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   التمييز ضد املرأة اللجنة املعنية بالقضاء علي
 مــن ١٨املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة  النظــر يف التقــارير  

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  

 التقارير الدورية الثاين والثالث والرابع املدجمة املقدمة من الدول األطراف  
  

 *سلوفاكيا  
 

 

 .تقرير دون حترير رمسييصدر هذا ال * 
 الـذي نظـرت   Add.1 و CEDAW/C/SVK/1لإلطالع علي التقرير األويل املقدم من حكومة سلوفاكيا، انظر     

 .رةفيه اللجنة يف جلستها التاسعة عش
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 مقدمة  
دنـاه باسـم   أوقعت اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة الـيت يـشارإليها            - ١
 بالنيابـة عـن اجلمهوريـة االشـتراكية التـشيكوسلوفاكية           ١٩٨٠يوليـه   / متـوز  ١٧ يف   “التفاقيةا”

 لـدى األمـني العـام       ١٩٨٢فربايـر   / شـباط  ١٦وأودع صك التصديق على االتفاقية يف       . السابقة
، دخلـت االتفاقيـة حيـز النفـاذ فيمـا      ٢٧ مـن املـادة   ١واسـتنادا ألحكـام الفقـرة     . لألمم املتحدة 
وقـد صـدر    . ١٩٨٢مـارس عـام     / آذار ١٨هورية االشتراكية التشيكوسلوفاكية يف     خيتص باجلم 

  .٦٢ برقم ١٩٨٧ القوانني يف عام جمموعةنص االتفاقية مبرسوم من وزير اخلارجية ونشر يف 

ونتيجة خلالفة االلتزامات اليت آلت من مجهورية التشيك والسلوفاك االحتادية الـسابقة             - ٢
ــتراكية التــــشيكوسلوفاكية الــــيت كانــــت تــــسمى مــــن قبــــل  ( ــة االشــ ــة / اجلمهوريــ اجلمهوريــ

مــايو / أيــار٢٨، أصــبحت اجلمهوريــة الــسلوفاكية طرفــا يف االتفاقيــة يف     )التــشيكوسلوفاكية
 مــن املــادة ١ووفقــا ألحكــام الفقــرة . ١٩٩٣ينــاير / كــانون الثــاين١ بــأثر رجعــي مــن ١٩٩٣

ويل بـشأن اتفاقيـة القـضاء علـى      التقريـر األ ١٩٩٥، أعدت اجلمهورية الـسلوفاكية يف عـام     ١٨
يونيـه  /، مت حتـديث هـذا التقريـر، ويف حزيـران          ١٩٩٨ويف عام   . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    

 . نوقش التقرير أمام جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة،١٩٩٨
وتقدم اجلمهورية الـسلوفاكية، باعتبارهـا طرفـا يف اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                    - ٣

 بـشأن اتفاقيـة القـضاء علـى         ابـع املدجمـة   الروالثاين والثالث   الدورية  ريريها  ايز ضد املرأة، تق   التمي
، مبوجـب أحكـام الفقـرة       )“التقريـر ”ويشار إليها فيما بعـد بــ        (مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

ويتـــضمن التقريـــر معلومـــات عـــن التـــدابري التـــشريعية، والقـــضائية، . ١٨مـــن املـــادة ) بـــاء (١
ارية وغريها من التدابري اليت اختذت لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية، كمـا يتـضمن املعلومـات            واإلد

يونيــه /املتعلقــة بالتقــدم احملــرز يف هــذا الــصدد يف الفتــرة بــني مناقــشة التقريــر األويل يف حزيــران 
 .٢٠٠٦ وسنة ١٩٩٨

اجلمهوريــة قامــت بإعــداد هــذه الوثيقــة وزارة العمــل والــشؤون االجتماعيــة واألســرة ب - ٤
السلوفاكية ووزارة اخلارجية باجلمهورية السلوفاكية، بالتعاون مـع القطاعـات الـيت هلـا ارتبـاط                
كبريهبذه املسائل على أسـاس اخلطـوط التوجيهيـة لألمـم املتحـدة الـيت تتـضمن توصـيات يـتعني                     

مجيـع  بـشأن اتفاقيـة القـضاء علـى         معينةأخذها بعني االعتبار شكال ومضمونا يف تقـارير دوريـة           
، عمال بالتوصـيات العامـة للجنـة املعنيـة          (HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2)أشكال التمييز ضد املرأة     

والتوصــيات ) “اللجنــة”الــيت يــشار إليهــا فيمــا بعــد بـــاسم  (بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة  
اختـذت يف   رأة الـيت     يف التعليق اخلتامي للجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـ             احملددة الورادة 

 . يف أعقاب استعراض التقرير األويل للجمهورية السلوفاكية١٩٩٨يونيه /حزيران ٣٠
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ويتضمن التقرير التدابري القانونية والتدابري األخرى املتخذة، اليت تـبني التقـدم احملـرز يف         - ٥
 املـرأة  يف جمـال حتقيـق املـساواة بـني        جمال القضاء على التمييز ضد املرأة؛ والتغريات الـيت طـرأت          

والرجل يف احلياة الـسياسية، واالجتماعيـة، والثقافيـة؛ واملـشكالت الـيت ال تـزال قائمـة يف هـذا          
 .اجملال واليت ستكون معاجلتها موضوعا خلطط وأهداف وسياسات الحقة

ــا بــصورة مباشــرة يف نــص التقريــر التوصــيات احملــددة الــواردة يف التعليــق      - ٦ و قــد تناولن
 .يذها وتفسرياهتا احملتملةاخلتامي للجنة، وتنف

وتطلـب  . وتأخر تقدمي التقارير الثاين والثالث والرابع املدجمة نتيجـة لعـدد مـن العوامـل           - ٧
مث إيل ) ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٢٩(انضمام سلوفاكيا إيل عضوية منظمـة حلـف مشـال األطلـسي             

االت  مكثفــــة يف اجملــــأعمــــاال حتــــضريية) ٢٠٠٤مــــايو / أيــــار١(عــــضوية االحتــــاد األورويب 
االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والـسياسية، وغريهـا مـن جوانـب احليـاة اجملتمعيـة وإدراج                

ــسلوفاكية    ــوانني ال ــة يف جمموعــة الق ــة األوروبي ــايري القانوني ــام   . املع ــشأت مه ــضمام ن وبعــد االن
 .والتزامات إضافية للدولة العضو اجلديدة كان البد من الوفاء هبا

ــذ عــام   - ٨ ــصادا     ١٩٩٣ومن ــسلوفاكية اقت ــة ال ــرة التحــول، اتبعــت اجلمهوري ، وخــالل فت
، ١٩٩٨ومنـذ عـام    . ا ذا توجهات اجتماعية وإيكولوجية، جلب معه عددا من الـتغريات          يسوق

، على التوايل، بدأت اجلمهورية السلوفاكية إصالحات مهمة اسـتهدفت اللحـاق            ٢٠٠٢وعام  
الـسياسات الوطنيـة يف الـسنوات األخـرية مشلـت           ويف جمـال    . مبستوى البلدان األوروبية املتقدمة   

ــضمان       ــة، وال ــشؤون االجتماعي ــصحية، وال ــة ال ــات احلكومــة إصــالحات يف جمــال الرعاي أولوي
 .االجتماعي كما مشلت حتوال يف نظام التعليم

ويوضــح هــذا التقريــر بــصورة كاملــة مجيــع الــتغريات الــيت حــدثت أو ال تــزال حتــدث    - ٩
إنه يساعد على تقدمي صـورة أكثـر دقـة للمجتمـع يف الوقـت الـراهن                  ف ،نتيجة للتحول، ومن مث   

 .ومستوى املسائل اجلنسانية يف هذا اجملتمع، كما يلخص اجتاهات التطور يف املستقبل
 ٢٠٠٤ إىل ١٩٩٨التغريات الدميغرافية يف الفترة من 

اسي انعكــست الــتغريات الــيت طــرأت أثنــاء التحــول االجتمــاعي، واالقتــصادي، والــسي - ١٠
أيــضا يف الــسلوك الــدميغرايف، وهــو مــا ميكــن مالحظتــه يف ظهــور منــط إجنــايب جديــد أو اجتــاه    

ويتـضمن ذلـك بـصفة خاصـة تأخرعمرالبـدء يف تكـوين األسـرة               . سكاين جديد يتصل باألسرة   
بالنــسبة لكــل مــن األم واألب، ويتــضمن بالتــايل أيــضا زيــادة يف متوســط عمــر األم عنــد والدة 

ــها األول،  ــيت  )٢٠٠٤ يف ٢٥,٣٢ إىل ١٩٩٨ ســنة يف ٢٣,٣ مــن(طفل ، وتفــضيل األســرة ال
االجتـاه إىل إجنـاب طفـل واحـد أو طفلـني هـو اجتـاه طويـل             (يكون لديها عدد أقل من األطفال       

، والزيــادة يف عــدد ونــسبة املواليــد    )األجــل يف الــسلوك األســري يف اجلمهوريــة الــسلوفاكية    
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 يف ٢٤,٨ إىل ١٩٩٩يف   يف املائــة١٦,٩مــن  (األحيــاء الــذين يولــدون خــارج نطــاق الزوجيــة
 .، إخل)٢٠٠٤املائة يف 

كـان النـساء   : البنية السكانية للجمهوريـة الـسلوفاكية مـن حيـث العمـر ونـوع اجلـنس            - ١١
ــشكلن  ــلوفاك  ٥١,٥يـ ــكان سـ ــوع سـ ــن جممـ ــة مـ ــالغ  يف املائـ ــسمة ٥ ٣٨٤ ٨٢٢يا البـ يف ( نـ

ــسمرب /كــانون األول ٣١ ــدرها  ) ٢٠٠٤دي ــادة ق ــام    ن٠,١بزي ــة بع ــة مقارن . ١٩٩٩قطــة مئوي
 فمـن بـني الـذين تبلـغ        –ويزداد هذا التفوق العددي للنساء وضوحا يف الفئـات العمريـة األكـرب            

ومن حيث الـسن، مـا زالـت الفئـة          .  يف املائة  ٦٢,٦ سنة أو أكثر، تشكل النساء       ٦٥أعمارهم  
 ٦٨,١يوجــد  ( ســنة أو أكثــر يف ســلوفاكيا٦٥ العمريــة ســنة تزيــد عــن الفئــة ١٤-٠العمريــة 

 ). طفل١٠٠ سنة مقابل كل ٦٥شخصا تزيد أعمارهم عن 
ــزال يظهــر يف هــرم األعمــار لعــام    - ١٢ . اجتــاه إىل التراجــع يف عــدد الــسكان  ٢٠٠٤وال ي

هذا اهلرم باالخنفاض السنوي يف عدد الـسكان مـن الفئـات األصـغر سـنا، الـذي يـرتبط                ويتميز
ــد   ــدل املوالي ــسم اال. باخنفــاض حــاد يف مع ــسلوفاكية   وتت ــة ال ــة يف اجلمهوري جتاهــات الدميغرافي

ففي السنوات اخلمـس والعـشرين األخـرية، اخنفـض          . باخنفاض معدل املواليد يف األجل الطويل     
ــد مــن   ، مــع ٢٠٠٢ أطفــال يف األلــف يف عــام  ٩,٥ طفــال يف األلــف إىل  ٢١,٠معــدل املوالي
 عـدد املواليـد األحيـاء    ، بلـغ ٢٠٠٤ويف عام .  يف األلف١٠,١ إىل ٢٠٠٤ارتفاع طفيف سنة   

ويف .  شـــــخص١٠٠٠ أطفـــــال لكـــــل ١٠ طفـــــال ، أي مبعـــــدل ٥٣ ٧٤٧مـــــن األطفـــــال 
 طفــال ١,٢٤٧ إىل ١,٢٠٥ازدادت اخلــصوبة اإلمجاليــة للنــساء، عامــا بعــد عــام مــن   ،٢٠٠٤

حيث ارتفع متوسط عمر املرأة عند الـوالدة للمـرة          (وانتقلت الوالدة إىل سن أكرب      . لكل امرأة 
وميثـل التقـدم امللحـوظ    ).  سنة عند مجيع األمهـات ٢٧,٢ سنة و٢٥,٣ إىل ٢٠٠٤األويل سنة   

 ســنة تقريبــا، فتــرات ٥٠ إىل ٤٦ ســنة تقريبــا، ومــن ٣٠ إىل ٢٥يف الفتــرتني العمــريتني ، مــن 
: ر املرفقـات  ـــــ انظ) (مقارنة بعقدي السبعينات واخلمسينات مـن القـرن املاضـي         (خصوبة عالية   

 ).٤ املرفق -املقدمة 
 يف املائـة مـن    ٦٢,٦( سـنة فـأكثر      ٦٥ترتبط أعداد أكثر من النساء يف املرحلة العمرية          - ١٣

ــة  ــة العمري ــاة خمتلفــة يف كــل مــن الرجــال    )  ســنة وأكــرب٦٥الفئ بــصورة أساســية مبعــدالت وف
 .والنساء يف تلك السن

 حالـة   وتظهر اجتاهات تطور العمليات الدميغرافية بالتايل يف البنية الـسكانية مـن خـالل              - ١٤
ويتضح من املؤشرات الدميغرافية يف سلوفاكيا أن الزواج واألسـرة ال يـزاالن حيتفظـان               . األسرة

ومـع ذلـك، شـهدت الـسنوات األخـرية بعـض الـتغريات يف بعـض االجتاهـات                   . مبرتلتهما العالية 
يف (فارتفعت السن اليت يتم فيهـا الـزواج، وأخـذ متوسـط سـن اخلطوبـة يف االرتفـاع                    . السابقة
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 سنة، بالنسبة لكل الزجيات، وكـان متوسـط الـسن           ٢٦,٧، كان متوسط سن العروس      ٢٠٠٤
 ســنة ٢٩,٦ ســنة؛ وارتفــع متوســط ســن العــريس ليــصل إىل ٢٥,٠عنــد الــزواج للمــرة األوىل 

وشـهد معـدل الطـالق زيـادة        ).  سنة عند الزواج للمرة األوىل     ٢٧,٦ بالنسبة لكل الزجيات، و   
 ١ ٠٠٠ حالة لكـل     ٢,٠٢عدل اإلمجايل للطالق ليصل إىل      ، ارتفع امل  ٢٠٠٤طفيفة؛ ففي عام    

وارتفع كل من متوسط الفترة الـيت يـدومها الـزواج املنتـهي بـالطالق ومتوسـط                 . من املتزوجني 
ــسن الــيت حيــدث فيهــا الطــالق   ــذ . ال ــهي    ١٩٩٩ومن ــذي ينت ــزواج ال ــرة ال ، ارتفــع متوســط فت

ويف الفتـرة األخـرية     .  سـنة  ١٣,٦ط  ، بلغ هذا املتوسـ    ٢٠٠٤ سنة، ويف    ١,٣بالطالق مبا قيمته    
 ١,٥ين نتيجــة زواج انتــهى بــالطالق ، بلــغ متوســط عــدد األطفــال املولــود)٢٠٠٤-١٩٩٩(

 .طفل من كل زجية ينجب فيها الزوجان
ففـي حالـة الطـالق، يبقـى      . ومل حيدث تغري يذكر يف قرارات احلكـم حبـضانة األطفـال            - ١٥

 .ماألطفال يف أغلب األحوال يف حضانة أمهاهت
والتزال األغلبية العظمي من األطفـال تولـد لوالـدين متـزوجني غـري أن عـدد األطفـال                    - ١٦

، بلغـت نـسبة األطفـال       ٢٠٠٤ففـي عـام     . الذين يولدون خارج نطاق الزوجية يزداد كل سنة       
ــة    ــودين خــارج نطــاق الزوجي ــاء   ٢٤,٨املول ــد األحي ــة مــن كــل املوالي وشــهد معــدل  .  يف املائ

دا، كما حدث الشيء نفـسه بالنـسبة إىل عـدد حـاالت اإلهنـاء املتعمـد            اإلجهاض اخنفاضا شدي  
. للحمل، مـع اجتـاه معـدل اإلجهـاض يف اجلمهوريـة الـسلوفاكية إىل االخنفـاض بـصورة إجيابيـة          

وعلى وجه اإلطـالق، اخنفـض عـدد حـاالت اإلهنـاء املتعمـد للحمـل بـصورة مطـردة، وكانـت                
، بلـغ عـدد     ٢٠٠٤ويف عـام    .  قدر أكرب من التعلـيم     أدىن األرقام بني النساء الالئي حصلن على      

  بـــنحو١٩٩٩لــف حالــة، أي أقــل مــن عــددها يف عــام  أ١٥,٣ املــسجلة حـاالت إهنــاء احلمــل 
 حالـة لكـل امـرأة يف سـن     ١,٤ وبينما بلغ عـدد حـاالت اإلجهـاض املتعمـد    .  آالف حالة ٤,٦

ويتـضح  . ٢٠٠٤م   حالـة فقـط يف عـا       ١,٠ ؛ بلغ عـدد هـذه احلـاالت          ١٩٩٩ اخلصوبة يف عام  
 –من املقارنة حبسب الفئات العمرية أن السلوك اإلجنايب لدى النساء األصـغر سـنا أكثـر رشـدا                 

ويــرتبط االخنفــاض العــام يف عــدد حــاالت  . فهــن يلجــأن إىل منــع احلمــل بــدال مــن اإلجهــاض 
أو تقدمي معلومـات أفـضل عـن    /اإلجهاض بتحسن إمكانية احلصول على وسائل منع احلمل، و     

يف نــسبة النــساء ممــن هــن يف ســن اخلــصوبة  و الــدليل علــى ذلــك أيــضا الزيــادة.  األســرةتنظــيم
 يف املائـة يف     ٢١,١فبينمـا بلغـت هـذه النـسبة         (الاليت يستخدمن الوسـائل املختلفـة ملنـع احلمـل           

ــام  ــام  ١٩٩٩ع ــصل إىل حــوايل  ٢٠٠٤، ارتفعــت يف ع ــة٢٥ لت ــن   ).  يف املائ ــرغم م ــى ال وعل
مات واتساع جمـال االختيـار مـن بـني وسـائل منـع احلمـل، ال تـزال                   سهولة احلصول على املعلو   

ــراوح أعمــارهن بــني     ــاليت تت ــساء ال ــدد    ســنة ٢٩ ســنة و ٢٥الن ــصيب األكــرب يف الع ــثلن الن مي
وإمجاال، قد نالحظ أن اخنفاض معدل اإلجهاض بالنسبة ملـا كـان   . اإلمجايل حلاالت اإلجهاض  
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ة الـــسلوفاكية ميثـــل جناحـــا كـــبريا للجمهوريـــة عليـــه خـــالل فتـــرة التقريـــر املبـــدئي للجمهوريـــ
 .السلوفاكية يف هذا اجملال

حيـث يتـوىف    . ، استمرت الفجوة يف معدل الوفيات بني الرجـال والنـساء            ١٩٩٨بعد   - ١٧
الرجال مبعدالت أكرب من النساء يف مجيع الفئات العمرية، ويصل معدل الوفيـات بـني الرجـال                 

وتذبـذبت وفيـات    . إىل ثالثـة أضـعافه بـني النـساء        ) ة سـن  ٥٤-٣٠(ممن هـم يف منتـصف العمـر         
أو أصـغر     طفـال يف سـن اخلامـسة       ٤٢فبينمـا تـويف     . األطفال ممن هم يف سن اخلامسة أو أصـغر        

 إىل ٢٠٠٢؛ اخنفـض هـذا العـدد حبلـول عـام        ١٩٩٩ ألـف مـواطن يف عـام         ١٠٠من بـني كـل      
 طفـال يف    ٤٦، و ٢٠٠٣عـام    طفال يف    ٤٤ طفال، ليزيد مرة أخرى يف السنوات التالية إىل          ٣٤
وقد أظهر معـدل وفيـات     .  ألف مواطن من نفس الفئة العمرية      ١٠٠، من بني كل     ٢٠٠٤عام  

 ١٠٠٠الرضــع، وهــو نــسبة األطفــال الــذين ميوتــون خــالل الــسنة األوىل مــن حيــاهتم إىل كــل  
ــا يف األجــل الطويــل يف ســلوفاكيا    ــود حــي، اجتاهــا إجيابي ــذبات   . مول فمــع وجــود بعــض التذب

ويف عـــام .  باالجتـــاه حنـــو االخنفـــاض٢٠٠٢ و١٩٩٠رية، اتـــسمت الفتـــرة بـــني عـــامي الـــصغ
 ٢٠٠٤ يف األلــف، واخنفــض هــذا املعــدل يف عــام  ٧,٦ ، بلــغ معــدل وفيــات األطفــال ٢٠٠٢

 .  يف األلف٦,٨ليصل إىل 
أثر معدل املواليد ومعدل الزواج، وكذلك املعدل املتزايد للطـالق علـى الـتغريات الـيت          - ١٨

فقـد اخنفـضت تـدرجييا نـسبة        . لى هيكل األسرة وحجمهـا يف اجلمهوريـة الـسلوفاكية         طرأت ع 
األسر الكاملة، أي األسر اليت تضم الوالدين بينما زادت نسبة األسر الـيت تـضم أحـد الوالـدين                   

، شـكلت األسـر   ٢٠٠١وطبقا لبيانات تعداد السكان، واملساكن وأمـاكن املعيـشة لعـام           . فقط
كانـت  ( يف املائة من جمموع األسـر املعيـشية يف اجلمهوريـة الـسلوفاكية        ٥٦,٤املعيشية الكاملة   

 يف املائــة هــذه ٥٦,٤وميكــن تقــسيم نــسبة الـــ  ). ١٩٩١ يف املائــة يف عــام ٦٧,٣هــذه النــسبة 
 يف املائة من األسر اليت كانـت        ٤٠لألسر الكاملة تقسيما فرعيا حبسب النشاط االقتصادي إىل         

 يف املائة من األسر اليت كانت املرأة فيهـا ربـة مـرتل              ١٦,٤قتصاديا، و املرأة فيها متارس نشاطا ا    
أما األسرة اليت تضم أحد الوالدين فقط فتتكـون مـن أم وحيـدة وطفـل                ). وقت إجراء التعداد  (

وشهدت األسر املعيشية الـيت تتكـون مـن شـخص      . حالة١٠٠ حالة من كل   ٩٠أو أطفال يف    
، بلغـت نـسبة األسـر املعيـشية الـيت           ٢٠٠١ففـي عـام     . واحد فقط أكرب زيادة من حيـث العـدد        

 يف ٨ يف املائـة مـن جممـوع األسـر املعيـشية، أي بزيـادة قـدرها        ٣٠تتكـون مـن شـخص واحـد     
 .١٩٩١املائة عن سنة 

ومنــذ أوائــل التــسعينات مــن القــرن املاضــي، طــرأت زيــادة طفيفــة علــى عــدد حــاالت  - ١٩
، شـكلت املـسافحه   ٢٠٠١ويف عـام  .  بغـري زواج املسافحه، أي املعيشة و املعاشرة بني شركاء 
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غـري  ). ١٩٩١ يف املائـة يف عـام        ١,٧مقابـل   (  يف املائة من جمموع األسر املعيشية الكاملـة        ٢,٦
. أنـــه تعـــذر أن يـــسجل التعـــداد كـــثريا مـــن حـــاالت املـــسافحه يف أمـــاكن اإلقامـــة املـــستأجرة

 .ما هو مسجل كثريا عدلذلك،يفترض أن املعدل الفعلي هلذا النوع من املسافحه يزي
 

ــة القــضاء علــى مجيــع        ــاري امللحــق باتفاقي معلومــات عــن االنــضمام للربوتوكــول االختي
 أشكال التمييز ضد املرأة واالتفاقيات الدولية األخرى يف جمال حقوق اإلنسان

الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة القــضاء ، اعتمــد ١٩٩٩أكتــوبر / تـشرين األول ٦يف  - ٢٠
ــز ضــد املــرأة علــى مجيــع  ــه فيمــا ب  (أشــكال التميي ـــاسم يــشار إلي  “االتفــاق االختيــاري”عــد ب

يونيـه  / حزيـران ٥ووقعت اجلمهوريـة الـسلوفاكية االتفـاق االختيـاري يف          ). “الربوتوكول” أو
وأودعت صكوك التصديق لـدى األمـني       . أكتوبر/ تشرين األول  ٢٦ وصادقت عليه يف     ٢٠٠٠

ودخل الربوتوكـول االختيـاري حيـز       . ٢٠٠٠نوفمرب  / الثاين  تشرين ١٧العام لألمم املتحدة يف     
 مبوجـب أحكـام الفقـرة     ٢٠٠١فربايـر   / شباط ١٧النفاذ فيما خيتص باجلمهورية السلوفاكية يف       

 ٧ مـن املـادة      ٥وطبقـا للفقـرة     . ٣٤٣/٢٠٠١ ونشر يف مدونة القـوانني بـرقم         ١٦ من املادة    ٢
ــسلوفاكية تكــون للربوتوكــو    ــة ال ــى القــوانني   مــن دســتور اجلمهوري ــاري األســبقية عل ل االختي

 .السلوفاكية
لربوتوكول االختياري الثـاين، للعهـد الـدويل اخلـاص          اوقعت اجلمهورية السلوفاكية     - ٢١

 ١٩٩٨ســـبتمرب / أيلـــول٢٢، الـــذي يلغـــي عقوبـــة اإلعـــدام يف بـــاحلقوق املدنيـــة والـــسياسية
 .١٩٩٩يونيه / حزيران٢٢وصادقت عليه يف 

ــو - ٢٢ ــر الربوتوكـ ــال،    حيظـ ــع األطفـ ــة حقـــوق الطفـــل بـــشأن بيـ ــاري التفاقيـ ل االختيـ
 ٣٠، الـذي وقعتـه اجلمهوريـة الـسلوفاكية يف           واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املـواد اإلباحيـة        

 االسـتغالل  ٢٠٠٤يونيه عـام  / حزيران١٤ وصادقت عليه يف ٢٠٠١نوفمرب عام   /تشرين الثاين 
 .ار يف أعضاء األطفالاجلنسي واالقتصادي لألطفال، كما حيظر االجت

ــاين ٣٠ويف  - ٢٣ ــشرين الثــ ــام  / تــ ــوفمرب عــ ــسلوفاكية   ٢٠٠١نــ ــة الــ ــت اجلمهوريــ ، وقعــ
بــشأن اشــتراك األطفــال يف املنازعــات     الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل    

 .٢٠٠٦يوليو / متوز٧ومتت املصادقة عليه يف . املسلحة
 وخباصة حقوق املرأةتغيريات تشريعية مهمة يف جمال حقوق اإلنسان، 

ــم    - ٢٤ ــتوري رقـ ــانون الدسـ ــا للقـ ــة   ٩٠/٢٠٠١وفقـ ــتور اجلمهوريـ ــديل دسـ ــاص بتعـ  اخلـ
ديـوان املـدافع العـام عـن        ، أنـشئ    ٢٠٠١بـصيغتة املعدلـة يف       ،٤٦٠/١٩٩٢السلوفاكية رقـم    
املــدافع العــام عــن حقــوق اإلنــسان هــو هيئــة دســتورية حيــدد . )أمــني املظــامل(حقــوق اإلنــسان 
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وجمـال وطريقـة إسـهام      . أ١٥١ها دستور اجلمهورية السلوفاكية مبوجب املـادة        مركزها ونشاط 
أمــني املظــامل، وهــو هيئــة مــستقلة، يف محايــة احلقــوق األساســية واحلريــات األساســية منــصوص 

وقـد انتخـب    .  من مدونة أمني املظامل، يف صـيغته املعدلـة         ٥٦٤/٢٠٠١عليهما يف القانون رقم     
 .٢٠٠٢مارس / آذار١٩سلوفاكية أول أمني للمظامل يف اجمللس الوطين للجمهورية ال

ــم   ٢٠٠٤يف  - ٢٥ ــانون رق ــق الق ــدأ تطبي ــة يف  ٣٦٥/٢٠٠٤، ب ــساواة يف املعامل  اخلــاص بامل
، والـذي حيـدد     )قانون مكافحة التمييز  (جماالت معينة واحلماية من التمييز وتعديل قوانني معينة         

ة و الوسائل القانونيـة للتعامـل مـع حـاالت انتـهاك             أسس التنفيذ الشامل ملبدأ املساواة يف املعامل      
 أبــدت املفوضــية األوروبيــة حتفظــات علــى القــانون   ٢٠٠٦يونيــه /ويف حزيــران. هــذا القــانون

وبتطبيــق قــانون مكافحــة التمييــز ).  مــن التقريــر احلــايل٥١ملزيــد مــن التفاصــيل انظــر الفقــرة  (
كـان قائمـا بالفعـل هـو اجلهـة الوطنيـة       أصبح املركز الوطين السلوفاكي حلقوق اإلنسان والذي  

ــز  ــة التميي ــصة مبحارب ــذ عــام . املخت ــة    ٢٠٠٥ ومن  طــرح عطــاء عــام، مبــشاركة مكتــب حكوم
 ٧(اجلمهورية السلوفاكية، ووزارة املالية للجمهورية السلوفاكية، لبناء قـدرات إداريـة إقليميـة              

ى مــشروع املفوضــية للمركــز الــوطين الــسلوفاكي حلقــوق اإلنــسان، بنــاء علــ) مكاتــب إقليميــة
واهلـدف الرئيـسي مـن ذلـك        . إعداد هياكل إقليمية لتنفيذ تشريع مكافحة التمييـز        –األوروبية  

هو تعزيز قدرات سلوفاكيا على الرصد وتقدمي املساعدة القانونيـة لـضحايا التمييـز يف حـاالت                 
 نتـهاء مـن إقامـة هـذه       وينبغي اال . انتهاك مبدأ املساواة يف املعاملة تطبيقا لقانون مكافحة التمييز        

 .٢٠٠٧يف  املراكز
 تغــريات كــبرية يف قــانون ٢٠٠٦ وعــام ٢٠٠٢ إىل ١٩٩٩شــهدت الفتــرة مــن  - ٢٦

ــات ــسلوفاكية،  العقوب ــة ال ــة      يف اجلمهوري ــاءة عملي ــادة كف ــشكل ملحــوظ يف زي أســهمت ب
 .القضاء على العنف ضد املرأة واالجتار بالنساء

 
 ملساواة بني الرجل واملرأةالوثائق احلكومية الرامية لتشجيع ا  

تقــوم دائــرة سياســات األســرة والــسياسات اجلنــسانية التابعــة لــوزارة العمــل والــشؤون  - ٢٧
االجتماعية واألسـرة يف اجلمهوريـة الـسلوفاكية برصـد تنفيـذ الوثـائق احلكوميـة وتقـوم بإعـداد                 

ــذها  ــة بتنفيـ ــة رقـــم   :املعلومـــات املتعلقـ ــرار احلكومـ  ١٦ يف  الـــصادر٦٥٠/١٩٩٧مبوجـــب قـ
خطـــة العمـــل الوطنيـــة للمـــرأة يف اجلمهوريـــة ، متـــت املوافقـــة علـــى ١٩٩٧ســـبتمرب /أيلـــول

وتشمل خطة العمـل الوطنيـة مثانيـة جمـاالت     . باعتبارها متابعة ملنهاج عمل بيجني ،  السلوفاكية
التحقيق العملي ملبدأ مساواة املرأة بالرجل، املنـصوص عليـه يف القـانون، يف األسـرة،                : لألولوية

العمل، واجملتمع؛ وإجياد مساحة للخيار الشخصي من بني استراتيجيات تطوير احلياة بالنـسبة              و
للمرأة يف األسرة، والعمل، واجملتمع؛ وإجياد الظروف املالئمة للقضاء على العيـوب االقتـصادية        
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حيتـرم  اليت قد تؤدي إىل الظروف املادية الشاقة اليت تواجهها املرأة؛ وتشكيل الرأي العام حبيث             
املــساواة بــني الرجــل واملــرأة؛ وإجيــاد الظــروف املالئمــة حلمايــة صــحة املــرأة وحتــسينها؛ وإجيــاد 

إجيـاد الظـروف املالئمـة للتنميـة الشخـصية          والظروف املالئمة للقضاء على العنـف ضـد املـرأة؛           
 املنـاطق   كالنساء الالئي يعـشن يف    (والتأهيل املهين للنساء الالئي تقل فرص حتقيق التنمية بينهن          

، والنـساء غـري العـامالت، والنـساء الالئـي يفتقـرن             رومـا  ال طائفـة الريفية، والنساء املنتميات إىل     
؛ وتــشجيع املنظمــات الــيت )إىل اإلعــداد الكــايف لالضــطالع بــدور األمومــة، والنــساء املعاقــات 
 –قدمــة امل: انظــر املرفقــات(تركــز علــى دعــم املــرأة وتنميتــها علــى املــستويني الــوطين والــدويل 

 ).٦املرفق 
مفهـوم تكـافؤ    الوثيقة الثانية لكفالة املساواة بـني اجلنـسني يف اجملتمـع الـسلوفاكي هـي                 - ٢٨

 اليت اعتمدت مبوجب قرار حكومة اجلمهورية الـسلوفاكية رقـم        ،الفرص بني الرجال والنساء   
يظهـر فيهـا   وحيدد املفهوم مهام الدولة وغريهـا مـن الكيانـات يف اجملـاالت الـيت                . ٢٣٢/٢٠٠١

 تـدبريا وتوصـية للتنفيـذ، مبـشاركة نـشطة           ٣١التمييز على أساس نوع اجلـنس بوضـوح وحيـدد           
يف اجلمهوريــة الــسلوفاكية الــدعم  ويــشمل حتقيــق تكــافؤ الفــرص. مــن اجلهــات غــري احلكوميــة

فتتعاون هيئات الدولـة، والـشركاء   . التشريعي واملؤسسي، ويشمل بصفة خاصة التنفيذ العملي 
يون، واحلكم الذايت، ومؤسـسات البحـوث، واملنظمـات غـري احلكوميـة، وغريهـا مـن           االجتماع

 ).٧ املرفق –املقدمة : انظر املرفقات(الكيانات املعنية يف تنفيذ تدابري املفهوم 
، مبوجــــب قــــرار حكومــــة اجلمهوريــــة الــــسلوفاكية رقــــم      ٢٠٠٤بــــدأ ،يف عــــام   - ٢٩

 والقـضاء عليـه   العنـف ضـد املـرأة ويف األسـرة    االستراتيجية الوطنية ملنع   ، تنفيذ   ١٠٩٢/٢٠٠٤
هبدف إجياد تعاون منـسق و متكامـل بـني مجيـع األطـراف الفاعلـة املعنيـة باحليلولـة دون نـشوء                       
العنف، وضمان تـوفري مـساعدة عاجلـة تتـسم بالكفـاءة، واسـتخدام التـشريع القـائم يف الواقـع                     

وسـعيا إىل   . يرتكـب ضـد املـرأة     بشكل فعال، ومجع قاعدة املعارف الكافيـة عـن العنـف الـذي              
خطـة العمـل الوطنيـة      هذه االستراتيجية، أقـرت حكومـة اجلمهوريـة الـسلوفاكية أيـضا              مواصلة

 ٦ونـورد حتـت املـادة    . ٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٥ملنع العنف ضد املرأة والقـضاء عليـه للـسنوات مـن           
 .املزيد من املعلومات حول الوثائق املشار إليها أعاله

 
 ٢٠٠٦-١٩٩٨ري الدعم املؤسسي للمساواة بني اجلنسني يف الفترة التغريات يف توف  

يف الفترة حمل الدراسة، حدث تغري ملمـوس يف الـدعم املؤسـسي ملـسائل املـساواة بـني                    - ٣٠
 .اجلنسني

على املستوى الربملاين، أدرجت قـضايا املـساواة بـني املـرأة والرجـل يف جـدول أعمـال                    - ٣١
اجمللس الوطين للجنـة حقـوق اإلنـسان       اليت أنشيء مبوجبها     جلنة حقوق اإلنسان واجلنسيات،   
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، أنـشأت هـذه اللجنـة       ٢٠٠٢ويف عام   . واجلنسيات ومركز املرأة يف اجلمهورية السلوفاكية     
 وهـي، وفقـا للقواعـد اإلجرائيـة لـسيادة القـانون، هيئـة               مفوضية تكافؤ الفرص ومركـز املـرأة      

ويعكـس تكـوين    . واجلنـسيات ومركـز املـرأة     استشارية للجنـة اجمللـس الـوطين حلقـوق اإلنـسان            
ــصاص  ــذا االختـ ــية هـ ــان  . املفوضـ ــضاء الربملـ ــد أعـ ــها أحـ ــوطين  ( إذ يرأسـ ــضو يف اجمللـــس الـ عـ

 البـــاقون ١٨، وعــضو مـــن اللجنــة املـــذكورة، وميثــل األعـــضاء الـــ     )للجمهوريــة الـــسلوفاكية 
 .منظمات غري حكومية واجملتمع األكادميي

. لــى مــشاريع القــوانني املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني  ودور املفوضــية هــو التعليــق ع  - ٣٢
وعلـى سـبيل    . ويعرض رئيس املفوضية ما انتهت إليه مناقشات املفوضية يف اجتماعات اللجنـة           

كمـا  . املثال، علقت اللجنة على مشروع قانون مكافحة التمييز، ومشروع قانون األسـرة، اخل             
ت الطـابع غــري التـشريعي، كاالســتراتيجية   أعربـت املفوضـية عــن موقفهـا مـن بعــض الوثـائق ذا     

الوطنيــة ملنــع العنــف الــذي يرتكــب ضــد املــرأة ويف األســرة والقــضاء عليــه ، أو اتفاقيــة تطبيــق  
 أخـرى يف اجملتمـع،      ةكما تعاملـت مـع مـشكالت جوهريـة عامـ          . التحفظات اليت ميليها الضمري   

 .كالوضع االجتماعي للممرضات
ناقــشات حــول إمتــام القاعــدة املؤســسية للمــساواة بــني     أجــرت املفوضــية عــددا مــن امل  - ٣٣

ــسلوفاكية   ــة ال ــسني يف اجلمهوري ــشؤون      . اجلن ــر العمــل وال ــن املفوضــية، دعــي وزي ــادرة م ومبب
ونظمت املفوضية جلسة استماع مع وزيـرة هـذا          .االجتماعية واألسرة حلضور اجتماع اللجنة    

ضية، حيـضر هـذه االجتماعـات بأنتظـام         وباإلضافة إىل أعضاء املفو   . القطاع بعد توليها منصبها   
خرباء وزارة العمل والشؤون االجتماعية واألسرة، وقطاع املكتب احلكـومي حلقـوق اإلنـسان              

 .واألقليات، وممثلي احتادات العمال
 منــصب نائــب رئــيس وزراء اجلمهوريــة ٢٠٠٦وعلــى املــستوى احلكــومي، أنــشئ يف  - ٣٤

ات، والـــشؤون األوروبيـــة، وحقـــوق اإلنـــسان،  الـــسلوفاكية للمجتمـــع القـــائم علـــى املعلومـــ 
واألقليــات، الــذي يعــاجل حبكــم اختــصاصه، القــضايا العامــة املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان والتمييــز    

ويوجـد قطـاع حلقـوق اإلنـسان واألقليـات يف           . القائم علـي نـوع اجلـنس، ضـمن أمـور أخـرى            
ــداد التــشريعات       ــسلوفاكية يــشارك يف إع ــب احلكــومي للجمهوريــة ال ــضة للتمييــز  املكت  املناه

 .ويسهم بفعالية يف تنفيذها على الصعيد القطري ويف إطار هياكل االحتاد األورويب
وأنشئ فريق خرباء ملنع العنف املرتكب ضد املرأة ويف األسرة والقـضاء عليـه يف إطـار                  - ٣٥

. يةعمل حتـت إشـراف وزارة الداخليـة باجلمهوريـة الـسلوفاك           يجملس منع اجلرمية يف سلوفاكيا،      
واستأنف الفريق نشاطه بناء علـى قـرار احلكومـة رقـم     . ١٩٩٩وقد أنشئ فريق اخلرباء يف عام  
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خطـة العمـل الوطنيـة ملنـع العنـف          ، بشأن اقتـراح     ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٢٤، الصادر يف    ٦٣٥
 .٢٠٠٨ ‐ ٢٠٠٥ضد املرأة والقضاء عليه للسنوات 

لتنفيـذ خطـة     نـشطة الراميـة   والغرض مـن اسـتئناف نـشاط فريـق اخلـرباء هـو تنـسيق األ                - ٣٦
وهو يشجع تكوين مجاعـات عمـل وأفرقـة أخـرى،           . العمل الوطنية، ورصدها، وتقييم تنفيذها    

 التدخل اليت تـضم مزجيـا مالئمـا مـن التخصـصات الفنيـة وترصـد التقـدم                   ةفرقأوتنسيق تكوين   
 يف املـسائل    احملرز، وتصمم املؤشرات اليت سيتم علـى أساسـها يف املـستقبل رصـد التقـدم احملـرز                 

ــدم يف جمــال      . املطروحــة ــاس التق ــشترك لقي ــا للنظــام األورويب امل ــصمم هــذه املؤشــرات وفق وت
 .مكافحة العنف املرتكب ضد املرأة

ومن املهام املوكلة إىل فريق اخلرباء، الـذي يعمـل بالتعـاون مـع أولئـك الـذين يقـدمون                    - ٣٧
اعدة واحلمايــة املالئمــتني لألفــراد، ضــحايا إعــداد املعــايري الفنيــة لتقــدمي املــس  املــساعدة للمــرأة،

الـشرطة، اخلدمـة االجتماعيـة، الرعايـة     (بالنيابة عن مجاعات معينة من العاملني املعنـيني        العنف،
لتنسيق إجراءات العمل يف التخصـصات الفنيـة         ، و توفري معايري موحدة    .)الصحية، التعليم، إخل  

ويقــوم الفريــق يف .  للنــساء الــاليت يتعرضــن للعنــفاملعنيــة بتقــدمي املــساعدة واحلمايــة املالئمــتني
نفس الوقـت بكتابـة التقـارير وحتـديث الوثـائق وإعـداد املـواد اإلعالميـة، واخلطـوط التوجيهيـة                     
املنهجية لتقدمي املساعدة لضحايا العنف، ووضـع اخلطـط التعليميـة للتخصـصات الفنيـة العاملـة               

 . االجتماعية مع النساء ضحايا العنفيف احملاكم والشرطة والرعاية الصحية واخلدمة
يراعي يف تكوين فريق اخلرباء،وأفرقة العمل ذات الـصلة، الطـابع الـشامل للمـشكالت           - ٣٨

حيـث يـضم بـني أعـضائه ممـثلني للـهيئات اإلداريـة احلكوميـة املركزيـة، والوحـدات                    . املطروحة
وتــشمل أفرقــة . احلكــومياإلقليميــة الرفيعــة املــستوى، واملؤســسات التدريبيــة، والقطــاع غــري   

العمل ضباط شـرطة، وحمـامني، ومتخصـصني يف الرعايـة الـصحية، ومـوظفني يف جمـال اخلدمـة                    
جمال تقـدمي املـساعدة،      االجتماعية، وممثلني عن املنظمات غري احلكومية، واملوظفني العاملني يف        

ــشورة   ــداء املـ ــز إسـ ــرة، وأط    ويف مراكـ ــة واألسـ ــشؤون االجتماعيـ ــل، والـ ــب العمـ ــاء، مبكاتـ بـ
 .واختصاصيني يف علم النفس، ومدرسني، وممثلني للهيئات املستقلة، وغريهم

ــشئت      - ٣٩ ــسلوفاكية، أن ــة ال ــات العمــال يف اجلمهوري ــدرايل لنقاب يف إطــار االحتــاد الكونفي
 الفـرص بـني   تكـافؤ واهلدف من نشاطها هو دعـم  . الفرص بني النساء والرجالتكافؤ  مفوضية  

فوضــية جهــودا لتحقيــق التحــسن الــشامل يف حالــة املــرأة والرجــل يف وتبــذل امل. الرجــل واملــرأة
، شـاركت املفوضـية يف مـشروع إيكـوال          ٢٠٠٥ويف  . ممارسة العمل النقايب ويف اجملتمع ككل     

EQUAL ”    واهلدف الرئيسي للمـشروع هـو تغـيري موقـف           “التحرش اجلنسي يف مكان العمل ،
ء عليــه مــن خــالل تعميــق إحــساس   اجلمهــور مــن التحــرش اجلنــسي يف مكــان العمــل والقــضا  
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وبالتعـاون مـع إدارة سياسـات       . أصحاب العمل باملسألة اجلنسانية وتوعيتهم بأشـكاله وعواقبـه        
ــة      ــرة يف اجلمهوريـ ــة واألسـ ــشؤون االجتماعيـ ــل والـ ــوزارة العمـ ــة لـ ــسانية التابعـ ــرة واجلنـ األسـ

ــية  ــسلوفاكية،أعدت املفوضـ ــال   ”الـ ــة املفاوضـــني يف جمـ ــادي ألفرقـ ــدليل اإلرشـ ــساواة يف الـ املـ
ــرص ــات    “الفـ ــرص يف االتفاقـ ــساواة يف الفـ ــة باملـ ــضايا املتعلقـ ــساعدة يف إدراج القـ  هبـــدف املـ
 .اجلماعية

ويف توصيات جلنة القضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، املنفـذة فيمـا يتعلـق بتقيـيم التقريـر                     - ٤٠
د املـرأة يف    السلوفاكية بـشأن معاهـدة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـ                 املبدئي للحكومة 

، A/53/38/Rev.1تقرير اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة                 (١٩٩٨يونيه  /حزيران
تنــسيق ال، طلبــت اللجنــة معلومــات إضــافية عــن البنــد املتعلــق بعمــل جلنــة  )٧٨ و٧٧الفقرتــان 

ا، مــالك املــوظفني هبــو مــن حيــث تنظيمهــا، –املعينــة بقــضايا املــرأة الــيت كانــت قائمــة آنــذاك  
 .بالقضايا املطروحة وشؤوهنا املالية، واليت كانت يف ذلك الوقت اجلهة الوحيدة املعنية

 الـصادر   ٧/١٩٩٦بـالقرار احلكـومي رقـم        جلنة التنسيق املعنية بقـضايا املـرأة      أنشئت   - ٤١
يف اجلمهوريـة    ، كهيئة حكومية للمشورة، والتنسيق، واملبادرة     ١٩٩٦يناير  / كانون الثاين  ٩يف  

وضــمت . بالقــضايا املتعلقــة حبالــة املــرأة واهتماماهتــا يف مجيــع جمــاالت احليــاة  اكية تعــىنالــسلوف
اللجنة يف عضويتها موظفني حكـوميني، وممـثلني عـن اجمللـس الـوطين للجمهوريـة الـسلوفاكية،                  
ومنظمات نسائية غري حكومية، واحتادات عماليـة، وسـلطات بلديـة، وهيئـات مركزيـة خمتـارة                 

