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ــ   ـــف ــرئيسـي غي ــسيدة ســيمز   ،اب ال  تولــت الرئاســة ال
  .)الرئيس نائبة(
  .٠٥/١٥ افتتحت اجللسة الساعة  

ــراف مبوجــ      ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم ب النظــر يف التق
  )تابـع ( من االتفاقية١٨ املادة

 )تــابع  (التقريــر الــدوري الرابــع املقــدم مــن ســلوفينيا       
)CEDAW/C/SVN/4و  CEDAW/C/SVN/Q/4و  Add.1(  

ــلوفينيا        - ١ ــد سـ ــضاء وفـ ــذ أعـ ــرئيس اختـ ــن الـ ــدعوة مـ بـ
  .مقاعدهم إىل طاولة اللجنة

  ١٤ إىل ١٠املواد 
لة  معلومات مستكم  طلبت: السيدة أروشا دومينغيز    - ٢

عــن التــدابري الــىت اُتخــذت ملتابعــة الــشواغل والتوصــيات الــيت    
ر سـلوفينيا الـسابق   ـأُعرب عنها يف اللجنة أثنـاء نظرهـا يف تقريـ      
فيهـا جلنـة حقـوق       ويف اهليئات األخرى املنشأة مبعاهـدات، مبـا       

ــة حقــوق      ــز العنــصري وجلن ــة القــضاء علــى التميي الطفــل وجلن
ة يف فــرص الوصــول إىل يتعلــق باملــساوا اإلنــسان، وذلــك فيمــا

يف ذلـك حـق األطفـال الرومـاويني        التعليم للبنات والنساء، مبـا    
وقالت إهنا ترغب أيضا يف احلـصول  . يف التعلم بلغتهم األصلية 

ــى مزيــ  ــيت حتكــم وضــع      ـعل ــة ال ــات عــن األنظم ــن املعلوم د م
ــري  ــضانة الغـ ــال يف حـ ــات   . األطفـ ــوفري معلومـ ــضا تـ ــزم أيـ ويلـ

رس ايتعلـق بـالعنف يف املـد       ة فيمـا  ة عـن احلالـة الراهنـ      لـمستكم
  .األطفال من جانب املعلمني ضد

قالت إن ارتفاع معـدل مـشاركة املـرأة    : السيدة شني   - ٣
يف سوق العمل أمر جـدير بالثنـاء، ومـع ذلـك فإهنـا ترغـب يف             
معرفــة األســباب الداعيــة إىل اســتمرار الفجــوة يف األجــور بــني 

فارتفــاع .  النــساءاملــرأة والرجــل وارتفــاع معــدل البطالــة بــني 
 يف يـؤدِّ إىل ارتفـاع مـشاركتها       مستويات التعليم لدى املرأة مل    

القوة العاملة، وقالت إهنا ترغب يف أن تسمع املزيـد عـن بـذل              

أي جهــــود لزيــــادة أمنــــها الــــوظيفي، ومــــن مث اســــتحقاقاهتا  
ــة ــة    . التقاعدي ــوفري إمكاني ــذل جهــود خاصــة لت ــضا ب وجبــب أي

 املـــسنات واملعوقـــات ونـــساء   الوصـــول إىل العمالـــة للنـــساء  
وتــــساءلت إن كانــــت هنــــاك أي حــــوافز ماليــــة . اتـاألقليــــ

ــركة     أو ــا شـ ــهادة للـــشركة بأهنـ ــدار شـ ــة بإصـ ــريبية مرتبطـ ضـ
  .لألسرة مؤاتية

يدعو إىل الدهـشة ارتفـاع معـدل         وتابعت قائلة إن مما     - ٤
حوادث املـضايقة اجلنـسية يف سـوق العمـل املبلـغ عنـها، وإهنـا                

 كان حمامي تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل        تود أن تعرف إن   
  .القبيل أو مفتشو العمل مأذون هلم بتلقي الدعاوى من هذا

ها ـأعربـت عـن دهـشت     :  كـاداري  -السيدة هالبريين     - ٥
 لالخنفاض الكبري يف عدد الـشكاوى الرمسيـة املتعلقـة باملـضايقة           
. اجلنسية، برغم االرتفاع الكبري يف عدد احلـوادث املبلـغ عنـها           

