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 .٠٠/١٠افُتتحت اجللسة الساعة  
ــارير املقدمــ   ــراف مبوجــب    النظــر يف التق ــدول األط ــن ال ة م

 )تابع( من االتفاقية ١٨ املادة
 رابع لسلوفاكياالتقارير الدورية اجملمعة الثاين والثالث وال

)CEDAW/C/SVK/4  و CEDAW/C/SVK/Q/4 و Add.1( 
بناًء على دعوة الرئيـسة اختـذ وفـد سـلوفاكيا مقاعـده              - ١

 .إىل طاولة اللجنة
ــتروفوفا - ٢ ــلوفاكيا (الـــسيدة سـ ــر ): سـ عرضـــت التقريـ

ــع     ــرأة يف اجملتمــ ــع املــ ــسلوفاكيا وقالــــت إن وضــ ــدوري لــ الــ
ــستند إىل القــانون وإىل اال  ــسلوفاكي ي ــة، مبــا  ال تفاقيــات الدولي

فيها اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وهـي         
. اتفاقيــات ملزمــة للبلــد وهلــا األفــضلية علــى القــانون احمللــي       

وأضــافت أن ســلوفاكيا ترجــو أن تقــدم الــصك الــذي يــصدق 
 . من االتفاقية قبل هناية هذا العام٢٠على املادة 

ره الدوري الراهن يف أيار مـايو       ومنذ تقدمي البلد لتقري    - ٣
ووضعته عـضويته   .  توسع يف أنشطته والتزاماته الدولية     ٢٠٠٧

يف جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة ورئاســته للجنــة وزراء   
ــوق        ــشاطاً يف جمــال حق ــر ن ــدول األكث ــني ال ــا، ب ــس أوروب جمل
اإلنسان على الـصعيد الـدويل، وأدى ذلـك إىل انتخابـه جمللـس              

 . حلقوق اإلنساناألمم املتحدة
 ٢٠٠٦وعلى الصعيد الدويل ففي بيان احلكومة لعـام         - ٤

تعهدت اجلكومـة صـراحة بتعزيـز املـساواة بـني املـرأة والرجـل               
باعتبار ذلك عامالً هاماً يف تنمية الدميقراطيـة وإعمـال حقـوق            
اإلنسان، ورغبة يف االمتثال اللتزامـات البلـد مبوجـب القـانون            

 .وليةاحمللي واملعاهدات الد
وأضـــافت أن الوثـــائق الوطنيـــة األساســـية يف حمـــيط      - ٥

 بـني  ٢٠٠١اهتمامات اللجنة هي مفهوم تكـافؤ الفـرص لعـام        
 -٢٠٠٥ســــترياتيجية الوطنيــــة للفتــــرة املــــرأة والرجــــل، واال

 والقـضاء   ، املتعلقة مبنع العنف ضد املرأة داخل األسـرة        ٢٠٠٨
ــه ــق بــني العمــل    . علي ــدابري التوفي ــضالً عــن هــذا فت ــاة وف  واحلي

 وجيـــــري اآلن إعـــــداد ٢٠٠٦األســـــرية اعتمـــــدت يف عـــــام 
-٢٠٠٩لمـساواة بـني اجلنـسني للفتـرة       االستراتيجية الوطنيـة ل   

 لتحـل حمــل خطــة العمــل الوطنيــة مــن أجــل املــرأة الــيت  ٢٠١٣
ومت رصـد تنفيـذ االلتزامـات       . ٢٠٠٧انتهى العمل هبـا يف عـام        

اءت الــواردة يف تلــك الــصكوك وتقييمهــا، ولألســف فقــد جــ  
 .النتائج أحياناً أكثر شكلية منها موضوعية

واستطردت تقول إن اآلليات الوطنية لتكـافؤ الفـرص          - ٦
فلجنـة حقـوق    . واملساواة بني اجلنسني أنشئت على عدة صعد      