، ومؤســسات أحبــاث، وكنــائس، وخــرباء معنــيني بقــضايا املــرأة واألســرة        مــن إدارة الدولــة 
ويف فتـرة   . ١٩٩٨ومارست اللجنة أعماهلـا حـىت هنايـة فتـرة احلكومـة يف              . واألطفال والشباب 

ــوزارة العمــل       ــة مــشتركة مــن اخلــرباء تابعــة ل ــة إىل هيئــة وزاري احلكــم اجلديــدة، حتولــت اللجن
ــة واألســرة، دون أ   ــشؤون االجتماعي ــد وزارة     وال ــيت ظلــت يف ي ــا، أو رئاســتها ال ــتغري امسه ن ي

 .العمل
كانت جلنة التنسيق املعنيـة بقـضايا املـرأة ذات صـالحية حمـدودة أو بالغـة الـضآلة فيمـا                 - ٤٢

يتعلق باختاذ القـرار، ومـن مث، قـررت وزارة العمـل والـشؤون االجتماعيـة واألسـرة إجيـاد حـل                      
وأهنـت  . ملـرأة بطريقـة أخـرى غـري تعزيـز مركـز جلنـة التنـسيق             ية بتأمني قـضايا ا    نملسألة اهليئة املع  

؛ واضطلعت بتنفيذ برناجمها دائـرة املـساواة     ٢٠٠٢جلنة التنسيق املعنية بقضايا املرأة نشاطها يف        
ومـن مث،   . يف الفرص يف إطار اهليكـل التنظيمـي لـوزارة العمـل والـشؤون االجتماعيـة واألسـرة                 

ــساواة    ــضايا املـ ــع قـ ــل مـ ــتعني التعامـ ــم   يـ ــل دائـ ــار هيكـ ــسني يف إطـ ــني اجلنـ ــل    بـ ــاع العمـ بقطـ
 .وباختصاصات تتجاوز تلك اليت متنح هليئة استشارية، كلجنة التنسيق املعنية بقضايا املرأة
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 لتــشمل ٢٠٠٣، أنــشئت إدارة تكــافؤ الفــرص ومت تعزيــز اختــصاصاهتا يف   ١٩٩٩يف  - ٤٣
. رة الفـرص تكـافؤ ومكافحـة التمييـز        ومت تغيري اسـم اإلدارة إىل إدا      . أيضا جمال مكافحة التمييز   

، ويف إطار تغيري هيكل وزارة العمـل والـشؤون االجتماعيـة واألسـرة، غـريت                ٢٠٠٥ويف عام   
 و متول أعمـال اإلدارة      .واجلنسانية إدارة السياسات األسرية   –لتتماشى مع مسماها اجلديد     

 .من خالل امليزانية القطاعية وحتكمها ميزانية مقررة
ــصاصات تتحــدد ا - ٤٤ ــسياسات األســرية خت ــسانية إدارة ال ــا يف  واجلن  مــن خــالل مكاهن

اهليكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون االجتماعية واألسـرة يف اجلمهوريـة الـسلوفاكية وتبعـا          
ويتحــدد جمــال عمــل اإلدارة وفقــا لبيــان الربنــامج احلكــومي واملقاصــد املفاهيميــة . هلــذا اهليكــل

ــوزارة العمــل والــشؤون االج  ــسلوفاكية  ل ــة ال ــة واألســرة يف اجلمهوري وهــذه املعلومــات  . تماعي
متاحة للجميع على صفحات اإلنترنت اخلاصة حبكومة اجلمهوريـة الـسلوفاكية ووزارة العمـل              

 www.vlada.gov.skوالــــــــشؤون االجتماعيــــــــة واألســــــــرة يف اجلمهوريــــــــة الــــــــسلوفاكية  
 ).www.employment.gov.sk و

 بالتعاون مع غريها مـن إدارات وزارة        واجلنسانية األسريةإدارة السياسات   وتضطلع   - ٤٥
، فتقـوم،   اجملاالت املفاهيمية والتشريعية  العمل والشؤون االجتماعية واألسرة مبهام الوزارة يف        

ــائق      ــساواة بـــني اجلنـــسني؛ وتعـــد الوثـ ــرة واملـ ــال األسـ ــة يف جمـ ــثال، برســـم سياســـات الدولـ مـ
سات األســرة، واملــساواة بــني اجلنــسني، والــسكان،      االســتراتيجية واملفاهيميــة املتعلقــة بــسيا   

واهلجرة؛ وتعمل على هتيئة الظروف املالئمة لتنفيذ سياسة التوفيق بني العمل واحليـاة األسـرية؛          
وتقوم بتقييم وحتديث الوثائق يف جمال األسرة واملـرأة واملـساواة يف الفـرص بـني املـرأة والرجـل                    

ملـساواة يف الفـرص بـني املـرأة والرجـل، واالسـتراتيجية             خطة العمل الوطنية للمـرأة، ومفهـوم ا       (
الوطنية ملنع العنف الذي يرتكب ضد املرأة ويف األسرة والقـضاء عليـه، وخطـة العمـل الوطنيـة                   

، تسهم اإلدارة يف تنفيذ قـانون      جمال التعاون الدويل  ويف  ). ملنع العنف ضد املرأة والقضاء عليه     
ليــة يف جمــال املــساواة يف الفــرص؛ وتقــوم بتنــسيق املــشاريع   االحتــاد األورويب واالتفاقيــات الدو

الدولية يف جمال املساواة بني اجلنسني وتضطلع باملهـام املتعلقـة بعـضوية اجلمهوريـة الـسلوفاكية                 
ــة األخــــرى  ويف جمــــال التحلــــيالت االجتماعيــــة  . يف االحتــــاد األورويب واملنظمــــات الدوليــ

ئج اليت تترتب على تدابري خاصة يف امليدان االجتمـاعي          ، تقوم اإلدارة بتحليل النتا    واالقتصادية
مـــن جوانبـــها االقتـــصادية، وكـــذلك التـــأثريات الـــيت تتـــسبب فيهـــا تـــدابري معينـــة يف اجملـــالني   
االجتماعي والتوظيفي من الناحية اجلنسانية، وحتلـل خيـارات التنميـة االجتماعيـة مـن جوانبـها                 

ــة واجتاهاهتــا الــسكانية؛ وترصــد و  ــة    الدميغرافي ــة عــن اجلمهوري جتمــع وتقــيم البيانــات الدميغرافي
 .السلوفاكية وأوروبا
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، كمــا فعلــت إدارة املــساواة يف واجلنــسانية إدارة الــسياسات األســريةوقــد تعاونــت  - ٤٦
الفرص، اليت كانت مبثابة سلف هلا، مـع املنظمـات غـري احلكوميـة يف إعـداد مـسودات الوثـائق            

تقريـر اللجنـة   (مهـا  يفاكية املعنية باملساواة بني اجلنـسني وتقي األساسية حلكومة اجلمهورية السلو   
وكـــان ). ٨٤ و٨٣، الفقرتـــان A/53/38/Rev.1املعنيـــة بالقـــضاء علـــى التمييـــز ضـــد املـــرأة      

 للمنظمــات غــري احلكوميــة نــصيب وافــر يف بــدء وإعــداد التغــيريات التــشريعية يف جمــال العنــف  
 خالل فريق عمل عامال حموريا يف إعـداد وثيقـة   وكان التعاون املكثف من   . املرتكب ضد املرأة  

وبنـاء  . “االستراتيجية الوطنية ملنع العنف الذي يرتكب ضد املرأة ويف األسرة والقـضاء عليـه             ”
على التوجيه املتعلق بإعداد وعرض املواد على احلكومة ملناقشتها والقواعـد التـشريعية حلكومـة               

احلكومية اإلمكانيات الالزمة للتعـبري عـن موقفهـا    اجلمهورية السلوفاكية، تتاح للمنظمات غري    
جتاه أي قانون أو وثيقة حكومية أو مواد أخرى جديدة بالتعليق عليها إمـا كتابـة أو بالوسـائل                   

 .اإللكترونية
وتوجد يف بعـض القطاعـات أيـضا إدارات حتتـل املـسائل اجلنـسانية جـزءا مـن جـدول                      - ٤٧

لــسلوفاكية، ووزارة الــشؤون اخلارجيــة يف اجلمهوريــة  وزارة العــدل يف اجلمهوريــة ا. (أعماهلــا
 .)السلوفاكية، إخل

 
 أنشطة أخرى  

، نظم املركـز الـوطين      ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥مارس و / آذار ٢١يف الفترة بني     - ٤٨
السلوفاكي حلقوق اإلنسان سلسلة من حلقات البحـث اإلعالميـة الـيت متثـل جـزءا مـن أنـشطة                  

ملنظمة باالتفاق مع برنامج العمل اجملتمعي ملكافحة التمييز واحلملة اإلعالميـة           احلملة اإلعالمية ا  
وكان اهلـدف هـو إذكـاء الـوعي         . “ضد التمييز . من أجل التنوع  ”األوروبية اليت حتمل عنوان     

ويف . املعاملـــة ومكافحـــة التمييـــزالقـــانوين لـــدى اجلمهـــور يف جمـــال تنفيـــذ مبـــدأ املـــساواة يف  
سلـسلة أنـشطة    ، نظـم املركـز محلـة معلومـات أخـرى عنواهنـا              ٢٠٠٥رب  ديسم/كانون األول  ٨

 VP/2005/014، وذلــك يف إطــار النــداء املغلــق احلملــة اإلعالميــة اخلاصــة مبوضــوع منــع التمييــز
الـدول  (للمفوضية األوروبية، باالتفاق مع الربنـامج الـداعم لتنفيـذ مـشاريع الـسلطات الوطنيـة              

 والغرض من املشروع، املزمـع االنتـهاء منـه     .  جمال منح التمييز   يف) األعضاء يف االحتاد األورويب   
، هـو تعريـف اجلمهـور بـاحلقوق وااللتزامـات اجلديـدة الناشـئة               ٢٠٠٦نوفمرب  /يف تشرين الثاين  

الــذي يتــضمن التوجيهــات األوروبيــة ملكافحــة التمييــز؛   عــن القــانون الــوطين ملكافحــة التمييــز 
ايـة والتـدابري القانونيـة املتعلقـة بـاإلخالل مببـدأ املـساواة يف               وباألشكال اجلديدة للتمييـز؛ وباحلم    

 .“املعاملة
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ــع       - ٤٩ ــة القــضاء علــى مجي ــسنوية اخلامــسة والعــشرين العتمــاد اتفاقي ــذكرى ال ومبناســبة ال
أشكال التمييز ضد املرأة، استضافت وزارة اخلارجية يف اجلمهوريـة الـسلوفاكية حلقـة دراسـية      

وكــان ضــيوف . “نــسان اخلاصــة بــاملرأة يف مكتــب األمــم املتحــدةمحايــة حقــوق اإل”بعنــوان، 
احللقة الدراسية خرباء يف القضايا املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، وهو ما أتـاح للجمهـور القـاء                 

لألمـم املتحـدة والتعـرف       نظره شاملة علي تطور املساواة بني اجلنسني يف اماكن العمـل التابعـة            
. اقيـة باعتبارهـا صـكا قانونيـا يتعلـق بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة                   على املكانة الكبرية لالتف   

وشــهد احللقــة الدراســية أيــضا ممثلــون عــن املنظمــات النــسائية غــري احلكوميــة، ولــذلك كانــت  
لتبادل اآلراء يف نفس الوقـت الـذي أبـرزت فيـه أوجـه القـصور الـيت سـيتعني                     احللقة منربا جيدا  

 .ة معاجلتها بشكل مناسب يف املستقبلعلى حكومة اجلمهورية السلوفاكي
  

  اجلزء األول  
 التمييز. ١املادة   

يف الفترة املشمولة بالدراسة حدث تغيري يف تعريف حظر التمييـز يف تـشريعات اجلمهوريـة                
 السلوفاكية

يقوم وضع املرأة يف اجملتمع السلوفاكي على القواعد التـشريعية األساسـية واالتفاقيـات               - ٥٠
 اإلطـار العـام     دستور اجلمهورية الـسلوفاكية   ويتضمن  .  للجمهورية السلوفاكية  امللزمةالدولية  

 من الدستور تكفل احلقـوق    ١٢فاملادة  . الذي يرسي مبدأ حظر التمييز، واملساواة أمام القانون       
 واحلريات األساسية للجميع، دون تفرقة على أساس اجلـنس، أو العـرق، أو لـون البـشرة، إخل،                 

 نفس الوقت على أنه ال جيوز أن يتضرر أي شـخص ، أو حيـصل علـى مزيـة، أو     بينما تنص يف  
 .سبابسبب من هذه األ حيرم ألي

مبوجــــب القــــانون رقــــم ، وحتديــــدا ٢٠٠٤وعــــرف مــــصطلح التمييــــز مــــؤخرا يف  - ٥١
 مــن مدونــة القــوانني بــشأن املــساواة يف املعاملــة يف جمــاالت معينــة واحلمايــة ٣٦٥/٢٠٠٤

ويفرق قانون مكافحة التمييـز بـني       ). قانون مكافحة التمييز  ( قوانني معينة     وتعديل ضد التمييز 
كمـا يعتـرب   . كـالتمييز املباشـر وغـري املباشـر، والتحـرش، واالعتـداء      : العديد من أشكال التمييـز   

ــالتمييز أو التحــريض عليــه متييــزا   وهــذه التعــاريف هــي نتــائج األخــذ بتوجيــه اجمللــس   . األمــر ب
تنفيـذ مبـدأ املـساواة      بـشأن ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٩ الصادر يف EC/ 43/ 2000األورويب رقم 

يف املعاملــة بــني األشــخاص بــصرف النظــر عــن أصــلهم العنــصري أو العرقــي، وتوجيــه اجمللــس  
 بـشأن انـشاء إطـار    ٢٠٠٠نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٧الصادر يف  EC/ 78/ 2000األورويب رقم 

وفيمـا  ). ١  املرفـق  – ١املـادة   : انظـر املرفقـات   (واملهـن   عام للمـساواة يف املعاملـة يف التوظيـف          
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يونيــه / حزيــران٢٩ الــصادر يف EC/ 43/ 2000يتعلــق باألخــذ بتوجيــه اجمللــس األورويب رقــم  
، وجهت املفوضية األوروبية رسالة رمسية إىل اجلمهورية السلوفاكية يف رسالة مؤرخـة             ٢٠٠٠

مل أو غـري الـصحيح      تكعلقة بالتطبيق غري امل    اإلجراءات املت  ا بدأت هب  ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٨
ــه املــذكور  ــول املالحظــات    . للتوجي ــسلوفاكية علــى اخلطــاب الرمســي بقب ــة ال وردت اجلمهوري

مل أو غري الـصحيح هبـذا التوجيـه وتعهـدت باإلعـداد لتعـديل قـانون                 تكاملتعلقة بالتطبيق غري امل   
 .مكافحة التمييز

ل أو خطـأ يلقـى شـخص بـسببه معاملـة أدىن مـن               يعترب قـانون مكافحـة التمييـز أي فعـ          - ٥٢
 .لقيها، أو قد يلقاها شخص آخر يف ظروف مماثلة، متييزا مباشرا يلقاها، أو املعاملة اليت

 بأنـه حكـم أو قـرار أو أمـر أو ممارسـة حمايـدة يف ظاهرهـا          التمييـز غـري املباشـر     يعرف   - ٥٣
ز غـري املباشـر يف حالـة وجـود     تضع شخصا يف وضع أدىن مقارنة بشخص آخر؛ وال يقع التميي     

مــا يــربر هــذا احلكــم أو القــرار أو األمــر أو املمارســة لتحقيــق غايــة مــشروعة وعنــدما تكــون     
 .وسائل حتقيق هذه الغاية مناسبة وضرورية

ويعــرف . ال حيــدد قــانون مكافحــة التمييــز طبيعــة التحــرش ويعتــربه متييــزا بــصفة عامــة  - ٥٤
، املعدل لتوجيه اجمللـس األورويب  EC/ 73/ 2002 األورويب رقم توجيه اجمللس األورويب والربملان

 بشأن تنفيذ مبدأ املساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة من حيـث احلـصول   EEC/ 207/ 76رقم 
 بأنـه سـلوك   “لتحرش اجلنـسي ”على فرص العمل، والتدريب املهين، والترقية، وشروط العمل        

ب فيـه ذو طبيعـة جنـسية، يهـدف إىل انتـهاك كرامـة       لفظي أو غري لفظـي أو مـادي غـري مرغـو         
اد جـو مـن التخويـف، أو العـداء،          الشخص ويـؤدي إىل انتهاكها،وخباصـة إذا اقتـرن ذلـك بإجيـ            

ويتـضح ممـا سـبق أن قـانون مكافحـة التمييـز يعـرف               . ىذهانة أو احلـط مـن القـدر أو األ         اإل أو
 ومـن مث فهـو يتـضمن        “التحـرش اجلنـسي   ” حبيـث يـشمل أمـورا تتجـاوز          “التحرش”مصطلح  

 . أيضا“التحرش اجلنسي”بصورة غري مباشرة 
 مــن قــانون مكافحــة التمييــز ٦مــن القــسم رقــم ) أ (٣مــع مراعــاة مــا ورد يف الفقــرة  - ٥٥

،يعتــرب التمييــز  )مبــدأ املــساواة يف املعاملــة يف عالقــات العمــل والعالقــات القانونيــة املنــاظرة       (
لتمييــز ألســباب تتعلــق باهلويــة اجلنــسية أو نــوع اجلــنس ألســباب تتعلــق باحلمــل أو األمومــة، وا

 .متييزا جنسيا أيضا
من أهـم   . وورد التفسري اجلديد ملصطلح التمييز يف وقت الحق يف أحكام أخرى أيضا            - ٥٦

 من مدونة القوانني، وقـانون العمـل، والقـانون رقـم            ٣١١/٢٠٠١القانون رقم   : هذه األحكام 
أن اخلدمة املدنيـة وبـشأن تعـديل قـوانني معينـة، والقـانون         من مدونة القوانني بش    ٣١٢/٢٠٠١
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 من مدونة القوانني بشأن أداء العمل يف املـصلحة العامـة، يف صـيغته املعدلـة                 ٥٥٢/٢٠٠٣رقم  
 .يف لوائح الحقة، وغريها

 التدابري التشريعية والسياسية: ٢املادة   
 )أ (٢املادة   

انونيـة الدسـتورية اخلاصـة مببـدأ املـساواة بـني          مل حتدث تغـيريات تـذكر يف األحكـام الق          - ٥٧
ــة     . الرجــل واملــرأة ومــع ذلــك، فقــد شــهدت الفتــرة املــشمولة بالدراســة ظهــور أحكــام قانوني

 .جديدة، أو إدخال تعديالت على أحكام جتسد مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة
انون رقـــم ، بـــدأ العمـــل بالقـــ٢٠٠٤يوليـــه / متـــوز١ يف - قـــانون مكافحـــة التمييـــز - ٥٨

 من مدونـة القـوانني بـشأن املـساواة يف املعاملـة يف جمـاالت معينـة واحلمايـة ضـد                      ٣٦٥/٢٠٠٤
الـذي يـنص، بـشكل عـام، علـى          ) قـانون مكافحـة التمييـز     (التمييز وبشأن تعديل قـوانني معينـة        

. فتـه تطبيق مبدأ املساواة يف املعاملة وحيدد الصكوك القانونيـة املتعلقـة باحلمايـة يف حـاالت خمال                
غـري أنـه اليأخـذ بعـني االعتبـار          وحيظر هذا القانون مجيع أشـكال التمييـز علـى أسـاس اجلـنس،               

وتـرد يف   . ىل افتـراض خـاطئ    إإذا كانت األسباب اليت أدت إليه تستند إىل حقيقـة واقعـة أو               ما
ة يف القانون أيضا حاالت اإلعفاءات من مبدأ املساواة يف املعاملـة الـيت تـسمح باملعاملـة املختلفـ            

 .ظل ظروف مادية حمددة
 التمييــز بــني األشــخاص علــى أســاس نــوع اجلــنس يف   قــانون مكافحــة التمييــزحيظــر  - ٥٩

كمـا  . جماالت الضمان االجتماعي، والرعاية الـصحية، وتقـدمي الـسلع واخلـدمات، ويف التعلـيم       
ع اعتبـار   مـ التمييز علـى أسـاس اجلـنس يف عالقـات العمـل والعالقـات القانونيـة املنـاظرة،                    حيظر

التمييـز علـى أسـاس اهلويــة اجلنـسية أو نـوع اجلـنس أيــضا       و احلمـل أو األمومــة،  التمييـز بـسبب  
 .متييزا يف هذا اجملال

 مبدونــة القــوانني، يف ٣١١/٢٠٠١  بــدأ العمــل بقــانون العمــل رقــم – قــانون العمــل - ٦٠
 لعالقات العمـل،    وقانون العمل هو القانون الرئيسي يف اجملال الشامل       . ٢٠٠٢أبريل  /نيسان ١

واملبدأ األساسي فيه هو أن األشخاص الطبيعيني هلم احلق يف العمل، ويف االختيار احلـر لفرصـة     
العمل، ويف العمـل يف ظـروف عمـل عادلـة ومرضـية، ويف احلمايـة ضـد البطالـة دون أي قيـود                       

. سـرية، إخل وضد التمييز املباشر أو غري املباشـر علـى أسـاس اجلـنس، أو احلالـة االجتماعيـة واأل            
ويــرد هــذا املبــدأ بتفــصيل أكــرب يف فقــرات فرديــة مــن القــانون يلتــزم صــاحب العمــل مبوجبــها   
مبعاملة العاملني الذين تربطهم به عالقات عمل وفقا ملبدأ املـساواة يف املعاملـة، املنـصوص عليـه       

 ).١ املرفق – ٢املادة : انظر املرفقات. (يف قانون مكافحة التمييز
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تتطابق ممارسة احلقوق والواجبـات الناجتـة مـن عالقـات العمـل مـع األخـالق                 جيب أن    - ٦١
وعند موافقة صاحب العمل على أن يعمل أحد األفـراد عنـده،ال جيـوز لـه أن ينتـهك                 . احلميدة

ويف أي عالقة عمل ينتهك فيها صاحب العمـل هـذا االلتـزام، يكـون     . مبدأ املساواة يف املعاملة   
 . تعويض مايل معقولللفرد احلق يف احلصول على

وباإلضافة إىل القوانني املشار إليها أعاله،مثة قواعد تنظيمية قانونية أخرى جتسد مبـدأ املـساواة               
 :وتشمل هذه القواعد على وجه اخلصوص. بني الرجل واملرأة

 مبدونــة القــوانني بــشأن احلمايــة االجتماعيــة والقانونيــة      ٣٠٥/٢٠٠٥القــانون رقــم   - 
 صاية االجتماعية وبشأن تعديل قوانني معينة،لألطفال وبشأن الو

 مبدونة القوانني بـشأن خـدمات العمالـة وبـشأن تعـديل قـوانني            ٥/٢٠٠٤القانون رقم    - 
 ،)٣ و٢ الفقرتان ٦٢، القسم ١٤القسم  (يف صيغته املعدلة يف وقت الحقمعينة، 

ام، يف صـيغته     مبدونة القوانني بشأن أداء العمـل للـصاحل العـ          ٥٥٢/٢٠٠٣القانون رقم    - 
 ).٢ الفقرة ٥القسم ( املعدلة يف لوائح الحقة

 مبدونة القوانني بشأن مكافأة فئات معينة من العاملني عنـد           ٥٥٣/٢٠٠٣القانون رقم    - 
ــوائح         ــة يف ل ــة، يف صــيغته املعدل ــوانني معين ــديل ق ــشأن تع ــام وب ــصاحل الع أداء عمــل لل

 الحقة،
ــة القــوانني ٤٦١/٢٠٠٣القــانون رقــم  -  ــة يف صــيغته   مبدون بــشأن التأمينــات االجتماعي

ومبقتضى هذه القاعـدة التنظيميـة القانونيـة،حتولت اجلمهوريـة          . املعدلة يف لوائح الحقة   
السلوفاكية من نظام الضمان االجتماعي إىل نظام التأمينات االجتماعية، غري أنه فيمـا             

، ٢٠٠٣ ديــسمرب/ كــانون األول٣١يتعلــق بــاحلكم القــانوين الــذي كــان مطبقــا حــىت 
يكفــل حــق احلــصول علــى مزايــا التأمينــات االجتماعيــة علــى أن يكــون ذلــك يف ظــل  

 نفس الظروف بصفة أساسية، دون أي أفضليات،
 مبدونة القوانني بشأن اخلدمة املدنية وتعديل قـوانني معينـة،           ٣١٢/٢٠٠١القانون رقم    - 

 ،)٣القسم (يف صيغته املعدلة يف لوائح الحقة 
  مبدونة القوانني بشأن األسرة وبشأن تعديل قوانني معينة،٣٦/٢٠٠٥القانون رقم  - 
 مبدونــة القــوانني بــشأن األمــان ومحايــة الــصحة يف العمــل  ١٢٤/٢٠٠٦القــانون رقــم  - 

 وبشأن تعديل قوانني معينة،
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 مبدونة القوانني بـشأن     ٣٠٨/١٩٩٣قانون اجمللس الوطين للجمهورية السلوفاكية رقم        - 
ين السلوفاكي حلقوق اإلنسان، يف صيغته املعدلـة يف لـوائح الحقـة             تأسيس املركز الوط  

 ،)١وخباصة القسم (
 مبدونة القوانني اليت حـددت      ٢٧٢/٢٠٠٤الئحة حكومة اجلمهورية السلوفاكية رقم       - 

ن تـستخدم فيـه املـرأة احلامـل واألم     أمبوجبها قائمة األعمال وأماكن العمل الـيت حيظـر     
بعد الوالدة واألم املرضعة، وقائمـة األعمـال وأمـاكن العمـل            حىت انتهاء الشهر التاسع     

اليت يرتبط العمل هبا خبطر معني على املرأة احلامل واألم حىت انتهاء الشهر التاسع بعـد                
الوالدة واألم املرضعة، واليت تفرض على أصـحاب العمـل التزامـات معينـة فيمـا يتعلـق        

 بتوظيف هذه الفئات من النساء،
 مبدونــة القــوانني بــشأن   ٣٥٦/٢٠٠٦ة اجلمهوريــة الــسلوفاكية رقــم   الئحــة حكومــ  - 

 تفاصيل العمل والعوامل املتعلقة به وبيئة العمل فيما يتعلق بتصنيف أنشطة العمل،
 مبدونة القوانني اليت حـددت      ٢٨٦/٢٠٠٤الئحة حكومة اجلمهورية السلوفاكية رقم       - 

 يها توظيف صغار السن،مبوجبها قائمة باألعمال وأماكن العمل اليت حيظر ف
 مبدونــة القــوانني بــشأن   ٣٩١/٢٠٠٦الئحــة حكومــة اجلمهوريــة الــسلوفاكية رقــم      - 

 احلدود الدنيا لشروط السالمة والصحة يف أماكن العمل،
ــة الــسلوفاكية رقــم    -  ــة القــوانني  ٣٩٦/٢٠٠٦الئحــة حكومــة اجلمهوري  مبدون

 البناء،بشأن احلدود الدنيا لشروط السالمة والصحة يف مواقع 
 مبدونة القوانني بـشأن محايـة       ٣٥٥/٢٠٠٦الئحة حكومة اجلمهورية السلوفاكية رقم       - 

 العاملني ضد أخطار االنفجار الناجم عن عامل كيميائي يف العمل
 مبدونــة القــوانني بــشأن   ٢٨١/٢٠٠٦الئحــة حكومــة اجلمهوريــة الــسلوفاكية رقــم      - 

 .محل األثقال يدويا ال اليت تتطلباحلدود الدنيا لشروط السالمة والصحة يف األعم
 

 )ب. (٢املادة   
حيظر قانون مكافحة التمييز، واللـوائح القانونيـة املعدلـة لـه و املـشار إليهـا فيمـا سـبق،            - ٦٢

 .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، كما ينص على العقوبات يف حاالت املخالفة
ــى   - ٦٣ ــاء عل ــز بن ــانون مكافحــة التميي ــع، حيــق ق ــذين يعتقــدون أهنــم  شــخاص األجلمي  ال

ــضرر  ــوا للـ ــون أو تعرضـ ــوقهم أو يتعرضـ ــرهتم حلقـ ــانون    يف مباشـ ــا القـ ــيت حيميهـ ــصاحلهم الـ  مـ
ــام        أو ــيهم أن يطــالبوا حبقــوقهم أم ــة عل ــساواة يف املعامل ــدأ امل ــق مب ــسبب عــدم تطبي ــاهتم ب حري
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ساواة يف مل يطبـق مبـدأ املـ       وحيق هلم ، بصفة خاصة، أن يطالبوا بأن ميتنع أي شـخص           . احملكمة
املعاملــة عــن فعلــه، وأن يــصحح الوضــع غــري القــانوين، حيثمــا كــان ذلــك ممكنــا، أو أن يقــدم   

 أيـضا بتعـويض مـايل    وا أن يطـالب مفإن مل تكن الترضـية املعقولـة كافيـة، حيـق هلـ       . ترضية معقولة 
قــوق امللكيــة وحتــدد احملكمــة مقــدار التعــويض عــن األضــرار غــري  حبعــن األضــرار غــري املتعلقــة 

تعلقة حبقوق امللكية ، مع مراعاة درجة خطورة األضـرار غـري املتعلقـة حبقـوق امللكيـة وكافـة                    امل
 .الظروف اليت وقعت فيها

ال يتأثر بقانون مكافحة التمييز احلق يف التعويض عن األضرار أو احلق يف أي تعـويض             - ٦٤
 .آخر نصت عليه لوائح خاصة

 تقدمي شكوى إىل صـاحب العمـل         العمل، قانون من   ١٣حيق للعامل، مبوجب القسم      - ٦٥
خبــصوص خمالفــة مبــدأ املــساواة يف املعاملــة ويلتــزم صــاحب العمــل بــالرد علــى شــكوى العامــل 

. بدون تأخري ال مربر لـه، وباختـاذ خطـوات للعـالج، وبـالكف عـن هـذا الفعـل، وإزالـة تبعاتـه                       
قـد أضـريت بعـدم االمتثـال     أن حقوقه أو مصاحله اليت حيميها القانون  وحيق للعامل الذي يعتقد   

ملبدأ املساواة يف املعاملة، أن يتقدم إىل احملكمة ويطالب باحلمايـة القانونيـة، الـيت يكفلـها قـانون            
وال جيوز لصاحب العمل إيذاء العاملني لديـه أو اإلضـرار هبـم بـسبب اللجـوء      . مكافحة التمييز 

 .ات العملإيل الوسائل القانونية للحصول على حقوقهم الناشئة عن عالق
، وبـشأن    مبدونـة القـوانني بـشأن التفتـيش العمـايل          ١٢٥/٢٠٠٦القـانون رقـم     مبوجب   - ٦٦

ــسلطة         ــتش العمــايل ب ــع املف ــة ، يتمت ــوائح الحق ــة يف ل ــة، يف صــيغتها املعدل ــوانني معين ــديل ق تع
التفتيش على االمتثال للقواعد املنظمة، وله أن يأمر بإزالـة أوجـه القـصور الـيت جيـدها، وحظـر                    

 علـي صـاحب      اء العمل، بناء على ثبوت أي خمالفة للقواعـد املنظمـة، ولـه أخـريا أن يفـرض                 أد
نـشأة أو تغـيري أو إهنـاء عالقـات           العمل العقوبات املترتبة علي خمالفه لوائح التوظيف اليت تـنظم         

العمل، والظروف اليت يعمـل فيهـا العامـل، مبـا يف ذلـك النـساء، واملراهقـون واألشـخاص ذوو                     
 اخلاصــة يف العمــل، والقواعــد املنظمــة لألجــور، وااللتزامــات الناشــئة عــن االتفاقــات  القــدرات

 .اجلماعية، واللوائح القانونية اليت تنص على حظر العمل غري القانوين والتوظيف غري القانوين
وفيما يتعلق بتشديد العقوبـات أو األحكـام اجلزائيـة يف حـاالت جـرائم العنـف، انظـر                    - ٦٧

 .االتفاقية من ٦املادة 
 

 )ج (٢املادة   
 من دستور اجلمهورية الـسلوفاكية علـى حـق كـل شـخص يف املطالبـة                 ٤٦تنص املادة    - ٦٨

حبقــه عــن طريــق اختــاذ إجــراء قــانوين أمــام حمكمــة مــستقلة غــري متحيــزة، وكــذلك أمــام ســلطة 
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 املـساواة   أخرى يف اجلمهورية السلوفاكية يف احلاالت املنصوص عليها قانونا، مع التأكيد علـى            
ومبـدأ املـساواة    . ومل حيـدث أي تغـيري يف هـذا الـشأن          . بني مجيع أطراف الدعوى أمـام احملـاكم       

 .أمام احملكمة منصوص عليه أيضا يف القواعد املوضوعية واإلجرائية ذات الصلة
الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى  مبــصادقة اجلمهوريــة الــسلوفاكية علــى  - ٦٩

 أصـبح مبقـدور األفـراد واجلماعـات اللجـوء إىل اللجنـة املعنيـة                التمييـز ضـد املـرأة     مجيع أشـكال    
ولن تلتفت اللجنة إىل البالغـات الـيت ال تقتـرن           . بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشروط حمددة      

مبا يثبت استنفاد مجيـع سـبل االنتـصاف املتاحـة علـي الـصعيد الـوطين، باسـتثناء تلـك احلـاالت                    
فيها هذه الوسائل وقتا أطـول ممـا ينبغـي، أو الـيت ال حيتمـل التوصـل عـن طريقهـا                      اليت تستغرق   

ــال  ــشمولة بالدراســة       . إىل عــالج فع ــرة امل ــائي يف الفت ــانون اجلن ــتغري الق ــصدد، مل ي ــذا ال ويف ه
يف اإلجـراءات اجلنائيـة      بنفس سـبل االنتـصاف     وال يزال العمل مستمرا   ). ٢٠٠٥ إىل   ١٩٩٨(

 .القانونية
 

 امة أخرى هتتم حبماية املرأة ضد التمييزمؤسسات ع  
أصـبحت اجلمهوريــة الــسلوفاكية مــن البلــدان الـيت ادخلــت يف نظامهــا املتعلــق بــسيادة    - ٧٠

 وأمني املظامل هو هيئـة دسـتورية نـص    - املدافع العام عن احلقوق –القانون ديوان أمني املظامل    
ــه رقــم    ــسلوفاكية يف مادت ــة ال ــشاطها، كمــا حــدد    أ علــى ١٥١دســتور اجلمهوري مركزهــا ون

،  مبدونـة القـوانني بـشأن أمـني املظـامل          ٥٦٤/٢٠٠١القـانون رقـم     كـرب يف    أنشاطها بتفصيل   
وأمني املظامل هو هيئة مستقلة تساهم، يف حدود النطاق واألسـلوب املنـصوص         . بصيغته املعدلة 

 واألشـخاص   عليهما يف القانون، يف محايـة احلقـوق واحلريـات األساسـية لألشـخاص الطبيعـيني               
االعتبــاريني فيمــا يتعلــق بــاإلجراءات، أو اختــاذ القــرار، أو عــدم اضــطالع الــسلطات اإلداريــة    
العامة بواجباهتا، يف احلاالت اليت تتعارض فيها اإلجراءات، أو اختاذ القـرار، أو عـدم اضـطالع                 

راطيـة القائمـة    السلطات اإلدارية العامـة بواجباهتـا مـع القـانون والنظـام أو مبـادئ الدولـة الدميق                 
 .على سيادة القانون

مل تنشئ اجلمهورية الـسلوفاكية هيئـة أمـني مظـامل مـستقلة للمـسائل املتعلقـة باملـساواة                - ٧١
بني اجلنـسني ألنـه ينظـر إيل هـذه املـسائل كجـزء ال يتجـزأ مـن حقـوق اإلنـسان ويـتم التعامـل                          

قـوق اإلنـسان بنـاء علـى        ويتـصرف احملـامي العـام حل      . معها كأي انتـهاك آخـر حلقـوق اإلنـسان         
ومبقدور كل شخص يشعر بـأن حقوقـه وحرياتـه          . الدعاوى، اليت ترفع أو مببادرة شخصية منه      

األساسية قـد انتـهكت سـواء يف اإلجـراءات، أو اختـاذ القـرارت، أو عـدم اضـطالع الـسلطات                 
ــادئ الدو        ــع مب ــانون والنظــام، أو م ــع الق ــارض م ــى حنــو يتع ــا، عل ــة بواجباهت ــة العام ــة اإلداري ل

ــدعوى إىل أمــني املظــامل       ــدم ب ــانون، أن يتق ــى ســيادة الق ــة عل ــة القائم ــم أن . الدميقراطي وال يه
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تتضمن الدعوى انتهاكا حلقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية بالنـسبة ملقـدم الـدعوى أو ألى               
وتلتزم سلطات اإلدارة العامة بالتعامـل مـع الـدليل الـذي يقدمـه أمـني املظـامل يف                   . شخص آخر 

وحيثمــا ال تــستجيب الــسلطة اإلداريــة العامــة لطلــب .  احلكــم والتــدابري الــيت يقترحهــاحيثيـات 
اهليئة اليت ترأس السلطة العامة، ويف حالة عدم وجـود هـذه الـسلطة،               أمني املظامل، يقوم بإبالغ   

 .يقوم بإبالغ حكومة اجلمهورية السلوفاكية
شري إىل أن قانونـا، أو قاعـدة تنظيميـة    إذا أثبت أمني املظامل أثناء مباشرته الدعوى ما يـ        - ٧٢

أخرى ملزمة بشكل عام، أو الئحة داخلية صادرة عن هيئة إدارية عامة، تتعارض مـع احلقـوق       
واحلريات األساسية لألشخاص الطبيعيني أو االعتباريني، جيوز له أن يرفـع التماسـا إىل الـسلطة           

ني املظـامل االلتمـاس إليهـا إبالغـه، يف          وعلـى الـسلطة الـيت رفـع أمـ         . املختصة لتغيريها أو إلغائهـا    
 .خالل ثالثني يوما، بالتدابري اليت اختذهتا بناء على االلتماس

 التمـاس املقدمـة إىل أمـني املظـامل،          ٥٠٠٠ومن بني جمموع االلتماسات البـالغ عـددها          - ٧٣
تماسـات  وكان واحد من هـذه االل     .  يف املائة من احلاالت، كان املتقدم بااللتماس امرأة        ٣٧يف  

وقد تقدمت بـه مجاعـة مـن موظفـات إحـدى      . املقدمة إىل أمني املظامل يتعلق بالتمييز ضد املرأة      
املدارس الثانوية زعمن يف التماسهن أن مدير املدرسة مل ينظر يف الـشكوى املقدمـة منـهن ضـد        

. نثـى أحد كبار املوظفني الذي كان ميارس اإلرهاب النفسي كل يوم بعباراته املتعلقة جبنس األ             
ونظــر أمــني املظــامل يف االلتمــاس ووجــد أن عالقــات العمــل مــع املوظــف الكــبري املعــين قــد مت    

ومت توجيــه إنــذار إىل املوظــف الكــبري بالطريقــة . معاجلتــها داخــل اجتماعــات العمــل باملؤســسة
وبنـاء علـى طلـب    . املالئمة وطلب إليه رمسيـا أن حيـل مـشكالته مـع مرؤوسـيه بطريقـة مالئمـة           

ظامل موافاته مبعلومات وبيان عن احلالة أبلغ مدير املدرسة أمني املظامل أنـه قـد مت توجيـه            أمني امل 
وأرجــأ أمــني املظــامل النظــر يف املــسألة حيــث أن الــرتاع بــني   . إىل املوظــف بإهنــاء عملــه  إنــذار

املوظف وصاحب العمل بشأن الدعاوى الناشئة عن عالقـات العمـل بينـهما كـان معلقـا حلـني                   
 .ها مبعرفة احملاكم، ألن حله ال يقع يف اختصاص أمني املظاملالبت في
، املركــز الــوطين الــسلوفاكي  ٣٠٨/١٩٩٣، أنــشئ مبوجــب القــانون رقــم  ١٩٩٣يف  - ٧٤

حلقــوق اإلنــسان الــذي مت تعــديل اختــصاصاته مبوجــب قــانون مكافحــة التمييــز لكــي تتــضمن   
ــة املقدمــة لــضحاي    ــز ومظــاهر عــدم التــسامح مهامــه األساســية أيــضا املــساعدة القانوني . ا التميي

ويصدر املركز، بناء علـى طلـب األشـخاص الطبيعـيني، أو األشـخاص االعتبـاريني، أو مببـادرة                   
ذاتيــة منــه، فتــاواه القائمــة علــى اخلــربة يف املــسائل املتعلقــة باالمتثــال ملبــدأ املــساواة يف املعاملــة   

ثيــل أطــراف الــدعاوى يف حــاالت كمــا يفــوض املركــز يف مت. إعمــاال لقــانون مكافحــة التمييــز
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ميثل املركز حاليا أمام احملكمـة امـرأة مـن طائفـة الرومـا تـشكو                (خمالفة مبدأ املساواة يف املعاملة      
 . القومية–من التحرش هبا يف مكان العمل على أساس ارتباطها هبذه اجلماعة اإلثنية 

لتماسـا للنظـر فيهـا       ا ٧٠، تلقى املركـز حنـو       ٢٠٠٦وحيت آخر النصف األول من عام        - ٧٥
وكانـت االلتماسـات تتعلـق بـصفة خاصـة باحلـصول علـى العمـل،                . يف جمال التمييز ضد املـرأة     

وكانت هنـاك   . عندما كان حيال بني املتقدمات للعمل وتأكيد ذواهتن املهنية لكوهنن إناثا فقط           
حالة خاصـة تتعلـق بـامرأة تقـدمت لـدى خترجهـا مـن مدرسـة متخصـصة يف الالهـوت بطلـب               

ورفضت اجلهة اليت أرسلت إليها الطلب طلبـها مـربرة   . لدخول يف عالقة عمل بوظيفة واعظة  ل
ذلك بأن الكنيسة اليت تتبعها اجلهة يقتصر التعيني فيهـا يف وظـائف الوعـاظ علـى الـذكور بنـاء                     

ورأى املركز أن مثل هذا العمل يتضمن متييـزا مباشـرا ضـد طالبـة              . على تعاليم الكتاب املقدس   
 على أساس اجلنس، وأبلغها باخليارات املتاحة أمامهـا حلـل مـشكلتها، وأيـضا بإمكانيـة          الوظيفة

 متخصـصة يف فـرع   –وكانـت هنـاك قـضية أخـرى لطبيبـة أنثـى       . أن ميثلها املركز أمـام حمكمـة     
الطب املعـين، وحاصـلة علـى شـهادات ختـصص مـن الدرجـة األوىل والدرجـة الثانيـة، تقـدمت                

وكـان املرشـح النـاجح يف عمليـة        . غل الوظيفـة الـشاغرة يف ختصـصها       لعملية اختيار تنافسية لـش    
االختيار ذكرا، وكان حيمل يف ذلك الوقت شهادة ختصصية مـن الدرجـة األوىل فقـط، وعـدد                  
ســنوات خــربة يف الفــرع املعــين أقــل مــن األنثــى املتقدمــة للوظيفــة وهلــذا فــإن معــايري االختيــار    

 وقـيم املركـز طلبـها بأنـه متييـز مباشـر ضـد األنثـى                 .املوضوعية كانت تنطبـق عليـه بدرجـة أقـل         
 .ومل يصدر قرار احملكمة املختصة يف هذه القضية حيت اآلن. املتقدمة للوظيفة بسبب جنسها

كانـت هنـاك    ) عملية اختيـار تتعلـق بتغـيري مؤسـسي        (يف حالة تتعلق بالبقاء يف الوظيفة        - ٧٦
 عمليـة االختيـار بنجـاح،       ابعد اجتيازهـ   فقط   فرضت على املوظفة األنثى   شروط إضافية أخرى    

وتقــدمت املــرأة الــيت مت التمييــز ضــدها إىل املركــز إلبــداء رأيــه يف   . متثــل متييــزا مباشــرا ضــدها 
ــة أمــام احملكمــة      وانتــهت . احلــصول علــى التعويــضات عــن خــسائر غــري متعلقــة حبقــوق امللكي

قـدمي تعويـضات مرتفعـة للمـرأة       بت) سحبت املرأة املعنيـة دعواهـا     (اإلجراءات القضائية بالتسوية    
 .املعنية عن اخلسائر غري املتعلقة حبقوق امللكية

كانــت (نظــر املركــز الــوطين الــسلوفاكي أيــضا يف حــاالت التحــرش يف مكــان العمــل   - ٧٧
 .والتمييز يف إهناء عالقة العمل) عشر حاالت منها تتعلق بالتحرش اجلنسي

 
 )د (٢املادة   

واملؤســسات العامــة يف اجلمهوريــة الــسلوفاكية باالمتنــاع عــن   تلتــزم مجيــع الــسلطات   - ٧٨
كما يفرض قـانون مكافحـة التمييـز علـى          . املشاركة يف أي عمل أو ممارسة للتمييز ضد النساء        

ــة،       ــذايت احمللي ــة األخــرى، وســلطات احلكــم ال ــة احلكومي ــات اإلداري احملــاكم، واالدعــاء، واهليئ
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ة العامـة األخـرى التزامـا فعـاال، بتقـدمي مـا يطلـب منـها                 واهليئات املستقلة، واملؤسسات القانوني   
من معلومات تتعلق باحترام حقوق اإلنسان يف خالل الفترة احملددة بناء على طلب من املركـز                

 .الوطين السلوفاكي حلقوق اإلنسان
 

 )ز ( و،)و(و، )هـ (٢املادة   
 .مل تطرأ تغريات ملموسة - ٧٩

  واحلريات األساسية كفالة حقوق اإلنسان- ٣املادة   
ــسني      - ٨٠ ــساواة بــني اجلن ــى امل ــسلوفاكية، عل ــة ال ــنص دســتور اجلمهوري ــادة (ي  مــن ١٢امل

ويف .  مــن االتفاقيــة٣يف مجيــع اجملــاالت الــواردة حتــت املــادة  ) دســتور اجلمهوريــة الــسلوفاكية
يعي، لكفالـة  الفترة املشمولة بالتقرير، اختذ عدد من التدابري ذات الطابع التـشريعي وغـري التـشر           