  .جنائيا وتساءلت إن كانت املضايقة اجلنسية تعترب فعال
ــو الفــصل       - ٦ ــسي ه ــة إن شــاغلها الرئي واســتطردت قائل

العمــــودي واألفقــــي للمــــرأة يف ســــوق العمــــل، علــــى منــــط 
إذا  وســألت عمــا. مــستويات مــشاركتها يف امليــدان الــسياسي 

ــ ــساء يف مناصــب اإلدراة البالغــة   تكان ــسبة الن ــة  ٣٠ ن يف املائ
ــشمل  ــأي      ت ــة ب ــوم احلكوم ــام واخلــاص وهــل تق القطــاعني الع

وختامـا، طلبـت مزيـدا      . حماولة لتـسوية هـذا اخللـل يف التـوازن         
من التفاصيل عن عالقة حمامي تكافؤ الفرص باحملاكم وسـألت     

  .مةملزِ إذا كانت العالجات اليت يأمر هبا احملامي عما
انتقلــت إىل األســئلة الــيت  : الــسيدة أروشــا دومينغيــز  - ٧
 املتعلقة بالـصحة، فطلبـت معلومـات        ١٢ ثريت يف إطار املادة   أ

يتعلـق مبعـدالت الوفيـات النفاسـية،         مستكملة عن احلالـة فيمـا     
احلكوميــة إىل أهنــا ضــعف  الــيت أشــارت تقــارير املنظمــات غــري

ــة إىل . معـــدالهتا يف االحتـــاد األورويب  وقالـــت إن هنـــاك حاجـ
مـل الـيت تـسهم      مزيد من التفاصيل عن عـاملني اثـنني مـن العوا          

يف هــذه الوفيــات ورد ذكرمهــا يف التقريــر، مهــا عامــل الــضغط 
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االقتصادي، وسألت إن كانـت      - الذهين والعامل االجتماعي  
ــاملني    ــذين الع ــصدي هل ــرامج للت ــاك أي ب وأخــريا، طلبــت  . هن

مزيدا مـن املعلومـات عـن الـشواغل الـيت أُعـرب عنـها يف جلنـة            
 االنتحـــار بـــني يتعلـــق بارتفـــاع معـــدل حقـــوق الطفـــل فيمـــا

 سـنة، وسـألت     ١٩  و ٧ األطفال الذين تتراوح أعمـارهم بـني      
  .وقائية إن كانت هناك أي برامج

ــان   - ٨ ــسيدة ت ــساء   : ال ــة اســتهداف الن ســألت عــن كيفي
املسنات يف املناطق الريفيـة بـربامج العمالـة والـربامج الـصحية،             
ــهن       ــاع يف دخل ــن أي حــدوث ارتف ــام ع ــوفر أي أرق ــل تت وه

ة مـشمولة   ساءلت إن كانت املرأة الريفيـة املـسنّ       وت. ومركزهن
وقالـت إن   . بربامج الرعاية الصحية الـيت تغطـي عمـال املـزارع          

ــة،        ــاطق الريفي ــصحية يف املن ــدد املراكــز ال ــة ع ــم معرف ــن امله م
ومتوسط املسافة اليت جيب قطعهـا للوصـول إىل هـذه املراكـز،             

ت ونطـــاق التغطيـــة يف مراكـــز األمومـــة واألرقـــام عـــن الوفيـــا
يتعلــق بــالعنف املنـــزيل،    وفيمــا. النفاســية يف املنــاطق الريفيــة  

هـو   املتاحة يف املالجئ للـضحايا ومـا      ِسـّرة  دد األ ـسألت عن ع  
ــاطق الريفيــة يف إطــار قــانون        ــدار التمويــل املخــصص للمن مق

  .املنـزيل العنف
قالـت إن هنـاك     ): سـلوفينيا  (السيدة بوشـنيك رودل     - ٩

 مـن   ٤٩١، قدمت املـساعدة إىل      سبعة مراكز أزمات لألطفال   
وإضـافة إىل ذلـك، هنـاك       . ٢٠٠٧األطفال واملراهقني يف عـام      

ــيالد حــىت        ــن ســاعة امل ــل م ــل الطف ــال يقب ملجــأ واحــد لألطف
  .يوما ١٢سنوات ومتوسط مدة اإلقامة  ٦