اإلنــسان واجلنــسيات ووضــع املــرأة، وكــذلك اللجنــة الدائمــة   
للمـــساواة بـــني اجلنـــسني وتكـــافؤ الفـــرص موجودتـــان علـــى   

ربملاين، بينما أنشئ جملـس املـساواة بـني اجلنـسني يف            املستوى ال 
، باعتبــاره هيئــة استــشارية وتنــسيقية وهيئــة ٢٠٠٨بدايــة عــام 

خرباء لتنفيذ مبدأ املساواة بني اجلنسني؛ ورأسـه  وزيـر العمـل             
ويتألف اجمللس من كبار ممثلي     . والشؤون االجتماعية واألسرة  

.  احلكوميـــةاإلدارة، واملؤســـسات العلميـــة واملنظمـــات غـــري   
ــدد      ــأن حتـ ــة بـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــة للمنظمـ ومسحـــت احلكومـ

 ويسرت احلوار معها من خـالل جلنـة      ،أولوياهتا ملواضيع بعينها  
ــة للمجلــس  ــشارية تابع ــسني   . است ــني اجلن ــساواة ب ــا إدارة امل أم

ويـشرف  . وتكافؤ الفرص فهـي تقـوم بـدور األمانـة للمجلـس           
ــشؤون ا     ــل والـ ــر العمـ ــرة وزيـ ــى اإلدارة مباشـ ــة علـ الجتماعيـ

واألســرة، ممــا مكنــها مــن إدمــاج املــساواة بــني اجلنــسني يف        
 .الوثائق الوزارية ذات الصلة

وملــــا كانــــت وزارة العمــــل والــــشؤون االجتماعيــــة   - ٧
واألسرة تنسق تكافؤ الفرص فقد أنشئ مركز لتكافؤ الفـرص          
وتقــدمي املــساعدة داخــل إدارة املــساواة بــني اجلنــسني وتكــافؤ  

فة إىل هـذا يتلقـى عـدد مـن مـوظفي اخلدمـة              وباإلضـا . الفرص
العامـــة علـــى خمتلـــف الـــصعد يف إدارة الدولـــة تـــدريباً لتعزيـــز  
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القدرات اإلدارية املتعلقة بتعميم مراعاة املساواة بني اجلنـسني،    
مــع تركيــز خــاص علــى تنفيــذ النــهج اجلنــساين وإجيــاد مراكــز  
ــواحي      ــاة النـ ــيم مراعـ ــسني وتعمـ ــني اجلنـ ــساواة بـ ــصال للمـ اتـ

 .نسانية داخل الوزارات ويف األقاليماجل
ــار     - ٨ ــة االجتــ ــوطين ملكافحــ ــامج الــ ــد الربنــ ــد اعتمــ وقــ

ــاملة   ــتراتيجية وطنيــــة شــ . باألشــــخاص، مــــؤخراً لتــــوفري اســ
والربنــامج يركــز علــى التعــاون والتنــسيق بــني مجيــع أصــحاب  

ــار  ــع االجتـ ــصلحة ملنـ ــدمي   ،املـ ــة لتقـ ــروف املالئمـ ــد الظـ  وأوجـ
ف تنفـــذ االســـتراتيجية بـــدعم وســـو. املـــساعدة إىل الـــضحايا

سياسي ومايل من احلكومـة وسـوف يطلـب إىل اجملتمـع املـدين       
وعلى وجه التحديـد فـإن وزارة   . أداء دور نشط يف هذا اجملال     

الداخلية تتعاون مع املنظمات غري احلكومية اليت توفر املالجـئ          
الــــسرية والرعايــــة الــــصحية واملــــشورة النفــــسية إىل جانــــب  

 .خرىخدمات اجتماعية أ
ومــضت تقــول إن ســلوفاكيا اعتمــدت خطــة العمــل    - ٩

ــه    ــرأة والقـــضاء عليـ ــة ملنـــع العنـــف ضـــد املـ -٢٠٠٥(الوطنيـ
، الــيت تــشدد علــى أن هــذا العنــف قــائم علــى أســاس  )٢٠٠٨