 .حتسني أوضاع النساء
، وافـــق برملـــان اجلمهوريـــة الـــسلوفاكية علـــى عـــدة   ٢٠٠٤ و٢٠٠٢يف الفتـــرة بـــني  - ٨١

ــة يف اجملــال االجتمــاعي   ــتغريات تتعلــق، بــصفة خاصــة، بنظــام    . إصــالحات جوهري وكانــت ال
ــة باألســرة، وإصــالحات ســوق العمــل وسياســات        ــسياسات املتعلق ــة وال ــساعدة االجتماعي امل

توظيــف، واإلصــالحات املتعلقــة بالتأمينــات االجتماعيــة، وضــمان املعــاش التقاعــدي، حيــث  ال
 إىل نظـام لتأمينـات املعــاش   ٢٠٠٤ينـاير  / كـانون الثــاين ١تغـري هـذا النظـام األخــري اعتبـارا مـن      

ــة    ــة للتأمينـــات االجتماعيـ ــة الفرعيـ ــدا مـــن األنظمـ ــذه . التقاعـــدي فأصـــبح واحـ ومت إعـــداد هـ
استراتيجية دعـم تنميـة فـرص العمـل مـن خـالل تغـيريات يف النظـام         ” اإلصالحات على أساس  

 وكانــت تقــوم علــى فلـسفة خلــق الــدافع إىل البحــث النــشط عــن  “االجتمـاعي وســوق العمــل 
 .فرص العمل واالحتفاظ هبا

األسـر الـيت    بناء على اإلصالحات املشار إليهـا أعـاله، شـرعت الدولـة أيـضا يف دعـم                   - ٨٢
وفيمـا يتعلـق بكـل      . عـد جديـدة أدرجـت يف تعـديالت القـوانني املعنيـة             وفقـا لقوا   تضم أطفـاال  

طفل معول توفر الدولة عالوة أساسية بغض النظر عن دخـل األسـرة، ولكنـها ال متتـد ملـا بعـد                      
ــضا    . بلــوغ الطفــل ســن اخلامــسة والعــشرين   ــذان يعمــالن لقــاء أجــر أي ــدان الل ــستطيع الوال وي

طفــل معــول، وهــي مبثابــة حــافز للبحــث عــن احلــصول علــى مكافــأة ضــريبية شــهرية عــن كــل 
الوظيفة واالحتفاظ هبا يف حاالت األجور املنخفـضة أيـضا، كمـا أهنـا تـساعد يف نفـس الوقـت            

وحــىت ).  أســاس الــضريبة الــصفريةوتقــدم هــذه املكافــأة علــى(الفئــات ذات الــدخل املــنخفض 
متـع مبزيـة املـسامهة      ، كانت الدولة أيضا تدعم األسر الـيت تت        ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول  ٣١

حيث يستطيع أحد الوالدين ختفيض التزامه اإلجباري باملسامهة يف تأمينات املعـاش التقاعـدي              (
 ).يف املائة عن كل طفل معول، دون أن يؤثر ذلك على معاشه التقاعدي٠,٥بنسبة 
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ــه / متــوز١ويف  - ٨٣ ــز  ٢٤٤/٢٠٠٥، دخــل القــانون رقــم  ٢٠٠٥يولي ــة القــوانني حي  مبدون
.  مبدونة القوانني بشأن عـالوة الوالديـة بـصيغته املعدلـة           ٢٨٠/٢٠٠٢معدال القانون رقم    النفاذ  

ووحد التشريع اجلديد مبلغ عالوة الوالدية بالنسبة ألحد الوالدين الذي يتـوىل شخـصيا رعايـة                
ــدين املــشتغل بوظيفــة مــأجورة   ويف الوقــت نفــسه يــسمح بإضــافة عــالوة   . طفلــه، وأحــد الوال

وة األمومة يف احلاالت اليت ال تصل فيها قيمة هذا التأمني ضد املرض إىل مبلـغ                الوالدية إيل عال  
عالوة الوالدية، وبذلك يتحقق القضاء على انعـدام املـساواة يف املقابـل املـايل بـني الوالـد الـذي                     

 .يعمل بوظيفة مأجورة والوالد الذي مل يكن يعمل بوظيفة مأجورة قبل والدة الطفل األول
 بالتوجيهات األوروبية، ينص قانون العمل علـى إجـازة ألحـد الوالـدين تـسمح                 التزاما - ٨٤

بــاحلق يف اإلجــازة بــدون أجــر لرعايــة الطفــل لــيس فقــط للمــرأة بــل أيــضا للرجــل، شــريطة أن 
الوالــدين حقــا لكــل مــن الوالــدين وهكــذا أصــبح احلــق يف إجــازة أحــد . يرعــى الطفــل املولــود

 .جيوز نقله ال
التوفيــق بــني العمــل واحليــاة  لعمــل عــددا مــن األحكــام الــيت تــسهل  يتــضمن قــانون ا - ٨٥

والـيت ميكـن أن يـستخدمها كـال         ) ساعات عمل أقل، وقت عمل يتسم باملرونـة، إخل         (األسرية
 ٢١٠/٢٠٠٣القـانون رقـم     (ويـسمح تعـديل قـانون العمـل         . الوالدين بطريقة ختلو مـن التمييـز      

كـرب مـن املرونـة، تـصل مبجـال العمـل يف الوقـت           بترتيبات عمـل تتـسم بقـدر أ       ) مبدونة القوانني 
تـصل إىل   ( ساعة كحد أقصى شـهريا، وتـستحدث أوقـات عمـل أقـل أمـدا                 ٢٥٠اإلضايف إىل   

 ). ساعة كل أسبوع٢٠
 يــنص قــانون العمــل  مــن أجــل القــضاء علــى التمييــز ضــد العمــل لــبعض الوقــت،   - ٨٦

ذين يعملـون لـساعات أقـل      صراحة على ضمان ظروف عمل تتـسم باملـساواة بـني املـوظفني الـ              
ويـشكل العمـال الـذين يعملـون         .واملوظفني الذين يعملون وفقا لوقت العمل األسبوعي املقـرر        

، مــثال بلغــت نــسبة العمــال الــذين يعملــون ٢٠٠٢ففــي عــام  .لوقــت أقــل نــسبة مئويــة صــغرية
. نــساء يف املائــة مــن ال٢,٧ يف املائــة مــن الرجــال و١,١ منــهم – يف املائــة ١,٩لــبعض الوقــت 

 يف املائـة مـن النـساء        ٦٧,٢وكانت نسبة النساء إىل الرجال بني الذين يعملـون لـبعض الوقـت              
، تفـضل النـساء   ٢٠٠٢ووفقا للبحث الذي أجري يف عـام  .  يف املائة من الرجال٣٢,٨مقابل  

 .العمل ألوقات تتسم باملرونة على العمل لساعات أقل، الذي يرتبط باخنفاض الدخل
 مبدونـــة القـــوانني اخلـــاص بالتأمينـــات    ٤٦١/٢٠٠٣ علـــى القـــانون رقـــم   باملوافقـــة - ٨٧

اعتبـارا  ) “قـانون التأمينـات االجتماعيـة     ”واملشار إليه فيما يلي بــ       (االجتماعية، بصيغته املعدلة    
وأقـر  . حـدث تغـري إصـالحي يف جمـال الـضمان االجتمـاعي         ،٢٠٠٤ينـاير   / كانون الثاين  ١من  

 تتوقف على بدء استحقاق املعـاش       فترة تأمينات اجتماعية  ديد  قانون التأمينات االجتماعية اجل   
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 العمـل ملـدة     ، أي بعـد   بـشكل موحـد بالنـسبة للرجـال والنـساء         التقاعدي يف سن الشيخوخة     
، والتنفيذ التدرجيي للتوحيد املطرد ودون متييز لسن املعـاش التقاعـدي            عشر سنوات على األقل   

 التشريع يترتب عليـه رفـع سـن التقاعـد للمـرأة،             ورغم أن هذا  .  عاما ٦٢للرجال والنساء عند    
فإنــه يقتــرن أيــضا بإمكانيــة الوصــول إىل معــاش تقاعــدي أعلــى نظــرا إىل زيــادة عــدد ســنوات   

 .العمل
ــم   - ٨٨ ــانون رقـ ــاش   ٤٣/٢٠٠٤مبوجـــب القـ ــار يف املعـ ــاص باالدخـ ــوانني اخلـ ــة القـ  مبدونـ

ائح الحقـة، أدخلـت حـسابات       وعنـد تعـديل قـوانني معينـة، يف صـيغته املعدلـة يف لـو                التقاعدي
يف العدالـة   االدخار الفردية أو ادخار املعاش التقاعدي الشخصي حبيـث يتحقـق قـدر أكـرب مـن                  

ويف نفس الوقت تطبق خيارات للحصول على معاش تقاعـدي مبكـر،            . نظام املعاش التقاعدي  
فيمـا  أو احلصول على معاش تقاعدي مع نشاط مربح يعطـي للنـساء والرجـال حريـة االختيـار                   

ــادة دخلــهم باإلضــافة إىل معــاش تقاعــدي وبالتــايل      ــة والــصحية، لزي يتعلــق حبالتــهم االجتماعي
 .استقالهلم املايل وارتفاع مستوي املعيشة

منـذ عـام     يف اقتـصاد اجلمهوريـة الـسلوفاكية       حدث تزايد تـدرجيي يف معـدل العمالـة         - ٨٩
ــن   ٢٠٠١ ــرة مـ ــع يف الفتـ ــاه إىل التراجـ ــد اجتـ ــرأة يف  . ،٢٠٠٠ إىل ١٩٩٧، بعـ ــل املـ وزاد عمـ
ــسبة ٢٠٠٤ ــام  ١,٣ بنـ ــة بعـ ــة مقارنـ ــساء    ٢٠٠٠ يف املائـ ــدد النـ ــاع عـ ــك بارتفـ ــرن ذلـ ، واقتـ

 ألــف شــخص، أي ٢٥,١مبــا يقــدر بـــنحو  (٥٤ – ٥٠العــامالت، وخباصــة يف الفئــة العمريــة 
 ألف شخص، أي بنـسبة      ١٠,٩مبا يقدر بـنحو    ( وأكثر   ٥٥ويف الفئة العمرية    )  يف املائة  ٢٣,٨
ويف حاالت كثرية يتم حل مشكلة توظيف املرأة والتوظيف الذايت من خـالل             )  يف املائة  ٤٠,٥

مشاريع متنوعة، ومبشاركة مكاتب العمل، ومنظمات الشؤون االجتماعية واألسرة ومجعيـات           
 .أصحاب األعمال، واملنظمات غري احلكومية

سـوق العمـل والتغلـب علـى     وبغية إحراز تقدم يف القضاء على التفرقة بني اجلنسني يف          - ٩٠
العقبات القائمة، بدأ تنفيذ برامج تدريبية أعدت ملـوظفي خـدمات التوظيـف يف جمـال املـساواة               
يف الفرص والقضاء على مظاهر التمييـز والقوالـب النمطيـة القائمـة علـى نـوع اجلـنس يف إطـار           

 تنفيـذ مبـدأ     الصندوق االجتمـاعي األورويب، والـربامج املعنيـة برصـد سـوق العمـل مـن منظـور                 
 احلصول على وظـائف، و فـرص احلـصول    صرفاملساواة يف الفرص، مع العناية بشكل خاص ب   

كما يسهم تنفيذ مشاريع متنوعة، متوهلا أو تنفذها منظمـات          . على التدريب املهين واإلعداد له    
خطـة العمـل     وهو أحد عناصـر      – كربنامج خدمات التوظيف الفردي   ومؤسسات متخصصة،   

ويف إطـار األنـشطة العمليـة الراميـة     .  يف حل املشكالت املشار إليهـا أعـاله   – ظيفالوطنية للتو 
إىل إجيــاد الظــروف الــيت تيــسر دخــول النــساء إىل ســوق العمــل تقــدم كيانــات خمتلفــة دورات   
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ــة، ودورات الســداء املــشورة ودورات     ــدريب، ودورات حتفيزي ــدريب، والت ــم إعــادة الت يف عل
 وإثبات جدارته يف الوظيفـة    نفسية يف جمال البحث عن الوظائف       نفس للقضاء على احلواجز ال    ال

 .وأنشطة أخرى كثرية
 الوثائق احلكومية  

سياســـة التوظيـــف للعـــامني وافقـــت حكومـــة اجلمهوريـــة الـــسلوفاكية علـــى مفهـــوم   - ٩١
وتبلورت أهدافه يف خطة التوظيف الوطنيـة وخطـة العمـل الوطنيـة للتوظيـف                ٢٠٠٣‐٢٠٠٢
اخلطوط التوجيهيـة لـسياسة     ”ووضعت اخلطتان الوطنيتان مبا يتفق و     . ٢٠٠٣-٢٠٠٢للعامني  

 يف  وحددت اخلطتان أربع دعامـات أساسـية      . التوظيف اليت وافق عليها جملس االحتاد األورويب      
بصورة مباشـرة علـى   ) ٤الدعامة  ( من هذه الدعامات     ةحدوتركز وا . جمال سياسات التوظيف  

ويف إطـار هـذه الدعامـة صـيغ عـدد           . ل علـى الوظيفـة    تعزيز سياسات املساواة يف فرص احلـصو      
وتلت خطة العمل هـذه     . من التدابري الرامية إىل حتسني حالة تأكيد وضع املرأة يف سوق العمل           

، اليت تـشمل، يف فـصوهلا الفرديـة، والـيت           ٢٠٠٦‐٢٠٠٤خطة العمل الوطنية للتوظيف للفترة      
 كمـا أرسـاها وعرفهـا جملـس االحتـاد           نظمت أيضا وفقا للخطوط التوجيهية لسياسة التوظيف،      

 .األورويب، قضايا املساواة يف الفرص واملساواة بني اجلنسني أفقيا يف مجيع أجزائها
أعتمـدت حكومــة اجلمهوريــة الــسلوفاكية عــددا مــن الوثــائق الــيت حتتــوي علــى تــدابري   - ٩٢

للتوظيـف والـشؤون   وبالتعاون مـع املفوضـية األوروبيـة واملديريـة العامـة        . للحد من خطر الفقر   
 هبـدف إعـداد     مـذكرة اإلدمـاج املـشتركة     االجتماعية، أعـدت حكومـة اجلمهوريـة الـسلوفاكية          

. البلد، عنـد انـضمامه إىل االحتـاد األورويب، للمـشاركة الكاملـة يف جمـال اإلدمـاج االجتمـاعي                   
دم وتلخــص املــذكرة التحــديات الرئيــسية املتــصلة مبكافحــة الفقــر واإلدمــاج االجتمــاعي، وتقــ 

التدابري السياسية الرئيسية اليت أقرهتا اجلمهورية السلوفاكية وفقا لالتفاق على إدراج األهـداف             
املــشتركة لالحتــاد األورويب يف الــسياسات الوطنيــة، وحتــدد املــشكالت الــسياسية الرئيــسية مــن  

 .أجل رصد واستعراض التدابري السياسية يف املستقبل
تركة مت إعداد خطة العمل الوطنية ملكافحة الفقـر واالسـتبعاد           واستنادا إيل مذكرة اإلدماج املش    

وحـددت  . االجتماعي املصممة ملنع االستبعاد االجتماعي ومساعدة مجاعات السكان املهمشة        
مــذكرة اإلدمــاج املــشتركة املنــاطق املعرضــة خلطــر الفقــر يف اجلمهوريــة الــسلوفاكية الــيت تعــد    

 . شامال للقطاعاتاملساواة بني اجلنسني فيها جانبا مهما
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أنشطة املؤسسات الوطنية الرامية إىل تعزيز املساواة بـني اجلنـسني يف اجلمهوريـة                
 السلوفاكية

 :ريعااملش  
من أجـل هتيئـة الظـروف الالزمـة لتعمـيم املنظـور اجلنـساين يف اجلمهوريـة الـسلوفاكية                     - ٩٣

ن االجتماعيــة واألســرة يف أعــدت إدارة األســرة والــسياسات اجلنــسانية بــوزارة العمــل والــشؤو
تعزيـز القـدرات اإلداريـة يف جمـال     ”اجلمهورية الـسلوفاكية مـشروعا يف إطـار برنـامج للتوأمـة،       

ــساين  ــسية مــع    . “تعمــيم املنظــور اجلن ووزارة التوظيــف والعمــل والتماســك االجتمــاعي الفرن
دي الشركاء املـشار    اخلرباء األملان هي الشريك الرئيسي لسلوفاكيا يف مشاريع التوأمة وتتوفر ل          

. إلــيهم أعــاله ســنوات طويلــة مــن اخلــربة يف جمــال تطبيــق اســتراتيجية تعمــيم املنظــور اجلنــساين 
ويشمل العمل يف إطـار هـذا املـشروع األنـشطة     . ثين عشر شهرا  اوسوف يستمر املشروع ملدة     

 :التالية
 .ةإنشاء نقاط اتصال يف اهليئات اإلدارية احلكومية واإلقليمية واحمللي - 
 .دعم تأسيس هيئة تنسيقية لتنفيذ تعميم اجلنسني - 
 .تدريب عدد كاف من العناصر الفعالة على منهجية تعميم املنظور اجلنساين - 
تـدريب املـدربني علـى تعمـيم        (إجياد الظروف الالزمة الستدامة املـشروع يف املـستقبل           - 

عمـيم املنظـور اجلنـساين يف       املنظور اجلنساين يف املستقبل، وإدراج مبـادئ اسـتراتيجية ت         
 ).املقررات الدراسية لتدريب املوظفني املدنيني، إخل

يتم تنظيم الربنامج باعتبـاره مـشروعا غـري أنـه ميكـن أن نتوقـع أن تـستمر األنـشطة يف                       - ٩٤
جمال تطبيق تعميم املنظور اجلنساين كعمليـة مـستدامة واهلـدف مـن املـشروع لـيس فقـط إجيـاد                     

دراج تعمــيم املنظــور اجلنــساين؛ ولكــن أيــضا إجيــاد أدوات حتليليــة معينــة   القــدرات اإلداريــة إل
لعملية الرصد، أوال وقبل كل شيء، لرفع درجة الـوعي باحلاجـة إىل املـساواة بـني اجلنـسني يف                

 .الظروف السياسية
إدراج املساواة يف الفرص بـني الرجـال والنـساء يف جـدول             ”كان اهلدف من مشروع      - ٩٥

، والــذي تنفــذه إدارة املــساواة يف الفــرص ومكافحــة  “لــذايت اإلقليمــي واحمللــيأعمــال احلكــم ا
التمييــز بــوزارة العمــل والــشؤون االجتماعيــة واألســرة يف اجلمهوريــة الــسلوفاكية هــو تــدريب  
ــة واحملليــة علــى سياســة املــساواة يف الفــرص وتعــريفهم      املستــشارين ومــوظفي اهليئــات اإلقليمي

ص القائمـة يف الـدول األعـضاء باالحتـاد األورويب، وكـذلك فـرص               مبؤسسات املـساواة يف الفـر     
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إدراج تعميم املنظور اجلنساين، والتـدابري واألنـشطة يف كـل مـستوى مـن مـستويات اإلدارة يف           
 .اجملتمع، مع االهتمام بصفة خاصة بناتج األنشطة

م مـن    واملـدع  “املساواة يف الفرص يف اجلمهورية الـسلوفاكية      ” MATRAنفذ مشروع    - ٩٦
. صناديق احلكومة اهلولندية بالتعـاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة واملؤسـسات البحثيـة         

وكانــت وزارة العمــل والــشؤون االجتماعيــة واألســرة شــريكا يف هــذا املــشروع، بينمــا كــان    
ة وزار(املستفيدون هم إدارة املساواة يف الفرص ومكافحة التمييز، وجلنة التنسيق لقضايا املـرأة              

وقـــسم حقـــوق اإلنـــسان ) العمـــل والـــشؤون االجتماعيـــة واألســـرة باجلمهوريـــة الـــسلوفاكية 
اقتـراح  وكـان اهلـدف مـن املـشروع إعـداد           . واألقليات مبكتب حكومة اجلمهورية الـسلوفاكية     

تكـافؤ  أكثر فعاليـة تتعامـل مـع قـضايا          ) مؤسسات(لتعزيز االختصاصات القائمة وإجياد هيئات      
 .السلوفاكية، على أساس حتليل اخلربة السلوفاكية واألجنبيةالفرص يف اجلمهورية 

ــدقيق االجتمــاعي    - ٩٧ ــه وزارة العمــل  “األســرة والعمــل ”أعــد مــشروع الت ، الــذي نفذت
والشؤون االجتماعية واألسرة، حلفز أصحاب العمل على إجياد ظـروف عمـل مالئمـة لألسـرة          

ل التوفيـق بـني مـسؤوليات املـوظفني         تراعي املوظفني الذين يتحملون مـسؤوليات رعايـة لتـسهي         
الفــرص بتكــافؤ دارة الــسابقة املعنيــة  اإل بــدأت ،ويف إطــار هــذا املــشروع  . األســرية واملهنيــة 

صــاحب العمــل ”، حتــت عنــوان ٢٠٠٠ومكافحــة التمييــز يف تنظــيم مــسابقة ســنوية منــذ عــام 
لتوفيـق بـني    ، هبدف حتفيز أصحاب العمل السلوفاكيني علـى تطـوير أنـشطة ل            “الصديق لألسرة 

ويف إطـار هـذه     . العمل واحلياة األسـرية وتـشجيع املـساواة بـني النـساء والرجـال بـصورة فعالـة                 
الـسياسة األسـرية، اسـتحداث تـدابري لتـشجيع املـساواة بـني              : املسابقة جيري تقييم ثالث فئـات     

نويا بـصورة   وزاد عدد املنظمات املتنافسة سـ     . املرأة والرجل، أكثر التدابري أصالة لفائدة األسرة      
 .مطردة
تتعــاون إدارة األســرة والــسياسات اجلنــسانية بــوزارة العمــل والــشؤون االجتماعيــة          - ٩٨

واألســرة يف اجلمهوريــة الــسلوفاكية أيــضا يف إعــداد وثــائق الربجمــة الوحيــدة اخلاصــة للربنــامج    
ــشغيلي القطــاع  ــشرية  الت ــاملوارد الب ــادرة وي املعــين ب ــدا  EQUALمب ــإدراج ت ــد التزمــت ب بري ؛ وق

تشجيع املساواة بني اجلنـسني ومكافحـة التمييـز يف وثـائق الربنـامج؛ وتنـسق تنفيـذ اسـتراتيجية                    
بيـة؛ وتـدير    ووريف الـربامج املمولـة مـن الـصناديق اهليكليـة األ           ) تعميم املنظـور اجلنـساين    (إدراج  

قدمـة  وزارة العمل والشؤون االجتماعية واألسرة باجلمهورية الـسلوفاكية اسـتخدام األمـوال امل            
ــشغيلي          ــامج الت ــشرية للربن ــوارد الب ــن خــالل امل ــة، وخباصــة م ــة األوروبي ــصناديق اهليكلي ــن ال م
القطاعي اليت يتمثل هـدفها العـام يف زيـادة فـرص العمـل القائمـة علـى قـوة العمـل املؤهلـة الـيت                  

ــادرة اجملتمعيــة    ، املــصممة ملكافحــة التمييــز وجوانــب  EQUALتتــسم باملرونــة ومــن خــالل املب
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وتعمــيم املنظــور اجلنــساين جــزء ال يتجــزأ مــن اجملــاالت       . ام املــساواة يف ســوق العمــل  انعــد
 .EQUALاملواضيعية يف إطار مبادرة 

شـروط العمـل باعتبارهـا حمـددات     ”ينفذ معهـد براتيـسالفا للعمـل ودراسـات األسـرة           - ٩٩
ــسني     ــني اجلن ــل ب ــساواة يف العم ــدام امل ــار“النع ــاون  CIP EQUAL  يف إط ــش بالتع ــع ال ركاء م

 مفتشية العمل الوطنية كوشـيتش وهيئـة الـصحة العامـة اإلقليميـة بانـسكا بـستريكا              – الوطنيني
ويف إطــار هــذا  . والــشركاء األجانــب مــن املؤســسات غــري احلكوميــة مــن إســبانيا وإيطاليــا        

 عمليـة   ٢٤٠ سوف تقوم اهليئات التابعة ملفتشية العمل، ضمن أشياء أخرى، بإجراء            ،املشروع
 .أصحاب العمل، يف حدود اختصاصها، مع التركيز على القضايا املذكورةتفتيش على 

ــن   - ١٠٠ ــارا م ــول١اعتب ــة    ٢٠٠٤ســبتمرب / أيل ــا منظم ــضائية، باعتباره ــة الق ــدم األكادميي  تق
للميزانيــة بــوزارة العــدل باجلمهوريــة الــسلوفاكية، وتــنظم وتنفــذ تــدريبا للقــضاة واملــدعني          

 ســوف تــنظم األكادمييــة القــضائية ،٢٠٠٨-٢٠٠٦فتــرة ويف ال. العمــوميني ومــوظفي احملــاكم
ــوق          ــة حق ــة حبماي ــضايا املوضــوعية املتعلق ــا الق ــستهدف أساس ــية وحماضــرات ت ــات دراس حلق

وتــؤمن دائــرة احملــاكم وحــرس الــسجون . اإلنــسان وقــانون اللجــوء الــسياسي، وقــضايا التمييــز
ع مجيــع أشــكال التمييــز،  تــدريبا منتظمــا للمــوظفني يف جمــال حقــوق اإلنــسان فيمــا يتعلــق مبنــ   

وهـــذه هـــي منطقـــة . والعنـــصرية، وكراهيـــة األجانـــب، واألشـــكال األخـــرى لعـــدم التـــسامح
املوضــوع الــيت يكــرس هلــا اهتمــام إدارة تنفيــذ احلــبس والعقوبــة التابعــة للمديريــة العامــة لــدائرة 

ــواطنني ومؤســساهتم بإعــدا       ــيت قامــت بالتعــاون مــع احتــادات امل ــسجون ال د احملــاكم وحــرس ال
وكان منـع مجيـع أشـكال التمييـز     .  يف املاضي “برنامج تدريب هناية األسبوع ألعضاء الدائرة     ”

ــة خلطــط اإلدارة ملواصــلة هــذه األنــشطة بإعــداد دورات تــدريب املــدربني يف جمــال      ــة طيب بداي
 .حقوق اإلنسان

 نفــذ املركــز ،٢٠٠٦أكتــوبر / حــىت تــشرين األول٢٠٠٥أكتــوبر /ومــن تــشرين األول -١ ١٠
طين السلوفاكي حلقوق اإلنسان مشروعا عن دور الرجال يف زيـادة املـساواة بـني اجلنـسني،                 الو

 مبوجـب الـدعوة إىل   العمـل واحليـاة األسـرية، أعـد    وخباصة دور األزواج واآلباء يف التوفيق بني       
وشـارك يف املـشروع أيـضا شـركاء         .  باملفوضية األوروبيـة   VP/2005/0344تقدمي عروض مغلقة    

واســـتهدف املـــشروع حتقيـــق التـــآزر بـــني . مهوريـــة التـــشيكية ولوكـــسمربغاجلأجانـــب هـــم 
. الــسياسات الوطنيــة يف جمــال املــساواة بــني اجلنــسني وزيــادة القيمــة املــضافة للمجتمــع احمللــي    

وخيطط املركز الوطين السلوفاكي حلقوق اإلنسان، يف إطار خطـة العمـل مـن أجـل منـع مجيـع                     
ة األجانــب، ومعــاداة الــسامية، ومظــاهر عــدم التــسامح   أشــكال التمييــز، والعنــصرية، وكراهيــ 

 –ينــاير / كــانون الثــاين١: املرحلــة األوىل(األخــرى، إلجــراء دراســة تنفيذيــة علــى مــرحلتني،  
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ــاير /كــانون الثــاين: ، املرحلــة الثانيــة٢٠٠٦نــوفمرب /تــشرين الثــاين نــوفمرب / تــشرين الثــاين–ين
 يف املعاملــة بــني الــسكان البــالغني يف  عــن تــصورات حقــوق اإلنــسان ومبــدأ املــساواة ) ٢٠٠٨

والغرض من املشروع هو بناء نظام للرصد املنتظم للمعلومـات املتعلقـة         . اجلمهورية السلوفاكية 
حبقوق اإلنسان اخلاصة بالسكان البالغني واملواقف املتخـذة حياهلـا مـع االهتمـام بـصفة خاصـة                  

التركيـز علـى الـربامج واحلمـالت الطويلـة      مببدأ املـساواة يف املعاملـة وحتديـد اجتاهـات التطـور و            
 .األجل

 التدابري اخلاصة. ٤املادة   
ــة        - ١٠٢ ــرار يف اجلمهوري ــات صــنع الق ــة ويف عملي ــرأة يف الوظــائف احلكومي ــل امل ــر متثي يفتق

 أعدت وزارة الداخلية بالتعاون مـع وزارة العمـل          ،وملعاجلة هذه احلالة  . السلوفاكية إىل التوازن  
 بـشأن قـوائم مرشـحي األحـزاب         أعية واألسـرة مـشروع قـانون يتـضمن مبـد          والشؤون االجتما 

للمجلس الوطين للجمهورية السلوفاكية ينص علي ان يكون نـوع اجلـنس لكـل ثالـث مرشـح                  
وجـرت حماولـة مماثلـة،    .  ورفض هـذا العـرض  “خمتلفا عن املرشحني السابقني عليه يف التسلسل 

تقريــر جلنــة القــضاء علــى  (ذ توصــية اللجنــة ومل ميكــن تنفيــ. ٢٠٠٣منيــت بالفــشل أيــضا، يف 
يف ضـوء مـا سـبق؛ وللمزيـد مـن التفاصـيل       ) A/53/38/Rev.1, Paragraph 75(التمييز ضد املرأة 

 .٧ حتت املادة ٧٦ و٧٥نظر الفقرتني اعن توصيات اللجنة، 
يـل   مؤقتـة للتعج تدابري خاصـة  ال يتضمن قانون مكافحة التمييز نصا قانونيا يتيح اختاذ           - ١٠٣

ــع    ــرأة كــأمر واق ــسمح الفقــرة  . باملــساواة بــني الرجــل وامل ــانون  ٨، مــن القــسم  ٨ومل ت  مــن ق
مكافحة التمييز باختاذ تدابري خاصة لتنفيذ املساواة، إال فيما يتعلق بوجود عيب يتعلق باألصـل               

لكفالـة املـساواة يف الفـرص عنـد املمارسـة يف الواقـع العملـي واالمتثـال                  ”: العنصري أو العرقي  
بدأ املساواة يف املعاملـة يـسمح باختـاذ تـدابري خاصـة لتحقيـق املـساواة للحيلولـة دون حـدوث                     مل

وقـد أصـبح إدخـال هـذه التـدابري الـيت هتـدف إىل               . “عيوب تتعلق باألصل العنصري أو العرقي     
حتقيــق املــساواة حاليــا أكثــر صــعوبة يف ســلوفاكيا بــسبب احلكــم املعتمــد حــديثا الــصادر مــن     

 والـذي قـضى بـأن       ٢٠٠٥أكتوبر  /ورية للجمهورية السلوفاكية يف تشرين األول     احملكمة الدست 
ــبس   ــه ”اجلــزء املقت ــشار إلي ــة      “امل ــد أســس مزي ــز ق ــانون مكافحــة التميي ــن ق ــا ( م ــزا إجيابي ) متيي

 .لألشخاص فيما يتعلق باألصول العنصرية أو العرقية فهو لذلك غري دستوري
ــة  - ١٠٤  الــسلوفاكية يف إجــراءات اســتعراض اتــساق  وبــدأت احملكمــة الدســتورية باجلمهوري

ــة          ــن حكوم ــى عــرض م ــاء عل ــسلوفاكية بن ــة ال ــع دســتور اجلمهوري ــز م ــانون مكافحــة التميي ق
وأيدت قرارها الوارد بعدم اتساق قانون مكافحـة        . اجلمهورية السلوفاكية ممثلة يف وزير العدل     

خاصـة، بقوهلـا أن احلكـم       التمييز مع دستور اجلمهورية السلوفاكية الـوارد يف حكمهـا، بـصفة             
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موضوع الرتاع يف قانون مكافحة التمييز مبوافقته على التدابري اإلجيابية الـيت تعـد تـدابري خاصـة                  
لألشخاص وال يقرر يف نفس الوقـت، حـىت         ) متييزا إجيابيا (هتدف لتحقيق املساواة يؤسس مزية      

هتــدف إىل حتقيــق يف شــكل إطــار، موضــوع، ومــضمون، ومعــايري املوافقــة علــى تــدابري خاصــة 
املساواة، حيـث يقـوض، بطريقـة غـري مقبولـة دسـتوريا، األمـن القـانوين يف العالقـات القانونيـة                  

ووفقـا حلكـم   . الناشئة قبل وبعـد املوافقـة علـى التـدابري اخلاصـة الـيت هتـدف إىل حتقيـق املـساواة                  
ارته إىل الطـابع  احملكمة الدستورية باجلمهورية السلوفاكية فإن احلكم موضوع الرتاع بعـدم إشـ        

املؤقت للتدابري اخلاصة اليت ذهبـت إىل حتقيـق املـساواة باعتبارهـا عـامال مهمـا ميكـن أن يـصبح              
 .بالتايل أساسا للتمييز ضد مجاعات أخرى دون وجود أساس مقبول دستوريا له

يف إطار احلكـم املـشار إليـه الـصادر عـن احملكمـة الدسـتورية باجلمهوريـة الـسلوفاكية،                - ١٠٥
ن اعتماد التدابري اخلاصة للمساواة حبكم األمر الواقع بـني الرجـل واملـرأة ميكـن أن ينظـر إليـه             فإ

 .بنفس الدرجة باعتباره غري دستوري
مل حتدث تغريات يف هذا اجملال، فقانون العمل الساري يتضمن تدابري تستهدف محايـة               - ١٠٦

 .األمومة وضمانات بأن هذه التدابري لن تؤدي إىل التمييز
 

  القضاء على القوالب النمطية واألحكام املسبقة اجلنسانية- ٥املادة   
 )أ (٥املادة   

تقريــر (إحلاقــا بــالتعليق اخلتــامي للجنــة، اجلــزء ج، العوامــل الــيت تعــوق تنفيــذ االتفاقيــة  - ١٠٧
ــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة     ميكــن أن ) A/53/38/Rev.1, Paragraph 74(اللجنــة املعني

وعنــد . حــظ أن تغــريات قــد حــدثت يف ســلوفاكيا بــشأن مركــز املــرأة والرجــل يف األســرة  نال
حتديث مفهوم سياسة الدولة جتاه األسرة، والذي وافقت عليه حكومة اجلمهوريـة الـسلوفاكية              

، كتحــسني ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥، مت حتديــد األولويــات للفتــرة ٢٠٠٤نــوفمرب /يف تــشرين الثــاين
ــيم، و  ــى فـــرص التعلـ ــرية،    احلـــصول علـ ــاة األسـ ــل واحليـ ــق بـــني العمـ ــوفري الـــسكن، والتوفيـ تـ

ــات       ــدمي املــساعدة يف حــاالت األزم ــة القانونيــة لألســرة، وتق وأســس الــسياسة  . وتوفرياحلماي
ــة،         ــة، والعدال ــسؤولية الفردي ــادئ امل ــة باألســرة، هــي مب ــسياسة املتعلق ــايل ال ــة، وبالت االجتماعي

بني اجلنسني ليصبح واحدا من مبـادئ سياسـة         ومثة تركيز خاص على مبدأ املساواة       . والتضامن
األسـرة، حيــث يعتــرب تنفيــذه بــصفة دائمــة شــرطا مــسبقا لألولويــات الــيت مت حتديــدها، وبــصفة  

ــاة األســرية     ــني العمــل واحلي ــق ب ــة إىل احلاجــة إىل    . خاصــة التوفي ــوازن واملرون ــدأ الت ــشري مب وي
وتتمثـل املـساعدة يف دعـم       . سـرة املساعدة املتوازنة لألسر يف كـل مرحلـة مـن مراحـل دورة األ             

ــة     ــدعم البديل ــارات ال ــة، أي يف تقــدمي خي ــها اخلــاص للمــشاكل احلياتي وهتــدف سياســات  . حل
، بغض النظـر عـن الـشكل القـانوين لألسـرة الـذي              )اآلباء واألمهات (األسرة إىل دعم الوالدين     
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ل ومـن خـال  . حيول دون إعطاء مزية ألي شكل من أشكال األسرة علـى حـساب شـكل آخـر     
سياسة، تستهدف بنفس الدرجة دعم كل من الشريكني يف األسرة، تنشأ ظروف تعمـل علـى                

 .إذابة القوالب النمطية اجلنسانية والتحديد الصارم ألدوار الذكور واإلناث يف األسرة
وتعترب التدابري الرامية إيل دعـم التوفيـق بـني العمـل واحليـاة األسـرية، والتـدابري اخلاصـة                     - ١٠٨

ــة      مبــساعدة  ــسن أو احلال ــصل بال ــة وتت ــق بالرعاي ــسؤوليات تتعل ــون م ــذين يتحمل األشــخاص ال
وهتـدف التـدابري إىل دعـم أنـشطة العمـل الـيت يقـوم هبـا                 . الصحية مثاال على تطبيق هذه املبادئ     

القائمون بالرعاية اليت متكنهم من االسـتمتاع باالسـتقالل االقتـصادي النـسيب، بينمـا تراعـي يف             
ص الذين يعتمدون على رعاية اآلخرين من أجل خلـق تـوازن أفـضل بـني                نفس الوقت األشخا  
 .احلياة األسرية والعمل

ومت تنفيذ واحد من التدابري الـيت تـسمح بـالتوفيق بـني العمـل واحليـاة األسـرية، إلجيـاد                      - ١٠٩
طفــل يف البيئــة املرتليــة للطفــل الظــروف املالئمــة لنــشوء خــدمات أكثــر مرونــة تتعلــق برعايــة ال 

ارجها، وللتأثري بشكل إجيايب يف اختيارات الوالدين يف رعاية الطفـل يف الطفولـة املبكـرة،                خ أو
 بــشأن ٢٨٠/٢٠٠٢ املعــدل للقــانون رقــم  ٢٤٤/٢٠٠٥وذلــك باملوافقــة علــى القــانون رقــم  

 يف وقـت الحـق ودخلـت حيـز       يف صيغتها املعدلة  عالوة الوالدية وبشأن تعديل بعض القوانني،       
وقـد زاد التـشريع اجلديـد مـن خيـارات الرعايـة بعـد أن يـصل               . ٢٠٠٥وليـه   ي/ متوز ١النفاذ يف   

الطفل إىل ثالث أو ست سنوات من العمـر، مـع تـسهيل إعـداد ومـشاركة الوالـدين يف سـوق                     
ومعــىن ذلــك أن الوالــدين العــاملني، اللــذين عهــدوا برعايــة الطفــل إىل شــخص آخــر،   . العمــل

 احلـصول علـى عـالوة       ة طفلـهما شخـصيا، ميكنـهما      شأهنما شأن الوالدين اللذين يقومان برعايـ      
 .الوالدية

 )ب (٥املادة   
لكفالــة أن تتــضمن التربيــة األســرية الفهــم الــصحيح لألمومــة وحالــة كــون املــرء أحــد   - ١١٠

الوالدين باعتبارها وظيفة اجتماعية، تنفذ األشكال التاليـة مـن التربيـة يف إطـار خطـة التـدريب                   
ــة يف املرافــق املدرســية يف املؤســسات الــيت    اإلضــايف للعــاملني يف جمــال  ــات العامل ــيم واهليئ  التعل

 ):املراكز املنهجية والتعليمية(تديرها بشكل مباشر وزارة التربية باجلمهورية السلوفاكية 
 .التربية املتعلقة باألمومة وبكون املرء أحد الوالدين - 

 .السلوك اجلنسي يف احلرية واملسؤولية - 

 .ستمر ملعلمي التربية األخالقيةالتدريب امل - 

 .عتداء عليهم والعنف يف األسرة لألطفال واالاإليذاء البدين - 
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 .التربية اليت تراعي املسائل اجلنسانية - 

 .الرجل واملرأة ومركزمها يف األسرة، ويف اجملتمع، واألمناط اجلديدة لتقاسم العمل - 

 .عوامل اجلنسانية والعنف ضد املرأة - 

 .لفية النظرية وأسس التربية اجلنسية واألسريةاخل - 

 . منسقا جلميع العوامل التربوية-معلم الفصل  - 

يف املــشاريع املــشار إليهــا أعــاله يكتــسب العــاملون يف التعلــيم املعــارف واملهــارات          - ١١١
االجتماعية الالزمة لعـرض قـضايا الـسلوك اجلنـسي والـصحة اجلنـسية يف املدرسـة يف املواضـيع                    

أدوار الرجــل واملــرأة، ووظيفــة الرجــل واملــرأة يف عــامل اليــوم، وإعــداد اإلنــسان الفــرد،  : اليــةالت
واإلعداد التفاضلي للصيب والفتاة، واملوقف املسؤول جتـاه الـسلوك اجلنـسي والقوالـب النمطيـة                
اجلنسانية، والعالقات باجلنس اآلخر، وعالقات الشراكة، والـزواج، واألسـرة يف زمـن مـا بعـد           

 .داثةاحل
وفقا الختصاصاهتا، خاطبت وزارة التربية باجلمهوريـة الـسلوفاكية مؤسـسات التعلـيم              - ١١٢

العايل اليت تتوىل إعداد املعلمني والتربويني لتدريب خرجييها يف املستقبل على األنـشطة التربويـة        
 طلبـت   كمـا . اليت تؤثر يف التالميذ، والـيت تـستهدف القـضاء علـى القوالـب النمطيـة اجلنـسانية                 

 وهـي  –وزارة التربية باجلمهورية السلوفاكية أيضا من كليات احلقوق أن تـدرج يف مناهجهـا              
هتدف إىل القضاء على القوالـب النمطيـة        اليت   تربية خرجيي املستقبل     –املواد الدراسية القانونية    

 .اجلنسانية يف ممارستهم يف املستقبل للمهن القانونية
األمومــة والوالديــة نظامــا قائمــا بذاتــه لتربيــة وتعلــيم التالميــذ   تعتــرب التربيــة مــن أجــل   - ١١٣

 .ولذلك ينظر إليها باعتبارها جزءا ال يتجزأ من العملية التربوية
ــة مــن أجــل األمومــة       - ١١٤ ــة يهــدف حمتــوى التربي يف املــستوى األول مــن املدرســة االبتدائي

ؤولة، مبـا يتفـق واملعـارف العلميـة         والوالدية إىل إعطاء املعارف األساسية وتطـوير املواقـف املـس          
وتغطى هذه القضايا من خـالل تعلـيم مـواد مدرسـية عديـدة، علـى رأسـها                . واملعايري األخالقية 

 .أسس العلوم االجتماعية
ويف املستوى الثاين من املدرسة االبتدائية يتمثل تركيز تعليم التربيـة مـن أجـل األمومـة                  - ١١٥

فيواصـل معلـم األخـالق نقـل        . اصـة بالتربيـة األخالقيـة والدينيـة       والوالدية يف املواد الدراسية اخل    
ويـتم نقـل    . التربية من أجل األمومة والوالدية، مـع االلتـزام بـاملقرر الدراسـي للتربيـة األخالقيـة                

اجلانــب البيولــوجي يف التربيــة مــن أجــل األمومــة والوالديــة مــن خــالل مــادة التــاريخ الطبيعــي    
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ويف املوضــوعات املالئمــة يــتم . يــة مــن خــالل مــادة العلــوم املدنيــةواجلوانــب االجتماعيــة واملدن
 ).األدب، التربية البدنية(أيضا تغطيتها يف مواد تعليمية أخرى 

التربيــة مــن أجــل األمومــة والوالديــة مــن خــالل جمــال ينفــذ تــدريب اهليئــة التعليميــة يف  - ١١٦
دة التربيــة مــن أجــل األمومــة أشــكال معينــة للتــدريب اإلضــايف ملستــشاري التربيــة ومعلمــي مــا 

 .والوالدية والبيولوجيا، والتاريخ الطبيعي، والعلوم االجتماعية
مت إثراء فهم األمومة كوظيفة اجتماعية للمـرأة واالعتـراف بأمهيـة الوالديـة يف القـانون                  - ١١٧

حتــل حمــل القــانون رقــم ( بــشأن األســرة وبــشأن تعــديل قــوانني معينــة ٣٦/٢٠٠٥اجلديــد رقــم 
ــة   ٩٤/١٩٦٣ ــشأن األســرة، يف صــورته املعدل ــد   ).  ب ــانون اجلدي ــى دور جمــويؤكــد الق ددا عل

يوفر اجملتمع احلمايـة    . األسرة الناجتة من خالل الزواج هي اخللية األساسية للمجتمع        ”(األسرة  
، غــري أنــه خالفــا للقــانون األصــلي، يعتــرف بالــدور الكــبري    )“الــشاملة لكــل أشــكال األســرة 

واليكفـل اجملتمـع للوالديـة      . رسالة نوعية للمرأة والرجل يعترف هبا اجملتمـع       الوالدية  ”: للوالدية
احلمايــة فحــسب، بــل أيــضا الرعايــة الــضرورية وخباصــة مــن خــالل الــدعم املــادي للوالــدين يف 

وحيق للوالدين تربية أطفاهلما وفقـا ملعتقـداهتما الدينيـة          . “ممارسة حقوقهما والتزاماهتما الوالدية   
 .مساعدة اجملتمع ككل لألسرة يف أدائها لوظيفتها يف التربيةوالفلسفية، مع 

تعمـــل الدولـــة والكيانـــات االجتماعيـــة األخـــرى علـــى تـــوفري املعلومـــات والظـــروف   - ١١٨
املؤسسية لألسر لتحسني تأثريها التربوي ويتضمن هـذا بـصفة خاصـة النظـام التربـوي، ونظـام                  

لــة يف جمــال الرعايـة االجتماعيــة علــى تــوفري  وتركــز الدو. األمـن االجتمــاعي، والتربيــة الـصحية  
وتـــضطلع مكاتـــب العمـــل والـــشؤون االجتماعيـــة . احلمايـــة االجتماعيـــة والقانونيـــة لألطفـــال

واألســرة بــدور مهــم يف تقــدمي املــشورة والرعايــة النفــسية لألفــراد، واألزواج، واألســرة بتقــدمي 
 والنفـسية يف القطـاع التربـوي التربيـة،          املشورة واخلدمات النفسية، بينما تقدم املراكز التعليمية      

واملـــشورة والرعايـــة العالجيـــة والوقائيـــة الـــشاملة، الـــيت تقـــوم علـــى العلـــوم البينيـــة والنفـــسية  
املتخصــصة، لألطفــال والــشباب وممثلــيهم القــانونيني ومعلمــيهم، هبــدف الوصــول بشخــصيتهم 