قالت إن الفصل العمودي    ): سلوفينيا(السيدة جريام     - ١٠
هــو، لألســف، واألفقــي بــني الرجــل واملــرأة يف ســوق العمــل   

والتقـــسيمات . ل بينـــهما يف نظـــام التعلـــيم  ـاس للفـــصـانعكـــ
 يتلـ اتزال قائمة، وهـي التقـسيمات        التقليدية يف هذا الصدد ال    

ــوم     ــة وعلــ ــة، مثــــل اهلندســ ــيع التقنيــ ختــــص الرجــــل باملواضــ

احلاسوب، وختص املـرأة بـالتعليم والعلـوم االجتماعيـة، إضـافة            
  .رجال إىل أن معظم األساتذة ومديري املدارس

ــ  - ١١  قــد مت إنــشاء حــوافز وبــرامج خاصــة   هوأوضــحت أن
يتعلـق   وفيمـا . لتيسري التعليم للمـرأة الروماويـة بلغتـها األصـلية         

بـــــــالعنف يف املـــــــدارس، اختـــــــذت وزارة التربيـــــــة تـــــــدابري 
  .الوضع لتحسني

ــاليكل   - ١٢ ــسيدة س ــلوفينيا (ال ــتقالل  ): س ــت إن االس قال
وأوضـحت  . م خـاص  االقتصادي للمـرأة مـسألة حتظـى باهتمـا        

ــيت جتعــ ـأن أحــ ــساء   ـد األســباب ال ــة بــني الن ل معــدالت البطال
بــني الرجــال هـــو   عليــه  هــي   الــشابات واملثقفــات أعلــى ممــا    

زالـت املـرأة ُتوظـف       ما: الدراسات أو املهن اليت ختتارها املرأة     
ــة،    بالدرجــة األوىل يف خــدمات التعلــيم واخلــدمات االجتماعي

هــي يف اجملــاالت  عمــل عمــاوهــذه جمــاالت تقــل فيهــا فــرص ال
وإضـــافة إىل ذلـــك، يفـــضل أربـــاب العمـــل توظيـــف . التقنيـــة

.  يف سـن احلمـل والـوالدة       الرجال بدال مـن النـساء حـني يكـنّ         
وكانـت هنـاك محلـة لتوعيـة املرشـحني للعمـل وأربـاب العمــل        
على السواء يف حماولة إلفهامهم أن األسئلة عن احليـاة اخلاصـة            

الئقـة وينبغـي    تعلـق باألمومـة غـري   ي للمرأة وعـن خططهـا فيمـا      
وأردفـت قائلـة    . اإلبالغ عنها إىل مكتب حمامي تكافؤ الفرص      

إن مــن األصــعب علــى الــشابات أن جيــدن أول عمــل هلــن،       
ــن      ــل مـ ــاب العمـ ــتمكني أربـ ــامج لـ ــذ برنـ ــا تنفيـ ــري حاليـ وجبـ
استخدامهن كبدائل عن العـامالت يف فتـرات إجـازاة األمومـة            

ررة للــضمان االجتمــاعي وقــد وذلــك بــدعم االشــتراكات املقــ
علـى أن األمـر حيتـاج إىل        . حقق الربنامج بعض النتـائج اجليـدة      

مزيد من اجلهود لتوجيه االنتباه إىل الطرق الـيت ُينظـر فيهـا إىل              
  .األمومة على أهنا عائق للتوظيف

ــيت ُمنحــت       - ١٣ ــشركات ال ــدد ال ــة إن ع واســتطردت قائل
ينطــوي  ركة، والشــ ٣٢شـهادة الــشركة املؤاتيــة لألسـرة بلــغ   

منح هذه الشهادة على أي حافز مايل، بيد أن هـذه اإلمكانيـة             



CEDAW/C/SR.859(A)
 

4 08-57009 
 

وجيــري توجيــه مزيــد مــن االهتمــام لقــضايا التــوازن . ســُتدرس
بني العمل واحلياة ومشاركة اآلبـاء يف تربيـة األطفـال بوسـائل             
منــها قــانون يــشجع األبــوة الفعالــة ومــنح الرجــل إجــازة أبــوة   