ولألسف فقد اعتمدت اخلطـة دون مـوارد ماليـة          . نوع اجلنس 
 وطلب إىل الكيانات املـسؤولة عـن التنفيـذ متويلـها مـن              ،الزمة
ياهتــا اخلاصــة، ممــا ثبــت أنــه غــري كــاف لتحقيــق أهــداف    ميزان
وعلى ذلك ستطلب اعتمادات يف امليزانية خلطة العمـل      . اخلطة

، وســـوف تـــشمل أنـــشطة جديـــدة    ٢٠١٢-٢٠٠٩للفتـــرة 
ومولـت احلكومـة   . بإسهام من الصندوق االجتماعي األورويب    

محلــة مبدئيــة لوقــف العنــف املــرتيل ضــد املــرأة بإذكــاء الــوعي   
مث إن التـشريعات    . ي بالعنف القائم على نوع اجلنس     اجلماهري

أحرزت يف السنوات األخرية تقـدماً كـبرياً فيمـا يتعلـق حبمايـة              
 .ضحايا العنف

وأعـدت وزارة الـصحة برناجمـاً وطنيـاً حلمايـة الــصحة       - ١٠
اجلنـــسية واإلجنابيـــة علـــى أســـاس املبـــادئ التوجيهيـــة ملنظمـــة  

ومتثلـت أهدافـه يف     . خـرى الصحة العامليـة والوثـائق الدوليـة األ       
ــة وحتــسني       ــى اخلــدمات الطبي ــساواة يف احلــصول عل ــز امل تعزي
الوصــول إليهــا؛ ومنــع العنــف املــرتيل واالعتــداءات اجلنــسية       
والتــدخل يف الربنــامج وذلــك ملنــع االجتــار بــاملرأة مــن منظــور   

 .ولألسف مل تعتمد احلكومة لآلن ذلك الربنامج. طيب
بيـة فهـي تـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً          أما قضية الـصحة اإلجنا     - ١١

ومل يكـن التعقـيم     . مبا يدعى مـن تعقـيم قـسري للنـساء الرومـا           
ــةً يف ســلوفاكيا وال هــو      ــةً رمسي ــداً سياســةً حكومي القــسري أب

ــاً   ــدةً رمسي ــة ال تتحمــل أي   . ممارســةً مؤي ــذا فاحلكوم ــى ه وعل
 وقــد اعتمــدت ،مــسؤولية سياســية عــن عمليــات التعقــيم تلــك

ويــسلم قــانون . تلــك االهتامــات يف املــستقبلعــدة تــدابري ملنــع 
ــالتعقيم غـــري    ــائي اجلديـــد اخلـــاص بـ ــانون اجلنـ العقوبـــات بالقـ

 يومــاً بــني ٣٠ وطبــق وضــع مهلــة إجباريــة قــدرها  ،املــشروع
 .املوافقة احلرة للمريض وإجراء التعقيم

ورغـــم التحـــسينات الكـــبرية يف املـــساواة بـــني املـــرأة   - ١٢
فهنـاك  . نالك بعض التفاوتـات والرجل يف سوق العمل تبقى ه     

توازن نسيب بني أعداد النساء والرجال؛ ومـع ذلـك مثـة دالئـل              
فـالثغرة يف   . على التفرقة علـى أسـاس اجلـنس يف جمـال األجـور            

األجـــور بـــني املـــرأة والرجـــل آخـــذة يف الزيـــادة يف الـــسنوات 
األخرية؛ ونتيجة هلذا تتلقى املرأة أيضاً معاشـات تقاعديـة أدىن           

ــن الرجــل   واســتحدث آخــر التعــديالت يف قــانون العمــل     .م
املــساواة يف األجــر عــن العمــل املتــساوي، وكــذلك يف العمــل  

 .ذي القيمة الواحدة
وأضــافت أنــه علــى الــرغم مــن عــدم اســتخدام نظــام     - ١٣