 .وتطورهم التربوي واملهين واالجتماعي إىل احلالة املثلى
 العنف ضد املرأة واالجتار يف النساء. ٦ادة امل  

ــم    - ١١٩ ــائي رق ــانون اجلن ــنص الق ــع     ٣٠٠/٢٠٠٥ي ــى قمــع مجي ــه، عل ــة ل ــوانني املعدل ، والق
وقد مر التشريع اجلنـائي الـسلوفاكي       . أشكال االجتار بالنساء واستغالل النساء يف أعمال البغاء       
. قة بقـضايا االجتـار بالنـساء عـدة مـرات     بعدد من التطورات ومت تعديل النصوص القانونية املتعل   

 غـري أنـه يف   “االجتاربالنـساء ” جرميـة  يتنـاول  ١٤٠/١٩٦١وكان القانون اجلنائي الـسابق رقـم      
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، مت توسيع جمـال جرميـة      ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ١تعديالته الالحقة، واليت دخلت حيز النفاذ يف        
 .“ار يف األشخاصاالجت” واستبدلت هبا اجلرمية اجلنائية “االجتار بالنساء”

مبوجب النص املعدل أعـاله، ميكـن أن يكـون املـستهدف بـاهلجوم شخـصا لـيس أنثـى               - ١٢٠
فقط بل أيضا مـن جـنس الـذكور ومل يعـد ارتكـاب اجلرميـة يتطلـب تـوفر النيـة لـدي مرتكبـها                          

ويف إطـار تعـديل موضـوع اجلرميـة اجلنائيـة مت توسـيع جمـال                . باستغالل امـرأة للمواقعـة اجلنـسية      
كال الــسلوك غــري القــانوين لتــشمل أيــضا أشــكاال أخــرى مــن االعتــداء اجلنــسي، دون أن    أشــ

وبنـاء علـى    . هئيستلزم ذلك بالضرورة وقوع هذه األعمال بإرادة شخص آخر، بل أيضا برضا           
 املعنيـة   ١٩٤٩هذا التعديل، مت تنفيذ االلتـزام الـدويل الـذي ترتـب علـى االتفاقيـة الدوليـة لعـام                     

ألشخاص واستغالل بغاء اآلخـرين والـيت وافقـت عليهـا اجلمهوريـة االشـتراكية               بقمع االجتار با  
 .١٩٥٨مارس / آذار١٤التشيكوسلوفاكية السابقة يف 

ــأمر         - ١٢١ ــانون املعــين ب ــع الق ــة االجتــار باألشــخاص م ــشأن عقوب ــساري ب ــشريع ال يتفــق الت
نيـة باجلمهوريـة     والذي تكفـل مـن خاللـه القاعـدة القانو          ٤٠٣/٢٠٠٤االعتقال األورويب رقم    

ــاد األورويب    ــار جملـــــس االحتـــ ــرار إطـــ ــق قـــ ــسلوفاكية تطبيـــ ــصادر يف JHA/2002/629الـــ  الـــ
ــه /متــوز ١٩ ــع، وقمــع،     ٢٠٠٢يولي ــشر وتطبيــق بروتوكــول من ــشأن مكافحــة االجتــار يف الب  ب

أحلـق الربوتوكـول باتفاقيـة      (املعاقبة عليهـا    و ،االجتار يف األشخاص وخباصة يف النساء واألطفال      
، اليت دخلت حيز النفـاذ يف       ٢٠٠٠املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للجنسية لعام        األمم  

ويف الوقت الراهن تتم أيضا عملية املـصادقة الوطنيـة          ). ٢٠٠٤اجلمهورية السلوفاكية منذ عام     
 .على اتفاقية اجمللس األورويب املعنية بالعمل ملكافحة االجتار يف البشر

الـيت تتمثـل يف     (اجلنائي القائم صورا معينة مـن األشـكال غـري القانونيـة             ووسع القانون    - ١٢٢
، وتقييــد احلريــة الشخـصية، واســتخدام العنــف، والتهديــد  )التزويـر (اسـتخدام النــشاط اخلــادع  

ــول األداء      ــد بإيقــاع أذى أكــرب آخــر، أو األشــكال األخــرى لإلكــراه؛ يف قب ــالعنف، والتهدي ب
ول على موافقة الشخص الذي يعتمـد عليـه الـشخص اآلخـر؛     املايل، أو أي مزايا أخرى للحص     

مــع اســتقبال أو تــويل أمــر  ) أو ســوء اســتغالل حالــة فقــدان القــدرة أو أي وجــه ضــعف آخــر  
 على حنو يؤسس تغـيريا يف الفهـم القـائم حـىت اآلن،              تهشخص آخر، حىت ولو كان ذلك مبوافق      

ويف . بل أيضا إىل بلـد مقـصد      ) د عبور بل(يف ضوء حتول اجلمهورية السلوفاكية إىل بلد انتقايل         
حالة ارتكاب الفاعل للجرمية اجلنائية املذكورة باعتبـاره عـضوا مـن مجاعـة منظمـة أو التـسبب                   

. شخص مـدة غـري عاديـة مـن الـسجن          بذلك يف موت عدة أشـخاص ميكـن أن يفـرض علـى الـ              
ــة    وال ــة اجلنائي ــانون اجلرمي ــاره “لالجتــار يف األشــخاص ”حيــدد الق ــ” باعتب ــة  جرمي ة ضــد كرام
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 فيزيد مدة العقوبة اجلنائية الـدنيا مـن ثـالث إىل        “كجرمية ضد احلرية  ” بل باألحرى    “اإلنسان
 .أربع سنوات من السجن

 ميثل ظاهرة تتعـارض مـع اآلداب،        هيف اجلمهورية السلوفاكية ال يزال البغاء يف حد ذات         - ١٢٣
قـب عليـه القـانون فهـو االسـتفادة        أما الشيء الـذي يعا    . غري أنه ال تفرض عقوبة علي ممارستها      

.  مـن القـانون اجلنـائي باعتبارهـا جرميـة قـوادة            ٣٦٧ذ يعاقب عليها مبوجب الفقرة       إ من البغاء، 
ويعين البغاء إشباع احلاجـات اجلنـسية لـشخص آخـر باجلمـاع أو أي شـكل آخـر مـن املواقعـة                   

يع نطـاق املوضـوع   ومت توسـ ). أو أجـر (اجلنسية، أو أي احتكاك جنسي منـاظر مقابـل مكافـأة        
، ٢٠٠٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ١اعتبـارا مـن     واألصلي جلرمية القوادة يف القانون اجلنائي القـائم؛         

 .ممارسة البغاء وتقدميه وكذلك تسهيل البغاء أمرا يعاقب عليه القانونوأصبح استغالل، 
 اجلـرائم اجلنائيـة     ويرد يف اجلدول أدناه عدد احلاالت اليت مت اكتشافها واملتعلقة بنـوعي            - ١٢٤

 املذكورة أعاله
 
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ 

٦‐٣٠‐
٢٠٠٥ 

 القوادة
 ١٢ ٢٢ ١٣ ٢٣ ٩ ١١ ٩ ٤ ٣٦٧الفقرة 

االجتـــــــــــــــــــــار 
 باألشخاص

 ٤ ٢٧ ٢٨ ١٧ ٦ ١٦ ١١ ٣ ١٧٩الفقرة 

 

املــرأة، تقريــر اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد       (اســتجابة لتوصــية اللجنــة    - ١٢٥
A/53/38/Rev.1, Paragraphs 81, 82 ( ــا يلـــي ــذكر مـ ــار  : نـ ــة االجتـ ــة مكافحـ ــادة فعاليـ لزيـ

يونيـــه / حزيــران ١باألشــخاص، واســتغالل بغــاء النـــساء مت إنــشاء وحــدة شـــرطة خاصــة يف       
وتنـدرج الوحـدة حتـت    . “إدارة مكافحة االجتار يف األشخاص واالستغالل اجلنسي ”،  ٢٠٠٢

مـن مكتـب مكافحـة اجلرميـة املنظمـة وتـشمل املهـام                جـزءا اليتجـزأ    قيادة قوة الشرطة وتشكل   
 :الرئيسية للوحدة

الكــشف عــن اجلرميــة املتــصلة باالجتــار باألشــخاص، واالســتغالل اجلنــسي، والقــوادة،   - 
 .وإنتاج وتوزيع املواد اإلباحية لألطفال واالجتار يف األطفال

 .إجراء حتليالت لألنشطة اإلجرامية - 
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لتوجيـه املنـهجي وتنـسيق أنـشطة املـصاحل املعنيـة مبكافحـة اجلرميـة املنظمـة أثنـاء                    تقدمي ا  - 
 .عملية الكشف عن اجلرائم املرتبطة باالجتار يف األشخاص واالستغالل اجلنسي

تنــسيق التعــاون مــع دوائــر الــشركاء األجانــب حلــل اجلــرائم املنظمــة الدوليــة املرتبطــة     - 
 .جلنسيباالجتار يف األشخاص واالستغالل ا

ــارا مـــن  -١٢٦ ــار يف  ،٢٠٠٥أبريـــل / نيـــسان١اعتبـ ــة االجتـ  مت رفـــع مـــستوى إدارة مكافحـ
ــة يف       ــادة معتدل ــه زي األشــخاص وإدارة االســتغالل اجلنــسي إىل قــسم، األمــر الــذي ترتــب علي

وأصبح اسم القسم اجلديـد قـسم االجتـار باألشـخاص واالسـتغالل اجلنـسي            . مستوى التوظيف 
 عن ذلـك زيـادة سـلطاته وواجباتـه لتـأمني املـساعدة لـضحايا االجتـار                  ومساندة الضحايا، ونتج  

ويتعاون القسم بنشاط مع املنظمات غري احلكوميـة ومراكـز األزمـات يف         . واالستغالل اجلنسي 
جمال تقدمي املساعدة لضحايا االجتار يف األشـخاص، سـواء كـان دعمـا نفـسيا أو تـوفري املـأوى                     

 .املؤقت
 املرضية يف جمال االجتار بالنساء، أجرى القسم عددا مـن العمليـات             لتحسني احلالة غري   -١٢٧

كمـا سـاعدت وحـدات شـرطية        . اإلثـارة اجلنـسية   تستهدف توفري اخلدمات اجلنسية يف نوادي       
ويتعـاون القـسم    . أخرى يف هذه العمليات، كضباط شرطة احلدود واألجانب والـشرطة املاليـة           

بلدان اجنبية ملمارسـة البغـاء حبجـة    على السفر إىل    ت حتريض النساء    يف إطار التحري عن حاال    
ــا، وســلوفينيا،        ــشريكة يف أملاني ــشرطة ال ــر ال ــع دوائ ــة م ــل يف العمــل بوظــائف خمتلف ــة تتمث زائف

كمــا يــساعد القــسم أيــضا يف حــاالت إعــادة النــساء الالئــي مت االجتــار هبــن إىل          . والــسويد
 .سلوفاكيا

 عنـدما عـني     ٢٠٠٥اص قـوة دفـع جديـدة يف         تلقت قضايا مكافحة االجتـار يف األشـخ        -١٢٨
ويتـألف هـذا   . وزير الداخلية فريق خرباء ملنع االجتار يف األشخاص وتقـدمي املـساعدة لـضحاياه       

الفريق من ممثلني عن الوزارات املختلفة، واملنظمات غري احلكومية، وممثل عـن املنظمـة الدوليـة                
نت مهمتـه الرئيـسية إعـداد خطـة عمـل      وكا. للهجرة و مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  

 .وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص
ــسق        -١٢٩ ــيني املن ــسلوفاكية، مت تع ــة ال ــة اجلمهوري ــن حكوم ــسه وبتوصــية م ويف الوقــت نف

 ومتثـل دوره يف تنـسيق       ٢٠٠٥أكتـوبر   / تشرين األول  ١الوطين ملكافحة االجتار باألشخاص يف      
 .ة عن خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاصأنشطة اهليئات املكلفة باملهام الناجت

وافقــت حكومــة اجلمهوريــة الــسلوفاكية علــى خطــة العمــل الوطنيــة ملكافحــة االجتــار    -١٣٠
وتتضمن اخلطـة   . ٥/٢٠٠٦ مبوجب القرار رقم     ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١١باألشخاص يف   

م البيانات ذات الـصلة وكـذلك يف        من املهام يف جمال تنظيم وتنسيق األنشطة ومجع وتقيي         عددا
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وباإلضـافة إىل إجـراء سلـسلة       . جمال الوقاية، واإلعالم، والتـدريب و تقـدمي املـساعدة للـضحايا           
مــن احلمــالت اإلعالميــة والــدورات التدريبيــة ملــوظفي اإلدارة احلكوميــة املختــصني، جيــري        

ومن املقرر إعـداد منـوذج      التعاون املنظم مؤسسيا بني سلطات الدولة واملنظمات غري احلكومية          
إلعادة ضحية االجتار مرة أخرى إىل اجلمهورية الـسلوفاكية يـضم أيـضا برناجمـا إلعـادة التهيئـة             

 ).٣ املرفق – ٦املادة : انظر املرفقات(االجتماعية 
تـــستخدم اجلمهوريـــة الـــسلوفاكية يف جهودهـــا ملكافحـــة االجتـــار خـــربة املؤســـسات    -١٣١

بـا واجمللـس   واألمـم املتحـدة و منظمـة األمـن و التعـاون يف أور         الدولية، وبـصفة خاصـة مكتـب        
 .األورويب
 ٢٠٠٢  و ١٩٩٩وفيما يتعلق بالعنف املرتكب ضد املرأة، أدخلت خالل الفتـرة بـني              -١٣٢

تعديالت علي القانون اجلنائي للجمهورية السلوفاكية، وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، والقـانون              
ــة، وقــ    ــاجلرائم اإلداري ــانون اخلــاص     اخلــاص ب ــدين، والق ــانون امل ــة، والق ــراءات املدني انون اإلج

بتعويض ضحايا جرائم العنف، والقانون اخلاص باملساعدات االجتماعية الذي قـد يـسهم، إىل              
وقد بدأ تقيـيم آثـار تعـديالت        . حد كبري، يف زيادة فاعلية عملية القضاء على العنف ضد املرأة          

وقـد  .  حدوث حتسن يف حل القـضايا املتعلقـة بـالعنف املـرتيل            القوانني وتشري الفوائد احملققة إىل    
العنــف ”حـدثت أهـم الـتغريات يف جمـال العنــف، الـذي يطلـق عليـه مــصطلح أكثـر مشـوال هـو           

 . يف املذكرات التفسريية للتعديالت“املرتيل
ــائي رقــم   -١٣٣  علــى األفعــال الــيت تنــدرج حتــت جرميــة   ٣٠٠/٢٠٠٣يعاقــب القــانون اجلن

ب أو شخص عهـد برعايتـه إىل شـخص آخـر يف جمـال شخـصي أوسـع، يف             ضرب شخص قري  
ضوء توسيع نطاق التعريف القانوين ملصطلح الشخص القريب والشخص الـذي عهـد برعايتـه               

وملا كان الشخص القريب أو األشـخاص املؤمتنـون ال يعتـربون فقـط أقـارب               . إىل شخص آخر  
لــدين الــذي يقــوم بــالتبين، والطفــل  مــن الدرجــة األوىل، فــإن املــصطلح يــشمل أيــضا أحــد الوا 

املتبىن، والـزوج أو الزوجـة الـسابقني، والـشخص املـشارك يف املعيـشة، والـشخص املـشارك يف              
ووســع . املعيــشة ســابقا، وأحــد والــدي الطفــل املــشترك، والــشخص القريــب منــهم يف عالقتــه 

يد العقوبـة علـى     املشرع جمال اجلانب املوضوعي الستحقاقات هذه اجلرميـة اجلنائيـة وقـرر تـشد             
كما يدخل القانون اجلنائي أيضا ما يطلق عليه املعاملـة الوقائيـة وميكـن احملكمـة مـن                  . مرتكبيها

فرضــها علــى الفاعــل الــذي ارتكــب جرميــة عنــف ضــد قريــب أو شــخص مــؤمتن عليــه، حيــث 
 .يتوقع باملنطق أن يستمر يف أعماله العنيفة

 قيــدا علــى  ١٤٠/١٩٦١ألصــلي رقــم  أدخلــت التعــديالت علــى القــانون اجلنــائي ا     -١٣٤
الشخص مينعه من االقتراب ألقل من مخسة أمتار من الـشخص املـصاب وقيـدا علـى الـشخص                   
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تقريــر اللجنــة املعنيــة (وكــان موضــع نقــد اللجنــة . مينعــه مــن البقــاء قريبــا مــن مــسكن املــصاب
ــرأة     ــز ضــد امل ــى التميي ــان A/53/38/Rev.1بالقــضاء عل ــدرة ا ) ٨٠ و٧٩ الفقرت حملــدودة هــو الق

لــسلطات الــشرطة يف اختــاذ إجــراء قــانوين ضــد مرتكــب العنــف بــصورة مــستقلة عــن ضــحية    
ويف هذا الصدد، أتاح تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية بـدء اإلجـراءات القانونيـة ضـد                . اجلرمية

ومت تـضييق جمـال اجلـرائم الـيت يتطلـب اختـاذ اإلجـراءات               . الفاعل أيـضا بـدون موافقـة الـضحية        
يــة بــشأهنا موافقــة املــصاب يف قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة وصــيغ الــنص التــشريعي حبيــث القانون

يسمح باختاذ اإلجراءات القانونية يف اجلـرائم املوجهـة ضـد فـرد مـن أفـراد األسـرة وال يـشترط           
وأشــار عــدد مــن الدراســات إىل أن شــدة العنــف قــد    . موافقــة ضــحية العنــف أو االغتــصاب  

ريــر جلنــة اجلرميــة وأن مــرتكيب جــرائم العنــف كــثريا مــا كــانوا تــصاعدت يف أعقــاب صــدور تق
واختـذ مـسار مـشابه للعمـل عنـد          . يضغطون على املتضررين لـسحب موافقتـهم علـى التقاضـي          

 .تعديل القانون املعين بإجراءات سوء السلوك
بـالعنف  ” أدخلت مادة جديدة على إجراءات اجلرائم اجلنائية املتعلقة          ،٢٠٠١يف عام    -١٣٥
وقـرر التعـديل الـصادر يف    . وميكـن أن يكـون مرتكـب هـذه اجلرميـة رجـال أو امـرأة         . “نسياجل

 أنه حيث يكون مرتكـب اجلرميـة قـد عوقـب مـرتني الرتكابـه جـرائم ضـرب لـشخص                    ٢٠٠٣
قريب أو شخص عهد إليه برعايته، أو اغتصاب أو عنـف جنـسي أو أعتـداء جنـسي، أو اجتـار                

كـم علـى األقـل فـإن احملكمـة سـتفرض عليـه حكمـا         باألشخاص، ويكون قد نفذ جزءا مـن احل     
بالسجن مدى احلياة، شريطة اسـتيفاء الـشروط الـواردة يف القـانون اجلنـائي؛ وإال يفـرض عليـه         

 ســنة، إذا مل تكــن مثــة ظــروف تــستحق وضــعها يف االعتبــار بــصفة    ٢٥حكــم بالــسجن ملــدة  
تقـل عـن الـسجن    ومـع ذلـك، ال ميكـن للمحكمـة أن تفـرض عقوبـة             . خاصة حتول دون ذلـك    

 . سنة على مرتكب مثل هذه اجلرمية٢٠ملدة 
أخذ يف قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد بإعفاء مـن مبـدأ الرمسيـة أو القانونيـة املتمثـل                   -١٣٦

). “موافقــة املتــضرر”(يف حــق التــصرف يف الــشخص املتــضرر واملتعلــق بعمليــة االدعــاء كلــها 
ة املتـضرر مطلوبـة يف اجلـرائم اجلنائيـة الـيت يتميـز هبـا        ووفقا هلذا احلكم اجلديد لن تكـون موافقـ     

شـــخص عهـــد برعايتـــه إىل شـــخص آخـــر، مـــثال ضـــرب شـــخص قريـــب أو (العنـــف املـــرتيل 
ولكـن هـذه املوافقـة سـتكون مطلوبـة فقـط يف اجلـرائم               ) االغتصاب، أو العنف اجلنسي، إخل     أو

خدام حـق التـصرف يف مـسار        ولـذلك فـإن اسـت     . املعددة اليت ال تندرج يف جمـال العنـف املـرتيل          
وباإلضـافة إىل ذلـك     . الدعوى والتعامل معه من قبل املتضرر قد أصبح أكثر ختصيصا وشـفافية           

 .فقد مسح مبنح املوافقة اليت علقت أو سحبت بالفعل إذا مل يكن إظهار اإلرادة حرا
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 بشأن الرعايـة الـصحية واخلـدمات     ٥٧٦/٢٠٠٤ دخل القانون رقم     ،٢٠٠٥ويف عام    -١٣٧
ملتصلة بالرعاية الصحية وتعديل قوانني معينة حيـز النفـاذ، فأدخـل علـى القـانون اجلنـائي مـادة                    ا

 .“التعقيم غري القانوين”جديدة لإلجراءات املتعلقة جبرمية 
أذ تــضمن نــصا . نــتج عــن تعــديل القــانون املــدين تغــري أساســي يف ممارســته حــىت اآلن   -١٣٨

أثناء احلياة الزوجية، ولكن أيضا بعـد الطـالق حـىت    يسمح باستخدام املمتلكات املشتركة، أي  
يتم تقـسيم املمتلكـات بقـرار مـن احملكمـة ملنـع الـشخص العنيـف مـن اسـتخدام شـقة أو مـرتل                          

ــة ــسكن خيــص كــال مــن      . الزوجي ــشريع الــذي نفــذ حــديثا أن احلــق يف اســتخدام ال ويعتــرب الت
 املـسكن مـستحيال فعليـا       الزوجني وعندما يسلك أحد الـزوجني سـلوكا عنيفـا جيعـل اسـتخدام             

بالنسبة للشخص اآلخر، فمن الضروري أن نضمن للضحايا ممارسة حقهـم الدسـتوري بتقييـد               
وباملثــل ســوف تقــرر احملكمــة مــىت ويف ظــل أي    . حــق مرتكــب العنــف يف اســتخدام الــسكن  

 .ظروف ال يتم توفري سكن بديل ملرتكب العنف
جراءات املدنية احملاكم مبوجب أمر ابتـدائي     فيما خيتص بالقانون املدين، مكن قانون اإل       -١٣٩

ــه        ــشقة الــذي يعــيش في ــا للمــرتل أو ال ــدخول مؤقت ــأن تفــرض علــى مرتكــب العنــف عــدم ال ب
الــشخص القريــب منــه أو الــذي عهــد إليــه برعايتــه، والــذي توجــد شــكوك مــربرة يف ارتكابــه  

 .جرمية العنف يف حقه
ة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة،             تقرير اللجن (أشارت اللجنة، يف استنتاجاهتا      -١٤٠

A/53/38/Rev.1   لـضحايا العنـف املـرتيل      ) آليـات احلمايـة   (أيضا إىل غيـاب     ) ٨٢ و ٨١ الفقرات
ــسية         ــة والنف ــساعدة الطبي ــوفر امل ــات ت ــشاء مراكــز لألزم ــسلوفاكية بإن ــة ال وأوصــت اجلمهوري

 .لضحايا العنف
 مت تعــــــديل القــــــانون رقــــــم ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ و٢٠٠١ مث يف ٢٠٠٠يف الــــــسنوات  -١٤١
وبنــاء علــى هــذا القــانون أمكــن بنــاء .  بــشأن املــساعدة االجتماعيــة عــدة مــرات١٩٥/١٩٩٨

شبكة من املرافق املتخصصة للنساء الالئي يعانني مـن العنـف ميكـن أن حتـصل فيهـا املـرأة علـى         
دعم اجتماعي متخصص ومـساعدة اجتماعيـة ومـشورة اجتماعيـة ونفـسية، ووسـاطة مـشورة                 

 .انونية وأشكال أخرى من املشورة املتخصصةق
 مت اعتمـــاد ٢٠٠٤ الـــصادر يف عــام  ١٠٩٢/٢٠٠٤مبوجــب القــرار احلكـــومي رقــم     -١٤٢

، وهـدفها هـو     االستراتيجية الوطنية ملنـع العنـف املرتكـب ضـد املـرأة ويف األسـر والقـضاء عليـه                  
ل منـع تزايـد العنـف، مـع         إجياد تعاون منسق ومتكامل بني مجيع العناصر الفاعلـة املهمـة يف جمـا             

تــوفري املــساعدة الفوريــة الفعالــة، واســتخدام التــشريع القــائم بــصورة فعالــة يف املمارســة ومجــع  
 ).١ املرفق – ٦املادة : انظر املرفقات(قاعدة املعارف الكافية عن العنف املرتكب ضد املرأة 
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الفعالـة يف جمـال منـع       تشكل االستراتيجية إطارا أساسيا للـشروع يف اختـاذ اإلجـراءات             -١٤٣
العنف املرتكب ضد املـرأة ويف األسـر والقـضاء عليـه، وحتلـل العنـف ضـد املـرأة ويف األسـر يف                  

كمــا أهنــا تلخــص . إطــار جمتمعــي ســلوفاكي أكثــر اتــساعا وكــذلك يف إطــار الوثــائق الدوليــة  
ألساسـية  اإلجراء احملتمل حلـل قـضايا العنـف يف عالقـات احليـاة الشخـصية الـيت حتـدد املبـادئ ا                     

 .واألهداف واملبادئ التشغيلية لالستراتيجية
 بتطــوير خطــة  ٢٠٠٥لتنفيــذ االســتراتيجية بــشكل فعــال، التزمــت احلكومــة يف عــام     -١٤٤

 إىل  ٢٠٠٥ومت تطـوير الوثيقـة للفتـرة مـن          . العمل الوطنية ملنع العنف ضد املرأة والقـضاء عليـه         
 مبوجـــب ٢٠٠٥أغـــسطس / آب٢٤ واعتمـــدهتا حكومـــة اجلمهوريـــة الـــسلوفاكية يف ٢٠٠٨

واهلدف األساسي خلطة العمل الوطنية هو تنفيذ إجراءات منـع العنـف ضـد              . ٦٣٥القرار رقم   
املــرأة والقــضاء عليــه بدرجــة كافيــة وبطريقــة فعالــة، وعلــى حنــو يقــي املــرأة مــن االضــطرار إىل  

ريـة وبكرامـة   مواجهة التعدي على حقوقها اإلنسانية وميكنها من أن تعيش حياهتـا يف أمـان وح    
وأجرى املركز الـوطين الـسلوفاكي دراسـة مقارنـة، هـي صـكوك احلمايـة               . ودون أي هتديدات  

القانونية للنساء من ضحايا العنـف يف اجلمهوريـة الـسلوفاكية ويف البلـدان األعـضاء يف االحتـاد                   
 والــيت عرضــت علــى وزارة العمــل والــشؤون االجتماعيــة) الــسويد(األورويب الــيت مت اختيارهــا 

 املرفـق   – ٦املـادة   : انظـر املرفقـات    (٢٠٠٦مايو  / أيار ٣١واألسرة باجلمهورية السلوفاكية يف     
٢.( 

ــة       -١٤٥ ــوال للمــشكالت يف أطــر زمني ــدابريها حل ــة يف إطــار ت وتطــرح االســتراتيجية الوطني
وتتضمن خطة العمل تدابري يـتعني مواجهتـها فـورا، وكـذلك            . خمتلفة من أجل حتقيق األهداف    

م األسـاس اجلـوهري حلـل املـشكالت الـيت سيـستفاد مـن حلـها يف حتقيـق األهـداف                      تدابري تـض  
ــة األجــل  ــة،        . الطويل ــة يف جمــال الوقاي ــوات اجلوهري ــذ اخلط ــصفة خاصــة تنفي ــك ب ــشمل ذل وي

والتدريب، والبحوث، وأيضا بناء اإلطار املؤسـسي للمـساعدة املنـسقة للنـساء الالئـي ارتكـب          
ري أيضا مواصلة حتـسني األحكـام التـشريعية املتعلقـة           من الضرو وسوف يكون   . العنف حبقهن 
 إدراج ٢٠٠٦ومبوجب قرار من وزارة التربية يف اجلمهورية الـسلوفاكية مت منـذ            . هبذه القضايا 

وبنـاء  . ٢٠١٤ – ٢٠٠٥القضايا قيد النظر يف اخلطة الوطنيـة للتوعيـة حبقـوق اإلنـسان للفتـرة                
، مت يف كـــانون ٢٠٠٤مـــايو / أيـــار١٣ الـــصادر يف ٤٤٦/٢٠٠٤علـــى قـــرار احلكومـــة رقـــم 

 تــشكيل جلنــة وطنيــة للتوعيــة حبقــوق اإلنــسان مــع مركــز حقــوق اإلنــسان ٢٠٠٦ينــاير /الثــاين
وينبع تـشكيل هـذه اللجنـة مـع مركـز حقـوق اإلنـسان الـوطين مـن التـزام                     . الوطين السلوفاكي 

ريـــة الـــسلوفاكية اجلمهوريـــة الـــسلوفاكية املـــشار إليـــه يف عمليـــة التقيـــيم الـــيت طورهتـــا اجلمهو
 .وعرضتها على مكتب األمم املتحدة أثناء العقد األول من التوعية حبقوق اإلنسان
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ــاكن اللجــوء ومراكــز        -١٤٦ ــادة عــدد أم ــة للحاجــة إىل زي ــستجيب خطــة العمــل الوطني وت
األزمات لضحايا العنف املرتيل وإدخال اخلدمات املتخصصة اليت اليـزال املتـوفر منـها قلـيال يف                 

ا يف إطار شبكة اخلدمات االجتماعية املـصممة لتقـدمي الـدعم للنـساء الالئـي يتعرضـن                  سلوفاكي
 سوف تشكل أفرقـة متكاملـة مـن     ،ويف إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية     . للضرب هن وأطفاهلن  

أجل تنسيق عمل التخصصات املعنية لتقدمي املساعدة الفعالـة للنـساء الالئـي يتعرضـن للـضرب                 
 .وألطفاهلن

أت وزارة العمل والشؤون االجتماعية واألسرة، بالتعـاون مـع فريـق اخلـرباء املعـين               أنش -١٤٧
مبنع العنف ضـد املـرأة والعنـف األسـري، اجمللـس احلكـومي ملنـع اجلرميـة الـذي سـيكون ضـامنا              

ووافـق  . ٢٠٠٥ديـسمرب   /وعقد االجتمـاع األول لفريـق العمـل يف كـانون األول           . خلطة العمل 
توسيع نطاق عضوية الفريـق بـضم خـرباء آخـرين مـن               على ضرورة  األعضاء احلاضرون عندئذ  

القطاع غـري احلكـومي ملـنح املنظمـات غـري احلكوميـة مزيـدا مـن الفـرص للمـشاركة يف إعـداد                        
تقرير اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة،        (مشاريع قرارات مفامهية وتشريعية خمتلفة      

A/53/38/Rev.1 ٨٤ و٨٣ الفقرتان. 
 بشأن تقدمي املـساعدة القانونيـة لألشـخاص الـذين           ٣٢٧/٢٠٠٥مبوجب القانون رقم     -١٤٨

، مركــز املــساعدة ٢٠٠٦ينــاير / كــانون الثــاين١يكونــون يف حاجــة ماديــة، أنــشئ اعتبــارا مــن 
ويقـــدم املركـــز املـــساعدة . القانونيـــة كمؤســـسة حكوميـــة معنيـــة بامليزانيـــة مقرهـــا براتيـــسالفا

ين ال يستطيعون بـسبب عـوزهم املـادي اسـتخدام اخلـدمات القانونيـة               لألشخاص الطبيعيني الذ  
 .من أجل املمارسة املنتظمة حلقوقهم ومحاية هذه احلقوق

ــرأة       -١٤٩ ــالعنف ضــد امل ــة ب . حــدثت تغــريات مهمــة يف الرصــد اإلحــصائي للقــضايا املتعلق
خــل  دا املــرأة–الــشخص املتــضرر وأصــبح ذلــك ممكنــا بإنــشاء عنــوان إحــصائي مــستقل هــو    

ومثـة جمموعـة خمتـارة مـن أهـم البيانـات املتعلقـة بإحـصاءات                . جمموعة البيانات اليت يتم رصدها    
 .www.justice.gov.skاجلرمية على موقع وزارة العدل باجلمهورية السلوفاكية على اإلنترنت 

 اخلاص بتعويض ضحايا جـرائم العنـف،        ٢١٥/٢٠٠٦اهلدف من القانون اجلديد رقم       -١٥٠
شريع األورويب يف القانون الـسلوفاكي، هـو حتـسني إمكانيـة احلـصول علـى تعـويض                  بإدراج الت 

عن الـضرر الواقـع بـسبب جرميـة عنـف عمديـة مرتكبـة يف أراضـي بلـد عـضو آخـر يف االحتـاد                        
ويف هـذا الـصدد أنـشئت آليـة لعـرض           . األورويب غري البلد الذي يقيم فيه املتضرر بـصفة دائمـة          

ومت إنــشاء هيئــة يف اجلمهوريــة الــسلوفاكية مكلفــة بالبــت يف      الــدعاوى املتعلقــة بــالتعويض،   
الدعاوى، وهيئة مكلفة بتقدمي املساعدة الضرورية لرفع الدعوى للمطالبـة بـالتعويض لـشخص              
متضرر من مواطين اجلمهوريـة الـسلوفاكية، أو شـخص ينتمـي إىل بلـد عـضو آخـر مـن بلـدان                       
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 الـسلوفاكية، أو شـخص عـدمي اجلنـسية يقـيم            االحتاد األورويب يقيم بصفة دائمـة يف اجلمهوريـة        
ن تعرضوا للضرر يف أراضي بلد عضو آخر يف االحتـاد           بصفة دائمة يف اجلمهورية السلوفاكية مم     

 .األورويب
وكـان أول حبـث ممثـل      . تقدم البحوث معلومات مهمة عن العنف املرتكب ضد املـرأة          -١٥١

.: ،وفيالدلفيوفـــا، ج.ودناروفـــا، بيف هــذا اجملـــال يف ســـلوفاكيا هــو املـــسح الـــذي قــام بـــه ب   
Domestic violence and the violence committed against women in the SR, SŠPR, 2003، 

من السكان البالغني يف اجلـزء األول، ومـن النـساء الالئـي             (وأجري هذا املسح، على عينة ممثلة       
ت موحـدة مـع مجـع البيانـات         باسـتخدام اسـتبيانا   )  سنة يف اجلـزء الثـاين      ١٨تزيد أعمارهن عن    

وأثبت حتليل البيانات وجود أدلـة علـى حـدوث أنـواع خمتلفـة              . من خالل املقابالت الشخصية   
مــن العنــف، تتــراوح بــني العنــف البــدين واجلنــسي، مــرورا بــالعنف النفــسي واالجتمــاعي، إىل  

رســة، يف العمــل، ويف املد: وقــد مت إثبــات ذلــك يف جمموعــة مــن الظــروف. العنــف االقتــصادي
. وبني مجاعـات األقـران، وبـني عامـة اجلمهـور، ويف احليـاة اخلاصـة لألسـرة أو حيـاة املـشاركة                    

 يف املائـة مــن النـساء الالئـي تتــراوح    ٤٠حنـو  مــرت وبالنـسبة للعنـف خــارج عالقـة املـشاركة،     
ــة ١٩,١ فيهــا للعنــف اجلنــسي و ن بتجــارب شخــصية تعرضــ ٦٥ و١٨أعمــارهن بــني   يف املائ
ومـن بـني    . وتعاين النساء يف سـلوفاكيا عنفـا أكثـر مـن الرجـال الـذين يعرفنـهم                . بالعنف البدين 

 ســنة، ٦٥ و١٥النــساء البالغــات يف اجلمهوريــة الــسلوفاكية الالئــي تتــراوح أعمــارهن بــني        
 يف املائـة منـهن للعنـف        ٢٩,٣والالئي كان هلن شريك يف حياهتن يف وقت أو آخـر، تعرضـت              

 يف املائـة لعنـف      ١٥,١وتعرضـت   . ثلـثهن  ما يقرب من   أي   – على األقل من شركائهن      ١من  
أي ألعمــال عنــف بــدين أو جنــسي متكــررة كــثريا وعنــف نفــسي، أو اجتمــاعي، أو   (واضــح 

أي ( يف املائة لعالقات عنف أكثر اعتـداال         ١٤,٢وتعرضت  ) اقتصادي قائم بصفة دائمة تقريبا    
أوالعنــف االجتمــاعي، تكــرار حــدوث أعمــال عديــدة مــن أعمــال العنــف البــدين أو اجلنــسي،  

والعنف ضد املرأة مشكلة خطـرية يف سـلوفاكيا         ). وحلوادث عنف نفسي أو اقتصادي متكررة     
 .وقد أوليت له وسوف توىل له دائما العناية املالئمة

 
 التغريات يف القانون اجلنائي والقانون املدين يف جماالت العنف املرتكب ضد املرأة  

، اعتمــدت قواعــد تنظيميــة قانونيــة جديــدة أو معدلــة  ٢٠٠٦ و١٩٩٨يف الفتــرة بــني  -١٥٢
 :تتعلق أيضا بالعنف ضد املرأة

 .بشأن تعويض ضحايا جرائم العنف) جمموعة القوانني (٢١٥/٢٠٠٦القانون رقم  - 

بــشأن محايــة الــشاهد وتعــديل بعــض   )جمموعــة القــوانني (٢٥٦/١٩٩٨القــانون رقــم  - 
 .القوانني املعدلة يف وقت الحق
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بشأن سجل اجلرمية علـى النحـو املعـدل     )جمموعة القوانني  (٣١١/١٩٩٩نون رقم   القا - 
 .الحقا

اخلــاص بالقــضاة واملقــيمني وبتعــديل   )جمموعــة القــوانني (٣٨٥/٢٠٠٠القــانون رقــم  - 
 .بعض القوانني على النحو املعدل الحقا

ن علـى   بشأن احملاكم ودائرة حـرس الـسجو       )جمموعة القوانني  (٤/٢٠٠١القانون رقم    - 
 .النحو املعدل الحقا

اخلـــاص بـــإدارة واســـتعادة املطالبـــات  )جمموعـــة القـــوانني (٦٥/٢٠٠١القـــانون رقـــم  - 
انون خزانــة قـضائية، اعتبــارا مــن  أنــشأ هـذا القــ . (القـضائية علــى النحــو املعـدل الحقــا  

ــرة ٢٠٠١أبريـــل /نيـــسان ١ ــة يف  ٤، مبوجـــب الفقـ ــها احملكمـــة اإلقليميـ  تنفـــذ وظيفتـ
 .براتيسالفا

ــة  ) جمموعــة القــوانني (١٨٥/٢٠٠٢القــانون رقــم  -  بــشأن جملــس القــضاة يف اجلمهوري
 .السلوفاكية وتعديل قوانني معينة على النحو املعدل الحقا

بـشأن إنـشاء احملكمـة اخلاصـة        ) جمموعـة القـوانني    (٤٥٨/٢٠٠٣القانون رقم    - 
 .ومكتب املدعي اخلاص وتعديل قوانني معينة

ــم   -  ــانون رق ــوانني  (٥٤٨/٢٠٠٣الق ــديل   ) جمموعــة الق ــة القــضائية وتع ــشأن األكادميي ب
 .قوانني معينة على النحو املعدل الحقا

بشأن موظفي احملـاكم، املعـدل      ) جمموعة القوانني  (٥٤٩/٢٠٠٣القانون رقم    - 
 ).جمموعة القوانني (٧٥٧/٢٠٠٤بالقانون رقم 

بـة والوسـاطة وتعـديل      عـن ضـباط املراق    ) جمموعة القـوانني   (٥٥٠/٢٠٠٣القانون رقم    - 
 .قوانني معينة

بـــشأن خـــرباء احملـــاكم واملتـــرمجني  ) جمموعـــة القـــوانني (٣٨٢/٢٠٠٤القـــانون رقـــم  - 
الشفويني واملترمجني التحريريني وتعديل قوانني معينة على النحو املعدل بالقـانون رقـم             

٩٣/٢٠٠٦. 