طفــل املــريض علــى قــدم املــساواة مــع وإجــازة أبويــة للعنايــة بال
يــستطيع الرجــل أن حيــصل علــى إجــازة قــد تــصل إىل    . املــرأة
أيـام مـن     ٨يوما مبرتب كامل، ويستعمل الرجال وسـطيا         ١٥

يف املائــة مــن  ١٠وإضــافة إىل ذلــك، يــستخدم . هــذه اإلجــازة
مرتـب   اآلباء على األقل جزءا من إجازة األبوة املتاحة هلم بـال          

  .ايوم ٧٥وقدرها 
يقـوم  وتابعت قائلة إن البيانات عـن املـضايقة اجلنـسية          - ١٤

واملــضايقة . جبمعهــا مكتــب تكــافؤ الفــرص ونقابــات العمــال   
اجلنــسية حمظــورة مبوجــب قــانون تكــافؤ الفــرص بــني املــرأة        
والرجل، فرب العمل ملزم مبوجب هذا القانون مبنـع املـضايقة           

قـي التقـارير    ومفتشية العمـل الوطنيـة مـسؤولة عـن تل         . اجلنسية
عن حاالت املـضايقة، وعلـى الـرغم مـن ازديـاد عـدد التقـارير                
الــيت تلقتــها املفتــشية يف هــذا الــصدد خــالل الــسنوات الــثالث  

ــن       املاضــية ال ــثريا م ــات ألن ك ــصعب مجــع البيان ــن ال ــزال م ي
ويعمـل مكتـب تكـافؤ الفـرص        . التقارير جمهولة هوية مرسليها   

ــة هبــذه املــشكلة بــني ال   ــاب  جاهــدا للتوعي ــشجيع أرب عمــال وت
العمل على الوفـاء بالتزامـاهتم وفقـا للقـانون وذلـك بتزويـدهم              
بنماذج للتـصرحيات والتعهـدات إلبقـاء أمـاكن عملـهم خاليـة             

  .اجلنسية من املضايقة
وجتري على مستوى املدرسة الثانويـة معاجلـة مـشكلة            - ١٥

الفــصل األفقــي للمــرأة يف ميــادين العمــل التقليديــة وذلــك مــن 
 برامج تستهدف توجيه املزيـد مـن الفتيـات حنـو ميـادين          خالل

ــة   ــة والتقني ــة العلمي ــة،   . الدراس ــسنوات القادم وســيجري يف ال
مبساعدة الـصندوق االجتمـاعي األورويب، توسـيع نطـاق هـذه            

ــال     ــاض األطفــ ــة وريــ ــدارس االبتدائيــ ــشمل املــ ــربامج لتــ . الــ
يتعلق بالفصل العمـودي، فـإن نـسبة النـساء يف مناصـب              وفيما

ومتوسـط  . إلدارة تشمل القطاعني العام واخلاص على السواء      ا

يف املائة على أن هـذه       ١٠الفرق يف األجور بني املرأة والرجل       
  .املدنية تكون يف وظائف اخلدمة الفروق أكرب ما

ــوزيتش   - ١٦ ــسيدة ب ــلوفينيا (ال ــت إن اإلجــرءات  ): س قال
ت أمام حمامي تكـافؤ الفـرص يف قـضايا املـضايقة اجلنـسية ليـس              

ــة   ــست ملزم ــة ولي ــذ تعليمــات احملــامي حتــال    وإذا مل. رمسي ُتنف
وفـضال عـن ذلـك، يتـضمن قـانون      . القضية إىل مفتشية العمـل   
 أو التخويــف يف “العمــل كعــصابة”العقوبــات أحكامــا جتــرِّم 

مكــان العمــل، وميكــن صــدور أحكــام بالــسجن قــد تــصل إىل  
  .للضحية سنتني وميكن أيضا احلكم بدفع تعويض مايل

ــينتش    - ١٧ ــار سـ ــسيدة غرونتـ ــلوفينيا (الـ ــت إن ): سـ قالـ
، ٢٠٠٢املنهجية املتبعة يف مجع اإلحصاءات الصحية منذ عام         

وهناك فريـق عامـل يف   . يسرت مجع قاعدة بيانات ُيعول عليها 
معهد احلماية الصحية يقـوم بتحليـل ومناقـشة كـل حالـة وفـاة         