ــة واألســرة      ــشؤون االجتماعي ــإن وزارة العمــل وال حــصص، ف
تنفذ آليات بديلة للتغلب علـى احلـواجز الـيت حتـد مـن وصـول             
املرأة إىل املناصب اإلدارية العليا يف السياسة واالقتـصاد؛ وهـي      
تــشمل التثقيــف والتــدريب، وإقامــة الــشبكات، واملــساعدة يف 
التوفيـــق بـــني العمـــل واحليـــاة األســـرية، وتعزيـــز املـــسؤولية       

 .اجلماعية
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أما التنميط اجلنساين يف التعليم والعمل فهـو قـوي إىل            - ١٤
ة يف جمــاالت العلــوم االجتماعيــة  واملــرأة هــي املهيمنــ . حــد مــا

وتزمــع ســلوفاكيا . ويتــرجم هــذا إىل التفرقــة يف ســوق العمــل 
اختاذ تدابري أخرى لصاحل املرأة يف التكنولوجيات اجلديـدة ويف       
الترقي يف العمل الذي كـان يعتـرب يف الـسابق ميـدانا للـذكور،               
وذلــك بغيــة القــضاء علــى هــذه التفرقــة، أوالً يف التعلــيم مث يف  

وسـوف يـوىل االهتمـام لتـدريب املعلمـني علـى            . ق العمـل  سو
 .القضايا املتعلقة بالسياسات اجلنسانية

 ٦ إىل ١املواد من 
ــان - ١٥ ــدر تـــصديق   : الـــسيد فلينترمـ ــا يقـ ــه بينمـ ــال إنـ قـ

 فإنــه ٢٠٠١ســلوفاكيا علــى الربوتوكــول االختيــاري يف عــام  
ينبغـــي فعـــل املزيـــد لإلعـــالن عـــن االتفاقيـــة والربوتوكـــول       

وتـساءل عمـا سـتفعله      . تياري واملالحظات اخلتامية للجنة   االخ
 .احلكومة لتعميم تلك الوثائق على نطاق أوسع

 مـن قائمـة     ٢وكانت سلوفاكيا يف ردها على السؤال        - ١٦
) Add1 و CEDAW/C/SVK/Q/4(اللجنـــة للقـــضايا واملـــسائل 

قالت إن نسبة كبرية من السكان معرفتها غـري كافيـة حبقوقهـا             
ــة مم ــات     . ارســتهاوكيفي ــدمي معلوم ــد تق ــن املفي ــذا يكــون م ول

حمــددة عــن الفئــات الــيت تــستهدفها أنــشطة إذكــاء الــوعي الــيت 
يقوم هبا أمـني املظـامل واملركـز الـوطين حلقـوق اإلنـسان، وعـن                

 .االعتمادات يف امليزانية املخصصة هلما لتحقيق ذلك الغرض
 ذكـرت أن جلميـع      ٣ويف رد سلوفاكيا علـى الـسؤال         - ١٧
ــا      مع ــدقت عليهـ ــيت صـ ــة الـ ــسان الدوليـ ــوق اإلنـ ــدات حقـ اهـ

ــة   فينبغــي أن يــشرح  . ســلوفاكيا أفــضلية علــى القــوانني الوطني
الوفد كيفية حتديـد مـا إذا كـان أي حكـم يف معاهـدة حلقـوق               

ــاً لألشــخاص الطبيعــيني   ومــا إذا كــان : اإلنــسان يعطــي حقوق
القاضي العـادي يـستطيع البـت يف األمـر أو مـا إذا كـان ذلـك                

وكــذلك إذا . ن إجــراًء خاصــاً أمــام احملكمــة الدســتورية يتــضم
حدث تضارب بني قـانون حملـي وحكـم مـن أحكـام االتفاقيـة         

فهل نعرف ما إذا كان القاضي يستطيع إغفال القـانون احمللـي             
وتـــساءل أخـــرياً عمـــا إذا كـــان ينظـــر إىل  . وتطبيـــق االتفاقيـــة