ألورويب وتعـديل   االعتقـال ا  أمـر   بـشأن   ) جمموعة القـوانني   (٤٠٣/٢٠٠٤القانون رقم    - 
 .قوانني معينة

 .بشأن الوساطة وتعديل قوانني معينة) جمموعة القوانني (٤٢٠/٢٠٠٤القانون رقم  - 
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اخلـاص بتنفيـذ حكـم الـسجن وتعـديل           )جمموعة القـوانني   (٤٧٥/٢٠٠٥القانون رقم    - 
 .قوانني معينة

 وتعـديل  بـشأن تنفيـذ عقوبـة الـسخرة    ) جمموعـة القـوانني   (٥٢٨/٢٠٠٥القـانون رقـم    - 
اخلـاص بـدوائر التوظيـف وتعـديل قـوانني          ) جمموعـة القـوانني    (٥/٢٠٠٤القانون رقـم    

 .معدلة على النحو املعدل الحقا

 .بشأن تنفيذ احلضانة) جمموعة القوانني (٢٢١/٢٠٠٦القانون رقم  - 
 

 )٢٠٠٥ – ٢٠٠٢(العدد اإلمجايل للضحايا   
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

      فجرائم العن
 ١١٩ ١٣٦ ١٣٦ ١٥٥ ١٣٥  جرائم القتل-
 ١ ٧٩٢ ٢ ٠٣٩ ٢ ٠٣٩ ١ ٨٧٢ ١ ٥٠٥  السطو على األشخاص-
 ٤ ٠٢٠ ٣ ٩٦٢ ٣ ٩٦٢ ٤ ٢١٥ ٤ ٥٠٦  الضرر البدين الفعلي-
 ضــــــرب شــــــخص قريــــــب أو -

 ٨٣٠ ١ ١٤٥ ١ ١٤٥ ١ ١٩٤ ١٦٧ شخص مكفول
      اجلرائم اخللقية

 ٢٠٠ ٢٢٤ ٢٢٤ ٢٣٤ ١٧٢ االغتصاب
 ٣٩٨ ٤٦٨ ٤٦٨ ٤٢٤ ٤٦٤ عتداء اجلنسياال

 ١٨ ٣٣ ٣٣ ٤٣ ٢٤ االجتار باألشخاص
  

 )٢٠٠٥ – ٢٠٠٢( الضحايا للنشاط اإلجرامي العنيف –عدد النساء   
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

     جرائم العنف
 ٤١ ٤١ ٥٢ ٥٤  جرائم القتل-
 ٥٦٩ ٥٩٧ ٥٤٧ ٣٨٣  السطو على األشخاص-
 ٨٩٤ ٨٨٨ ١ ٠٥٧ ١ ٢٦١ فعلي الضرر البدين ال-
 ٦٣٥ ٩٢٠ ٨٩٥ ١١١  ضرب شخص قريب أو شخص مكفول-

     اجلرائم اخللقية
 ٢٠٠ ٢٢٤ ٢٣٤ ١٧٢ االغتصاب

 ٣٥٩ ٣٩٩ ٣٧٢ ٤٠٠ االعتداء اجلنسي

 ١٦ ٢٩ ٤٢ ٢٢ االجتار باألشخاص
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 ٢٠٠٦ -وزارة الداخلية باجلمهورية السلوفاكية : املصدر

واألشـخاص احلاصـلني علـى تعـويض يف الفتـرة           ) ضحايا اجلرائم (، واملتضررين   إحصائيات بعدد املدانني  
 ٢٠٠٤ إىل ١٩٩٨من 

 أ٢٤٦ ٢٤٦ ٢٤٣‐٢٤٢ ٢٤١ ٢٤١ ٢٢٩‐٢٢٧ ٢١٥ ٢٠٤ عدد املدانني

٠ ١٠ ٢٦٦ ٠ ٨٩ ١ ١٨ ٧ ١٩٩٨ 
٠ ٣ ٢٦٣ ٠ ٧٣ ٠ ١١ ١ ١٩٩٩ 
٠ ١٣ ٢٧٠ ٠ ٦٠ ٠ ٣٣ ٤ ٢٠٠٠ 
٠ ٦ ٣٠٥ ٠ ٦٥ ١ ٢٣ ٦ ٢٠٠١ 
٠ ٦ ٢١٨ ١ ٦٣ ٠ ٥٠ ٥ ٢٠٠٢ 
٠ ٧ ١٨٣ ٨ ٧٢ ٠ ١٣٧ ٨ ٢٠٠٣ 

 ٠ ٦ ٩٦ ٧ ٣٧ ٢ ١٦٥ ٢٠٠٤٣النصف األول من 
 
 ٢٠٠٥وزارة العدل باجلمهورية السلوفاكية، : املصدر   

 والقـانون اجلنـائي، بـصيغته       ٣٠٠/٢٠٠٥من زاوية تنفيذ االتفاقية، ينص القانون رقم         - ١٥٣
 الصلة التالية يف اإلجراءات اخلاصة باجلرائم اجلنائية املشار إليهـا           املعدلة الحقا، على املواد ذات    

 .أيضا يف اجلداول اليت تبني عدد املدانني والضحايا
 ضرب شخص قريب أو مكفول ٢٠٨الفقرة 
 اإلجهاض غري القانوين ١٥٣ -١٥٠الفقرة 
 االغتصاب ١٩٩الفقرة 
 العنف اجلنسي ٢٠٠الفقرة 
 نسياالعتداء اجل ٢٠٢ -٢٠١الفقرة 
 االجتار باألشخاص ١٧٩الفقرة 
 إجراء التجارب بغري ترخيص على البشر واستنساخ إنسان ٢٤٦الفقرة 
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 اجلزء الثاين  
 احلياة السياسية والعامة - ٧املادة   
 )أ( ٧املادة   

 .مل حيدث تغيري ملموس - ١٥٤
 )ب. (٧املادة   

ــة ويف عم   - ١٥٥ ــائف العامـ ــرأة يف الوظـ ــل املـ ــة  يتـــسم متثيـ ــرار يف اجلمهوريـ ــنع القـ ليـــات صـ
بعد انتخابـات   ) الربملان(ففي اجمللس الوطين للجمهورية السلوفاكية      . السلوفاكية بعدم املساواة  

 عـضوا، وهـو مـا ميثـل         ١٥٠ امـرأة مـن جممـوع أعـضاء الربملـان البـالغ              ٢٩ كان يوجد    ٢٠٠٢
ــة١٩,٣ ــا   .  يف املائ ــهن إىل الربمل ــد من ــل العدي ن األورويب اخنفــض ويف وقــت الحــق وبعــد رحي

ــا  ٢٤عــددهن إىل   كانــت نــسبة النــساء يف  ١٩٩٨ويف .  يف املائــة١٦ وميثــل هــذا العــدد حالي
ــان  ــة١٤الربمل ــضائه    .  يف املائ ــدد أع ــالغ ع ــان األورويب الب ــت مخــسة   ١٤ويف الربمل ــضوا كان  ع

وعلـى مـدى سـنوات      . أعضاء من النساء؛ وكانـت واحـدة منـهن نائبـة رئـيس اللجنـة الربملانيـة                
 فكـان عـدد النـساء يف احلكومـة يف     –لعقد األخري كان متثيـل النـساء يف احلكومـات منخفـضا      ا

ــني   ــرة ب ــدة وزيــرة     ( امــرأتني ٢٠٠٢ و١٩٩٨الفت ــوزراء وواح ــة لــرئيس ال ، ويف )واحــدة نائب
 نـساء وظيفـة وزراء     ٤ كانت توجـد وزيرتـان وشـغلت         ٢٠٠٦ إىل   ٢٠٠٢حكومة الفترة من    

 . وزيرة واحدة٢٠٠٦ يف احلكومة احلالية بعد انتخابات وتوجد. دولة يف أربعة قطاعات
ال يشترط التشريع احلايل يف اجلمهورية السلوفاكية االلتزام بالتمثيل املتناسـب للرجـال           - ١٥٦

كانــت ، ١٩٩٤يف عــام و. والنــساء عنــد تقــدمي املرشــحني علــى قــوائم احلــزب يف االنتخابــات 
نسبة النساء املرشحات على قوائم احلزب يف انتخابات اجمللس الوطين باجلمهوريـة الـسلوفاكية              

 كــان هــذا الــرقم   ٢٠٠٢ يف املائــة، ويف ١٦,٨ كــان هــذا الــرقم   ١٩٩٨ يف املائــة، ويف ١٥
 – ٧املـادة  : انظـر املرفقـات  ( يف املائة، على التـوايل، وهـو مـا ميثـل اجتاهـا إىل االرتفـاع          ٢٣,٤

 ).١رفق امل
، A/53/38/Rev.1تقريــر اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة  (يف توصــياهتا  - ١٥٧

أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقهـا إزاء اسـاءة              ) ٧٦ و ٧٥الفقرتان  
التـايل أسـيء   فهم تدابري معينة واردة يف االتفاقية من جانب حكومة اجلمهورية الـسلوفاكية، وب            

ولذلك فقد أوصت اللجنـة باختـاذ آليـات قانونيـة وآليـات أخـرى تـستهدف القـضاء                . تفسريها
ــسياسية     ــاة ال واعترفــت أن . علــى اســتمرار األفــضلية الــيت متــنح للرجــال يف التوظيــف ويف احلي

ختصيص حصص وتدابري قصرية األجل أخرى قد يكون موضوع خالف، غـري أهنـا دعـت مـع               
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 متثيـل  ةم تدابري نوعية مؤقتة وأوصت أيضا بوضع جدول زمين للوصـول بنـسب  ذلك إىل استخدا  
 يف املائة كحد أدىن، وبصفة خاصة يف احلياة الـسياسية واملـشاركة يف األحـزاب                ٣٠النساء إيل   
 .السياسية
ال يسمح قانون مكافحـة التمييـز بإدخـال نظـام احلـصص، أو اختـاذ أي تـدابري خاصـة                      - ١٥٨

غــري أنــه فيمــا يتعلــق  .  تعجيــل املــساواة الفعليــة بــني الرجــال والنــساء مؤقتــة أخــرى تــستهدف
ــة إىل حتقيــق التمثيــل املتــوازن للنــساء يف اهليئــات العامــة ويف      باملــستقبل التــزال األنــشطة الرامي
وظائف صنع القرار يف اجلمهورية السلوفاكية يف بؤرة االهتمام بالنسبة لآلليات املؤسسية الـيت              

ساواة يف الفــرص واملنظمــات غــري احلكوميــة العاملــة يف جمــال دعــم املــرأة   تــستهدف حتقيــق املــ 
 .واملساواة يف الفرص بني الرجال والنساء

تعزيـز مـشاركة   ” MATRA، مت االضطالع مبـشروع  ٢٠٠٤ إىل   ٢٠٠١يف الفترة من     -١٥٩
 توازنـا   حتقيـق متثيـل أكثـر       هبـدف  “املرأة يف احلياة العامـة والـسياسية يف اجلمهوريـة الـسلوفاكية           

للرجال والنساء يف اهلياكل الدميقراطية للمجتمع الـسلوفاكي عـن طريـق زيـادة مـشاركة املـرأة                  
ــاة العامــة والــسياسية  ــة للنــساء العــامالت يف    . يف احلي كــان منــسق املــشروع هــو الرابطــة املدني

الوظائف الفنية بالتعـاون مـع مركـز منـع الـصراع والقـضاء عليـه ومعهـد القـضايا والـسياسات                      
ــدا ا ــة هبولن ــة عــن احتياجــات      . لعام ــشة عام ــسية للمــشروع تنظــيم مناق ــشطة الرئي ومشلــت األن

وشــروط مــشاركة املــرأة يف احليــاة العامــة والــسياسية، وإقامــة منتــديات ملــشاركة املــرأة يف          
وقبــل . الــسياسة، ضــمت بــني أنــصارها شخــصيات مــن احليــاة الــسياسية والعامــة واالجتماعيــة

 باجلمهورية السلوفاكية وللطبقة العليا من هيئات احلكـم الـذايت احملليـة             انتخابات اجمللس الوطين  
يـدربون النـساء الالئـي قـررن االنـضمام إىل احليـاة الـسياسية               املعلمون الذين يتم تدريبـهم      كان  

 . امرأة٦٠٠والعامة، وبلغ عدد النساء الالئي تدربن على املستوى الوطين 
ــرى  -١٦٠ ــسية األخـ ــشطة الرئيـ ــتظم   ومشلـــت األنـ ــشر غـــري املنـ ــشروع النـ  الـــيت تـــضمنها املـ

، ملـساندة نـساء معينـات عنـد دخـوهلن إىل احليـاة العامـة، وكـذلك األنـشطة الـيت                      “خلطابات”
. تركز على التغيريات التشريعية الرامية إىل حتقيق إدخال نظـام احلـصص يف قـانون االنتخابـات                

سبة متثيــل املــرأة يف احليــاة  ومت وضــع جــدول زمــين يف إطــار املــشروع يهــدف إىل الوصــول بنــ  
 .٢٠١٠ يف املائة على األقل حبلول عام ٣٠السياسية إيل 

على الرغم من اإلخفاق يف التطبيق القانوين لنظـام احلـصص يف قـوائم األحـزاب، فقـد            -١٦١
بدأت بعض األحزاب السياسية فعـال يف الـتفكري يف تعزيـز مركـز املـرأة يف أحزاهبـا أو أدخلـت                       

ومــن النتــائج اإلجيابيــة األخــرى هلــذه األنــشطة زيــادة  . مهــا الداخليــة اخلاصــةذلــك فعــال يف نظ
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الوعي بقضايا متثيل املرأة متثيال متوازنا يف عمليات صنع القـرار الـذي أصـبح موضـوعا للنقـاش                   
 .يف الربملان، ويف األحزاب السياسية وبصفة خاصة يف وسائل اإلعالم

 
 )ج( ٧املادة   

، ميكــن لألشــخاص الطبيعــيني واالعتبــاريني  ٢٠٠٤ينــاير/ن الثــاين كــانو١اعتبــارا مــن  -١٦٢
 يف املائـة مـن ضـريبة الـدخل املخصـصة لألنـشطة ذات النفـع                 ٢ختصيص  ) كل دافع للضرائب  (

ــربح        ــيت ال تعمــل مــن أجــل ال ــة، واملنظمــات ال ــام للمنظمــات غــري احلكومي ــات –الع  وجلمعي
 احلـــق علـــى أســـاس القـــانون رقـــم  وميكـــن للمـــواطنني واملؤســـسات ممارســـة هـــذا . املـــواطنني

 يف املائـة مـن      ٢فيخـصص املواطنـون     . بـشأن ضـريبة الـدخل     ) جمموعة القـوانني   (٥٩٥/٢٠٠٣
 يف املائـة هـذه   ٢  الــ الضريبة املدفوعة ملنظمة واحدة، بينما تـستطيع الـشركات أن تقـسم نـسبة           

 .بني عدة منظمات
 املرأة يف الدوائر الدبلوماسية. ٨املادة   

العــاملني يف الــدوائر الدبلوماســية للجمهوريــة الــسلوفاكية  بلــغ عــدد  ،٢٠٠٥م يف عــا -١٦٣
 امــرأة يف البعثــات الدبلوماســية للجمهوريــة الــسلوفاكية ١١وتعمــل .  امــرأة١٠٠نــهم  م٣٠٩

ف رؤســاء ســفارات للجمهوريــة الــسلوفاكية، ائ نــساء وظــ٤تــشغل  بعثــة و٨٥البــالغ عــددها 
 يعملـن كمـديرات     ٣بعثة الدائمة للجمهورية السلوفاكية، و    وظيفة رئيسيت ال  بينما تشغل اثنتان    

 .للمعاهد السلوفاكية يف اخلارج
تشارك النساء أيضا يف املفاوضات اليت جتريهـا املنظمـات الدوليـة باعتبـارهن رئيـسات                 -١٦٤

وكانت رئيسة وفد اجلمهوريـة الـسلوفاكية يف االجتمـاع التاسـع     . وفود أو عضوات يف الوفود   
لجنـة املعنيـة بوضـع املـرأة هـي املـديرة العامـة لقـسم املكتـب احلكـومي للجمهوريـة                      واألربعني ل 

ويف االجتمـاع   . السلوفاكية؛ وكانـت اثنتـان مـن ممثلـي القطـاع غـري احلكـومي أيـضا يف الوفـد                   
اخلمــسني للجنــة املعنيــة بوضــع املــرأة حــضرت وزيــرة العمــل والــشؤون االجتماعيــة واألســرة     

 . الرفيع املستوىاجتماع املائدة املستديرة
 

 اجلنسية. ٩املادة   
وقعــت اجلمهوريــة الــسلوفاكية وصــادقت علــى عــدد مــن االتفاقــات الدوليــة املتعلقــة     -١٦٥

، وقعـــت اجلمهوريـــة الـــسلوفاكية ١٩٩٧نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٦ويف . جبنـــسية األشـــخاص
 ١٩٩٨ريــل أب/ نيــسان٣٠باعتبارهــا بلــدا عــضوا يف اجمللــس األورويب وصــادقت بعــد ذلــك يف 

على االتفاقية األوروبية للجنـسية، الـيت نـشرت يف مدونـة قـوانني اجلمهوريـة الـسلوفاكية بـرقم             
 من االتفاقية، تتعهد البلدان األطراف عند إعـدادها وموافقتـها           ٤ووفقا للمادة   . ٤١٨/٢٠٠٠



CEDAW/C/SVK/4  
 

07-35369 51 
 

ــة،      ــواردة يف االتفاقي ــادئ العامــة ال ــااللتزام باملب ــسية ب لكــل ”أي أن علــى املعــايري املتعلقــة باجلن
شخص احلق يف جنسية، وال حيرم أي شـخص بطريقـة متعـسفة مـن جنـسيته وال يـؤثر الـزواج            

البلـدان األطـراف وشـخص أجـنيب،        أو حل الرابطـة الزوجيـة بـني شـخص حيمـل جنـسية أحـد                 
 .“أحد الزوجني أثناء الزواج، بطريقة تلقائية يف جنسية الزوج اآلخر يؤثر تغيري جنسية وال

فة إىل االتفاقية املـشار إليهـا أعـاله، وقعـت اجلمهوريـة الـسلوفاكية وصـادقت                 وباإلضا -١٦٦
إشـعار  (على االتفاقية املعنية بالوضع القانوين لألشخاص عدميي اجلنسية وملحق هـذه االتفاقيـة     

، واالتفاقيـــة اخلاصـــة )٢٠٦/٢٠٠١وزارة الــشؤون اخلارجيـــة باجلمهوريـــة الـــسلوفاكية رقـــم  
، الــيت تترتــب عليهــا التزامــات  )١٩٢/٢٠٠١رقــم ( اجلنــسية خبفــض عــدد األشــخاص عــدميي 

دولية عديدة يف جمال اجلنسية، وكذلك االتفاقية اخلاصة حبمايـة األطفـال والتعـاون يف حـاالت                 
ــدان    ــشتركة بــــني البلــ ــبين املــ ــم   (التــ ــسلوفاكية رقــ ــة الــ ــة باجلمهوريــ ــعار وزارة اخلارجيــ إشــ

٣٨٠/٢٠٠١.( 
مهوريـة الـسلوفاكية أو فقـداهنا يف القـانون رقـم            ترد شروط احلـصول علـى جنـسية اجل         -١٦٧
بشأن جنسية اجلمهوريـة الـسلوفاكية والـيت تـنص علـى املـساواة يف احلقـوق بـني                   ) ٤٠/١٩٩٣

 .الرجل واملرأة
ال تفقــد املــرأة الــيت حتمــل جنــسية اجلمهوريــة الــسلوفاكية عنــد زواجهــا مــن شــخص    -١٦٨

ــزوا      ــاء ال ــا أثن ــسية زوجه ــيري جن ــد تغ ــسية اأجــنيب، أو عن ــا   ج جن ــسلوفاكية تلقائي ــة ال جلمهوري
تتحــول جنــسيتها تلقائيــا إىل جنــسية زوجهــا، وال جتعلــها عدميــة اجلنــسية أو جتربهــا علــى     وال

 ٩ من دستور اجلمهورية الـسلوفاكية والفقـرة         ٥ومبوجب املادة   . احلصول على جنسية زوجها   
ــذي حي      ــشخص ال ــد ال ــه، ال يفق ــشار إلي ــانون امل ــن الق ــسم األول م ــة   الق ــسية اجلمهوري مــل جن
ة الـسلوفاكية بنـاء علـى       السلوفاكية جنسيته إال بتحـرره مـن ارتباطـه القـانوين بدولـة اجلمهوريـ              

ــه ــاالت أخــرى        وال. طلب ــذكور باحتم ــانون امل ــسلوفاكية أو الق ــة ال ــرف دســتور اجلمهوري يعت
 .لفقدان جنسية اجلمهورية السلوفاكية

 اخلـاص جبنـسية     ٤٠/١٩٩٣ القـانون رقـم      ب مـن    القـسم األول أ و     ٥مبوجب الفقرة    -١٦٩
حيصل على جنسية اجلمهوريـة الـسلوفاكية الطفـل الـذي حيمـل أحـد        ”اجلمهورية السلوفاكية،   

والديه على األقل جنسية اجلمهورية السلوفاكية، أو الطفل الذي ولد على أراضـي اجلمهوريـة               
ي اجلمهوريـة الـسلوفاكية     السلوفاكية لوالدين عدميي اجلنسية، أو الطفل الذي ولـد علـى أراضـ            

ني وال حيصل على جنسية أي منهما عنـد مـيالده، وال يهـم لـذلك إذا كـان هـذا                   بيجنألوالدين  
 .الشخص أما أو أبا
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 من القانون، حيصل على جنسية اجلمهورية السلوفاكية الطفل الـذي      ٦مبوجب الفقرة    -١٧٠
د الوالـدين أو كالمهـا بـالتبين    ال حيمل جنسية اجلمهوريـة الـسلوفاكية ومت تبنيـه مـن جانـب أحـ             

ويكون أحدمها على األقل حامال جلنسية اجلمهوريـة الـسلوفاكية، وال يهـم مـرة أخـرى مـا إذا         
 .كان الوالد املتبين ذكرا أو أنثي

 مــن القــانون، ميكــن عنــد الطلــب مــنح جنــسية  ٦ إىل ١ األقــسام مــن ٧وفقــا للفقــرة  -١٧١
ية اجلمهوريــة الــسلوفاكية بعــد أن يكــون هــذا اجلمهوريــة الــسلوفاكية لــشخص ال حيمــل جنــس

الشخص قـد اسـتوىف الـشروط الـيت نـص عليهـا القـانون؛ ومـن هنـا ميكـن أن يـصبح الـشخص                          
 .سواء كان أنثى أو ذكرا شخصا طبيعيا

جنــسية اجلمهوريــة الــسلوفاكية ذات قيمــة معادلــة بغــض النظــر عــن املــسمى القــانوين   -١٧٢
 يــنص علــى ٤٠/١٩٩٣ فــإن القــانون املــذكور رقــم  ،ثــلوبامل). ١٠الفقــرة (للحــصول عليهــا 

إذا كــان االتفــاق الــدويل الــذي تلتــزم بــه اجلمهوريــة الــسلوفاكية  ”: أولويــة الــصكوك الدوليــة
ــاق         ــق أحكــام االتف ــانون تطب ــسية ختتلــف عــن هــذا الق ــضايا يف موضــوع اجلن ــشمل بعــض ق ي

 ).١٧الفقرة  (“الدويل
  

 اجلزء الثالث  
 التعليم. ١٠املادة   
 )أ. (١٠املادة   

ينص التشريع الساري يف اجلمهورية السلوفاكية على عـدم التمييـز يف فـرص احلـصول                 -١٧٣
ويـنص  . على التعليم والتدريب الالحق يف مجيع أنواع املدارس ومؤسـسات التعلـيم والتـدريب             

دســتور اجلمهوريــة الــسلوفاكية علــى أن لكــل مــواطن احلــق يف التعلــيم بغــض النظــر عــن نــوع  
واحلــضور إىل املدرســة إلزامــي، ومــن حــق املــواطنني احلــصول علــى التعلــيم اجملــاين يف   . سهجنــ

وإمكانيـات اجملتمـع،    املدارس االبتدائيـة والثانويـة، كمـا أن مـن حـق املـواطنني، وفقـا لقـدراهتم             
حـق  وفيمـا خيـتص بـربامج التـدريب اإلضـافية فـإن التعلـيم               . احلصول على التعليم العايل باجملـان     

 – ١٠املــادة : انظــر املرفقــات( يف مجيــع مراحــل عمــره وفقــا لقدراتــه ومــصاحله  واطنلكــل مــ
 ).٣ و٢ و١املرفقات 

مستوى التعليم بني مواطين اجلمهورية السلوفاكية مرتفع؛ ومتارس املرأة والرجل احلـق             -١٧٤
ــز مــن أي نــوع   ــيم دون أي متيي ــا للمــستوي    . يف التعل واملــستوى التعليمــي للمــرأة مــساو تقريب

وبـني مجاعـات    . التعليمي للرجل ويسهم بشكل ملموس يف إثبات ذات املـرأة يف سـوق العمـل              
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الــسكان النــشطة اقتــصاديا، كانــت نــسبة النــساء احلاصــالت علــى التعلــيم العــايل مماثلــة لنــسبة   
، ٢٠٠٤أكتـوبر   /ويف تـشرين األول   ). يف املائة ١٢يف املائة و  ١١بني  (الرجال يف األجل الطويل     

 منـهم   ١٠٦١٩٤ب املتفـرغني للدراسـة يف مؤسـسات التعلـيم العـايل احلكوميـة               بلغ عدد الطال  
ــر مــن النــصف   ٥٤٧٦٥ ــساء، أي أكث ــغ عــدد الطــالب غــري املتفــرغني للدراســة    .  مــن الن وبل
 . يف املائة من النساء٦٠ أو ٣٢٥٩١ طالبا منهم ٥٠٣٦٧

ــيم العــايل حبــسب جمــال      -١٧٥ ــساء يف التعل ــة للن ــرد فيمــا يلــي النــسب املئوي  التخــصص يف ت
 يف ٥٠ يف املائة يف مـدارس الفنـون احلـرة والعلـوم الطبيعيـة، أكثـر مـن          ٦٠أكثر من   : الدراسة  

 ٤٠ يف املائـة يف املـدارس الفنيـة، و         ٥٠املائة من طالب املدارس املتخصصة يف االقتصاد، وحنـو          
ــة، وحــوايل   ــة يف املــدارس الزراعي ــة ٢٥يف املائ ــة يف املــدارس التكنولوجي  ويف املــدارس . يف املائ

 يف املائـة مـن الطـالب ، بينمـا يـشكلن             ٦٠تكنولوجيا صناعة األغذية تشكل النساء أكثـر مـن          
ــسبة تكــاد تــصل إىل النــصف يف     ١٠أقــل مــن   ــات، ولكــن الن ــة يف مــدارس اإللكتروني  يف املائ

 يف  ٣١و تصل نسبة النـساء الالئـي يـضطررن إىل إعـادة سـنوات دراسـية إيل                  . مدارس العمارة 
 .ة فقط من العدد اإلمجايل للطالب، أي أهنن أكثر جناحا يف الدراسة مبرحلة التعليم العايلاملائ

حتصل النساء األكثر نـشاطا مـن الرجـال مـن الناحيـة االقتـصادية علـى قـدر أكـرب مـن                        -١٧٦
يف األجـل الطويـل، تـصل النـسبة     ) (أي أهنن يكملن التعليم الثانوي العـام    (التعليم الثانوي العام    

وتلتحق أعـداد كـبرية مـن النـساء         ).  يف املائة من الرجال    ٢٣ يف املائة من النساء مقابل       ٣٦ إىل
، مـثال، بلـغ عـدد الطـالب         ٢٠٠٢ففـي عـام     (باملدارس الفنية العالية مقارنـة بالبلـدان األخـرى          

 مـن النـساء؛ ويـشهد عـدد النـساء           ٨٢٣٩ منـهم    ٣٠٩٣٤املقيدين للدراسة كطالب متفرغني     
ومـن بـني األشـخاص النـشطني اقتـصاديا يفـوق            ).  التعليم الفين زيـادة طفيفـة      الالئي يدرسن يف  

عدد النساء الالئي تعلمن تعليما ابتدائيا عدد الرجال، ويشهد عدد العمال احلاصلني على هـذا               
 ٤,٨ إىل   ١٩٩٥يف املائـة يف     ١٣مـن   (النوع من التعليم اخنفاضا بني كل مـن النـساء والرجـال             

 ). املائة للرجال يف٤يف املائة للنساء و
 

 )ب. (١٠املادة   
ــم       -١٧٧ ــانون رق ــسلوفاكية والق ــة ال ــل يف دســتور اجلمهوري ــق املمث ــشريع املطب ــسمح الت ال ي
، بــصيغته املعدلــة  )قــانون املــدارس ( اخلــاص بنظــام املــدارس االبتدائيــة والثانويــة     ٢٩/١٩٨٤

صول على التعلـيم أو يف      الحقا، بالتمييز يف التعليم على أساس نوع اجلنس، سواء يف فرص احل           
فيقبل الطالب جبميـع أنـواع      . التأثري بسبب اجلنس يف أعداد الطالب املقبولني باملدارس الثانوية        

وأمناط املدارس الثانوية على أساس استيفاء متطلبات امتحانات الدخول فقـط؛ ولـيس للفـروق      
 .القائمة على اجلنس أي أمهية



CEDAW/C/SVK/4
 

54 07-35369 
 

ــانون مكافحــة التم  -١٧٨ ــة ويــضع آليــات    وباملثــل يــنص ق ــدأ املــساواة يف املعامل ــز علــى مب يي
 .للحماية القانونية يف حالة خمالفة هذا املبدأ يف جمال التعليم

 )ج. (١٠املادة   
ال تزال القوالب النمطية القائمة على نوع اجلـنس موجـودة يف التعلـيم والتعلـيم العـايل             -١٧٩

ا لتكثيــف إدراج التــدابري، الــيت تــثري وختطــط املؤســسات املختــصة يف وثائقهـ . وإعـادة التــدريب 
بــاملهن الــيت ينظــر إليهــا حــىت اآلن علــى أهنــا خاصــة    اهتمــام النــساء بــالتعليم مــن اجــل العمــل  

بالذكور، واليت ستقضي على التمثيل غري املتناسب هلن يف هذا اجملال غـري أن النتـائج مل تتـضح                   
حتول دون حتقيق هـذا اهلـدف اسـتمرار         ومن العقبات الرئيسية اليت     . حىت اآلن بالدرجة الكافية   

وفيمـا يتعلـق بتوصـية    . التصور القائم على القوالب النمطيـة ألدوار الرجـال والنـساء يف اجملتمـع        
) ٨٦ الفقــرة A/53/38/Rev.1تقريــر اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة،   (اللجنــة 

وأنظمـة  ) ل رئيسي باجلماعات احملرومـة    والذي يتعلق بشك  (بشأن البدء يف توفري التعليم البديل       
التأهيل املهين الرامية إىل جذب الفتيات والنساء إىل مجيع فروع التعلم مع العناية بصفة خاصـة                
باملقررات الدراسية غـري التقليديـة والقـضاء علـى التحيـز القـائم علـى نـوع اجلـنس املوجـود يف                        

 .نظام اإلعداد املهين، مل يتحقق حتسن ملحوظ
 سبيل القضاء التدرجيي على التفرقة املهنية على أساس نوع اجلنس، بـدأت املـدارس    يف -١٨٠

يف هتيئة الظروف اليت حتفز الطالب على اختيار مهن غري تقليديـة للرجـال والنـساء وذلـك مـن                    
ولتحقيـق هـذا اهلـدف تـشترك املراكـز املعنيـة باملنـاهج              . خالل املستشارين التربـويني واملعلمـني     

ريس يف تقـــدمي تـــدريب إضـــايف للمستـــشارين التربـــويني واملعلمـــني يف املـــدارس وطرائـــق التـــد
وكذلك معلمي املرحلتني االبتدائية والثانوية وتبدأ يف اإلعداد للمهن غري التقليديـة الـيت تراعـي         
املفهوم اجلنساين وتستهدف القضاء على العقبات اليت تعوق احلصول على العمـل بـسبب تـأثر                

 .النمطية القائمة على نوع اجلنساجملتمع بالقوالب 
على الـرغم مـن التـدابري املـشار إليهـا أعـاله، وبنـاء علـى نتـائج مـسح القـوى العاملـة،                          -١٨١

ميكن أن نالحظ أنه مل يطرأ تغـري ملمـوس علـي التفرقـة املهنيـة علـى أسـاس نـوع اجلـنس، فـال                          
وريـة قائمـة بينمـا يزيـد        تزال زيادة متثيل الرجال يف الـصناعات الـيت ينظـر إليهـا كـصناعات ذك               

 .متثيل النساء يف الصناعات اليت ينظر إليها عادة كصناعات أنثوية
تقريــر اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة،  (أشــارت اللجنــة يف توصــيتها  -١٨٢

A/53/38/Rev.1 ــادة أعــداد مــدارس البنــات  ) ٨٥ الفقــرة ــوفر ختصــصات  الــيتإىل إنــشاء وزي  ت
م النمطيــة التقليديــة لــدور املــرأة يف اجملتمــع وطلبــت معلومــات عــن مركــز هــذه  تــشجع املفــاهي

 .املدارس وحمور اهتمامها
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 ٧٥خنفـض عـدد مـدارس البنـات مـن           افقد  . تغريت احلالة يف هذا اجملال تغريا ملحوظا       -١٨٣
ويف املرحلــة األوىل، اخنفــض العــدد ألســباب    . ٢٠٠٥ مــدارس يف ٦ إىل ١٩٩٥مدرســة يف 

ــة ــسبب      و. تنظيمي ــدارس ب ــذه امل ــدد ه ــة اخنفــض ع ــة التالي ــار يف املرحل ــالربابتك ــسمي ن امج امل
، مــع التغــيري املــصاحب لــصورة اخلــريج بتوســيع نطاقهــا  “احلــرف اليدويــة وتنظــيم املــشاريع ”

ووافقت وزارة التعليم باجلمهوريـة الـسلوفاكية علـى الوثـائق املبتكـرة يف              . لتشمل الفتيان أيضا  
وهبــذه الطريقــة فقــدت مــدارس أخــرى عديــدة للبنــات مــربر  . ٢٠٠٢ جمــال طرائــق التعلــيم يف

ــامج  . بقائهــا ــة وتنظــيم املــشاريع ”وأكــد التطبيــق العملــي لربن ، الــذي شــكل “احلــرف اليدوي
احملتوى األساسي ملدارس البنات، صالحيته يف سوق العمل كما أثبـت أيـضا اهتمـام الفتيـان و                  

 .ه التشريع متاماالفتيات هبذا املقرر الدراسي، الذي يسمح ب
وتأكيــدا ألمهيــة فرصــة اختيــار مقــرر دراســي غــري تقليــدي للفتيــان و الفتيــات حتقيقــا    -١٨٤

 ،مـثال، جتديـد الوثيقـة التعليميـة للـربامج           ٢٠٠٥للمساواة يف الفرص بـني اجلنـسني، مت يف عـام            
 الـربامج   اليت كانت تفضلها الفتيات عادة، كما مت يف إطار هذا التجديد أيـضا تغـيري مـسميات                

يف سـوق العمـل      حالة اخلريج ومركـزه    اليت كان يشار إليها سابقا بصيغة املؤنث على حنو يربز         
 .بطريقة ختلو من التمييز وذلك هبدف حتقيق املساواة يف الفرص بني اجلنسني

يف إطـــار املـــسؤوليات املنوطـــة بـــوزارة التربيـــة باجلمهوريـــة الـــسلوفاكية عـــن التعلـــيم  -١٨٥
. ي دعم وتشجيع املشاريع والربامج اليت تستهدف قضايا املساواة ووضع املـرأة           والتدريب، جير 

وتدخل هذه القضايا يف تعليم الكثري من املواد املدرسية، مع احتالل املقررات الدراسية للعلـوم               
واعتبــارا مــن  . االجتماعيــة، كــاألخالق والعلــوم املدنيــة ودراســة الثقافــة، ملركــز الــصدارة،       

ضايا الـيت حنـن بـصددها، يف سـياق قـرار حكومـة اجلمهوريـة الـسلوفاكية                  ، ستدرج الق  ٢٠٠٦
 بشأن مقترح خطة العمل الوطنية ملنـع العنـف ضـد املـرأة والقـضاء عليـه يف                 ٦٥٣/٢٠٠٥رقم  

ــرة  ــسنوات     ٢٠٠٨ – ٢٠٠٥الفت ــسان لل ــوق اإلن ــة حبق ــة للتوعي ــة الوطني  – ٢٠٠٥، يف اخلط
فربايـر  / التربية باجلمهورية السلوفاكية يف شباط     اليت وافق عليها اجتماع العمل بوزارة      (٢٠١٤
٢٠٠٤.( 

 )د. (١٠املادة   
ينص قانون املدارس على تقدمي املنح الدراسية والدعم املادي لطالب مـدارس اجلمبـاز           -١٨٦

. ومدارس التأهيل املهين الثانوية مع مراعاة ظـروفهم االجتماعيـة ومـستوي حتـصيلهم الدراسـي          
وميكـن أن تقـدم للتالميـذ مـنح تعليميـة ودعـم             . ديـدا اإلقامـة واملعيـشة     ويشمل الدعم املادي حت   

 .مادي من صناديق ميزانية الدولة أو من موارد املؤسسات
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،  اخلـاص بـالتعليم العـايل وبتعـديل قـوانني معينـة            ١٣١/٢٠٠٢ينص القانون رقـم      -١٨٧
 االجتمــاعي ويتخـذ الـدعم  . بطريقـة شـاملة، علـى النظـام الكامـل للــدعم االجتمـاعي للطـالب       

مـع تقـدمي     اإلقامـة واملعيـشة،   (وشكال غري مباشر    ) منحا دراسية (املقدم للطالب شكال مباشرا     
مسامهات مالية إذا أمكن لتغطية التكاليف املتصلة باإلقامة واملعيشة، والدعم املايل، والتنظيمـي             

ــة   ــشطة الرياضــية والثقافي ــة     ). لألن ــروض للطلب ــدمي الق ــضا تق ــدعم أي ــام ال ــشمل نظ ــضل وي  بأف
 .األسعار
وفيما يتعلق باملنح الدراسية املقدمة من صناديق ميزانية الدولة، مينح الطالب املقيمـون              -١٨٨

بصفة دائمـة يف اجلمهوريـة الـسلوفاكية منحـا دراسـية اجتماعيـة علـى أسـاس الوفـاء بالـشروط                   
اعيـة وتقـدم    وينص القانون على احلق يف احلصول على املنح الدراسـية االجتم          . املنصوص عليها 

هذه املنح علي أساس متوسط حالة املتقدمني للحصول عليها، أي دخـل الطالـب واألشـخاص            
 .الذين يتم تقييمهم معه بصورة مشتركة

وتقـدم أحــدي مؤســسات التعلـيم العــايل، مــن مواردهــا اخلاصـة، منحــا دراســية قائمــة     -١٨٩
م الدراسـة، وحتقيـق نتيجـة ممتـازة         على نتائج التحصيل الدراسي، أي مقابل اإلجنـاز املتميـز ملهـا           

ــدعم        ــدمي ال ــشاط الفــين أو الرياضــي، أو تق يف جمــال الدراســة، أو البحــث، أو التطــوير، أو الن
 .االجتماعي ملرة واحدة أو بصفة دورية

لكل طالب احلق يف التقدم بطلب للحـصول علـى خـدمات نظـام الـدعم االجتمـاعي،             -١٩٠
واليهـم إن كـان الطالـب    .  عليهـا لتقـدمي هـذا الـدعم    شريطة أن تنطبق عليه الشروط املنصوص     

وينص التشريع املطبـق يف اجلمهوريـة الـسلوفاكية علـى تكـافؤ فـرص االسـتفادة                 . أنثى أو ذكرا  
وينص قانون مكافحة التمييز، بصفة خاصة على مبـدأ املـساواة يف            . من املنح الدراسية املختلفة   

 .حاالت خمالفة هذا املبدأ يف جمال التعليماملعاملة ويؤسس آليات للحماية القانونية يف 
 )هـ. (١٠املادة   

 حيـق لكـل شـخص أبـدى اهتمامـا باحلـصول علـى املزيـد مـن               ،يف جمال التعليم املستمر    -١٩١
التعلــيم أن يــتعلم يف أي مرحلــة عمريــة مــن حياتــه، وفقــا للــشروط الــيت حــددها القــانون رقــم   

وتتمتع النساء والرجـال بـنفس      . ته ومصاحله  بشأن التعليم اإلضايف، حبسب قدرا     ٣٨٦/١٩٩٧
الفرص وبنفس احلق يف استكمال التعليم الـذي حـصلوا عليه،ومواصـلته، والتعمـق فيـه، يف أي               

ويف الوقت نفسه، يـنص القـانون       . وقت، و كذلك يف إعادة التدريب، أو يف االهتمام مبصاحله         
تـاح للنـساء والرجـال علـى قـدم          وي. على تساوي فرص اإللتحاق بالربامج واألنـشطة التعليميـة        

ومــع ذلــك، ففــي دورات إعــادة . املــساواة احلــصول علــى مزيــد مــن التعلــيم وإعــادة التــدريب 
التــدريب، يف األجــل الطويــل، تكــون الغلبــة للنــساء، حيــث أهنــن أكثــر رغبــة وأكثــر مرونــة يف 
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 قام بـه املكتـب   وعلى سبيل املثال، تبني بيانات مسح القوى العاملة الذي. مواقفهن من التعليم 
 أن عـدد النـساء يف دورات      ٢٠٠١اإلحصائي باجلمهوريـة الـسلوفاكية للربـع األخـري مـن عـام              

 . رجل١٤٠٠ إمراة بينما كان عدد الرجال ٢٢٠٠إعادة التدريب بلغ 
 )و . (١٠املادة   

يف مجيـع اجملـاالت،    يف اجلمهورية السلوفاكية ينص الدستور على املساواة بني اجلنسني        -١٩٢
ويكفــل التــشريع احلــصول علــى التعلــيم اجملــاين يف  . مبــا يف ذلــك احلــصول علــى فــرص التعلــيم 

املدارس االبتدائية والثانوية، ويف مؤسسات التعليم العايل وفقـا لإلمكانيـات املاليـة للدولـة، مـع                 
ويتم اإلشراف على احلضور إىل املدارس بـصفة منتظمـة          . النص بشكل عام على توفري املشورة     

مه من خالل تدابري ملنع التسرب من املدارس، هبـدف خفـض معـدالت تـسرب الطـالب                  وتنظي
كما تنـاقش   . أي عدد الطالب الذين ال يستكملون مدة الدراسة اإللزامية        ) للفتيان و الفتيات  (

يف كــثري مــن النــدوات املعنيــة بتــدريب املعلمــني التــدابري الراميــة إىل دعــم احلــضور إىل املدرســة 
 .دد من ال ينهون الدراسةبانتظام وخفض ع

وفيما يتعلق بالفتيات الوافـدات مـن بيئـات حمرومـة اجتماعيـا والالئـي تـركن املدرسـة                    -١٩٣
دون إكمال الصف التاسع من املرحلة االبتدائيـة، مت إنـشاء مـسار تعليمـي يف برنـامج الدراسـة                    

 جديـد أيـضا     ويـشمل حـل غـري تقليـدي       .  متدربـة  ٣١٦١٠: التأهيلي ملدارس التلمذة الصناعية   
مـدارس  ”أنواعا جديدة من مؤسسات التدريب غري الرمسيـة تـدخل يف إطـار املفهـوم األورويب      

وتطبق يف اجلمهورية السلوفاكية أيـضا مبـادرة مـدارس الفرصـة الثانيـة، الـيت                 . “الفرصة الثانية 
و جمتمـع   حنـ : التعلـيم والـتعلم   ”، الوثيقـة البيـضاء      ١٩٩٥اقترحتها املفوضية األوروبيـة يف وثيقـة        

 الـذين تركـوا   ٢٤ إىل سـن  ١٦، اليت تستهدف مكافحة البطالة بـني الـشباب مـن سـن          “متعلم
وتسهم مـدارس الفرصـة     . املدرسة قبل الوقت املناسب دون أن حيصلوا على املؤهالت املطلوبة         

الثانية يف حتسني القدرة على الـتعلم واكتـساب املعـارف األساسـية واملهـارات اجلديـدة واحلفـز                   
 .ستفادة منها االعلي
ويف النظام املدرسي باجلمهورية الـسلوفاكية ال يوجـد متييـز ضـد الفتيـات يف احلـصول                -١٩٤

 .على فرصة التعليم
 )ز. (١٠املادة   

مــن املهــام الرئيــسية للتربيــة البدنيــة والرياضــة الزيــادة التدرجييــة يف مــشاركة املــرأة يف     -١٩٥
 حتقــق ذات املــرأة علــى مجيــع مـــستويات اإلدارة     األنــشطة الرياضــية، وإجيــاد الظــروف الــيت     

وتتزايـد أعـداد    . الرياضية، وكـذلك يف األنـشطة املختلفـة للنـساء والفتيـات مـن ذوات اإلعاقـة                
 املـــديرين الفنـــيني واملـــوظفني يف االحتـــادات األهليـــة، –النـــساء العـــامالت بوظـــائف املـــدربني 
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د املرأة لوجودها بـصورة مطـردة يف التمثيـل          ويتزايد تأكي . واالحتادات الرياضية للمواطنني، إخل   
الــوطين لأللعــاب الرياضــية املختلفــة، ويظهــر الــدليل علــى ذلــك يف التمثيــل النــاجح للنــساء يف   

ويقـدم هـؤالء النـساء قـدوة حتتـذى          . املسابقات الدولية الكربى ويف األلعاب األوليمبية الدولية      
 .للجيل اجلديد من النساء

هورية السلوفاكية خبصوص الرياضة والتربية البدنية ال حيتوي علـى          غري أن تشريع اجلم    -١٩٦
وبالنـسبة للجمهوريـة الـسلوفاكية يف هـذا         . أي مادة معينة تشري صراحة إىل التمييـز ضـد املـرأة           

 لــه أمهيتــه وإن ١٩٩٢اجملــال، فــإن ميثــاق الرياضــة األورويب الــصادر عــن اجمللــس األورويب يف  
ويـنص ميثـاق الرياضـة األورويب       . انونيـة للجمهوريـة الـسلوفاكية     كان غري ملزم من الناحيـة الق      

ال جيوز الـسماح بـأي متييـز علـى أسـاس اجلـنس، أو العـرق، أو اللـون، أو اللغـة، أو          ”على أنه  
الــدين، أو الــرأي الــسياسي أو غــري الــسياسي، أو األصــل الــوطين أو االجتمــاعي، أو االرتبــاط  

د، أو أي مركـز آخـر يف احلـصول علـى التـسهيالت الرياضـية                بأقلية قومية، أو امللكية، أو امليال     
 .“أو ممارسة األنشطة الرياضية

تعمــل املنظمــات النــسائية غــري احلكوميــة، كلجنــة املــرأة والرياضــة املنبثقــة عــن اللجنــة   -١٩٧
األوليمبيــة الــسلوفاكية بنــشاط يف اجلمهوريــة الــسلوفاكية مــن أجــل حتــسني ظــروف املــرأة          

 :ورسالتها الرئيسية هي. وووضعها العام
 .زيادة مشاركة املرأة يف الرياضة - 
 .األنشطة اخلاصة بالفتيات والنساء ذوات اإلعاقة - 
 .“املرأة يف الرياضة”حول  تنظيم ندوات - 
 .تشجيع حلقات العمل والدورات املعنية بالنساء الالئي يعملن كمدربات أو حكام - 
 . مشاكل النساءتتعلق حبل اقتراح تدابري وتوصيات - 
رصــد أعــداد النــساء يف الفــرق املمثلــة واالحتــادات باعتبــارهن متنافــسات، ومــدربات،  - 

 .ورئيسات فرق
هيـا  ”مبناسبة األيـام الرياضـية، تقـوم اللجنـة سـنويا بتقيـيم مـسابقة يف املراسـلة بعنـوان                      -١٩٨

ة، أصـبح للجمهوريـة   ويف جمـال الرياضـ   . ومتـنح اجلـوائز للفـائزين فيهـا     “نلعب الرياضة يـا أمـي     
وعقـد آخـر هـذه املـؤمترات يف املغـرب يف            . السلوفاكية أيضا متثيل نـسائي يف املـؤمترات العامليـة         

 ومثلت سلوفاكيا فيه ماريا مراشنوفا، وهي متسابقة أوليمبية سابقة تـشغل            ٢٠٠٤مارس  /آذار
 .حاليا منصب نائبة رئيس اللجنة األوليمبية السلوفاكية
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سـامارانش رئـيس    . أ. رية رسم خريطة وعمل تقيـيم لفكـرة الـسيد ج          جيري بصفة دو   -١٩٩
يف املائة من الوظائف العليا للنـساء حبلـول         ١٠اللجنة األوليمبية الدولية املتعلقة بتخصيص نسبة       

وتقـدم اللجنـة املعلومـات    . ٢٠١٠ يف املائـة مـن التمثيـل حبلـول سـنة         ٢٠، ونـسبة    ٢٠٠٠سنة  
 ٢٠٠٠ الـيت بـدأ إصـدارها يف سـنة     European Women’s Sport (EWS)اخلاصـة بالنـساء جمللـة    

 .وتعمل على تشجيع تعاون جلنة املرأة مع اللجنة األوليمبية السلوفاكية
 : منظمة رياضية حبسب النسب املئوية٣٥يبني اجلدول أدناه متثيل املرأة يف  -٢٠٠

 .عضوات اللجنة املنتخبات )١(
 .املوظفات  )٢(
 .املدربات )٣(
 .ام النساءاحلك )٤(
 .الطبيبات )٥(
 .عضوات الفريق املمثل )٦(
 

 ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 ١٠ ١٤ ٢٢ ١٤ ١٠ ١٣ يف املائة١٠من صفر إىل 
 ٤ ١ ٦ ٢ ١ ٨  يف املائة٢٠-١١
 ١ ٠ ١ ٤ ١ ٤  يف املائة٣٠-٢١
 ٥ ١ ١ ١ ٢ ٣  يف املائة٤٠-٣١
 ٤ ٠ ٢ ١ ٤ ١  يف املائة٥٠-٤١

 ٢ ٠ ١ ١ ٧ ٠  يف املائة٥٠أكثر من 
 ٢٦ ١٦ ٣٣ ٢٣ ٢٥ ٢٩ عدد املنظمات

 
مــا هــي، يف رأيــك، أهــم العقبــات أمــام مــشاركة املــرأة يف لعبتــك     . ردا علــى ســؤال -٢٠١

 : منظمة اإلجابات التالية٣٦الرياضية، قدمت 
 ١٧   املتطلبات الفنية لأللعاب للرياضة )أ(
 ٢٣    عدم وجود الوقت الكايف )ب(
 صفر  ة الرياضة للصحةاملرأة ال تقدر أمهي )ج(
 ١٧      ندرة التمويل )د(
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 ١٧   التقاليد الثقافية والدينية )هـ(
 صفر   األسباب السياسية )و(
 ٣  املتطلبات التكتيكية لأللعاب للرياضة )ز(
 ٢   أهنا رياضة للذكور فقط )ح(
 ٥   أننا ال ننظم منافسات للنساء )ط(
 ١٤   اذكر ما هي– عقبات أخرى  )ي(
 

 )ح. (١٠ملادة ا  
 .١٢مل حتدث تغريات يف هذا اجملال وترد معلومات تتعلق هبذه الفقرة يف املادة  -٢٠٢

 فرص العمل. ١١املادة   
 مــن دســتور اجلمهوريــة الــسلوفاكية حــق العمــل ملــواطين اجلمهوريــة  ٣٥تكفــل املــادة  -٢٠٣

تطيعون، بغري خطأ ارتكبـوه،   السلوفاكية، وتوفر الدولة األمن املادي، بالقدر املعقول ملن ال يس         
 .ممارسة هذا احلق

ــم     -٢٠٤ ــانون رق ــضمن الق  اخلــاص خبــدمات  ٥/٢٠٠٤ باإلضــافة إىل أحكــام الدســتور، يت
العمل وتعـديل قـوانني معينـة، بـصيغته املعدلـة يف وقـت الحـق حـق املـواطنني يف حريـة اختيـار                         

اخلارج، مـع محايـة هـذا احلـق       مهنتهم ومزاولتها يف مجيع أراضي اجلمهورية السلوفاكية، أو يف          
 .بالنسبة جلميع القادرين على العمل والراغبني فيه والباحثني عن وظيفة

 اخلاص خبدمات العمل، واملعـدل بالقـانون        ٥/٢٠٠٤ من القانون رقم     ١٤تنص املادة    -٢٠٥
علي حق املواطنني يف احلصول علـى الوظيفـة دون    ) قانون مكافحة التمييز   (٣٦٥/٢٠٠٤رقم  