صـصة  وم اهليئـات املتخ   ـحـول الـوالدة، وتقـ      نفاسية يف فترة مـا    
ــل   ــق العامـ ــيات الفريـ ــشة توصـ ــصلة مبناقـ ــرة . ذات الـ ويف الفتـ

، اعتربت حالة وفاة نفاسـية واحـدة انتحـارا،          ٢٠٠٥-٢٠٠٣
وبناء علـى ذلـك، جـرى تنبيـه أطبـاء التوليـد وأطبـاء األمـراض          

ــار     ــع االنتحـ ــامل ملنـ ــهج شـ ــذ بنـ ــرورة األخـ ــسائية إىل ضـ . النـ
ــة  وفيمــا ــق بالعوامــل االجتماعي ــصادية املــ  - يتعل ذكورة، االقت

. تدرك احلكومة ضرورة حصول الفئات الضعيفة على الرعايـة       
حـول الـوالدة تعتـرب حاجـة ملحـة وجيـري             فالرعاية يف فترة مـا    

ــها حــىت وإن مل  ــأمني صــحي   تأمين وأفــضل . يكــن لــدى األم ت
الطرق لتحسني احلالة هي تسهيل الوصـول إىل رعايـة الـصحة            

ات وتعريـف   اإلجنابية من خالل األخذ بنهج متعـدد التخصـص        
  .اجملال املرأة حبقوقها يف هذا

وفيما يتعلق حباالت انتحار األطفال، قالـت إن هنـاك             - ١٨
برناجما بدأ تنفيذه على صعيد املنـاطق لتـوفري التـدريب يف هـذا              

تـزال   اجملال للمعلمني واإلخـصائيني االجتمـاعيني، علـى أنـه ال          
  .اراالنتح هناك حاجة إىل استراتيجية وطنية شاملة ملنع
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وتابعـت قائلــة إن الوصـول إىل نظــام الرعايـة الــصحية      - ١٩
األولية ميسَّر بصورة جيدة للمـرأة الريفيـة، وتتـوفر الـوالدة يف             

وعلـــى أي . املستـــشفيات لكـــل األمهـــات يف املنـــاطق الريفيـــة
ي بعــض املنــاطق الريفيــة مــن نقــص يف األطبــاء      ـحــال، تعانــ 

ون للـشخص    أن يكـ   ١٩٩٢وأصـبح ممكنـا منـذ عـام         . العامني
طبيب خاص يوفر له الرعاية الصحية جنبا إىل جنب مع نظـام            

ــة    ــابع للحكوم ــصحية الت ــة ال ــون   . الرعاي ــاء يربم ــؤالء األطب وه
عقودا مع شركات التأمني، ولطالب الرعاية الصحية أن خيتـار       

  .العام حبرية طبيبه يف القطاع اخلاص أو القطاع
إن أكثـر  قالـت  ): سـلوفينيا  ( بوشـنيك رودل ةالـسيد   - ٢٠

مـــن نـــصف مالجـــئ النـــساء يف املنـــاطق الريفيـــة موجـــودة يف 
ة يف بلــدات صــغرية، علــى أن هنــاك أعــدادا كافيــة مــن األســرّ  

  .الساحلية املالجئ املوجودة يف املناطق
ــوزيتش   - ٢١ ــسيدة ب ــة برناجمــا   ): ســلوفينيا (ال قالــت إن مث

ــصمما       ــة م ــاطق الريفي ــساين يف املن ــيم املنظــور اجلن ــا لتعم وطني
ــرة للف ــزارعني   ٢٠١٣-٢٠٠٧تـ ــات املـ ــن مجعيـ ــدخالت مـ  مبـ

واجلمعيات النـسائية هبـدف تـشجيع املـرأة الريفيـة علـى القيـام               
دة الـشابات   ـومـن أهـداف الربنـامج مـساع       . بدور أكثر بـروزا   

على تويل العمـل يف املـزارع وذلـك بتـوفري التمويـل احلكـومي               
 وسوف تنـاقش احلكومـة    . هلن لتشجيع تنظيم املشاريع اخلاصة    