هــا االتفاقيــة علــى أهنــا اإلطــار لكــل سياســات احلكومــة وبراجم 
ــدان املـــ  ساواة بـــني اجلنـــسني، ألن العـــرض  وتـــشريعاهتا يف ميـ

 .يشر إال إىل منهاج عمل بيجني مل
ووفقــــــــاً للمعلومــــــــات املقدمــــــــة مــــــــن الدولــــــــة  - ١٨

)CEDAW/C/SVK/4 فهنــــاك طبيبــــة رفعــــت )٧٥ ،الفقــــرة ،
قـــضية عـــن التمييـــز أمـــام احملـــاكم اســـتناداً إىل فتـــوى خـــبرية   

وقـال  . حلقـوق اإلنـسان   لصاحلها صـدرت عـن املركـز الـوطين          
ــدهش لقــراءة تلــك القــضية الــيت رفــضت وحكــم علــى       ــه ي إن
ــة بــدفع تكــاليف احملكمــة، وهــو يــستغرب مــا إذا كــان     املدعي

وقال إنـه ينبغـي     . املركز استطاع املساعدة يف استئناف القضية     
أن يقدم الوفد معلومـات عـن العقبـات الـيت يـتعني علـى املـرأة                  

 ومـا إذا كانـت املـساعدة        ،اكمالتغلب عليهـا للوصـول إىل احملـ       
القانونيــة تتــوافر للمــرأة، ومــا إذا كانــت احلكومــة تــسعى إىل    

 .تيسري وصول املرأة إىل احملاكم إلعمال حقوقها
أشارت إىل ثـالث حـاالت يف إطـار         : السيدة هياشي  - ١٩

ــالتقرير     ــفها بـ ــاء وصـ ــز جـ ــع التمييـ ــانون منـ ــان (قـ  ٧٥الفقرتـ
الــة الــيت ذكرهــا الــسيد ، وتــساءلت عــن الــسبب يف احل)٧٦ و

فلنترمــان، يف أن الطبيبــة اضــطرت إىل اللجــوء للمحــاكم ومــا  
. إذا كان مركز حقوق اإلنسان أصـدر فتـوى خـبرية لـصاحلها       

ــالفتوى      ــد بــ ــل مل يتقيــ ــاحب العمــ ــين أن صــ ــذا يعــ ــل هــ فهــ
 دائـرة زيلينـا،     يصحح العمل التمييـزي؟ وثانيـاً ففـي قـضية          ملو

يـة قـد توجهـت مباشـرة        إذا كانـت املدع    ليس مـن الواضـح مـا      
ــراءات  قـــضائية دون أن تـــسجل أوالً شـــكوى لـــدى    إىل إجـ

ويف احلالــة الثالثــة تــساءل عمــا إذا    . مركــز حقــوق اإلنــسان  
كانت املرأة أعلمت بإمكانية طلـب التعـويض يف إطـار النظـام             
 .القانوين، فليس من الواضح السبب يف قرارها أال تفعل ذلك
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 قالــت إن مــن املفيــد أن :الــسيدة تافــاريس دا ســيلفا - ٢٠
تقدم معلومات عـن نتـائج تقيـيم فتـرة الـسنوات العـشر األوىل               
من خطـة العمـل باملـساواة بـني اجلنـسني، الـيت انتـهت يف عـام                  

وأضــافت أهنــا ترغــب يف معرفــة مــا إذا كــان مفهــوم  . ٢٠٠٧
ــام    ــة أساســية   ٢٠٠١تكــافؤ الفــرص املعتمــد يف ع  جمــرد وثيق

ن هــذا فــإن الــربط بــني    وفــضالً عــ . نظريــة، أم خطــة عمــل  
 .الوثيقتني يف حاجة إىل توضيح

وقد تغريت آليات احلكومـة مـراراً وهـي تقـدر تقـدمي              - ٢١
أي تفــسري لآلليــات املوجــودة وتتــساءل عــن الفلــسفة يف هــذه 