د، التزاما مببدأ املساواة يف املعاملة يف عالقات العمل والعالقات القانونيـة املماثلـة، علـى                أي قيو 
النحو املوضـح يف قـانون مكافحـة التمييـز، مـع حظـر التمييـز أيـضا بـسبب احلالـة الزوجيـة، أو                 

و يشمل القـانون املـذكور أحكامـا تتـصل اتـصاال ماديـا بتوجيـه اجمللـس األورويب                   . االجتماعية
 بـشأن تنفيـذ مبـدأ املـساواة يف املعاملـة بـني        ١٩٩٦فربايـر   / شـباط  ٩الصادر يف    ٧٦/٢٠٧ رقم

الرجال والنساء فيما يتعلق باحلصول علـى العمـل والتـدريب املهـين والترقيـة، وظـروف العمـل                   
 ٢٠٠٠نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٧ الـــصادر يف ٧٨/٢٠٠٠وتوجيـــه اجمللـــس األورويب رقـــم 

 .للمساواة يف املعاملة يف الوظائف واحلرفوالذي حدد اإلطار العام 
بنــاء علــى قــانون خــدمات العمــل، حيــق للمــواطن التقــدم بــشكوى إىل مكتــب العمــل   -٢٠٦

والــشؤون االجتماعيــة واألســرة فيمــا يتعلــق بالتعــدي علــى احلقــوق وااللتزامــات املــشار إليهــا   
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 لـه، ومعاجلـة احلالـة،    أعاله وجيب على املكتب الرد على شـكوى املـواطن دون تـأخري ال مـربر        
وجيب على املكتب أال يعاقب املواطن أو جيعـل         . واالمتناع عن مثل هذا السلوك، وإزالة تبعاته      

وحيـث  . املواطن يف وضع ال يتـيح لـه ممارسـة حقوقـه املترتبـة علـى حـق احلـصول علـى العمـل                       
ت تتـسم  تأثرت هذه احلقوق نتيجة للتعدي على حق احلصول علـى العمـل، أو بتطبيـق إجـراءا     

بالتمييز يف احلصول على العمل، حيق للمواطن مبوجب قانون مكافحة التمييز املطالبـة باحلمايـة       
 .القانونية أمام إحدى احملاكم

مبوجب قانون العمل، جيب أال يعرقـل صـاحب العمـل مبـدأ املـساواة يف املعاملـة فيمـا                     -٢٠٧
، وجيـب أال يقـوم صـاحب        يتعلق باحلصول على العمل عند قبول شخص طبيعـي للعمـل عنـده            

ــة      ــه أو حال ــة للموظــف، أو عــدد أطفال ــالظروف العائلي العمــل باستقــصاء املعلومــات املتعلقــة ب
وعندما خيـالف صـاحب العمـل هـذا االلتـزام بعـد نـشوء العالقـة            . احلمل، أو احلالة األسرية إخل    

 .الوظيفية حيق للشخص الطبيعي احلصول على تعويض مايل معقول
ــة عــ  -٢٠٨ ــة للعمــل حيــق للباحــث عــن      يف حال ــزام صــاحب العمــل بالقواعــد التنظيمي دم الت

 اخلــاص بــالتفتيش علــى العمــل    ١٢٥/٢٠٠٦الوظيفــة أو للموظــف، مبوجــب القــانون رقــم     
وميكـن أن   . وبتعديل قوانني معينة، بصيغته املعدلة الحقـا، اللجـوء إىل مفتـشية العمـل املختـصة               

 علــى صــاحب العمــل املــدان بالتعــدي علــى  تفــرض غرامــة تــصل إىل مليــون كرونــا ســلوفاكية 
 اخلـاص   ٥٥٢/٢٠٠٣ومبوجب القانون رقـم     . االلتزامات املترتبة على القواعد التنظيمية للعمل     

بأداء العمـل للـصاحل العـام، بـصيغته املعدلـة الحقـا، جيـب االلتـزام مببـدأ املـساواة يف املعاملـة يف                         
الختيار، على النحو املنـصوص عليـه يف قـانون          العمل والعالقات القانونية املعادلة يف إجراءات ا      

ووفقـا ملبـدأ املـساواة يف املعاملـة، حيظـر التمييـز أيـضا بـسبب احلالـة الزوجيـة                     . مكافحة التمييـز  
واألسرية، أو لون البشرة، أو اللغة، أو املعتقـدات الـسياسية أو املعتقـدات األخـرى أو النـشاط                   

ــة   النقــايب، أو األصــل القــومي أو االجتمــاعي، أ   و املمتلكــات، أو النــسب العــائلي، أو أي حال
، قــانون العمــل، واملطبــق مبوجــب القــانون  ٣١١/٢٠٠١ويتــيح تعــديل القــانون رقــم  . أخــرى
ــة الــصحية يف العمــل للمــوظفني الــذين تــضرروا نتبجــة     ١٢٤/٢٠٠٦ ــاألمن واحلماي  اخلــاص ب

ــشكوى لــ       ــدم ب ــة، التق ــات الوظيفي ــى العالق ــة عل ــات املترتب ــة االلتزام ــشية العمــل  خمالف دى مفت
 .املختصة
 مـن دسـتور اجلمهوريـة الـسلوفاكية أن لكـل شـخص احلـق يف                 ٣٥يترتب علـى املـادة       -٢٠٩

ويف إطار خدمات العمـل، يطبـق مبـدأ املـساواة يف املعاملـة        . االختيار احلر ملهنته واالستعداد هلا    
ثهم عـن عمـل     عند تقدمي املساعدة للباحثني عـن العمـل ومـن يغـريون وظيفتـهم وخباصـة يف حبـ                  

 .لاللتحاق بسوق العمل الئق، وكذلك يف التعليم والتدريب الالزمني



CEDAW/C/SVK/4
 

62 07-35369 
 

ــم   -٢١٠ ــانون رق ــة،    ٢٠٥/٢٠٠٤توســع الق ــوانني معين ــديل ق  اخلــاص خبــدمات العمــل وتع
بصيغته املعدلة الحقـا، يف إمكانيـة تقـدمي مـسامهة يف اخلـدمات لألسـر الـيت يوجـد هبـا أطفـال،                        

فة مشترك يف برنامج للتعليم أو التدريب من أجـل سـوق   وحتديدا ألي شخص يبحث عن وظي 
. أبا أو أما يقوم برعايـة طفـل مل يـصل إىل سـن التعلـيم اإللزامـي                  العمل، إذ كان هذا الشخص    

واهلدف هو مساندة الباحثني عن عمل من ذوي االلتزامات األسرية يف احلـصول علـى التعلـيم                 
 .سوق العملوزيادة فرصتهم يف 

ــل القوا -٢١١ ــنص       تكف ــذ ال ــسلوفاكية تنفي ــة ال ــة يف اجلمهوري ــة املطبق ــة القانوني ــد التنظيمي ع
ــشريعي الــذي يقــضي باملــساواة يف األجــر    ــدأ املــساواة يف األجــر بــني الرجــال    –الت  تطبيــق مب

ومبوجــب قــانون العمــل، جيــب أن تكــون الــشروط املتعلقــة بــاألجر متــساوية بالنــسبة . والنــساء
ائم علـى اجلـنس ومـن حـق املـرأة احلـصول علـى نفـس األجـر          للرجال والنساء، دون أي متييز ق   

مقابل العمل الذي يتسم بنفس القدر من التعقيد، واملسؤولية، واالحتياجات والذي يـؤدى يف              
ــائج    ــسؤولية،   . نفــس الظــروف وحيقــق نفــس األداء ونفــس النت ــد، وامل ــايري التعقي ــد مع وبتحدي

قيـيم العمـل، يكفـل أيـضا بـصورة غـري            واالحتياجات، وظروف أداء العمل، املـستخدمة عنـد ت        
 .مباشرة حق الرجال والنساء يف احلصول على أجر متساو مقابل العمل ذي القيمة املتساوية

 الـيت حتـدد     خصائص مستويات صعوبة أوضـاع العمـل      حيتوي مرفق قانون العمل على       -٢١٢
ومن خـالل هـذه     . أعالهاالحتياجات ذات الصلة بقيمة العمل املعينة وفقا للمعايري املشار إليها           

اخلــصائص يــضمن القــانون حــدا أدىن متــساويا ملطالــب املوظــف املتعلقــة بــاألجر مقابــل العمــل 
الذي يصنف يف نفـس مـستوى الـصعوبة، أي نفـس القيمـة احملـددة، أي لكـل موظـف، بغـض                       

 .النظر عن جنسه
 تتحقـق يف    على الرغم من التشريع الباعـث علـى الرضـى، فـإن املـساواة يف األجـور مل                  -٢١٣

 يف املائـة مـن      ٧٢,٩ بلـغ متوسـط أجـور النـساء          ٢٠٠٣سلوفاكيا بـني النـساء والرجـال؛ ففـي          
 The wage structure in the SR for 2003, Statistical Office of the: املـصدر (أجـور الرجـال   

Slovak Republic, November 2004 .(فجوة األجور اتـساعا يف القطـاع اخلـاص ومتيـل      وتزداد
وانعكـست التفرقـة املهنيـة القائمـة علـى نـوع اجلـنس        . ىل االتساع مع ارتفاع مستوى التعلـيم      إ

فـاألجور  . بشكل ملموس يف فجوة األجور بني الرجال والنساء ولكنها ليست السبب الوحيد           
ــا        ــصناعات واملهــن الــيت يغلــب عليه ــسلوفاكية هــي مــن خــصائص ال ــة ال ــة يف اجلمهوري املتدني

ــة تتذبــذب األجــور عنــد مــستوى متوســط األجــور يف    ويف . توظيــف النــساء الــصناعات املؤنث
 .اقتصاد اجلمهورية السلوفاكية أو تقل عنه
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تقريــر اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة،  ( أعربــت اللجنــة يف توصــيتها  -٢١٤
A/53/38/Rev.1 ــان ــساء    )٨٨ و٨٧ الفقرتـ ــني النـ ــوات يف الرواتـــب بـ ــا إزاء الفجـ ــن قلقهـ ، عـ

والرجال وأوصت باختاذ تـدابري خاصـة تـستهدف القـضاء علـى التمييـز القـائم علـى اجلـنس يف                  
ويرجـع عـدم معاجلـة      . مكان العمل، وكذلك يف اجملاالت األخرى للسياسة االجتماعية للدولـة         

ويف هـذا الـصدد     . حالة أجـر النـساء يف األجـل الطويـل أيـضا إىل غيـاب آليـات املراقبـة الفعالـة                    
 اخلـاص بـالتفتيش علـى       ١٢٥/٢٠٠٦وانب اإلجيابية يف أنه مبوجب القانون رقم        يتمثل أحد اجل  

 اخلــاص بــأجور ١١٩ مــن الفقــرة ٣العمــل وقــانون العمــل اجلديــد، الــذي أضــيف إليــه القــسم 
النساء والرجال، امتد إشراف التفتيش على العمل ليشمل جمـال املـساواة بـني الرجـال والنـساء                  

 .فيما يتعلق باألجر
 هذا اإلطار، جتري مفتشية العمل الوطنية عمليـات تفتـيش يف منظمـات أصـحاب                ويف -٢١٥

تعزيـز الفـرص املتـساوية، والتوفيـق بـني          : ٢٠٠٣وبنـاء علـى تفتـيش منـها أجـري يف            . األعمال
أن يستمر التفتيش يف هذا اجملال لفتـرة زمنيـة أطـول،             كان هناك اقتراح ب    العمل واحلياة األسرية  
ملوظفني من النساء والرجال الذين يتوقع أن يعودوا من إجـازات األمومـة             وخباصة فيما يتعلق با   

ويــتعني علــى املفتــشية  . واألشــخاص املتقــدمني للعمــل يف إطــار ترتيبــات ســابقة علــى التعاقــد   
الوطنيــة للعمــل واملفتــشيات اإلقليميــة للعمــل، يف إطــار قــانون التفتــيش علــى العمــل، مواصــلة   

 الـيت تـستهدف التأكـد مـن االلتـزام بالقواعـد التنظيميـة املطبقـة               إجراء عمليات التفتيش الفردية   
اليت تتعلق أساسا بالتوفيق بني احلياة األسرية والعمل، وأن تعمـل علـى تطـوير منـهجيات أكثـر                   

، ٢٠٠٦ويف . فعالية ووضع مؤشـرات لتقيـيم االلتـزام مببـادئ املـساواة بـني اجلنـسني يف العمـل             
ظـروف  ” عملية تفتيش علـى األقـل يف إطـار مهمـة            ٢٤٠اجرت سلطات التفتيش على العمل      

 وينبغـي أن تركـز      .“العمل باعتبارها حمددات النعـدام املـساواة يف العمـل بـسبب نـوع اجلـنس               
عمليات التفتيش على االلتزام باألحكام والقواعـد التنظيميـة املتعلقـة باملـساواة يف الفـرص عنـد                

 بالقواعـد التنظيميـة عنـد توظيـف النـساء، والنـساء       القبول يف العمل؛ والتقـدم املهـين، وااللتـزام      
احلوامل، واألمهات حىت الشهر التاسع من احلمل واملوظفـات املراهقـات؛ والقواعـد التنظيميـة               

 .اليت تكفل األمن واحلماية الصحية يف العمل
 مشلت التغريات البارامترية األساسية يف نظام التأمني االجتماعي القضاء علـى التفاضـل            -٢١٦

فاحتمـال التوقـف عـن العمـل ألسـباب      . يف مركز الرجال والنساء يف نظام املعاشات التقاعديـة  
عائلية يزيد بني النساء عنه بني الرجال ، وهي مسألة تعاجل مبنحهن حقوقـا معينـة يف املعاشـات                   

ــاهلن     ــة أطف ــيت يقمــن فيهــا برعاي ــرة ال ــة يف الفت ــع    . التقاعدي ــات إلعــادة توزي غــري أن هــذه اآللي
وهلذه األسباب، فإن اجملال الرئيـسي الـذي        . عاشات التقاعدية مل تقدم احلل الكامل للمشكلة      امل

. يتعني فيه فرض املبادئ املقبولة اجتماعيا للمساواة بني الرجال والنساء هو جمال سـوق العمـل               
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ويرجع ذلك إىل أن كمية إستحقاقات املعاش التقاعدي تعتمد على قيمة اإليـرادات الـيت سـبق                 
 .يقها من العملحتق

ــن         -٢١٧ ــارا م ــة، اعتب ــات االجتماعي ــام التأمين ــدة لنظ ــشريعية اجلدي ــام الت  ١وحــدت األحك
، شروط استحقاق املعـاش التقاعـدي ملـن بقـي علـى قيـد احليـاة مـن                   ٢٠٠٤يناير  /كانون الثاين 

 .الرجال والنساء، حبيث مت القضاء على الوضع التفضيلي للنساء يف هذا اجملال
بــني الرجــل واملــرأة بــنفس الوضــوح أيــضا يف النظــام اجلديــد  ساواة يف املركــز تظهــر املــ-٢١٨

خلطة مدخرات املعاش التقاعدي يف السن املتقدمة، اليت يرتبط فيهـا حـساب املعـاش التقاعـدي                
 .باستخدام جداول وفاة ال تفرق بني نوعي اجلنس

 بــصيغته املعدلــة  اخلــاص بالتأمينــات االجتماعيــة،٤٦١/٢٠٠٣مبوجــب القــانون رقــم  -٢١٩
الحقا، يف الفترة قيد االستعراض، قامت الدولة بدفع اشتراكات التأمني للمعـاش التقاعـدي يف          
الــسن املتقدمــة واملــرض فيمــا يتعلــق بالــشخص الطبيعــي، الــذي يقــوم شخــصيا وبــصفة يوميــة   
برعاية طفل يقل عمره عن ست سنوات أو حىت العام الـسابع مـن عمـر طفـل يكـون يف حالـة                       

وقاعـــدة التقيـــيم الـــيت تـــدفع علـــى أساســـها الدولـــة هـــذه . ة غـــري جيـــدة لفتـــرة طويلـــةصـــحي
 مـن قاعـدة التقيـيم       ١٢ علـى    ١ يف املائة على التوايل مـن        ٧٠ يف املائة أو     ٦٠ ياالشتراكات ه 

ــة ــم   . العام ــانون رق ــضى الق ــسن     ٤٣/٢٠٠٤ومبقت ــدي يف ال ــاش التقاع ــدخرات املع  اخلــاص مب
) ٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين١مــن (ة، بــصيغته املعدلــة الحقــا  املتقدمــة وتعــديل قــوانني معينــ 

ــق مبجــال          ــا يتعل ــة فيم ــسن املتقدم ــاش التقاعــدي يف ال ــدخرات املع ــضا يف م ــة أي ــساهم الدول ت
 .األشخاص املشار إليه

ــدي، املطبــق حــىت       -٢٢٠ ــاش التقاع ــشريع تــأمني املع ــة بت ــانون األول٣١مقارن ديــسمرب / ك
 عامـا   ٢٥اق املعاش التقاعدي للـسن املتقدمـة العمـل ملـدة             عندما كان يشترط الستحق    ٢٠٠٣

 اليت حـددت أساسـا بطريقـة تفاضـلية، علـى أسـاس اجلـنس،         ةعلى األقل، وبلوغ السن القانوني    
وعندما كانت تتم املفاضلة يف سن استحقاق املرأة للمعاش التقاعدي للسن املتقدمة بنـاء علـى                

 تغـريات أساسـية   ٢٠٠٤ينـاير  / كانون الثـاين ١من  عدد األطفال الذين تربيهم، حدثت اعتبارا       
ويــنص قــانون التأمينــات االجتماعيــة  . يف شــروط اســتحقاق املعــاش التقاعــدي للــسن املتقدمــة 

ــساوية للرجــال          ــة مت ــة بطريق ــسن املتقدم ــة لل ــات املعاشــات التقاعدي ــدة لتأمين ــى م ــد عل اجلدي
تـدرجيي لـسن التقاعـد وتوحيـده     والنساء، هي العمل ملدة عشر سنوات على األقل، مع الرفع ال          

وقبـل سـريان    .  سـنة  ٦٢للحصول على املعاش التقاعدي للـسن املتقدمـة، للرجـال والنـساء إىل              
 سـنة وكـان سـن التقاعـد     ٦٠القانون اجلديد للتأمينات االجتماعية، كان سن التقاعد للرجـال          

 .تربيتهمب تقوم سنة، تبعا لعدد األطفال الذين ٥٧ إىل ٥٣للنساء من 
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تشمل كل األحكام التشريعية، املشار إليها يف املقدمة، املتعلقة بقطاع الـصحة، محايـة               -٢٢١
صـحة املوظــف، مــع العنايـة بــصفة خاصــة حبمايـة الــصحة وشــروط الـسالمة يف العمــل، مبــا يف     

 .ذلك محاية الوظيفة اإلجنابية للمرأة كأم
 تتعلـق باحلمـل، أو إجـازة        ال يعترف قانون العمل بصدور إنذار بإهناء العمـل ألسـباب           -٢٢٢

األمومة، أو احلالة الزوجية، ومن مث، ال حيق لصاحب العمل أن يتذرع هبذه األسباب إلرسـال                
وال حيق لـصاحب العمـل أن يرسـل إشـعارا بإهنـاء عمـل املوظـف                 . إنذار بإهناء العمل للموظف   

، أســباب أســباب تنظيميــة مــن جانــب صــاحب العمــل(إال لألســباب الــواردة يف قــانون العمــل 
صــحية، اإلخــالل بنظــام العمــل مــن جانــب املوظــف، عــدم الوفــاء بالــشروط واملتطلبــات، أداء 

وجيــب حتديــد ســبب اإلنــذار علــي أســاس ). غــري مــرض املوظــف لواجباتــه الوظيفيــة علــى حنــو
.  اإلنــذار يكــون الغيــا وبــاطالمربراتــه لكفالــة عــدم اخللــط بينــها وبــني ســبب آخــر؛ وإال فــإن 

 . سبب اإلنذار يف وقت الحقميكن تغيري وال
وأثنـاء الفتـرة    . حيرص قانون العمل على محاية املوظـف الـذي يتحمـل مـسؤولية أسـرة               -٢٢٣

اليت تكون فيها املوظفـة حـامال، أو يف إجـازة أمومـة، أو تكـون املوظفـة أو املوظـف يف إجـازة                        
احب العمـل   سـنوات، ال حيـق لـص   ٣أبوية، أو املوظف الوحيد الذي يرعى طفال تقل سنه عن   

وحيق لصاحب العمل إهناء عالقة العمل مع جمموعـة املـوظفني املـشار إليهـا               . توجيه إنذار إليهم  
ي فيهـا صـاحب العمـل أعمالـه أو جـزءا منـها          فبطريقة استثنائية فقط، أي يف احلاالت اليت يـص        

العمــل وباملثــل فإنــه ال جيـوز لــصاحب العمــل إهنــاء عالقــة  . أو يف حالـة انتقالــه إىل مكــان آخــر 
فجــأة مــع املوظفــة احلامــل أو املوظفــة الــيت تكــون يف إجــازة أمومــة، أو موظفــة أو موظــف يف   
إجازة أبوية، أو موظفة وحيـدة تقـوم برعايـة طفـل أو موظـف وحيـد يقـوم برعايـة طفـل دون                        

يعـاين مـن إعاقـة     سن الثالثة، أو موظف يقوم شخصيا برعاية شخص على صلة قرابة وثيقـة بـه     
ناء املوظفة اليت تكون يف إجـازة أمومـة واملوظـف الـذي يكـون يف إجـازة أبويـة            وباستث. شديدة

، حيق لصاحب العمل إهناء عالقـة هـؤالء بالعمـل      ) من قانون العمل   ١ من الفقرة    ١٦٦القسم  (
ــذار بــسبب إدانتــهم يف جرميــة متعمــدة، أو عنــد اإلخــالل بنظــام العمــل بــصورة       ــاء علــى إن بن

 .يف نفس توقيت انتهاء إجازة األمومة أو اإلجازة األبويةوتنتهي فترة اإلنذار . خطرية
مل حيـدث تغـيري يف الفتــرة املـستعرضة؛ ومبوجــب قـانون العمـل، حيــق للنـساء والرجــال        -٢٢٤

احلصول على إجازة أمومة، أو إجازة أبوية، أو رعاية شخص مريض من األسرة أثنـاء مرضـه،          
 .هلم إلجراء الفحوص الطبيةأو رعاية أطفاهلم، أو يف حالة مرافقتهم ألطفا

تقريــر اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة،  ( أعربــت اللجنــة يف توصــيتها  -٢٢٥
A/53/38/Rev.1 ــان ــدعم     )٩٠ و٨٩ الفقرت ــة ل ــدابري كافي ، عــن قلقهــا إزاء عــدم الــنص علــى ت
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ل يف الفتـرة قيـد      ومل حتـدث تغـريات ملموسـة يف هـذا اجملـا           . التوفيق بني العمل واحليـاة األسـرية      
 .االستعراض

تــويل وزارة العمــل والــشؤون االجتماعيــة واألســرة عنايــة كــبرية لقــضايا التوفيــق بــني    -٢٢٦
وأعـدت الـوزارة    . ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥العمل واحلياة األسرية وجعلتها بـني أولوياهتـا يف العـامني            

كمـا تـرد هـذه    . يةوثيقة خاصة تقترح جمموعـة مـن التـدابري للتوفيـق بـني العمـل واحليـاة األسـر             
التدابري يف الوثائق االستراتيجية للوزارة يف جمـال العمـل، كخطـة العمـل الوطنيـة للعمـل للفتـرة                    

ــيم والعمــل   ٢٠٠٦ – ٢٠٠٤ ــة للتعل ــشؤون  .  وخطــة العمــل الوطني وســنت وزارة العمــل وال
فتعقـد  . األسـرة والعمـل    االجتماعية واألسرة تقليدا ينفذ مبوجبه مشروع املراجعة االجتماعيـة،        

 هــدفها مكافــأة وحفــز أصــحاب “صــاحب العمــل الــصديق لألســرة” – يف كــل عــام مــسابقة
ويـتم يف املـسابقة تقيـيم       . العمل على هتيئة ظروف عمل تراعي املسؤوليات األسـرية للمـوظفني          

السياسات األسرية، واملساواة يف الفرص بني النـساء والرجـال،     : املوظفني من خالل ثالثة بنود    
ويقدم أصحاب األعمال يف املسابقة التدابري الـيت قـاموا          . ألكثر ابتكارا لفائدة األسرة   والتدابري ا 

بتنفيذها يف جمال مرونة العمـل ووقـت العمـل؛ والتـدابري اخلاصـة بـالتطوير الفـردي للمـوظفني؛             
اليت تـتم يف إطـار اخلـدمات الـيت تقـدم لألسـرة كاملـساعدة يف رعايـة األطفـال وأفـراد                        والتدابري
ة؛ واملساعدة يف إدارة األسر املعيشية؛ واملسامهات املاليـة ألسـر املـوظفني؛ ودعـم أنـشطة                 األسر

ويف إطـار املـساواة يف الفـرص يـتم رصـد البنيـة اجلنـسانية،                . وقت الفـراغ والتـرويح للمـوظفني      
ى مـنح األجـور والتوظيـف اللـذين         ويوجـد تركيـز كـبري علـ       . وإشراك املوظفني يف صـنع القـرار      

ــز بــني اجلنــسني، ودعــم  يقومــان ع ال ــوظيفي   التقــدم لــى التميي يف التخــصص املهــين واملــسار ال
 .ومؤهالت النساء والرجال على حنو تراعى فيه املساواة بني نوعي اجلنس

ومثة تدبري آخر لـدعم التوفيـق بـني العمـل واحليـاة األسـرية، مـن خـالل وضـع شـروط                        -٢٢٧
ملرونة يف بيئة الطفـل املرتليـة أو خارجهـا يف           لزيادة خدمات رعاية الطفل تتسم بقدر أكرب من ا        

مرافق رعايـة الطفـل الـيت تنفـذ باعتمـاد القـانون املعـدل اخلـاص ببـدل الوالـدين، وقـد زاد هـذا                         
التدبري من خيارات توفري الرعاية املؤهلة للطفل الذي يـصل عمـره إىل ثـالث سـنوات أو سـت          

. داد لـسوق العمـل واملـشاركة فيـه    سنوات، ويسر يف نفـس الوقـت مـشاركة الوالـدين يف اإلعـ            
حيـق مبوجـب هـذا التعـديل للوالـدين العاملني،اللـذين             وكما سبقت اإلشارة يف القسم الـسابق،      

عهدا برعاية طفلهما لشخص آخر وكذلك الوالدين اللذين يرعيان الطفل شخـصيا، احلـصول              
 .على بدل الوالدية

 اليوم الدراسي شـبكة دعـم الوالـدين         انتهاء متثل سلسلة من مرافق تقدمي اخلدمات بعد       -٢٢٨
مراكز الشباب املدرسية، بيوت اخلدمة االجتماعية لألطفال، مراكز رعايـة احلـضانة،        (العاملني  
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ــةو        ــة البدني ــال ذوي اإلعاق ــة لألطف ــال اليومي ــة األطف ــصحية لرعاي ــال، املراكــز ال ــوادي األطف ن
يـضا مـن خـالل التوظيـف الـذايت          كما تقدم أنواع خمتلفة من خـدمات احلـضانة أ         ). العقلية، إخل 

 .رعاية الطفل ورعاية أفراد األسرة اآلخرين املعتمدين على الغري أو يف إطار تطوير مشاريع
التعليم قبل املدرسي يف رياض األطفـال لألطفـال الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني سـنتني                    -٢٢٩

 كـان   ٢٠٠٢بتمرب  سـ / أيلـول  ٣٠ويف  . وست سنوات جزء ال يتجزأ من عملية التربية والتعليم        
 يف املائـة مـن عـدد        ٨٤,١١يف املائة من عدد األطفال البالغة أعمارهم أربع سنوات، و         ٧٠,٠٢

ويـشري عـدد    . األطفال البالغة أعمارهم مخس سنوات مقيدين يف رياض األطفـال يف سـلوفاكيا            
ز يف رياض األطفـال، والـذي ينـاه    األطفال الذين تقل أعمارهم عن ثالث سنوات من املقيدين  

العـشرة آالف طفــل، إىل أنــه علــى الـرغم مــن تــوفر اختيــار احلـصول علــى بــدل الوالديــة، فــإن    
ــاهلم إىل          ــة أطف ــأجر وإســناد رعاي ــني العمــل ب ــع ب ــضلون اجلم ــات يف ــاء واألمه ــن اآلب  كــثريا م

 .املتخصصني
ويف هذا الصدد، جيب أن يالحـظ أن عـدد املرافـق قبـل املدرسـية مل يـزد يف الـسنوات                       -٢٣٠

ــه    . األخـــرية ــة لإلصـــالح اإلداري احلكـــومي، الـــذي آلـــت مبوجبـ بـــل علـــى العكـــس، ونتيجـ
ــة إىل هيئــات مــستقلة، حــدث اخنفــاض ملمــوس يف عــدد ريــاض األطفــال     . مــسؤوليات الدول

وباإلضـــافة إىل الـــسبب املـــشار إليـــه آنفـــا، يرجـــع اخنفـــاض عـــدد ريـــاض األطفـــال أيـــضا إىل 
ــسابقة بترشــيد املرافــ     ــة ال ــع اســتمرار    االســتجابة لطلــب احلكوم ــل املدرســية واملدرســية م ق قب

ــاض عــدد األطفــال   ــي الفتــرة بــني   . اخنف ــول٣٠فف ســبتمرب / أيلــول٣٠ و٢٠٠١ســبتمرب / أيل
ونتيجة لنقـل االختـصاصات     .  روضة ٢١٧، بلغ العدد اإلمجايل لرياض األطفال املغلقة        ٢٠٠٤

ــة إىل البلــديات، أغلقــت     ــة يف جمــال ريــاض األطفــال مــن الدول  مــن ريــاض  روضــة١٨٠املالي
 وهــي ريــاض ٢٠٠٤ســبتمرب / أيلــول٣٠ و٢٠٠٣ســبتمرب / أيلــول٣٠األطفــال يف الفتــرة بــني 
 روضـة   ١٦وأثنـاء هـذه الفتـرة أنـشئت أربـع ريـاض أطفـال خاصـة و                . أطفال أنشأهتا البلـديات   

 .أطفال تابعة للكنيسة متوهلا الدولة
 تنــشأ ومتــول علــى  تنفــذ رعايــة األطفــال الــذين تــصل أعمــارهم إىل ســنتني يف مرافــق   -٢٣١

. ولذلك ال تستطيع كل البلديات تقدمي هـذه اخلدمـة بالكامـل           . مستوى اهليئات املستقلة احمللية   
وتــسهم . وتنفــذ تــدابري ابتكاريــة معينــة يف هــذا اجملــال بإنــشاء حــضانات مــصغرة خاصــة، إخل    
 بـدعم مـن   مراكز األمومة اليت متتد أنشطتها تـدرجييا وتـزداد كثافـة بفـضل املـشروعات املمولـة                

الـــصندوق االجتمـــاعي األورويب والبلـــديات يف إفـــساح اجملـــال أمـــام االختيـــار الشخــــصي        
 .الستراتيجيات احلياة أمام املرأة
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ينص تشريع العمل على التوفيق بني العمل واحلياة األسرية ودعم املـساواة بـني النـساء                 -٢٣٢
 .والرجال يف سوق العمل على النحو التايل

فتـهيأ  : عمل يف عدد من أحكامه علـي حظـر التمييـز القـائم علـى اجلـنس            ينص قانون ال   -٢٣٣
هلن ظروف عمل متكنهن من املشاركة يف العمل مع مراعـاة العوامـل الفـسيولوجية ووظيفتـهن                 
االجتماعيــة املتعلقــة باألمومــة، وللنــساء والرجــال، فيمــا يتعلــق بالتزامــاهتم األســرية عــن تربيــة    

ــهم  ــدخو . األطفــال ورعايت ــد ال ــف، ال حيــق     وعن ــع عقــد التوظي ــل توقي ــة عمــل، وقب ل يف عالق
. لصاحب العمل أن يطلب من شخص طبيعي أي معلومات عـن احلمـل أو الظـروف األسـرية                 
 .كما ال جيوز لصاحب العمل خمالفة مبدأ املساواة يف املعاملة فيما يتعلق باحلصول على العمل

ب تتعلـق باحلاجـة إىل رعايـة فـرد     وبالنسبة لتعديل وقت العمل اخلاص باملوظف ألسـبا   -٢٣٤
من أفراد األسـرة بـسبب الـسن أو احلالـة الـصحية، يـسمح قـانون العمـل باملوافقـة علـى عالقـة                         

وال يـتعني بالـضرورة توزيـع سـاعات العمـل األقـل علـى مجيـع أيـام          . عمل لساعات عمـل أقـل    
 غــري العمــل فــال جيــب أن يكــون املوظــف الــداخل يف عالقــة عمــل لــساعات أقــل يف وضــع يف  

. صاحله أو أن تفرض عليـه قيـود معينـة، مقارنـة بـاملوظف الـذي يعمـل لعـدد الـساعات املقـرر                       
وعندما تطلب امرأة حامل، أو امرأة أو رجل يقومان بصفة دائمة برعاية طفل يقل عمـره عـن                  

 سنة، العمل لوقت أقل، أو أي ترتيب مناسب آخر لوقـت العمـل األسـبوعي املقـرر، فـإن                    ١٥
يكون ملزما باملوافقـة علـى الطلـب مـا مل توجـد أسـباب تـشغيل خطـرية حتـول                     صاحب العمل   

وينطبــق هــذا احلكــم بــنفس الدرجــة علــى املوظــف الــذي يقــوم شخــصيا برعايــة     . دون ذلــك
شخص على صلة قرابة وثيقة به عـاجز عـن معظـم أشـكال احلركـة أو مجيـع أشـكال احلركـة،               

يــة، أو رعايــة مؤســسية يف أحــد املرافــق     وال يتلقــى رعايــة يف أحــد مرافــق اخلدمــة االجتماع    
فالنـساء يف    والعمل لبعض الوقت ليس تـدبريا إجيابيـا خيلـو مـن املثالـب يف سـلوفاكيا؛                . الصحية

 .سلوفاكيا يفضلن العمل لوقت يتسم باملرونة على العمل لبعض الوقت
ل  وعلـي وقـت العمـ      يف املـرتل  لـشخص   ل الوضع القـانوين  ينص قانون العمل أيضا على       -٢٣٥

وميكن لصاحب العمل أن يتفق مـع املوظـف يف عقـد العمـل علـى العمـل                  . الذي يتسم باملرونة  
ويكــون صــاحب العمــل ملزمــا بتهيئــة ظــروف . لوقــت عمــل أســبوعي أقــل مــن الوقــت املقــرر

 .العمل اليت تساعد على االستجابة لطلبات تغيري وقت العمل األسبوعي
ى عالقـة عمـل حمـددة املـدة، وعالقـة عمـل             ميكن أن يتفق صاحب العمل واملوظف عل       -٢٣٦

ولـصاحب العمـل أن   . ينفذ فيهـا العمـل يف املـرتل، وعالقـة عمـل أيـضا تقـوم علـى عقـد عمـل                
 .خيتار إدخال وقت عمل يتسم باملرونة
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مبوجب قانون العمل، وحيث تسمح عمليات صاحب العمل، جيـوز لـصاحب العمـل                -٢٣٧
ــالتغيري املالئــم لوقــت العمــل األ   ــها    أن يــسمح ب ــاء علــى طلب ــة األنثــى، بن ســبوعي املقــرر للعامل

ألســباب صــحية أو أســباب خطــرية أخــرى، أو يوافــق علــى تغــيري وقــت العمــل معهــا يف عقــد  
وعنـدما تعـود العاملـة األنثـى أو العامـل الـذكر       . العمل، يف ظل ظروف معينة، بناء على طلبـها      

ــازة األبويــ      ــة، أو اإلج ــازة األموم ــهاء إج ــد انت ــل بع ــا    إىل العم ــل ملزم ة، يكــون صــاحب العم
فـإذا مل يتيـسر ذلـك لتوقـف هـذا      . بإعطائها نفس عملها األصلي ونفس مكان عملـها األصـلي       

العمل أو إلغالق مكان العمل، وجب على صاحب العمـل أن يعـني هلـا عمـال آخـر يتفـق مـع             
 .عقد التوظيف

ــسريا للمــشاركة يف التعلــيم والتــدريب مــن أجــل ســوق العمــل للنــساء        -٢٣٨  والرجــال تي
املسجلني كباحثني عن وظائف والذين يرعـون طفـال مل يـصل بعـد إىل سـن التعلـيم اإللزامـي،                      
وحيتــاجون أثنــاء فتــرة التعلــيم والتــدريب مــن أجــل ســوق العمــل إىل توفيــق التزامــاهتم األبويــة، 
ميكــن ملكتــب العمــل والــشؤون االجتماعيــة واألســرة أن يــدفع بــدال للخــدمات لألســرة ذات    

واهلدف من ذلك تقدمي الدعم للبـاحثني عـن وظـائف الـذين تكـون علـيهم التزامـات             . األطفال
 .أبوية للتدريب وزيادة فرصهم يف سوق العمل هبذه الطريقة

صــممت بــرامج تــشغيل خمتلفــة حتــت إشــراف الــصندوق االجتمــاعي األورويب لــدعم    -٢٣٩
مة أو اإلجازة األبويـة، أو      مشاريع نوعية تستهدف دعم الوالدين عند عودهتما من إجازة األمو         

من فترة رعاية أطول أجال ألشخاص آخرين يعتمـدون علـى الغـري؛ وتـشجيع أصـحاب العمـل        
على استحداث سياسات خاصة بالشركة تراعي مصاحل األسـرة؛ وتطـوير خـدمات املعلومـات            
ــراد       ــذين يعتمــدون علــى أف ــة لألشــخاص اآلخــرين ال ــة الطفــل وخــدمات الرعاي يف جمــال رعاي

التعـــاون بـــني املـــوظفني يف اجلهـــات املـــستقلة، /م العـــاملني؛ وتـــشجيع الـــربط الـــشبكيأســـرهت
وأصحاب العمل، ومنظمات النقابات العماليـة، واملنظمـات غـري احلكوميـة، والعناصـر الفاعلـة            
املهمة األخرى هبدف إعداد سياسة مـستدامة شـاملة تـدعم التوفيـق بـني العمـل واألسـرة لكـل                     

فـز أصـحاب العمـل علـى تـوفري خـدمات رعايـة عاليـة اجلـودة حمتملـة           من الرجال والنساء؛ وحت  
التكاليف ألفراد األسر الـذين يعتمـدون علـى غريهـم وذلـك هبـدف متكـني املـوظفني أصـحاب                     
االلتزامات األسرية من اجلمع بصورة أفضل بني العمل واألسرة وحتسني مـسارهم الـوظيفي أو           

 .يدةإفساح اجملال أمامهم للبحث عن فرص عمل جد
 من قانون العمل، جيب عدم توظيف النساء يف عمل يثبـت عـدم              ١٦١مبوجب الفقرة    -٢٤٠

مالءمتـه بـدنيا أو إضــراره بتكوينـهن العــضوي، وخباصـة األعمــال الـيت تعــرض وظيفـة األمومــة       
كما ال ميكن توظيف امرأة حامـل يف عمـل ميكـن وفقـا لتقيـيم طـيب أن يعـرض محلـها                      . للخطر
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وينطبق هذا احلظر بـنفس الدرجـة علـى األم حـىت هنايـة الـشهر                . الصحيةللخطر بسبب حالتها    
وتوجـد تغطيـة تـشريعية كاملـة لتنفيـذ هـذه املـادة يف        . التاسع بعد الوالدة، وعلى املرأة املرضعة   

ــم     ــسلوفاكية رق ــة ال ــة اجلمهوري ــال   ٢٧٢/٢٠٠٤الئحــة حكوم ــة األعم ــيت حتــدد قائم  ال
ى النــساء احلوامــل وأمهــات األطفــال الــذين تقــل    الــيت حيظــر العمــل فيهــا علــ وأمــاكن العمــل

أعمــارهم عــن تــسعة أشــهر واألمهــات احلاضــنات، وقائمــة األعمــال وأمــاكن العمــل املتــصلة    
بأخطار نوعية تتعلق بالنساء احلوامل وأمهات األطفال الـذين تقـل أعمـارهم عـن تـسعة أشـهر                   

ألعمــال الــذين يوظفــون واألمهـات احلاضــنات والــيت حتــدد مبوجبــها التزامــات علــى أصــحاب ا 
 .هؤالء النساء

 من الالئحة احلكومية املذكورة أعاله على احلظر املطلـق علـى توظيـف              ١ينص املرفق    -٢٤١
النساء احلوامل وأمهات األطفال الذين تقل أعمـارهم عـن تـسعة أشـهر واألمهـات احلاضـنات                   

 هـذه األعمـال   وجيب على صاحب العمـل أال يفـرض   . يف أعمال متثل أخطارا وشيكة وشديدة     
 .عليهن حتت أي ظرف من الظروف

 اخلاص باألمن واحلماية الصحية يف مكـان العمـل،       ١٢٤/٢٠٠٦مبوجب القانون رقم     -٢٤٢
وجيـب  . يكون صاحب العمل مسؤوال عن تقييم اخلطر النوعي املتـصل بالعمـل ومكـان العمـل     

ــدابري الــضرورية علــ   إعلــى صــاحب العمــل   ــيم لألخطــار واختــاذ الت ــيم  جــراء تقي ى أســاس التقي
املتخصص من قبل الطبيب املختص باللياقـة الـصحية للنـساء احلوامـل واألمهـات حـىت اكتمـال         

كمـا  . الشهر التاسع بعد الـوالدة واألمهـات احلاضـنات مـن زاويـة اآلثـار احملتملـة علـى احلمـل                    
عـد  يكون صاحب العمل ملزما بإبالغ النساء احلوامل، والنـساء حـىت اكتمـال الـشهر التاسـع ب                 

الوالدة والنساء احلاضـنات وممثلـي املـوظفني بـأي مـسائل تتعلـق بنتـائج تقيـيم األخطـار وبكـل                      
 .التدابري الواجب اختاذها لكفالة األمن واحلماية الصحية يف العمل

تـــستعرض اللـــوائح القانونيـــة الـــواردة فيمـــا ســـبق بطريقـــة دوريـــة يف ضـــوء شـــروط    -٢٤٣
لــيت تتوصــل إليهــا املؤســسات البحثيــة يف اجلمهوريــة      والنتــائج ا توجيهــات االحتــاد األورويب 

، الــذي يــدخل يف مهامــه النظــر يف مــسألة مركــز دراســات العمــل واألســرةالــسلوفاكية، أي 
 .األمن املهين من اجلانب اجلنساين

 
 الصحة. ١٢املادة   

لكفالــة حــصول املــرأة بــشكل مناســب علــى خــدمات الرعايــة الــصحية يف اجلمهوريــة  -٢٤٤
. ية، تنشأ مراكز استشارية صـحية يف كـل هيئـة مـن هيئـات الـصحة العامـة اإلقليميـة                    السلوفاك

وتــسهم هــذه اهليئــات، بالتعــاون مــع املؤســسات املعنيــة األخــرى، يف زيــادة الــوعي مبــشكالت  
ــيم و إســداء املــشورة، وخباصــة يف جمــال املــشكلة        ــشطة التعل ــرأة مــن خــالل أن ــز ضــد امل التميي
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ويـشمل نـشاط   . لقة بالعنف ضد املرأة، أو القـضاء علـى العنـف املـرتيل    االجتماعية اخلطرية املتع 
هــذه املؤســسات تقــدمي املــساعدة مــن خــالل أنــشطتها اإلعالميــة والتعليميــة الوقائيــة يف أقــاليم  
سلوفاكيا، فتسهم بذلك بشكل معـني يف تغـيري املواقـف والقوالـب النمطيـة القائمـة علـى نـوع             

. شكالت العنـف ضـد املـرأة، وهـو الـشرط األول للقـضاء عليـه        اجلنس يف اجملتمع فيما يتعلق مبـ      
وباإلضافة إىل ذلك، تنشأ مراكز استشارية رفيعـة املـستوى متخصـصة توجـه إىل إدارة عوامـل                  

 .اخلطر السيئة السمعة يف أسلوب احلياة
تضطلع الدولـة باإلشـراف علـى االمتثـال للفحوصـات الطبيـة الوقائيـة للمـرأة يف إطـار            -٢٤٥
.  ضمن اإلشراف الصحي على أماكن العمـل الـذي يـشتمل عليـه نظـام الوقايـة الـصحية                 العمل

ويف جمال الرعاية الصحية األوليـة، يتركـز النـشاط الرئيـسي علـى الرعايـة الوقائيـة ورعايـة الـيت                      
ــن خــالل          ــوالدة م ــساء وال ــراض الن ــاء املتخصــصون يف أم ــاء املمارســون واألطب ــدمها األطب يق

نمـا يكـون التركيـز يف جمـال الرعايـة الـصحية الثانويـة علـى تنفيـذ برنـامج              العيادات اخلارجيـة بي   
ويف إطــار العــالج . القلــب واألوعيــة الدمويــة، وبرنــامج األورام، وتطــوير رعايــة األم والطفــل  

والرعاية الوقائية يتمثل قدر كـبري مـن الرعايـة يف إجـراء جراحـات تتعلـق بـأمراض النـساء منـذ                       
فيما يتصل هبذه اجلراحات أيضا يف أقـسام أمـراض النـساء والـوالدة يف      الزيارة األوىل للطبيب و   

ومـع ذلـك،    . املستشفيات اليت يكون هبا عيادات خارجية و جترى عمليات جراحية متخصصة          
مجاعـات معينـة مـن النـساء يف املنـاطق اإلداريـة بـإجراء الفحـوص الوقائيـة ميثـل                      فال يزال إقناع  

 هــذه املــشكلة مــن خــالل مــشاريع تنفــذ بالتعــاون مــع  ويف عــدد مــن احلــاالت تعــاجل. مــشكلة
 .املنظمات غري احلكومية

ــم    -٢٤٦ ــانون رق ــشملها     ٥٧٧/٢٠٠٤مبوجــب الق ــيت ي ــصحية ال ــة ال  اخلــاص مبجــال الرعاي
التأمني الصحي العام وتسوية اخلدمات املتـصلة بالرعايـة الـصحية، بـصيغته املعدلـة الحقـا، يـتم                

لنساء بالكامل من خالل التـأمني الـصحي العـام، أي بتوقيـع             تغطية الفحوص الوقائية ألمراض ا    
فحص وقائي واحد كل عام حلاملة وثيقة التأمني بدءا من سن الثامنة عشرة، أو بـدءا مـن أول            