وقـدمت  . نتائج هذا الربنامج احلديث العهد يف تقريرها القـادم  
مجعيـة نـسائية ريفيـة التمويـل        ٧٠وزارة الزراعة أيضا إىل حنـو       

ملشاريع وبرامج لتحسني حياهتن وتعزيـز مـشاركتهن يف حيـاة           
ويتضح مـن بيانـات حديثـة العهـد أن أكثـر مـن           . اجملتمع احمللي 

لـة الدراسـة الثانويـة،    نصف الشابات الريفيات قد أكملن مرح   
وأُدخلـت  . وتقوم املرأة حاليا بإدارة الربع مـن جممـوع املـزارع      

تعـديالت علـى التـشريعات ملــساعدة الـشابات الريفيـات علــى      
  .والتقاعد االشتراك يف برامج التأمني الصحي

أشــارت إىل الفــصل :  كــاداري-  هــالبريينةالــسيد  - ٢٢
ــاع اخلــــ    ــرأة يف القطــ ــة املــ ــودي يف عمالــ ــسائلة العمــ اص متــ

كانــت احلكومــة ختطــط ألي مبــادرة مــن أجــل رفــع    إذا عمــا
وأعربـت أيـضا عـن دهـشتها ملعرفـة          . مستويات مشاركة املرأة  

أن أكرب الفجوات يف األجـور بـني الرجـل واملـرأة موجـودة يف               
سلك اخلدمة املدنية، وسألت عن العالجات املقترحـة يف هـذا           

كـان   إذا  تساءلت عما  ،يتعلق باملضايقة اجلنسية   وفيما. الصدد
مثـــــة تفكـــــري يف جعـــــل اإلجـــــراءات أمـــــام حمـــــامي تكـــــافؤ  

  .إلزامية الفرص
قالت إن فجـوة األجـور      ): سلوفينيا (السيدة ساليكل   - ٢٣

يف الفـرع التـشريعي     يف املائـة فقـط إال      ٥يف القطاع العام هـي      
بيــد أن . يف املائــة يف املناصــب العليــا  ١٠حيــث تبلــغ الفجــوة  

ــرأة يف   مناصــب اإلدارة يف القطــاع اخلــاص مــنخفض   متثيــل امل
حقـــا، وســـوف يعمـــل مكتـــب تكـــافؤ الفـــرص علـــى تعزيـــز   

  .مستقبال مشاركة املرأة يف هذا اجملال
قالـت إن قـانون تكـافؤ       ): سـلوفينيا  (السيدة بوزيتش   - ٢٤

الفرص للمرأة والرجل قـد ُعـدل ليـشترط علـى أربـاب العمـل               
ضي أيـضا بـأن يـدفع       تأمني بيئـة تـوفر احلمايـة للعـامالت، ويقـ          

. رب العمــل تعويــضا للعاملــة الــيت تتعــرض للمــضايقة اجلنــسية
  .املضايقة وتقع على عاتق رب العمل إثبات عدم وقوع

  ١٦  و١٥املادتان 
ــالب   - ٢٥ ــسيدة هـ ــاداري-ين ريالـ ــام  :  كـ قالـــت إن أحكـ

ُيحــدد ماهيــة   قــانون الــزواج والعالقــات األســرية املعــدل ال    
اءلت إن كـــان ميكـــن اعتبـــار أن املمتلكـــات املـــشتركة، وتـــس

املمتلكــات الزوجيــة تــشمل األصــول الــيت تنــشأ يف املــستقبل،   
املاديــة، وهــل هنـــاك أي    كالتقاعــد مــثال، أو املكاســب غــري    

ــة يف هــذا اجملــال   ــضا يف   . ســوابق قانوني ــا ترغــب أي وقالــت إهن
ــا  ــة م ــة      إذا معرف ــانوين ميــنح حقــوق امللكي ــاك نظــام ق كــان هن

لزوجيــة بــني اثـنني مــن نفــس اجلــنس أو  للـشريك يف املعاشــرة ا 
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بـــني شـــريكني خمتلفـــي اجلـــنس، وهـــل هنـــاك أي شـــكل مـــن 
ــنح      ــة ُتمـ ــتحقاقات اخلاصـ ــة أو االسـ ــة اخلاصـ ــكال احلمايـ أشـ

املتزوجـــات أو لألطفـــال املولـــودين خـــارج     لألمهـــات غـــري 
  .الزوجية نطاق
قالت إن تصاعد معدل حاالت الطـالق       : السيدة تان   - ٢٦

وحيث إن األطفـال يبقـون مـع األم         . لقلقيف سلوفينيا مدعاة ل   
يف معظم احلاالت، فإهنا تود أن تعرف إن كانـت قـد أجريـت             

ذلـك   يف أي دراسات عن تأثري الطالق على املرأة والطفل، مبا       
وهــل هنــاك حمــاكم متخصــصة بقــضايا األســرة،  . تــأثريه املــايل

وهــل هنــاك مــساعدة قانونيــة جمانيــة متاحــة للمــرأة يف حــاالت 
 ومــن املفيــد أيـــضا تــوافر إحــصاءات أحــدث عـــن      الطــالق؟ 

وتساءلت إن كان من الـضروري      . زواج املعاشرة الزوجية بال  
هـي األحكـام     الرمسي، وما  اللجوء إىل احملكمة حلل القران غري     

وأثنـت علـى النـهج املتكامـل        . املعمول هبـا لفـرض دفـع النفقـة        
ــاذا     ــساءلت ملـ ـــزيل، وتـ ــشكلة العنـــف املنـ ــة مـ ــع يف معاجلـ املتبـ

  .اجملال يطلب من القضاة أن يتلقوا التدريب يف هذا ال
قالــت إن الــشركاء يف ): ســلوفينيا (الــسيدة بــوزيتش  - ٢٧

. ُيطلــب منــهم تــسجيل قــراهنم زواج ال املعاشــرة الزوجيــة بــال
. ويعترف القـانون هلـم حبقـوق امللكيـة يف حالـة احنـالل القـران               

 يكـون   رمسي، على أنه، بسبب ضرورة إثبات وجود قران غري       
زواج إثبـات   من األصعب أحيانا على الـشريكني يف قـران بـال       

ــشتركة   ــات املــ ــوقهم يف املمتلكــ ــا يف   وال. حقــ ــد حاليــ يوجــ
ــة تتعلـــق بالـــدخل الـــذي يتحقـــق يف    ــوابق قانونيـ ــلوفينيا سـ سـ

وُيطلــب مــن الــشريكني مــن . املــادي املــستقبل أو الــدخل غــري
كيـة  نفس اجلنس تسجيل قراهنم لكي حيصلوا علـى حقـوق املل          

ويتمتع الزوجان مـن نفـس اجلـنس        . وغريها من االستحقاقات  
ــة الــيت يتمتــع هبــا الزوجــان املختلفــان يف     بــنفس حقــوق امللكي

  .والتبين اجلنس، بيد أن مثة فروقا بينهما يف جمال اإلرث

توجـد حمـاكم متخصـصة لقـضايا      وتابعت قائلة إنـه ال     - ٢٨
ون يف األســرة يف ســلوفينيا، علــى أن بعــض القــضاة متخصــص  

املـساعدة القانونيـة اجملانيـة فمتاحـة         أمـا . هذا اجملال من القانون   
جلميع املواطنني الذين بفتقرون إىل املوارد املالية لـدفع الرسـوم           
ــة، وميكـــن احلـــصول بـــسهولة علـــى املعلومـــات عـــن     القانونيـ

  .احلكومية املساعدة القانونية من احملاكم ومن املنظمات غري
قالــــت إن األســــرة ): لوفينياســــ (الــــسيدة ســــاليكل  - ٢٩

يف املائـــــــة زيـــــــادة يف  ١٠الوحيـــــــدة األب أو األم تتلقـــــــى 
ــى     ــق ذلــــك علــ ــة وينطبــ ــساعدة االجتماعيــ ــتحقاقات املــ اســ

  .املدعوم السكن
قالـت، يف ختـام     ): سلوفينيا (السيدة بوشنيك رودل    - ٣٠

املناقـشة، إن احلــوار يف اللجنـة كــان مفيــدا جـدا لوفــدها ومــن    
 بــذل مزيــد مــن اجلهــود يف ســبيل حتقيــق شــأنه أن حيفــزه علــى

  .للمرأة املساواة
  .٠٥/١٧ رفعت اجللسة الساعة  

  