وبنـاء علـى القـانون املـذكور، يـتم          . محل هلا لدى طبيب متخصص يف أمراض النـساء والـوالدة          
 .ية ويطلب إليهن احلضور ملتابعة احلالةعالج النساء، عند احلاجة، بالعيادة اخلارج

ينص القانون املذكور أيضا على الرعاية الصحية للنـساء احلوامـل، والنـساء أثنـاء فتـرة                  -٢٤٧
ومبوجـب نظـام التـأمني الـصحي العـام، يـتم تغطيـة تكـاليف الفحـوص الوقائيـة التاليــة           . النفـاس 
يب األسـنان، وفحـص وقـائي واحـد         فحصان وقائيان حلاملة البوليصة احلامل عند طب      : بالكامل

حلاملــة البوليــصة احلامــل كــل شــهر، وفحــص وقــائي واحــد بعــد الــوالدة بــستة أســابيع، لــدى   
 .الطبيب املتخصص يف أمراض النساء والوالدة
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املستـشفى ألسـباب تتعلـق بأخطـار احلمـل أو الـوالدة، تعفـى                عند إدخال امرأة حامل    -٢٤٨
 . املتصلة بتقدمي الرعاية الصحيةمن االلتزام بدفع التكاليف اخلدمات

ويف جمـال أمـراض القلـب       . يتم فحص كل امرأة حامل يف إطار رعاية مـا قبـل الـوالدة              -٢٤٩
ــدوري        ــاء احلمــل، بالرصــد ال ــضات املعرضــات للخطــر أثن ــد املري ــتم حتدي ــة ي ــة الدموي واألوعي

ات أثنــاء فتــرة حلالتــهن مــع اســتخدام وســائل منــع احلمــل اهلرمونيــة والعــالج البــديل باهلرمونــ   
ويف . الدورة الشهرية، كما يتم متابعة حالتـهن بالتعـاون مـع العيـادات اخلارجيـة باملستـشفيات                

حالة عدم حضور املريضة للفحص الوقائي من تلقاء نفسها يطلـب إليهـا ذلـك كتابـة مـن قبـل              
. الطبيب املتخصص يف أمراض النساء الذي تكون قد اتفقت معه علـى تقـدمي الرعايـة الـصحية           

 .ويتجه عدد الفحوص الوقائية املتعلقة بأمراض النساء إىل الزيادة سنة بعد أخرى
يف إطار رعاية ما قبل الوالدة يتم البحث بنـشاط عـن النـساء املـدمنات للمخـدرات و               -٢٥٠

ويــتم إدراجهــن، إذا كــان ذلــك . التــشاور بــشأن حالتــهن مــع مركــز عــالج إدمــان املخــدرات
ــة   ــرامج عالجي ــى رأي الطبيــب مالئمــا، يف ب ــاء عل ــساء احلوامــل    . بن ــيم ســنوي للن وجيــري تقي

 .املدمنات للمخدرات يف إطار حتليل وطين
يواصل موظفو الرعاية الـصحية العـاملون يف جمـال الرعايـة األوليـة، وبـصفة خاصـة يف                    -٢٥١

مؤسسات الرعاية الصحية العامة ومرافق الرعاية الصحية املتخصـصة لعـالج إدمـان املخـدرات               
الــشباب  ويــستهدفون يف جمــال الوقايــة األوليــة . ام بالتوعيــة العامــة يف إطــار بــرامج الوقايــة القيــ

وبــصفة خاصــة الفتيــات مبحتــوى تعليمــي خــاص مــع إبــراز أخطــار اســتخدام املخــدرات علــى  
ويشمل عالج املرضى اإلناث الالئي يعـانني مـن إدمـان املخـدرات             . دورهن املرتقب كأمهات  
ستشارة والعالج النفسي، موضوعات خاصـة تتعلـق باحليـاة اجلنـسية،            أو الكحول، يف إطار اال    

 .والصحة اإلجنابية، ودور األمهات
الربنــامج الــوطين حملاربــة املخــدرات وخطــة تــرد التــدابري املتعلقــة مبــدمين املخــدرات يف  -٢٥٢

امج  ويقـوم بتنـسيق تنفيـذ املهـام الـواردة يف الـرب             العمل الوطنيـة للمـشكالت املتعلقـة بـالكحول        
وتـؤمن التغطيـة املاليـة مـن        . األمني العام للجنة الوزارية إلدمان املخدرات ومكافحة املخدرات       

خــالل صــندوق مكافحــة املخــدرات، ومــن البنــود القطاعيــة الفرديــة مــن ميزانيــة الدولــة ومــن   
 .مصادر أخرى

. ١٩٨٥شهدت اجلمهورية السلوفاكية اخنفاضا نسبيا يف معدل وفيات األمهات منـذ             -٢٥٣
وكانت أكثر أسباب وفيات األمهات شيوعا هي التعقيدات الناجتة عـن الـرتف ويعتمـد األمـل                 

ونظـرا إىل أن عـدد   . يف خفض عدد حاالت وفيات األمهات على إدارهتـا بالطريقـة الـصحيحة          
حاالت الوفيات بسبب األورام اخلبيثة يف األعضاء اجلنـسية لإلنـاث وأمـراض األورام األخـرى                
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ا بني سكان سلوفاكيا، جتتهد قطاعات الصحة يف حتويل هـذا املـسار غـري املرضـي             يزداد تدرجيي 
 .إىل االجتاه املعاكس من خالل الرعاية الوقائية عند الزيارة األوىل للطبيب

 سـنوات، باعتبـار   ٥مت رصد حاالت الوفيات بني األطفـال الـذين تـصل أعمـارهم إىل              -٢٥٤
، واجتهـت هـذه     ١٩٩٣يـة، يف سـلوفاكيا منـذ عـام          ذلك مؤشرا أوصت به منظمة الصحة العامل      

ومــن املتوقــع أن ).  يف املائــة٩,٥: ٢٠٠٢ يف املائــة، ١٢,٩: ١٩٩٣(احلــاالت إىل االخنفــاض 
 .٢٠١٥يزداد هذا االخنفاض حبلول سنة 

حــىت اليــوم، تنتمــي اجلمهوريــة الــسلوفاكية إىل البلــدان الــيت تقــل فيهــا نــسبة اإلصــابة    -٢٥٥
وتــبني آخــر اإلحــصاءات أن جممــوع حــاالت  . األيــدز/ملناعــة البــشريةبعــدوى فــريوس نقــص ا

 حالـة مـن   ١٢٧ حالـة، بينـها   ٢٠٠ بلـغ   ١٩٨٠اإلصابة بعدوى األيدز يف سلوفاكيا منـذ عـام          
مــواطين اجلمهوريــة الــسلوفاكية وكــان عــدد احلــاالت الــيت أصــيبت فيهــا النــساء بــاملرض مــن    

 ٣١وحـىت   .  حـاالت  ١٠٣االت الرجـال     حالة بينمـا كـان عـدد حـ         ٢٤ حالة   ١٢٧جمموع الـ   
 حالة إجيابية لإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة           ٢١٦، مت تشخيص    ٢٠٠٤ديسمرب  /كانون األول 

)  حالـة تتعلـق بالنـساء   ٢٤ حالة تتعلق بالرجال و   ١١٣منها  (البشرية يف اجلمهورية السلوفاكية     
ــدز   ٣٦و ــرض األي ــة إصــابة مب ــران٣٠وحــىت .  حال ــه / حزي ــغ العــ ٢٠٠٥يوني دد اإلمجــايل ، بل

 ١٤٨منـها  ( حالـة    ٢٢٨للحاالت اإلجيابية املشخـصة لإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية               
 حالـة إصـابة مبـرض    ٤٠و)  حالـة مـن األجانـب   ٨٠من محلـة جنـسية اجلمهوريـة الـسلوفاكية و        

 .األيدز
ة، تقريــر اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأ  (أعربــت اللجنــة يف توصــياهتا  -٢٥٦

A/53/38/Rev.1 ــرة ــبري حلـــاالت اإلجهـــاض يف   ) ٩١، فقـ ــا العميـــق إزاء العـــدد الكـ عـــن قلقهـ
اجلمهورية السلوفاكية، وخباصـة ألن حـاالت اإلجهـاض أصـبحت جـزءا وشـكال مـن أشـكال                   

ويعلــن املكتــب اإلحــصائي للجمهوريــة الــسلوفاكية البيانــات اخلاصــة حبــاالت  . تنظــيم األســرة
ــشوره    ــنويا يف من ــسلوفاكية   ”اإلجهــاض س ــة ال ــسكان يف اجلمهوري ــة وحركــة ال ، حــىت “حال

التطـــور يف عـــدد ســـكان اجلمهوريـــة ”مـــستوى املنطقـــة اإلداريـــة، مـــع حتليـــل شـــامل هلـــا يف 
ــسلوفاكية ــذ عــام  “ال ــة واملتعمــدة يتجــه إىل    ١٩٨٨ ومن ــدأ عــدد حــاالت اإلجهــاض التلقائي  ب

 ١,٢ مـا يقـل بنحـو       ألف حالة إجهاض متعمد، وهو     ١٤,٢، سجلت   ٢٠٠٣االخنفاض، ويف   
.  ألـف ١٣,١ كـان عـدد حـاالت اإلجهـاض املتعمـد            ،٢٠٠٤، ويف عام    ٢٠٠٢ألف عن عام    

ويف . يف املائــة١٨,٧ويف الــسنوات اخلمــس املاضــية، اخنفــض عــدد حــاالت اإلجهــاض بنــسبة   
 ١,٠اخنفـض إيل    بينمـا    حالة لكل امـرأة يف سـن اخلـصوبة،           ١,٤ بلغ معدل اإلجهاض     ١٩٩٩

   .٢٠٠٤فقط يف عام 
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 ٤٩ إىل ١٥(بنــاء علــى البيانــات اإلحــصائية، زاد اســتخدام النــساء يف ســن اخلــصوبة  -٢٥٧ 
يف  (٢٠٠٢يف املائـة يف     ١٨,٥ إىل   ١٩٩٨ يف املائـة يف      ٢للوسائل احلديثة ملنع احلمل من      ) سنة

ويف الـسنوات اخلمـس عـشرة       ). ٩١، الفقرة   A/53/38/Rev.1 –سياق الرد على توصية اللجنة      
وعلـى كـل   . نت هناك زيادة حادة يف عدد مستخدمات وسائل منع احلمل اهلرمونية      املاضية كا 

ــة      –طبيــب  ــة املتعلق ــائق الطبي ــة الوث ــد كتاب ــضة عن ــغ املري ــساء أن يبل  متخــصص يف أمــراض الن
 ويـتم عنـد ذلـك اختيـار نـوع الوسـيلة       بوسائل تنظيم األسرة، مبا يف ذلك وسـائل منـع احلمـل،           

لى أساس استبيان حيدد وخيتار النوع املناسب مـن وسـائل منـع             بطريقة فردية، حبسب السن وع    
شـريطة  (وهكذا، فإن وسائل منـع احلمـل أصـبحت يف متنـاول مجيـع النـساء،        . احلمل اهلرمونية 

، علــى أســاس توصــية أخــصائي أمــراض  ) ســنة١٨ إىل ١٥موافقــة الوالــدين ملــن هــن يف ســن  
 .مع دفع املقابل) أي بتذكرة طبية(النساء 
 – مقارنة الفئات العمرية، يبدو الـسلوك اإلجنـايب للنـساء الـصغريات أكثـر رشـادا                  عند -٢٥٨

كمـا يثبـت ذلـك أيـضا زيـادة          . فهن يعتمدن بدرجة أكرب على منع احلمل بدال مـن اإلجهـاض           
 كانــت هــذه ١٩٩٩يف (نــسبة مــستخدمات وســائل منــع احلمــل مــن النــساء يف ســن اخلــصوبة 

 ). يف املائة تقريبا٢٥ ارتفعت النسبة إىل ٢٠٠٤ يف املائة، وحبلول عام ٢,١النسبة 
 وثائق واستراتيجيات احلكومة  

الربنـــامج الـــوطين حلمايـــة أعـــدت وزارة الـــصحة يف اجلمهوريـــة الـــسلوفاكية وثيقـــة  -٢٥٩
ــسلوفاكية   ــة ال ــة يف اجلمهوري ــسية واإلجنابي ــستند إيل اســتراتيجية منظمــة   الــصحة اجلن  الــيت ت

ــة   ــصحة العاملي ــة مهمــة أخــرى  EURO (SZO-EURO) –ال ــائق دولي ــشمل األهــداف  .  ووث وت
الرئيسية يف جمـال الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة حتـسني نوعيـة خـدمات الرعايـة الـصحية يف جمـال              
الصحة اجلنسية واإلجنابية وإمكانيـة احلـصول عليهـا، ورصـد حـاالت العـدوى الـيت تنتقـل عـن                     

األيـدز، والوقايـة    /نقـص املناعـة البـشرية     طريق اإلتصال اجلنسي ومراقبتها، مبا يف ذلـك فـريوس           
وتـشمل اجملـاالت األخـرى الوقايـة مـن العنـف املـرتيل و األعتـداء اجلنـسي                   . من أمراض األورام  

ومل توافق حكومـة اجلمهوريـة الـسلوفاكية علـى     . والقضاء عليهما وكذلك منع االجتار بالنساء  
، التربيـة اجلنـسية     ٢٠٠٥ل عـام    األهداف األخرى للحكومة أن تدخل، حبلو      ومن. الوثيقة بعد 

يف مجيــع املــستويات املدرســية، بــاحملتوى احملــدد للمــستويات الفرديــة وأن ختفــض، حبلــول عــام   
 . يف املائة، عدد حاالت احلمل غري املرغوب فيه بني األحداث واملراهقات٥٠ بنسبة ٢٠١٠
ــة الــسكان يف    -٢٦٠  حتــت ١٩٩٩ مت إعــداد الوثيقــة الرئيــسية الــيت تركــز علــى حتــسني تغذي

، وتنفـذ بالتعـاون مـع القطاعـات     “برنامج حتسني تغذية سكان اجلمهورية الـسلوفاكية  ”عنوان  
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ــة، والزراعــة (األخــرى  وأعــدت هــذه الوثيقــة علــى أســاس توصــيات منظمــة    ). املاليــة، والتربي
 .الصحة العاملية املتعلقة بالنظام الغذائي الصحي

ل حـضور النـساء احلوامـل إىل مراكـز االستـشارة            وفقا للبيانات اإلحصائية، يعترب معـد      -٢٦١
وتتم الفحوص الوقائية للنساء احلوامل مرة كـل        . يف مرحلة ما قبل الوالدة، مرضيا يف املتوسط       

شــهر، يف إطــار زيــارة أحــد مراكــز االستــشارة املتعلقــة باحلمــل، مــع التركيــز علــى استقــصاء     
ــسابقة مل     ــوالدة ال ــة، وال ــة،   أســباب نقــص األكــسجني يف األجن ــو اخللقي ــوب النم ــدها، وعي وع

ويــتم تعــديل تكــرار الفحــوص الوقائيــة يف حــاالت احلمــل املرضــية وفقــا  . وعيــوب منــو اجلــنني
ــة   ــة وزارة     (لالحتياجــات الفعلي ــشورة يف جمل ــة املن ــة املهني ــبس مــن اخلطــوط التوجيهي نــص مقت

 النــساء ، الفحــوص الوقائيــة يف أمــراض٤-٣، القــسم ١٩٩٧الــصحة باجلمهوريــة الــسلوفاكية 
 ).والوالدة
تشجع السلطات الصحية العامة اإلقليمية يف اجلمهورية الـسلوفاكية الرضـاعة الطبيعيـة       -٢٦٢

باستخدام الطرائق اجملربة، كتنفيذ برنامج مبادرة املستشفى الصديق للطفل، وتكـوين مجاعـات             
 املنـاطق اإلداريـة     دعم األمومة، وزيادة املساعدات يف جمال التوعية باألمومـة ورعايـة الطفـل يف             

، بلـغ عـدد أمـاكن العمـل الـيت حتمـل شـهادة مبـادرة         ٢٠٠٣ويف . رومـا اليت ترتفع فيها نسبة ال    
، بلـغ عـدد هـذه       ٢٠٠٤ويف عـام    . املستشفى الـصديق للطفـل يف سـلوفاكيا أحـد عـشر مكانـا             

 مستشفى أخرى لتنفيـذ الربنـامج املـصمم لتـشجيع الرعايـة             ١٧وانضمت  .  مكانا ١٥األماكن  
 .ثلى املقدمة من األم لطفلها، وبصفة خاصة دعم التغذية الطبيعية لألطفالامل

ثبت جناح برنامج اإلرضاع املدار بطريقة مباشرة يف عيادة الطبيـب املمـارس لألطفـال                -٢٦٣
والصغار، مع التركيز على النهج الفردي، وحقق نتائج إجيابيـة يف الـسنوات األخـرية يف حتـسن              

ولدعم برنامج اإلرضاع، أدخلت مجيع أقسام أمـراض        . ضاعة الطبيعية موقف األمهات جتاه الر   
 ).النساء والوالدة يف سلوفاكيا تقريبا نظام االحتجاز يف املستشفيات

يف التسعينات من القـرن املاضـي، وطبقـا لربنـامج مبـادرة املستـشفى الـصديق للطفـل،                    -٢٦٤
يعـي ومدتـه، وخباصـة يف املنـاطق         ونتيجة لتشجيع اإلرضاع الطبيعي، زاد معـدل اإلرضـاع الطب         

اإلدارية اليت توجد هبا مستشفيات تابعة ملبـادرة املستـشفى الـصديق للطفـل، والـيت زادت مـدة                   
 . يف املائة٢٠اإلرضاع الطبيعي بنسبة 

ــم   -٢٦٥ ــانون رق ــنص الق ــى    ١٥٤/١٩٩٤ي ــة، عل ــصيغته املعدل ــد، ب ــسجيل املوالي  اخلــاص بت
ومبوجـب القـانون املـذكور    .  اهلويـة واملواليـد غـري املعلـن عنـهم     املسائل املتصلة باملواليد اجملهويل   

سوف يدون يف سجالت املواليد الطفل الذي هجرته أمه بعد الـوالدة يف املستـشفى وتقـدمت                 
يف نفس الوقت بطلب مكتـوب إلخفـاء هويتـها فيمـا يتعلـق مبولـد الطفـل، علـى أسـاس تقريـر                        
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 مكتــب ســجالت املواليــد يف موعــد ب إىلويرســل تقريــر الطبيــ. الطبيــب الــذي شــهد الــوالدة
يتجاوز اليوم الذي أخرجت فيه األم من املستشفى، وجيب أن حيتوي على اليـوم، والـشهر،                 ال

والسنة، ومكان مـيالد الطفـل، وإذا كـان األمـر يتعلـق بـوالدة أطفـال متعـددين، حيتـوي أيـضا                       
وال تـسجل املعلومـات اخلاصـة    . على الترتيب الزمين للوالدة واملعلومات املتعلقـة جبـنس الطفـل      

 .باألم يف شهادة ميالد الطفل
باللغــة الــسلوفاكية،  (“مهــود لألطفــال” أنــشئت يف ســلوفاكيا ثالثــة ،٢٠٠٥يف عـام   -٢٦٦

وتـؤدي إىل أقـسام   ) توضـع يف جـدار مـدخل املستـشفى    (وهي حضانات عامـة   ). مهود اإلنقاذ 
حالـة أزمـة أن يتـركن طفلـهن يف أمـان      املواليد حديثا، حيث تستطيع األمهات الالئي يكـن يف      

ويـــنص علـــى هـــذا احلـــق مـــن حقـــوق األم القـــانون رقـــم        . دون تعـــريض حياتـــه للخطـــر  
، اخلاص مبيـاه االستـشفاء الطبيعيـة، واملنتجعـات الـصحية االستـشفائية الطبيعيـة،                ٥٣٦/٢٠٠٥

 القـانون رقـم     ٥ومواقع املنتجعات الصحية واملياه املعدنية الطبيعية، والذي يعدل مبوجب املادة           
 اخلاص بالرعاية الصحية واخلـدمات الـصحية املتـصلة بالرعايـة الـصحية، والـذي                ٥٧٦/٢٠٠٤

ينص على احلق يف ترك الطفل احلديث الوالدة هبـدف اإلبقـاء علـى حياتـه يف حـضانة يـستطيع                 
ــشغيل قــسم األطفــال        اجلمهــور الوصــول إليهــا، يكــون قــد أنــشأها املستــشفى الــذي يقــوم بت

 .لوالدةاحلديثي ا
 ٢١يف : نعلـن البيـان التـايل   رومـا  فيما يتعلق بقضية التعقيم اإلجبـاري املزعـوم لنـساء ال      -٢٦٧
 قــدمت منظمــة غــري حكوميــة دوليــة مقرهــا بودابــست بالغــا، مبوجــب  ٢٠٠٤ســبتمرب /أيلــول
 مــن الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، ٨املــادة 
 املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، رأت املنظمـة غـري احلكوميـة أنـه حيتـوي علـى                         وللجنة

ــتظم للمــادة     ــة بــشأن اخلــرق املن ــة مــن جانــب  ١٢بيانــات تــستند إىل أســباب قوي  مــن االتفاقي
وردت حكومــة اجلمهوريــة الــسلوفاكية علــى الــبالغ خــالل املــدة       . اجلمهوريــة الــسلوفاكية 

ــا  ــصوص عليهـ ــسطس / آب١ويف . املنـ ــدة يف    ٢٠٠٥أغـ ــم املتحـ ــب األمـ ــة مكتـ ــت أمانـ  أبلغـ
سلوفاكيا، مبذكرة، عن القرار، الذي أعربت اللجنة فيه عن تقديرها للخطوات التشريعية الـيت              

ــة الــسلوفاكية   ــة الــصحية  (أختــذهتا حكومــة اجلمهوري ) اعتمــاد القــانون اجلديــد اخلــاص بالرعاي
 . الربوتوكول االختياري من٨وقررت عدم إجراء التحقيق مبوجب نص املادة 

بــدون رومــا وجهــت املعلومــات املتعلقــة مبــشكلة عمليــات التعقــيم املزعومــة لنــساء ال    -٢٦٨
االنتباه يف سلوفاكيا من قبـل يف       روما  ال موافقتهن، أو عمليات التعقيم اإلجبارية املزعومة لنساء      

 إجـراء عملـييت   وفيمـا يتعلـق باملعلومـات مت   . “اجلـسم والـروح  ”، بعـد نـشر تقريـر     ٢٠٠٣ عام
اإلجـراءات اجلنائيـة الـيت متـت حتـت إشـراف مكتـب املـدعي              (استقصاء متوازيتني يف سلوفاكيا     
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العام للجمهورية السلوفاكية، وجلنة حقوق اإلنسان بـاجمللس الـوطين للجمهوريـة الـسلوفاكية،              
وأجريت عمليـات تفتـيش صـحية متخصـصة         ). والتفتيش على اجلنسيات وحالة املرأة والصحة     

ــة يف   ــري عاديـ ــلوفاكيا   ٦٧غـ ــوالدة يف سـ ــساء والـ ــراض النـ ــسام أمـ ــن أقـ ــسما مـ ومل يثبـــت .  قـ
 ومل تثبــت أيــضا يف “اجلــسم والــروح”االستقــصاءان صــحة الــشكوك املــشار إليهــا يف تقريــر   

ــة الــصحية األخــرى الــيت مت التفتــيش عليهــا    ومــع ذلــك، فقــد كــشف التفتــيش   . مرافــق الرعاي
 تقـدمي الرعايـة الـصحية غـري أن هـذه اجلوانـب أثـرت يف        الصحي عن جوانب قـصور إداريـة يف      

ويف إطـار ذلــك، ونتيجــة لالستقــصاءات، مت إجــراء  . جممـوع الــسكان ومل تتــضمن بعــدا عرقيــا 
تنقـــيح متكامـــل للتـــشريع اخلـــاص بالرعايـــة الـــصحية يف ســـلوفاكيا وأصـــدر اجمللـــس الـــوطين    

ية الصحية واخلدمات املتـصلة      اخلاص بالرعا  ٥٧٦/٢٠٠٤القانون رقم   للجمهورية السلوفاكية   
وينص هذا القانون علـى قانونيـة       . ، بصيغته املعدلة الحقا   بالرعاية الصحية وتعديل قوانني معينة    

املوافقة عن علـم ويـنص علـى أنـه ال جيـوز إجـراء التعقـيم إال بنـاء علـى طلـب خطـي وموافقـة                            
نيـة أو املمثـل الـشرعي    خطية عن علم بعد اإلعالم املسبق للشخص املخـتص مـن الناحيـة القانو      

للشخص غري القادر على تقدمي املوافقة عن علم على أن ترفق بالطلب املكتوب الذي يتـضمن                
املوافقة عن علم من الشخص غري القـادر علـى إعطـاء املوافقـة عـن علـم وحكـم احملكمـة علـى                        

فقـة عـن    وجيب أن يتضمن تقـدمي املعلومـات قبـل املوا         . أساس الطلب املقدم من املمثل الشرعي     
علم املعلومات املتعلقة بالطرائق البديلة ملنع احلمل وتنظيم األسـرة، والـتغري احملتمـل يف ظـروف                  
املعيــشة الــيت أدت إىل طلــب التعقــيم، والنتــائج الطبيــة للتعقــيم باعتبــاره طريقــة هتــدف إىل منــع  

للجهـة الـيت    ويقدم طلب التعقيم    . اخلصوبة بشكل ال رجعة فيه، وعن اإلخفاق احملتمل للتعقيم        
ويقـيم طبيـب متخـصص يف أمـراض النـساء والـوالدة طلـب التعقـيم املقـدم مـن                     . تقوم بالتعقيم 

املــرأة ويقــوم بعمليــة التعقــيم؛ بينمــا يقــيم طبيــب متخــصص يف املــسالك البوليــة طلــب التعقــيم  
 يومـا  ٣٠وال جيـوز إجـراء عمليـة التعقـيم قبـل مـضي           . املقدم من الرجل ويقوم بعمليـة التعقـيم       

 .لى املوافقة عن علمع
وتقدم املوافقة عن علم أيضا من امرأة، تقدمت بطلـب مكتـوب إلخفـاء هويتـها فيمـا                 -٢٦٩

ويف هـذه احلالـة يكـون موظـف الرعايـة الـصحية ملزمـا بتقـدمي املعلومـات                  . يتعلق بعملية والدة  
 .للمرأة
سـتحدثت مـادة    مبوجب القانون اخلاص بالرعاية الصحية واخلدمات املتعلقة بالـصحة ا          -٢٧٠

وهـــو اآلن القـــانون اجلنـــائي اجلديـــد رقـــم  (١٤٠/١٩٦١جديـــدة يف القـــانون اجلنـــائي بـــرقم 
، ٢٠٠٦ينــاير / كــانون الثــاين١واعتبــارا مــن . “التعقــيم غــري القــانوين”بــشأن ) ٣٠٠/٢٠٠٥

التعقـيم غـري القـانوين جرميـة تتعـارض مـع            ” من القـانون اجلنـائي أصـبح         ١٥٩ومبوجب القسم   
ــشكل  ــصحة وت ــسان  ال ــا خطــريا حلقــوق اإلن ــة، تنفــذ   . “ خرق ــادة اجلنائي وباســتحداث هــذه امل
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اجلمهورية السلوفاكية االلتزامات القانونية الدولية الناشئة عن الصكوك الدولية املتعلقـة حبمايـة             
 .حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وتوصيات اهليئات واملنظمات الدولية األخرى

 
 علقة باألسرة والوالديناملسائل املت. ١٣املادة   
 )أ. (١٣املادة   

، حــدث تغــري يف دعــم ٢٠٠٤ينــاير /كمــا ذكــر مــن قبــل، واعتبــارا مــن كــانون الثــاين -٢٧١
وميكن أن حيصل الوالدان العـامالن، باإلضـافة إىل بـدل األطفـال،             . األسر اليت يكون هبا أطفال    

قـصد هبـا أن تكـون حـافزا         يويعوالنـه،    على ما يسمى باملنحة الضريبة كل شهر عن كل طفـل          
على البحث عن الوظيفة واالحتفاظ هبـا وجيـب يف نفـس الوقـت أن تـساعد الفئـات املنخفـضة             

ومـن خـالل هـذا الـصك الـضرييب تزيـد            ). وتقدم علـى أسـاس مبـدأ الـضريبة الـصفرية          (الدخل  
شاطا الدولة الدخل الصايف للوالدين اللذين يكون هلمـا أطفـال يقومـان بإعالتـهما، وميارسـان نـ        

 كرونـا سـلوفاكية شـهريا عـن         ٤٥٠ بواقـع    ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ١مدًرا للدخل، اعتبارا من     
مزيـة  وتساند الدولة األسـر الـيت يكـون هبـا أطفـال أيـضا مـن خـالل                   . كل طفل يقومان بإعالته   

ــيض اال ــأمني  ختف ــسن      (شــتراك يف الت ــاش التقاعــدي لل ــة يف املع ــسامهة التأميني ــدل امل خيفــض مع
 يف املائة عن كل طفل يقومان بإعالتـه ، دون أن يـؤثر ذلـك                ٠,٥د األبوين بنسبة    املتقدمة ألح 

 ).على قيمة املعاش التقاعدي
 كرونـا   ٥٤٠بدل األطفال هو أكثر أشكال استحقاقات األسرة شيوعا، ويقدم بواقع            -٢٧٢

ســلوفاكية شــهريا بغــض النظــر عــن دخــل األســرة، عــن كــل طفــل يقــوم األبــوان بإعالتــه علــى 
وختفيفـا لعـبء النفقـات األوليـة        . ميتد ألبعد من تاريخ بلوغ الطفل سن اخلامسة والعشرين         أال

الزائدة اليت يتحملها الوالدان واملتصلة بتوفري االحتياجات األساسية لألطفـال حـديثي الـوالدة،              
ويقدم كمزية تدفع مرة واحدة عـن       .  بدل والدة الطفل   يدفع للوالدين عن كل طفل يولد هلما      

، زادت قيمــة بــدل والدة الطفــل إىل ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول١واعتبــارا مــن . ل يولــدكــل طفــ
ويف حالــة تعــدد األطفــال املولــودين يف نفــس الوقــت، ميكــن زيــادة .  كرونــا ســلوفاكية٤٤٦٠

بــدل والدة الطفــل بنــسبة النــصف، أو ميــنح للوالــدين بــدل آخــر يــدفع ملــرة واحــدة عــن املــدة   
 .ولودون يف وقت واحد إىل سن اخلامسة عشرةالتقوميية حىت يصل األطفال امل

عنـد تقــدمي رعايــة األســرة البديلــة، تــدفع الدولـة بــدالت ملــرة واحــدة وبــدالت دوريــة    -٢٧٣
لتغطيــة احتياجــات الطفــل الــذي عهــد برعايتــه إىل أســرة بديلــة وعــالوة متكــررة للوالــد الــذي 

 .يرعاه
عد والدة الطفـل، يـسمح التـشريع مبـنح          لكي يتمكن الوالد من تقدمي الرعاية املالئمة ب        -٢٧٤

، فإن التشريع الذي حنن بصدده يسمح للوالد حبريـة          ١١وكما ورد يف املادة     . الوالد بدال أبويا  
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االختيار بني رعاية الطفل شخصيا أو الترتيب لتقدمي رعاية الطفـل مـن خـالل شـخص طبيعـي                   
 .يأو اعتباري آخر، على أن يدفع مقابل الرعاية من البدل األبو

ومن خالل بدل حتمل األعباء، الذي يشكل أقل أشـكال الـدعم األسـري شـيوعا مـن                   -٢٧٥
حيث االستخدام، تسهم الدولة يف تلبية احتياجات أسرة املواطن واألشـخاص اآلخـرين الـذين               

أثنــاء تأديتــه اخلدمــة العــسكرية  ) مبــا يف ذلــك األطفــال الــذين يعــوهلم جنــدي  (يعتمــدون عليــه 
ــة   األساســية، أو اخلد ــة املدني ــة، أو اخلدم ــة العــسكرية البديل ــة   . م ــذ حتــول جــيش اجلمهوري ومن

 .، توقف دفع هذا البدل٢٠٠٦السلوفاكية إىل نظام االحتراف، اعتبارا من 
 )ب. (١٣املادة   

ال يوجد متييز ضد املرأة يف اجلمهورية السلوفاكية فيما يتعلق حبصوهلا علـى القـروض،            -٢٧٦
ومت توحيــد اســتبيانات املــدخالت . شــكال األخــرى لالئتمــان املــايلوالرهونــات العقاريــة، واأل

وقـد يكـون التقيـيم الـداخلي ملـستوى      . واملقابالت الشخصية اليت تعقـد مـع مـوظفي املـصارف       
املخاطرة لدى املتقدمني بطلبات للحصول علـى قـروض عـامال حمـتمال للتمييـز، حيـث خيتلـف                   

بالنــساء مــن املتقــدمني بطلبــات   خــاطرة املتعلقــةاالعتــراف باملخــاطرة املتعلقــة بالرجــال عــن امل 
ويف حالة النساء املتقدمات بطلبات للحـصول علـى قـروض، ميكـن أن              . للحصول على قروض  

كـاألم الوحيـدة املطلقـة الـيت        (يوجد عدد أكرب من املواقـف االقتـصادية الـيت تتـضمن املخـاطرة               
ملــرأة املتكــرر عــن العمــل بــسبب تعــول أطفــاال، واملــرأة الــيت تكــون يف إجــازة أمومــة، وعجــز ا 

.) الــذين تقــوم بإعالتــهم ، إخلمرضــها شخــصيا، أو مــرض األطفــال، أو رعايــة أعــضاء األســرة 
 .إذا كان املتقدم بالطلب رجال فإنه ال يفترض وجود هذه املخاطرة أما

ــه اجمللــس األورويب رقــم   ٢٠٠٥يف  -٢٧٧ ــدأ  ١١٣/٢٠٠٤، اعتمــد توجي  اخلــاص بتنفيــذ مب
وبتنفيـذ  .  املعاملة بني الرجال والنساء عند احلصول على السلع واخلدمات وتوفريها          املساواة يف 

 .هذا التوجيه، سوف يتم تدرجييا إلغاء استخدام املخاطر املختلفة فيما يتعلق بنوع اجلنس
 )ج. (١٣املادة   

يف وباإلضـافة إىل ذلـك، نالحـظ أنـه          . القضايا قيد األسـتعراض   ) ز( ،١٠تتناول املادة    -٢٧٨
إطار اجلهود اليت تبذل إلجياد فرص لتوسيع جمال أنشطة الفراغ بالنـسبة للمـرأة، تـنظم اهليئـات                  

ــا    ــن خــالل منظماهت ــستقلة م ــة   –امل ــة العام ــا  – مراكــز الثقاف ــسكان أقاليمه ــة ل ــشطة دوري .  أن
واألنــشطة الرياضــية للنــساء هــي يف الغالــب أقــل كلفــة مــن الناحيــة املاليــة بينمــا تــدعم أنــشطة  

 .اضة للرجال، ككرة القدم، واهلوكي، إخل، مببالغ مالية أكربالري
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 النساء الريفيات. ١٤املادة 
تقريــر اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة،   (أعربــت اللجنــة يف توصــياهتا  -٢٧٩

A/53/38/Rev.1   عن خماوفها من غيبة برامج التنميـة اخلاصـة بالنـساء       ) ٩٥ و ٩٤ و ٩٣ الفقرات
ت وطلبت من حكومة اجلمهورية السلوفاكية تقدمي املعلومات املتعلقة بالتـدابري املتخـذة             الريفيا

ويف إطـار نوايـا وزارة الزراعـة        . لتعزيز مركز النساء الريفيات وتـشجيع اسـتقالهلن االقتـصادي         
، ٩٤ و٩٣باجلمهوريــة الــسلوفاكية، ســوف تــسجل الــوزارة التوصــيات الــواردة يف الفقــرتني    

 .عتبار عند إعداد برامج الدعموتضعها يف اال
 

 ويف الوقت الراهن مت فعال تنفيذ األنشطة التالية  
مفهــوم  –حتتــوي وثيقــة برنــامج كفالــة املــساواة بــني اجلنــسني يف اجملتمــع الــسلوفاكي   -٢٨٠

تـشجيع  ”: ١٠، املشار إليها يف املواد السابقة، على التدبري رقم           للرجال والنساء  تكافؤ الفرص 
لرامية إىل حتـسني مركـز النـساء الريفيـات والرجـال الـريفيني أصـحاب فـرص التنميـة                    املشاريع ا 

ومبوجب هذا التدبري يوىل االهتمام للنساء يف املناطق الريفيـة ويف األقـاليم األقـل منـوا،               . “األقل
ويــشمل هــذا، بــصفة خاصــة، دعــم أنــشطتهن التعليميــة والتجاريــة  . رومــاال مبــا يف ذلــك نــساء

 .صلة هباواألنشطة املت
تــرد املــسائل املتعلقــة بإجيــاد الظــروف املتــساوية لتنميــة األنــشطة االقتــصادية للنــساء يف  -٢٨١

الــشراكة هــي ” بــشأن دعــم التنميــة الريفيــة الــذي يــنص علــى أن  ٥٠٣/٢٠٠١القــانون رقــم 
التعاون الفعال بـني اجملتمـع والـشركاء االقتـصاديني يف إعـداد، وتنفيـذ، ورصـد، وتقيـيم وثـائق                    

كمـا  . “ربامج، على أن توضع يف االعتبار احلاجة إىل تـشجيع املـساواة بـني الرجـال والنـساء                  ال
تنميـة املـوارد البـشرية هبـدف حتقيـق التـوازن يف تنميـة العـرض والطلـب يف                    ”يشري القـانون إىل     

 .“سوق العمل اإلقليمي وإجياد فرص متساوية للرجال والنساء
 أعـدهتا وزارة اإلنـشاء والتنميـة اإلقليميـة باجلمهوريـة        حتتوي خطة التنمية الوطنيـة الـيت       -٢٨٢

 علـى قـسم يتعلـق       “جية والـسياسات  االنـسجام بـني االسـتراتي     ”السلوفاكية، يف الفصل املعنون     
 .“القضاء على انعدام املساواة وحتقيق املساواة بني الرجال والنساء” بـ

البنيـــة التحتيـــة اإلقليميـــة، مـــن خـــالل الربنـــامج التـــشغيلي لـــوزارة اإلنـــشاء والتنميـــة   -٢٨٣
، توىل عناية خاصة عند إعـداد املـشاريع          البنية التحتية احمللية   – ٣األساسية، حتت األولوية رقم     

ويلزم مقدم الطلب بأن يعلـن يف مـشروعه عـن الطريقـة             .  للرجال والنساء  متكافئةلتوفري فرص   
 الوظـائف املنـشأة حـديثا       اليت يسهم هبا املـشروع يف توظيـف النـساء، أو ميكـن أن يكـون عـدد                 

وباملثـل، فـإن وثيقـة الربجمـة        . اليت تشغلها النساء واحدا من املؤشرات األساسية لنتائج املشروع        
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 تكـافؤ ” تساند واحـدة مـن األولويـات الرئيـسية لالحتـاد األورويب،       ٢الوحيدة املتعلقة باهلدف    
 .“الفرص بني الرجال والنساء

ــتم دعــم التعلــيم يف جمــال األ  -٢٨٤ ــة    ي ــذايت مــن خــالل الوكال ــة والتوظيــف ال عمــال التجاري
 مراكــز لنقــاط ٩الوطنيــة لتنميــة املــشروعات الــصغرية واملتوســطة أيــضا مــن خــالل شــبكة مــن 

 – رجـاال ونـساء      –وتكفل مراكز نقاط االتصال سهولة حصول أصحاب املشاريع         . االتصال
مراكز نقاط االتـصال هـو أن       واهلدف الرئيسي من    . على املشورة الالزمة وخدمات املعلومات    

تسهم، من خالل اخلدمات اليت تقدمها، يف حتسني منـاخ العمـل وهيكـل األعمـال يف اإلقلـيم،             
من خالل سياسة نشطة، وتشجيع إجياد فرص عمل جديدة؛ كما تسهم، مـن خـالل التـشاور                 

ساء إىل حـد   واليت تنشئها النـ   (وخدمات املعلومات، زيادة قدرة املشاريع الصغرية على املنافسة         
 .واملشاريع املتوسطة يف اإلقليم للوصول إىل املستوى األورويب) كبري
وكــثري منــهم مــن (ومثــة خطــة دعــم أخــرى للناشــئني مــن أصــحاب املــشاريع الــصغرية  -٢٨٥
وموضـوع هـذه اخلطـة هـو مـنح احلـد       . START 2000تتمثـل يف حتـديث برنـامج املـنح     ) النساء

كل مسامهة مالية يف مشاريع أصحاب األعمـال الـصغرية الـيت            األدىن من املساعدة اليت تأخذ ش     
 يف املائـة مـن نـصيب الفـرد     ٧٥تنشأ يف اإلقليم، واليت ال يـصل اإلنتـاج احمللـي اإلمجـايل هلـا إىل        

واهلــدف هــو دعــم اســتخدام التكنولوجيــات  . مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل يف االحتــاد األورويب 
عم املـشاريع الـيت تـستهدف اإلنتـاج الـصناعي والتـصنيع        وقد صممت املساعدات لتد   . املتقدمة

 .احلريف، أو األنشطة اليت تسهل تنمية اخلدمات ذات الطابع الصناعي
، ركزت وكالة التنمية الريفية أنشطتها على تشجيع االهتمـام بربنـامج            ٢٠٠٣يف عام    -٢٨٦

SAPARD .            احة الريفيـة مـن     وكان املشتركون يف األنشطة التعليمية مـن منظمـي مـشاريع الـسي
ــساء  ــامج       . الرجــال والن ــة حــول برن ــصغرى الفردي ــاليم ال ــة يف األق ــشاورات مجاعي ــدت م وعق

SAPARD     منظمو املـشاريع مـن   ”وأعد مشروع بعنوان   . ، وخباصة للنساء من منظمي املشاريع
 هبـــدف زيـــادة حـــصول النـــساء علـــى “الرجـــال وأصـــحاب املـــشاريع مـــن النـــساء يف الريـــف

نات بأسعار فائدة معقولة، وبالتايل زيادة قـدراهتن علـى تكـوين الـشركات،              املعلومات واالئتما 
واستقالهلن االقتصادي وإعداد احلاضرين من النساء و من القطاع املصريف لتلبيـة االحتياجـات               

 .املالية املستقبلية يف إطار النظام املصريف التقليدي
ة التنميـة الريفيـة، ومعهـد أجـرو     نفذت وزراة الزراعة باجلمهورية الـسلوفاكية، ووكالـ    -٢٨٧
Agro للنــساء الريفيــات وملــنظم املــشاريع مــن النــساء - أيــضا املــشاريع املــساندة التاليــة للنــساء 

 :الريفيات

 املساعدة واملساعدة الفنية يف إعداد وثائق املشاريع؛ - 
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  مع العمد ومنظمي املشاريع من النساء؛–التشاور يف األقاليم الصغرى  - 

 املشورة ملنظمي املشاريع من النـساء الناشـئني يف الريـف، والتـدريب والـدورات                تقدمي - 
  لتحفيز النشاط التجاري؛– “كيف تبدأ مشروعا”يف جمال 

تنفيــذ األنــشطة التعليميــة، والتعــاون الفــين يف جمــال التــدريب وحلقــات العمــل للنــساء   - 
 الريفيات؛

 شكل مشورة، ومعلومـات، وتكنولوجيـات    تقدمي املساعدة الفنية للنساء الريفيات يف      - 
 وبرامج تدريب؛

 تقــدمي املــساعدة يف إعــداد مــشاريع مقترحــات املــنح؛ واملــشورة يف كتابــة طلبــات          - 
 احلصول على املنح؛

  تقدمي املساعدة واملساعدة الفنية يف إنشاء اجلمعيات األهلية؛ - 

ومجــع املعلومــات يف الوقــت  مــشاركة النــساء يف املــؤمترات الــيت تعقــد خــارج البلــد،     - 
السلوفاكيات خـارج   ) منظمي املشاريع من النساء   (املناسب؛ وتقدمي سيدات األعمال     

 البلد؛

 ؛“املرأة الريفية القائدة خالل العام”مسابقة  - 

املنتــدى الــوطين للنــساء الريفيــات املنعقــد مبناســبة االحتفــال بــاليوم العــاملي للنــساء           - 
 كنـشاط نظـم علـى هـامش االجتمـاع الثـاين عـشر للفريـق                 ،)٢٠٠٤نيترا،  (الريفيات  

 اخلاص ملنظمة األغذية والزراعة املعين بالنساء واألسرة يف التنمية الريفية ألوروبا؛

االجتماع الثاين عشر لفريق عمـل منظمـة األغذيـة والزراعـة املعـين بـاملرأة واألسـرة يف            - 
 ؛)٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول(التنمية الريفية ألوروبا 

دعمت وزارة الزراعة باجلمهورية السلوفاكية إعداد التقريـر اخلـاص بالتقـدم احملـرز يف                - 
 الــيت ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦تنفيــذ خطــة العمــل املتعلقــة بقــضايا اجلنــسانية والتنميــة للفتــرة 

رومـــا، تـــشرين (وافـــق عليهـــا املـــؤمتر الثالـــث والثالثـــون ملنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة   
 ؛)٢٠٠٥نوفمرب /الثاين

 عملــت وزارة “EUROMONTANA”يف إطــار املــؤمتر األورويب الــشامل يورومونتانــا  - 
الزراعــة بالتعــاون مــع الربملــان الريفــي علــى كفالــة اإلدارة واإلعــداد التنظيمــي لفريــق    

 فـرص العمـل اجلديـدة،    -بتوزيع املنـاطق اجلبليـة وزيـادة قيمتـها       ”العمل الدويل املعين    
 .“املعنية بالشبابودور النساء ودراسات احلالة 
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ــدة أو        -٢٨٨ ــساء ألعمــال جدي ــشاء الن ــيت حتــول دون إن ــات ال ــى العقب ــضاء عل يف ســبيل الق
 مـن   مجاعـة ادخـار املـرأة الريفيـة       حصوهلن على فرص العمل الـذايت، نفـذ مـشروع رائـد، هـو               

وكـان اهلـدف منـه هـو زيـادة حـصول النـساء              . أجل تكوين هيكـل برنـامج للقـروض الـصغرية         
ــة     علــى املعلومــ  ــاء هبــا ومــن مث املــسامهة يف التنمي ــستطعن الوف ــدة ي ات والقــروض مبعــدالت فائ

 .االقتصادية للمناطق الريفية
 عـــددا مـــن االجتماعـــات اإلعالميـــة و وكالـــة التنميـــة الريفيـــة، عقـــدت ٢٠٠٢يف  -٢٨٩

ــزاول       ــشاء مجاعــة أخــرى باإلضــافة إىل مجاعــة ادخــار املــرأة الــيت ت ــة إن ــة بغي اللقــاءات التدريبي
بالقـدر الكـايف مـن املهـارة         غري أن تعذر إجياد أشخاص يتسمون     . اطها بالفعل يف هراشوف   نش

 .يف تقدمي أنشطة تدريبية مبوافقة املانح إلنشاء مجاعة ادخار جديدة، أدى إىل البدء
، أجريت إعادة تـدريب ملـدة سـتة أيـام يف هيلبـا علـى مـسك            ٢٠٠٢يونيه  /يف حزيران  - 

 . امرأة من هيلبا، وتيلغارت، وبودبريزوفا٢١كت فيها دفاتر القيد املزدوج، شار

 واالتـصال يف هيلبـا      اجلـدارة ، عقدت دورة تدريبيـة علـى إثبـات          ٢٠٠٢يوليه  /يف متوز  - 
 .استمرت يومني، وحضرهتا نساء من هيلبا واملناطق املتامخة

ت ، نظمت يف تشريين بالوغ دورة تدريبيـة مـدهتا يومـان، حتـ        ٢٠٠٢سبتمرب  /يف أيلول  - 
، اكتــسبت النــساء الالئــي شــاركن فيهــا مهــارات يــستطعن   الطريــق إىل اإلدراكاســم 

اســتخدامها يف التخاطــب داخــل فريــق العمــل، والتفــاوض مــع الــسلطات، ويف ســوق  
 .العمل، ويف األعمال، إخل

وتراعى املساواة بني اجلنسني أيضا يف وثـائق الربجمـة اخلاصـة بتنفيـذ األرصـدة اهليكليـة                   -٢٩٠
الفــرص بــني النــساء تكــافؤ ب” املعــين ففــي خطــة التنميــة الريفيــة، يف القــسم . د األورويبلالحتــا

، “٢٠٠٥ – ٢٠٠٤التنميــة الزراعيــة والريفيــة  ”، ويف اخلطــة التــشغيلية القطاعيــة  “والرجــال
تكـافؤ  ”يف تـدابري معينـة حتتـرم         : ٢، ورد يف النقطـة      “مبادئ اسـتراتيجية الربنـامج    ”ويف قسم   

ويف التطبيـق العملـي يعـين ذلـك تكـافؤ الفـرص بـني املتقـدمني               . “ال والنـساء  الفرص بني الرج  
 .بطلبات للحصول على املساعدة

، ستلقى التنمية الريفيـة دعمـا مـن         ٢٠١٢ – ٢٠٠٧وفيما يتعلق بفترة الربجمة القادمة       -٢٩١
خالل رصيد هيكلي جديد، حيتمل أن يتـضمن، مبـا يتماشـى مـع دعـم توظيـف املـرأة الريفيـة،                      

 .الدعم احملتمل ملرافق مدارس األطفال
فيما يتعلـق بـالقروض، ومـن منظـور سـيدات األعمـال، يـتعني زيـادة حجـم األرصـدة                      -٢٩٢

للقروض الصغرية املتاحة لالئتمان لألعمال الناجحة الفعالة اليت تقـدم بـشكل غـري مالئـم حـىت                  
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يت تقـع يف منطقـة تتـسم    ويزداد الطلب من قبل النساء على قروض األعمـال الـصغرية، الـ          . اآلن
وتندرج يف هـذا الـسياق مجاعـات االدخـار، املـشار إليهـا              . بأكرب قدر من االنضباط يف السداد     

، مت التوســع يف االدخــار ٢٠٠٢ويف عــام . يف املــشروع الرائــد لوكالــة التنميــة الريفيــة يف نيتــرا 
اجلماعـات،  ومـن هـذه     . املخصص لبدء أو توسيع عمل الفرد ليشمل مجاعـات نـسائية جديـدة            

كما قـدمت معلومـات حـول هـذا املـشروع إىل        .  اجتماعات إعالمية  ٥ امرأة يف    ٢٩شاركت  
، ٢٠٠٢مـايو   /أيـار  (“ األمثلـة واخلـربة    –التنميـة الريفيـة     ”منظمات مقرضة أخرى يف املـؤمتر،       

 .وعقدت الدورات التدريبية يف جمال مجاعات االدخار أيضا يف سبيشسكي شتفرتوك. ديتفا
تقريــر اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة،    ( يتعلــق بتوصــية اللجنــة  فيمــا -٢٩٣

A/53/38/Rev.1 ــرة ــة      ) ٩٦ الفقـ ــة االجتماعيـ ــن احلالـ ــصائية عـ ــات اإلحـ ــة البيانـ ــع وإتاحـ جلمـ
ــوفر         ــدم تـ ــظ عـ ــة، نالحـ ــات وطنيـ ــتمني إىل أقليـ ــي ينـ ــساء الالئـ ــسياسية للنـ ــصادية والـ واالقتـ

 . الريفياتروماال شكالت النساء الريفيات، أو نساءاإلحصاءات الرمسية اليت ترصد م
. البحث الكمي والكيفي بشأن طائفة الروما يف سلوفاكيا غري كاف ألسـباب عديـدة              -٢٩٤

 بشأن محاية البيانـات الشخـصية الـذي         ٤٢٨/٢٠٠٢والسبب الرئيسي هو تطبيق القانون رقم       
العرقـي أو اإلثـين، مـا مل يقـدم           يظهـر األصـل    معاجلة فئات البيانـات الشخـصية علـى حنـو          حيظر

 .الشخص املعين قبوله الصريح لعملية جتهيز البيانات
 مـن مـواطين     ٨٩ ٩٢٠، أقـر    ٢٠٠١وفقا لتعداد السكان األخري الذي أجري يف عـام           -٢٩٥

إال أن  . يف املائة من عـدد الـسكان اإلمجـايل        ١,٧باتصاهلم بأقلية الروما، وهو ما ميثل        سلوفاكيا
ويرجـع كـثري    . الرومـا طائفـة   تقلل من تقدير عدد السكان الذين ينتمـون إىل          هذه اإلحصاءات   

من املتخصصني يف العلوم االجتماعية السبب يف عدم دقة اإلحصاءات إىل ميل الـسكان الـذين             
ينتمون إىل طائفة الروما إىل تعريف أنفسهم كأعضاء يف أغلبيـة الـسكان ممـن حيملـون اجلنـسية             

 .الوطنية
يف سـلوفاكيا،   رومـا   ال  طائفـة  معلومات شاملة عن الظروف املعيشية وحالة     هبدف مجع    -٢٩٦

، وضـع خريطـة بنـاء اجتمـاعي         رومـا ال بدأ مكتب مفوض احلكومة الـسلوفاكية لـشؤون طائفـة         
يف رومــا الطائفــة  نفــذهتا مؤســسة الفــضاء، ومعهــد القــضايا العامــة، واملركــز اإلقليمــي لقــضايا  

الـذين يعيـشون يف سـلوفاكيا يـصل         رومـا   الطائفـة    عـدد وانتهى وضع اخلريطـة إىل أن       . ٢٠٠٤
 .٣٢٠ ٠٠٠إىل حوايل 

 
 املالمح الدميغرافية  

، يف املتوسـط، أصـغر كـثريا يف الـسن وتظهـر             رومـا  ال طائفـة السكان الذين ينتمـون إىل       -٢٩٧
جـاء هـذا أيـضا مـن تقريـر          . معـدالت والدة أعلـى مـن غالبيـة الـسكان          رومـا    ال طائفةبني نساء   
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 – ٢٠٠١، الـذي نفـذه يف     “اهلروب من فخ االعتماد علـى الغـري       ” –البشرية اإلقليمية   التنمية  
 كدراســة كميــة شــاملة ألقليــة ومنظمــة العمــل الدوليــة  برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي٢٠٠٣

ــاال ــا    روم ــدان يف وســط وشــرق أوروب ــا،   ( يف مخــسة بل ــشيك، وهنغاري ــة الت ــا، ومجهوري بلغاري
 ).سلوفاكيةورومانيا، واجلمهورية ال

 معــدل املواليــد، والــصحة، ومتوســط األعمــار عنــد الــوالدة لــدى نــساء وأطفــال    -٢٩٨
 :٢٠٠٢ يف اجلمهورية السلوفاكية طبقا للتقرير، قاعدة بيانات ترانسموين ، روماال
 

 ):عدد املواليد األحياء لكل ألف مواطن يبلغ عمره نصف سنة( املعدل املواليد اإلمجايل   
٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ 

١٠,٢ ١٠,٤ ١٠,٧ 
 

  ):عدد مرات الوالدة للمرأة الواحدة(جمموع معدل املواليد   
٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ 

١,٢٨ ١,٣٣ ١,٣٨ 
  

 ):بالسنوات(متوسط عمر األمهات عند والدة الطفل األول   
٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ 

٢٣,٩ ٢٣,٦ ٢٣,٣ 
 

  :متوسط عمر النساء عند الزواج ألول مرة  
٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ 

٢٣,٦ ٢٣,١ ٢٢,٧ 
 

  ):باآلالف( سنة ٢٠األطفال الذين يولدون أحياء لنساء أصغر من   
٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ 

٥,٢ ٥,٧ ٦ 
 

  ): مولود حي١٠٠حاالت اإلجهاض كل (عدد حاالت اإلجهاض   
٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ 

٤٢,٨ ٤٥,٥ ٤٦,٣ 
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ــساء الالئــي       ــا ٢٠تقــل أعمــارهن عــن  عــدد حــاالت اإلجهــاض لــدى الن حــاالت ( عام
 ): عاما١٩ و ١٥اإلجهاض لكل ألف امرأة يتراوح عمرها بني 

٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ 

١١,٦ ١٠,٧ ١١,٦ 
 

تقريـر اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة،                (باإلضافة إىل توصيات اللجنة      -٢٩٩
A/53/38/Rev.1   لجنـة علـى احلكومـة إيـالء املزيـد مـن            ، اليت تقتـرح فيهـا ال      )٩٦ و ٩٥ الفقرتني

 : وتقدمي املعلومات بشأن برامج الدعم فإننا نالحظروماالطائفة اإلهتمام للبطالة لدى نساء 
 القرار املؤسسي  

، أنــشأت حكومــة اجلمهوريــة الــسلوفاكية منــصب مفوضــية   ١٩٩٩فربايــر /يف شــباط -٣٠٠
وتباشر املفوضية أعماهلا بنـاء علـى       . ارومحكومة اجلمهورية السلوفاكية حلل مشكالت أقلية ال      

ــة     ــدخل األمان ــا (القواعــد الــيت تقرهــا احلكومــة، وت ــا يف هيكــل املكتــب  ) املكتــب حالي تنظيمي
، أقـــرت حكومـــة ٢٠٠٣ديـــسمرب /ويف كـــانون األول. احلكـــومي يف اجلمهوريـــة الـــسلوفاكية

، وهيكال تنظيميـا    روما ال لطائفةاجلمهورية السلوفاكية قانونا تأسيسيا جديدا ملفوضية احلكومة        
وباإلضافة إىل املكتب اإلقليمي يف بريشوف، أنشئت مكاتب إقليمية أخـرى           . ملكتب املفوضية 

 .يف كوشيسي، وسبيشسكا نوفا فيس، ورميافسكا سوبوتا، وبانسكا بيستريكا
ــاطق      -٣٠١ ــة يف املن ــذ االســتراتيجيات الوطني ــة هــي تنفي املهمــة األساســية للمكاتــب اإلقليمي
 الــذين يكابــدون اإلبعــاد رومــاالأبنــاء طائفــة يــات مــن خــالل مواصــلة رصــد احتياجــات  واحملل

االجتماعي، وتقدمي اإلرشاد الالزم للبلديات واملؤسسات بـاقتراح إجـراءات حلـل املـشكالت،              
 .روماورصد فعالية استغالل موارد الدولة يف املشروعات املصممة حلل مشكالت سكان ال

  يقدم مكتب مفوضية حكومـة اجلمهوريـة الـسلوفاكية لطائفـة           من خالل خطة للمنح،    -٣٠٢
بوسـائل الراحـة الفنيـة، ولتهيئـة الظـروف           منحا مـن ميزانيـة الدولـة لتزويـد مـستوطناهتم          روما  ال

املالئمة لزيادة نسبة العمالة يف الطائفة، ولتوثيق مشاريع بناء مساكن البلدية للحيـازة اإلجياريـة               
، PHAREتها، مـع التأكيـد علـى البلـديات املـشاركة يف مـشاريع               املنخفضة يف مستواها ومرافق   
 .روماال ويشمل تقدمي هذا الدعم أيضا نساء. روماودعم تعليم وتدريب طائفة ال
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 احلل املفاهيمي  
أبريـل  /، يف نيـسان   ٢٧٨/٢٠٠٣أقرت حكومـة اجلمهوريـة الـسلوفاكية بقرارهـا رقـم             -٣٠٣
يـشار إليهـا فيمـا       (روماال مي املعين بإدماج طائفة   املقترحات األساسية للمفهوم احلكو   ،  ٢٠٠٣

، اليت متثل وثيقة خط األساس للهيئات املركزية يف إدارة الدولـة            )“باملقترحات األساسية ”بعد  
 يف رومـا ال لتطوير األهداف الطويلة األجل، واملتوسطة األجل، والقصرية األجل املوجهة ألقليـة         

 . والصحة، وحقوق اإلنسان، والثقافةجماالت التعليم، والتوظيف، واإلسكان،
، انـــضمت اجلمهوريـــة الـــسلوفاكية إىل املبـــادرة الدوليـــة ملؤســـسة اجملتمـــع  ٢٠٠٥يف  -٣٠٤

 – ٢٠٠٥، والـيت سـتنفذ يف الفتـرة        رومـا عقد من اإلدمـاج لطائفـة ال       –املفتوح والبنك الدويل    
ة االجتماعيــة مــن ، هبــدف رفــع املــشارك رومــاال  يف تــسع دول هبــا متثيــل كــبري لطائفــة ٢٠١٥
، طبقـت حكومـة اجلمهوريـة الـسلوفاكية         ٢٠٠٥ينـاير   /ويف كانون الثاين  . روماالطائفة  جانب  

ــة للعقــد  التعلــيم، : ، الــيت حــددت أهــدافها يف أربعــة جمــاالت ذات أولويــة  خطــة العمــل الوطني
كمــا اعتــربت قــضايا املــساواة بــني اجلنــسني أيــضا مــن بــني . واإلسـكان، والــصحة، والتوظيــف 

 .ولويات اخلاصةاأل
 التوظيف  

 يف سـوق العمـل يـزداد صـعوبة          رومـا تشري االقتراحات األساسية إىل أن وضـع نـساء ال          -٣٠٥
انتمــائهن العرقــي ولكــن أيــضا علــى أســاس    لــيس فقــط بــسبب االنتقــاص مــن شــأهنن بــسبب  

 .اجلنس
هوريـة  ويف هذا الصدد، كان أمام وزارة العمـل والـشؤن االجتماعيـة واألسـرة يف اجلم           -٣٠٦

الــسلوفاكية أولويــات قــصرية األجــل وطويلــة األجــل، ســوف تعمــل مــن خــالل تــدابري مؤقتــة   
ويــوىل اهتمــام . رومــاالطائفــة للمــساواة علــى حتــسني الفــرص املتــساوية يف ســوق العمــل أمــام  

واعترب إعداد برامج اكتـساب وصـيانة املهـارات وبـرامج إعـادة التـدريب؛               . خاص حلالة النساء  
د الالزمـة للتوفيـق بـني الـدخل النـاتج مـن التوظيـف والنـاتج مـن املـوارد العامـة؛                       وإجياد القواعـ  

؛ وضـم   رومـا ودعم إجياد الوظائف للطوائف املعرضة للخطر يف سوق العمل، مبا فيهـا طائفـة ال              
عتــرب دعــم إجيــاد خــدمات بديلــة ا إىل األنــشطة االجتماعيــة والعمــل التطــوعي؛ ورومــاال شــباب

 .سية لتحقيق هذا اهلدفللتوظيف الوسيلة األسا
ســـوف تركـــز أنـــشطة وزارة العمـــل والـــشؤون االجتماعيـــة واألســـرة يف اجلمهوريـــة  -٣٠٧

الــسلوفاكية يف جمــاالت دعــم األولويــات املــشار إليهــا أعــاله علــى اســتخدام مــوارد األرصــدة    
ويف إطـــار بـــرامج العمليـــات القطاعيـــة    . اهليكليـــة، بـــدءا بالـــصندوق االجتمـــاعي األورويب   

اهتــا، حتــدد عــدد مــن التــدابري الــيت ينبغــي أن تــسهم يف إجيــاد حــل مــادي لوضــع طائفــة   وملحق



CEDAW/C/SVK/4
 

88 07-35369 
 

ــدابري  . ارومــال ــاول ت ــة  وتتن ــامج العمليــات القطاعي ــيم   املــوارد البــشرية –برن  أيــضا تطــوير التعل
وصـممت األولويـات يف     . روما ال  طائفة واحلصول على فرص العمل للسكان الذين ينتمون إىل       

 يف سـوق العمـل، مـع التركيـز علـى            رومـا  ال  لطائفـة  يتحقق تكافؤ الفـرص   ف حبيث   جمال التوظي 
إعـداد بـرامج إلعـادة التـدريب وبـرامج هتـدف إىل حتـسني املهـارات                 : وتشمل األهداف . املرأة

 بـصفة خاصـة     رومـا ودعم إجياد الوظائف للطوائف املعرضـة للخطـر؛ وإشـراك شـباب طائفـة ال              
. ال االجتمــاعي؛ ودعــم خــدمات التوظيــف البديلــةيف العمــل التطــوعي وأنــشطة العمــل يف اجملــ

وتستهدف معظم تدابري السياسة املطبقة يف سوق العمل، وكذلك تدابري املشاركة االجتماعيـة             
، حبكم أهنم ميثلـون قطاعـا كـبريا         روما ال طائفةواألولويات اهلادفة لدعم التعليم، بدرجة كبرية،       
 .ت املهمشة خارج سوق العملمن اجلماعات املتضررة يف سوق العمل واجلماعا

، أنشئ بقرار من وزير العمل والـشؤون االجتماعيـة واألسـرة            ٢٠٠٤أبريل  /يف نيسان  -٣٠٨
وينفذ صندوق التنمية االجتماعية مشروعا وطنيا مـن الـصندوق          . صندوق التنمية االجتماعية  

ــأثرة باالســتبعاد    ” –االجتمــاعي األورويب  ــة توظيــف اجلماعــات املت ــادة إمكاني االجتمــاعي زي
  يف ظـل وثيقـة     ”واملعرضة خلطر االستبعاد االجتماعي من خـالل شـراكات العمـل االجتمـاعي            

ويهـدف املـشروع الـوطين إىل زيـادة توظيـف           . “ املـوارد البـشرية    –برنامج التـشغيل القطـاعي      
تنـشأ علـى مـستويات       اجلماعات املستبعدة اجتماعيـا مـن خـالل شـراكات للعمـل االجتمـاعي             

البلديــة، املنطقــة اإلداريــة، مكتــب العمــل، املنطقــة اإلداريــة الفرعيــة للــشؤون  (دة إقليميــة متعــد
والـيت يتـضمن اهلـدف منـها حتديـد وإعـداد وتنفيـذ             ) االجتماعية واألسـرة، إقلـيم احلكـم الـذايت        

برامج اإلعداد للتوظيـف وتوظيـف الـسكان األكثـر تـضررا مـن الناحيـة االجتماعيـة، وأعـضاء                    
 .املنعزلةاجلماعات املنفصلة و

ويدخل االستبعاد االجتماعي أيضا ضمن مـا يتناولـه برنـامج دعـم العمـل االجتمـاعي                  -٣٠٩
والغرض منه هو دعم اجلماعـات واألفـراد املعرضـني بـصورة            . على أساس جمتمعي يف البلديات    

دائمة لالستبعاد االجتماعي والقضاء على أسباب احلرمان االجتمـاعي مـن خـالل نـشاط دائـم                 
 .ماعي على أساس جمتمعي وعمل اجتماعي مساعد يف جمتمع معنيلعمل اجت

كما أعـدت وزارة العمـل والـشؤون االجتماعيـة واألسـرة مـشروعات رائـدة الختبـار                   -٣١٠
ــة التوظيــف           ــذها يف حتــسني إمكاني ــساهم تنفي ــل ســوف ي ــسوق العم ــشطة ل ــدة ن ــدابري جدي ت

 أولئـك الـذين ينتمـون إىل مجاعـة     وختفيض البطالة الطويلة األجل للباحثني عن عمـل، مبـا فـيهم         
ــةرومــا الطائفــة ــدريب لــسوق العمــل،    .  العرقي ــيم والت إمتــام الدراســة  ”وتــشمل مــشروع التعل
؛ وبرنامج تنمية العمل اجلماعي على أساس جمتمعي يف البلـديات؛ واملـشروع الـذي              “االبتدائية
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ملهـارات احلرفيـة مـن    تطـوير ا ”يدعم توظيف املتقدمني للعمـل الغـري عـاملني منـذ فتـرة طويلـة،         
 .“خالل اخلربة املكتسبة من العمل

 التعليم  
رومــا  الطائفــة نفــذت مــشروعات التعلــيم مــستهدفة نــساء  PHAREيف ظــل مــشروع  -٣١١

 .روما الطائفةوستكون نواجتها هي أساس املشاريع املستقبلية اليت تنفذ لصاحل 
لتحــسني املــستوى  ش يف ســبيرومــا الطائفــةلتحــسني حالــة  PHAREصــمم مــشروع  -٣١٢

التعليمي واحليـاة الثقافيـة؛ والتوعيـة بـاحلقوق والواجبـات اإلنـسانية واملدنيـة األساسـية جلماعـة                   
.  وحتــسني مــستوى معيــشتهمرومــا الطائفــةطائفــة الرومــا؛ وإجيــاد فــرص العمــل للمنــتمني إىل  

ا أدوات وكـان التــدبري النظـامي للمــشروع هــو دعـم تكــوين وتــشغيل مراكـز اجملتمــع باعتبارهــ    
وكانـت منطقـة سبيشـسكا      . لتنفيذ تطوير األنشطة داخل اجملتمع وأدوات لتشكيل الرأي العـام         

اإلداريـة هـى املنطقـة املـستهدفة لـذلك القـسم مـن املـشروع الـذي يركـز علـى بنـاء                         نوفا فـيس  
وكـان مـن بـني األنـواع الـشائعة لألنـشطة املنفـذة يف مجيـع اجملتمعـات                   . وتشغيل مراكز اجملتمع  

 وركـز علـى اكتـساب مهـارات نظريـة وعمليـة يف العمـل بـاملرتل،                  – درسة الصغرية لألسـرة   امل
وكانـت  . واإلعداد لألمومة وإدارة املرتل، وكان مصمما للفتيات املراهقات والنـساء الـشابات      

ــة العالقــات بــني األم      الــدروس الرئيــسية املــستفادة مــن املــشروع هــي إدراك مــدى أمهيــة تغذي
 .ح الدعم لألمهات يف تعلم أعمال املرتل وتطوير مهاراهتن اإلبداعيةوالطفل وضرورة من

 طائفــةلإثبــات اجلــدارة  حتــسني ظــروف  ”كــان اهلــدف الرئيــسي للمــشروع املــسمى    -٣١٣
يف اجلمهوريـة  رومـا  ة الطائفحتسني وضع ” PHARE يف ظل مشروع    “ يف عملية التعليم   روماال

ويــستفيد . يف اجلمهوريـة الــسلوفاكية رومــا  الةطائفـ  هــو االجتـهاد يف رفــع تعلــيم  “الـسلوفاكية 
، رومـا  ال طائفـة املشروع يف جهـوده لتعزيـز العمليـة الـشاملة لتـدريب مـا قبـل املدرسـة ألطفـال                     

املدربني وبدعم أمهات األطفال، من اخلـربة املكتـسبة         روما   ال طائفةبالتعاون املباشر مع معاوين     
وكان األسـاس املنطقـي للنـشاط       . ١٩٩٩ و ١٩٩٨ السابقة يف عامي     PHAREمن مشروعات   

 بإشـراك األمهـات     رومـا  ال طائفـة تعزيز النظام الشامل قبل املدرسي ألطفال       ” – ١-٢-٤رقم  
 هـو األثـر اإلجيـايب لتـدريب         “رومـا  ال طائفـة ل يف العملية التعليمية، ومبشاركة مساعدي املعلمني     

 النظامية والبدء يف تعلـيم األطفـال   فالتربية. ما قبل املدرسة على أطفال البيئة املتضررة اجتماعيا   
منذ سن مبكرة، والتعاون غري الرمسي مـع األسـرة، وبـصورة خاصـة مـع األم، يـساهم يف رفـع                      
مستوى التعليم بطريقة فعالة لدى طائفة الروما، وهو ما ميثل أحد الشروط املـسبقة لالعتـراف                

 .هبم يف سوق العمل
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يـا موجهـا للطفـل يقتـرن بنـشاط مـساعدي            هنجا تربو  كان األساس النظري للمشروع    -٣١٤
جـزءا  رومـا    ال طائفةوكان تعليم أمهات    . كنموذج لدور إجيايب لألطفال   روما   ال طائفةاملعلمني ل 

 .يف أطفاهلنروما الطائفة مكمال من املشروع ميكن أن يساعدهن يف تنمية هوية 
مــه ريــاض كــان اهلــدف احملــدد للمــشروع هــو إعــداد هنــج مــشترك للنــشاط الــذي تقد  -٣١٥

األطفال لألطفال واألمهات؛ وإعداد خطط عمل واضحة املعامل لرياض األطفال هذه وللعمـل             
مــع األمهــات؛ وتنظــيم حماضــرات وتــدريبات عمليــة لألمهــات يف موضــوعات خمتلفــة؛ وتنفيــذ  

 روضـة أطفـال يف املـستوطنات الـيت تزيـد فيهـا        ٥٠املعنيـة باألطفـال وأمهـاهتم يف         خطط العمل 
يف رياض األطفـال الـيت يـشملها          معلما مساعدا  ٥٠ معلما و  ٥٠؛ وتدريب   روما ال ةطائف كثافة

 .املشروع
تدل احملاوالت املبذولة يف سلوفاكيا حىت اآلن على أن تعزيز وضع النساء النـشيطات،               -٣١٦

وميكـن اإلشـارة إىل الـربامج الـيت تكـافح مـن أجـل اسـتخدام القـدرات الكامنـة                     . طريقة عمليـة  
 القائـدات، الـذي   رومـا ال مثـل برنـامج نـساء   (؛ وتأثريهن على األجيـال التاليـة      ومارلدى نساء ال  

ويف نفس الوقت جيب االهتمام بالوضـع اخلـاص         . كمثال إجيايب ) تنفذه مؤسسة اجملتمع املفتوح   
؛ إذ جيـب مراعـاة دور األمومـة يف    )البيولوجيـة (للمرأة الـيت ينظـر إليهـا هنـا أوال علـى أهنـا األم             

ذه األقلية وينبغي أن تبذل اجلهود لالستفادة منه على حنـو مثمـر لـصاحل التعـايش      تسلسل قيم ه  
 .احملسن بني جمتمعي األغلبية واألقلية

وبنــاء علــى مــا ســبق، فقــد كــان هــدف تنظــيم حلقــات البحــث لألمهــات مــن طائفــة   -٣١٧
يف التنميـة   هو تعزيز كفاءات األمهات، وتنمية قدراهتن ومعارفهن ومهاراهتن مبـا يـسهم             روما  ال

الشخصية لألمهات املشاركات يف املشروع وحيدد الشروط املسبقة لنجاح عمـل األمهـات يف              
وكانـت التـدريبات العمليـة لألمهـات جـزءا عـضويا مـن حلقـات                . روضة األطفال ويف اجملتمع   

البحــث الــيت اختــربن فيهــا قــدراهتن، واكتــسنب مهــارات جديــدة، وطــبقن النظريــات بــصورة     
ــة ــة وكــان ملــ  .عملي ــا ال شاركة األمهــات مــن طائف ــة    روم ــى عملي ــار عل يف حلقــات البحــث آث

التهذيب العامة لشخصية األمهات وبالتايل على التحسن التـدرجيي جلـودة احليـاة اليوميـة لـدى                 
 .روماال أسر
تــضمن التــدريب املتخــصص ملمارســي الرعايــة األوليــة تدريبــهم علــى مــسائل الرعايــة   -٣١٨

أنـشأت كليـة الـصحة العامـة التابعـة للجامعـة الطبيـة الـسلوفاكية قـسم                  و. روماال اخلاصة جملتمع 
للقـاءات وإعـداد املـواد املدرسـية      دوره، ضمن أشياء أخرى، اإلعداد  طب اجملتمع الذي يشمل   
كمـا صـممت هـذه الكليـة أيـضا برناجمـا لرصـد احلالـة                . روما ال طائفةيف جمال الرعاية الصحية ل    
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علــى حنــو جيعــل بــرامج التــدريس   رومــا ال ت املرتفعــة لطائفــةالــصحية يف املنــاطق ذات الكثافــا 
 .تستجيب للحالة الصحية الفعلية هلؤالء السكان

ــاين  -٣١٩ ــاير /يف كــانون الث ــة      ٢٠٠٤ين ــصحة العام ــب ال ــضاء مكت ــني أع ــاع ب ــد اجتم ، عق
باجلمهوريــة الــسلوفاكية ومــدير مركــز اجملتمــع يف كيزمــاروك، حــول التعــاون يف جمــال إعــداد   

ومت االتفاق علـى مبـادئ معينـة، ضـمن أشـياء            . من أجل للزواج والوالدية    للتعليم روماطائفة ال 
ــة لترمجــة         ــات الالزم ــي يف إجــراء الترتيب ــع احملل ــن اجملتم ــة م ــساعدة املقدم أخــرى، وكــذلك امل

، وتنظــيم املناقــشات واحملاضــرات لنــساء رومــاالكتيبــات وغريهــا مــن املــواد التعليميــة إىل لغــة ال
خبــصوص اســتخدام منــع احلمــل، واألمــراض اجلنــسية، وعــدوى نقــص املناعــة  ا رومــوفتيــات ال

 .أيدز اليت قد تنفذها سلطات الصحة العامة اإلقليمية يف شرق سلوفاكيا/البشرية 
شكلت وزارة الصحة باجلمهورية السلوفاكية بالتعـاون مـع مكتـب مفوضـية حكومـة                -٣٢٠

 قام بتحديد أربـع أولويـات رئيـسية      ٢٠٠٤يف  فريق عمل   روما  ال اجلمهورية السلوفاكية لطائفة  
إجــراء دراســة عــن الــصحة  : لقطــاع الــصحة يف خطــة العمــل الوطنيــة للعقــد يف جمــال الــصحة  

علـى  رومـا   يف اجلمهوريـة الـسلوفاكية؛ وحتـسني حـصول ال          طائفة الرومـا   والوعي الصحي لدى  
الـصحة اجلنـسية لـدى      بـشأن تقـدمي الرعايـة؛ وحتـسني         روما  الرعاية الصحية وزيادة معلومات ال    

 .روما الطائفة؛ وزيادة متوسط معدل التطعيم بني روما الطائفة
ــة الــصحية لطائفــة الرومــا   PHAREتــضمنت مــشاريع   -٣٢١ إعــداد   الــيت تركــز علــى الرعاي

ــاال حتـــسني حـــصول أقليـــة ”مـــشروع رائـــد هـــو    علـــى الرعايـــة الـــصحية يف اجلمهوريـــة  رومـ
 إىل ٢٠وظيفــة للمــوظفني امليــدانييني يعملــون يف   ٣٢، الــذي يهــدف إىل إنــشاء “الــسلوفاكية

 مــستوطنة مــن مــستوطنات طائفــة الرومــا البعيــدة عــن املراكــز الطبيــة الــيت تقــع يف منــاطق   ٢٥
وسيتعاون املوظفون امليدانيون مـع األطبـاء واألطبـاء املمارسـني           . يصعب الوصول إليها جغرافيا   

ل العالج، والتطعيم، وتنظيم التعلـيم الـصحي        الرعاية األولية يف تنظيم التجارب الطبية، وأشكا      
 .رومالشباب ال

 
 أنشطة املنظمات غري احلكومية

يركز نشاط مجعية التخطيط لألبوة ، وهي منظمة غـري حكوميـة ال تـستهدف الـربح،                  -٣٢٢
علــى حــل قــضايا ختطــيط األســرة والــصحة اإلجنابيــة، مبــا يتفــق مــع مراعــاة احلقــوق اإلجنابيــة      

ومجعيــة التخطــيط لألبــوة هــي عــضو االحتــاد الــدويل لتنظــيم األســرة يف . األساســية لألشــخاص
وتقــدم مجعيــة التخطــيط لألبويــة املــشورة واإلرشــاد للمعلمــني، والتربــويني، واألطبــاء،   . لنــدن

ــة مبوضــوعات       ــة املتعلق ــة والتروجيي ــواد الفني ــهجي، وامل ــشباب؛ واإلرشــاد املن واملمرضــات، وال
 .ية، وحقوق اإلنسان يف هذا اجملالختطيط األسرة، والصحة اإلجناب
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بدعم مـايل مقـدم مـن مؤسـسة اجملتمـع املفتـوح، تقـوم مجعيـة التخطـيط لألبـوة بتنفيـذ                        -٣٢٣
ــاين   ــذ كــانون الث ــاير /مــشروع من ــة ”هــو  ٢٠٠٤ين ــادة معلومــات أقلي ــاال زي  واجلماعــات روم

رة، ومنـع األخطـار     املهمشة من السكان يف جمال محاية الصحة اجلنسية واإلجنابية، وتنظيم األس          
واهلدف األساسي للمشروع هو رفع مستوى الوعي لـدى أعـضاء     . “اجلنسية يف منطقة جيمري   

 .وغريها من اجلماعات املهمشة يف جيمري يف هذا اجملالروما أقلية ال
ــة       -٣٢٤ ــضايا الـــصحة اإلجنابيـ ــر خيـــتص بقـ ــشروعا آخـ ــوة مـ ــيط لألبـ ــة التخطـ ــذ مجعيـ وتنفـ

وهـو  . “٢٠٠٠ الرؤيـة    رومـا  ال طائفـة ” هـو املـشروع الـدوىل     للجماعات املهمشة من السكان     
مشروع مصمم لتحسني حصول اجلماعات املهمشة علـى خـدمات الـصحة اإلجنابيـة ومجاعتـه               

 .املستهدفة الرئيسية هي نساء الروما
صـحة  ” برنامج للمنح، هـو      ٢٠٠٢يف إطار برامج احتاد اجملتمع املفتوح، بدأ منذ عام           -٣٢٥
 دعــم أنــشطة املنظمــات غــري احلكوميــة الــيت تتــصدى للمــشكالت   رض منــه، كــان الغــ“املــرأة

 .الصحية واالجتماعية للمرأة، ويستهدف تعزيز شعور الفرد مبسؤوليته عن صحته
ــذ  -٣٢٦ ــي       ٢٠٠١من ــشغيلي والتعليم ــامج الت ــذ الربن ــوح تنف ــع املفت ــت مؤســسة اجملتم ، كان

هو إعـداد برنـامج تعلـيم جديـد          ٢٠٠٣وكان اهلدف من الربنامج يف       .“روما ال طائفةصحة  ”
 يف رومــاال  والتعلــيم اجلنــسي لــشبابرومــا الطائفــةوفعــال يعطــي األولويــة للــصحة اإلجنابيــة يف 

وكان مـن عناصـر الربنـامج تكـوين فريـق تـدريب مـن املتخصـصني وإعـداد دليـل،                     . اجملتمعات
 .روماال يستخدم يف تنفيذ الربنامج يف جمتمعات

املـرأة  ”ة اجملتمع املفتوح برناجما تعليميا وتـشغيليا للمـنح هـو            ، تنفذ مؤسس  ١٩٩٨منذ   -٣٢٧
 التـابع ملعهـد اجملتمـع املفتـوح والـذي      برنامج نساء الـشبكة والربنامج هو جزء من  . “يف اجملتمع 

يهــدف إىل إثــارة الــوعي العــام يف جمــال حقــوق اإلنــسان اخلاصــة بــاملرأة واإلســهام يف تعميــق     
سلوفاكي بالقـضايا اجلنـسانية مـن خـالل املكافـأة بـاملنح وتنظـيم               اإلحساس الالزم يف اجملتمع الـ     

ــة   ــات البحــث التدريبي ــار . حلق ــسفر  ويف إط ــنح ال ــامج م ــرحالت حــضور    برن ــدعم ل ــدم ال ، ق
ــال قــضايا حقــوق          ــؤمترات وحلقــات البحــث للخــرباء الناشــطني يف جم ــاءات الدوليــة وامل اللق

اث املتعلقـة باجلنـسانية املـرأة ذات الـصلة          اإلنسان اخلاصة بـاملرأة والـذين يقومـون بإعـداد األحبـ           
 رومـا ال طائفـة وكـان ممـن تلقـى الـدعم عـدد كـبري مـن نـساء                 . بتحسني وضـع املـرأة يف اجملتمـع       

 . اخلبريات يف جمال املساواة بني اجلنسني– أيضا
، وهــو منظمــة غــري حكوميــة، قامــت يف إطــار التــصاليركــز احتــاد الثقافــة والتعلــيم وا -٣٢٨

 مـن خـالل   روماال ، على تنمية اجملتمع يف مستوطنات“ من أجل اجملتمعروما الطائفة”مشروع  
 من اجلهود الـيت تبـذل إلصـالح وضـعهم بأنفـسهم وتعميـق اهتمـام احلكـم                   روماتغيري موقف ال  
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وأحــد األهــداف اجلزئيــة هــو دعــم النــشاط املنــتظم خلمــسة  . الــذايت والبيئــة االجتماعيــة احملليــة
 حاليـا وافتتـاح مخـسة مراكـز جديـدة يف األقـاليم احملليـة الـيت أبـدت                    مراكز تعليمية عامة تعمـل    

 .٢٠٠٥اهتمامها باملشروع يف عام 
.  هــو أيــضا جــزء مــن املــشروعرومــا ال طائفــةوتــدريب مــساعدات األطبــاء مــن إنــاث -٣٢٩

جورســكي، وســتراين بــود (يف ســلوفاكيا رومــا ال فيــساعدن األطبــاء يف مخــس مــن مــستوطنات
التعلـيم  رومـا   الطائفـة   وتنـشر مـساعدات أطبـاء       ). نا، وبودهوراين، وسـابينوف   تاترامي، وفيبور 

العــام يف الــصحة، ويقــدمن املــساعدة والنــصح يف حــاالت املــرض البــسيطة، ويعلمــن األمهــات 
ــهم     ــوالدة ورعايت ــة الشخــصية حلــديثي ال ــادئ النظاف ــسن مب ــصغريات ال ــة  . ال ــام احتــاد الثقاف وق

يتعـاونن  رومـا    ال طائفـة يب األمحر بتدريب عـشرة نـساء مـن          والتعليم واالتصال عن طريق الصل    
ــى يف      ــاراهتم للمرضــ ــهم يف زيــ ــشروع، ويرافقنــ ــاملني يف املــ ــاء العــ ــع األطبــ ــات مــ كممرضــ

، سيكون املنسقون ومـساعدو األخـصائيني االجتمـاعيني    ٢٠٠٥وعلى مدار عام   . املستوطنات
نـامج التـدريب أيـضا النظافـة        كمـا سـيغطي بر    . يف اجملتمع قد تلقـوا التـدريب يف ظـل املـشروع           

 .الشخصية والصحة واألنشطة الترفيهية لألطفال والشباب والعمل مع املرأة
 .وردت املعلومات بالفعل يف القسم السابق من النص -٣٣٠
، واجمللـــس الـــوطين للجمهوريـــة ٢٠٠١أقـــرت حكومـــة اجلمهوريـــة الـــسلوفاكية، يف  -٣٣١

ــسلوفاكية، يف  ــستدامة  االســتراتيجية الوط، ٢٠٠٢ال ــة امل ــة للتنمي ــة   ني ــرار احلكوم  وتوصــيات ق
لتطبيق النوايا واألولويات واألهـداف يف الـسياسات واالسـتراتيجيات والـربامج القطاعيـة ذات               

ــصدرة   ــة املـ ــات القانونيـ ــذلك يف التنظيمـ ــصلة، وكـ ــة   . الـ ــوطين للجمهوريـ وطلـــب اجمللـــس الـ
مـارس، تقريـرا   / آذار٣١، يف السلوفاكية من حكومة اجلمهورية السلوفاكية أن تسلم كل عـام  

ــب القطاعــات         ــن جان ــستدامة م ــة امل ــة للتنمي ــذ االســتراتيجية الوطني ــدم احملــرز يف تنفي عــن التق
 .الفردية
تقريـر احلالـة يف إدارة   (طبقا آلخر معلومات بشأن حالة اإلمداد مبياه الشرب للـسكان          -٣٣٢

 ٨٤، فــإن ٢٠٠٢ديــسمرب /ل كــانون األو٣١يف ) ٢٠٠٢امليــاه يف اجلمهوريــة الــسلوفاكية يف 
يف املائة مـن سـكان سـلوفاكيا كـانوا يتـزودون بامليـاه مـن شـبكة ميـاه عامـة، وينبغـي أن تزيـد                           

ــة إىل       ــاه العام ــاه مــن شــبكة املي ــزودون باملي ــذين ي ــسكان ال ــسبة ال ــة  ٨٥ن ــول هناي ــة حبل  يف املائ
 .يف املائة ٩٢ إىل ٢٠١٥واملتوقع أن تصل نسبة إمدادات املياه العامة حبلول . ٢٠٠٥

  
 اجلزء الرابع  
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 املساواة أمام القانون. ١٥املادة   
مل تــتغري التنظيمــات القانونيــة ذات ) ٢٠٠٥ إىل ١٩٩٨(يف الفتــرة موضــوع الدراســة  -٣٣٣

فتبقـى األحكـام ذات   .  من االتفاقية، رغم التعديالت الكـثرية     ١٥الصلة من حيث تطبيق املادة      
على األهلية القانونية ملمارسة احلقوق والواجبات واألهليـة        الصلة من التنظيمات سارية وتنص      

، والقـانون املـدين، بـصيغته    ٤٠/١٩٦٤للقوانني التشريعية، وعلى وجـه التحديـد القـانون رقـم       
، والقانون التجـاري، ، بـصيغته املعدلـة يف          ٥١٣/١٩٩١املعدلة يف وقت الحق، والقانون رقم       

قـانون التـرخيص    (عمـل التـرخيص التجـاري        بـشأن    ٤٥٥/١٩٩١وقت الحـق والقـانون رقـم        
، بصيغته املعدلة يف وقت الحـق، وكـذلك املبـادئ العامـة املنـصوص عليهـا يف املـواد                    )التجاري

 .ذات الصلة من دستور اجلمهورية السلوفاكية
 

 عالقات الزواج واألسرة . ١٦ادة امل  
بـصورة أساسـية بـال تغـيري        ،  )ز(، باسـتثناء    )ح(إىل  ) أ( ١ الفقـرة    ١٦ظل تنفيذ املـادة      -٣٣٤

ــة   ــوع الدراسـ ــرة موضـ ــم)٢٠٠٥ إىل ١٩٩٨(يف الفتـ ــم    ، رغـ ــد رقـ ــانون اجلديـ ــتبدال القـ اسـ
 . بشأن األسرة٩٤/١٩٦٣ بشأن األسرة وتعديل بعض القوانني بالقانون رقم ٣٦/٢٠٠٥
 مبوجب قوانني اجلمهورية السلوفاكية ينص حاليا على األمور املتعلقة حبـق األزواج يف              -٣٣٥
 بشأن االسـم واالسـم الثـاين، بـصيغته املعدلـة            ٣٠٠/١٩٩٣يار اسم العائلة يف القانون رقم       اخت

 . بشأن األسرة وتعديل بعض القوانني٣٦/٢٠٠٥يف وقت الحق، والقانون اجلديد رقم 
 أصـبح مـسموحا     ١٩٨/٢٠٠٢مبقتضى تعديل القـانون اخلـاص باالسـم واللقـب رقـم              -٣٣٦

ــبني  ــصاالت ا باســتخدام لق ــة يف االت ــد  . لرمسي ــرة ٥فبموجــب البن ــواطن  ١، الفق ــستخدم م ، ي
اجلمهورية السلوفاكية لقبني يف اتصاالته الرمسية فقط عندما بكون قد حـصل عليهمـا مبوجـب                 

 .قواعد تنظيمية سابقة، أو عند احلصول عليهما مبوافقة معلنة عند عقد القران
نــد عقــد القــران يعلــن ع”: يــنص قــانون األســرة اجلديــد علــى عقــد القــران علــى يلــي   -٣٣٧

الزوجان اتفاقهما أمام املسجل الرمسي أو أمام هيئة كنسية مـا إذا كـان لقـب أحـدمها سـيكون         
لقــب  لقبــا مــشتركا هلمــا، أومــا إذا كــان كــل منــهما ســيحتفظ بلقبــه احلــايل، أو مــا إذا كــان   

تعني يف نفـس الوقـت ويـ    مـشتركا هلمـا مـع احتفـاظ أحـدمها بلقبـه احلـايل        أحدمها سيكون لقبـا  
على؛ الطرف املخطوب الذي حيمل لقبني أن خيتـار أحـد اللقـبني ليكـون لقبـه الثـاين بالترتيـب                     

 ).٣، فقرة ٦البند . (“عند عقد القران
يفهم من احلكم القانوين املذكور أنه ال ميثل فارقـا أن يكـون املقـصود ذكـرا أو أنثـى،                     -٣٣٨

ــار اللقــب   ــق باختي ــوانني . فيمــا يتعل ــا نالحــظ أن ق ــسلوفاكية تكفــل نفــس   فلعلن ــة ال  اجلمهوري
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). اللقـب (مبـا فيهـا حـق اختيـار اسـم العائلـة             ) الرجل واملـرأة  (احلقوق الشخصية لطريف الزواج     
 ٣ الفقـرة    ٦واحلكم القانوين اجلديد بشأن استخدام لقـبني يف االتـصاالت الرمسيـة، وفـق البنـد                 

دا أن قانون األسرة اجلديـد يـدخل   من قانون األسرة اجلديد، يطابق بالفعل نظريه القدمي فيما ع        
الرجـل واملـرأة   ”مصطلحا تشريعيا جديـدا هـو املخطـوب وهـو مـا يفهـم منـه أن املقـصود هـو                      

واحلكم القـانوين اجلديـد ال يقتـصر علـى مـواطين اجلمهوريـة        . “اللذين يريدان إمتام الزواج معا    
 . فقط بل ميتد ليطبق على املواطنني األجانب أيضاالسلوفاكية
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