فاملساواة بني اجلنسني ترتبط باألسرة ولكنها تـرتبط        . التقلبات
فينبغـي  . ةأيضاً بالعمـل والتعلـيم والـصحة واألحـزاب الـسياسي          

ــربط بــني املــساواة بــني      ــة ال تقــدمي معلومــات إضــافية عــن أمهي
اجلنــسني واألســرة والعالقــة بــني الــشبكات املؤســسية املعقــدة؛ 
وكــذلك عمــن يــؤدي الــدور الرائــد يف تعمــيم مراعــاة املــسألة  

 .اجلنسانية
وكانت اللجنـة قـد مسعـت مـن مـصادر أخـرى أنـه مل               - ٢٢

اء الروما يف جماالت من قبيـل       حيرز أي تقدم يذكر يف حالة نس      
ومل . التعلــيم والــصحة واإلســكان واالنــدماج يف ســوق العمــل

ـــ  ــة إال معلومـ ــدم الدولــ ــى   تقــ ــا علــ ــة يف ردهــ ــري كافيــ ات غــ
 مـن قائمـة اللجنـة للقـضايا واملـسائل؛ ولـذا يـتعني               ١٨ السؤال

تقــدمي معلومــات إضــافية عــن كيفيــة مواجهــة نــساء الرومــا        
 .وأطفاهلن لصعوبات معينة

طلبــت توضــيحات عــن  : شــيلينغ - الــسيدة شــوب - ٢٣
 ،الفــرق بــني جلنــة حقــوق اإلنــسان واجلنــسيات ووضــع املــرأة  

وتـساءلت عمـا إذا كانـت       . وجلنة تكافؤ الفرص ووضع املـرأة     
 .اللجنتان يف داخل الربملان أم أهنما أنشئتا بوساطة الربملان

ــة يف     - ٢٤ ــاحترام احلقــوق املبين ــدول األطــراف ملزمــة ب وال
، وتنطبـــق تلـــك االلتزامـــات. تفاقيـــة ومحايتـــها والوفـــاء هبـــااال
على اإلجراءات احلكوميـة أو التـصديق فحـسب بـل وعلـى           ال

ــرأة مـــن انتـــهاكات حقـــوق اإلنـــسان مـــن قبـــل     ــها للمـ محايتـ
فهــي ال تــستطيع قبــول الواقــع . أشــخاص أو منظمــات خاصــة

ال تتحمـل أي    ”املذكور يف البيان التمهيدي مـن أن احلكومـة          
 عـن عمليـات التعقـيم القـسري املـدعى هبـا             “ةلية سياسي مسؤو

ــسياسة   ــد تلــك ال ــهاكات   . ألهنــا مل تؤي ــاً عــن االنت ــداً متام وبعي
اإلدارية أو غريها فإن ذلك حيدث، وحـدث العجـز عـن اختـاذ              

 .أي إجراء وقائي
 مــن االتفاقيــة تــنص علــى تــدابري خاصــة ١-٤واملــادة  - ٢٥

 املــرأة والرجــل، مؤقتــة بغــرض حتقيــق مــساواة موضــوعية بــني 
ــة   ــبني التوصــية العام ــدابري   ٢٥وت ــق تلــك الت  بوضــوح أن تطبي

 ومــع هــذا يبــدو أن هنــاك نقــصا يف تفهــم ،لــيس إجــراًء متييزيــاً
مفــــاهيم املــــساواة املوضــــوعية والتــــدابري اخلاصــــة املؤقتــــة يف 

ــانون     . ســلوفاكيا ــديل لق ــال كــثرياً أن آخــر تع ــشغل الب ــا ي ومم
 نصاً خمففاً عن الـصياغة املقترحـة        مكافحة التمييز مل يشمل إال    

فتـساءلت عـن كيفيـة إزمـاع احلكومـة االسـتفادة            .  أ ٨للمادة  
من تلك املؤسسة الضعيفة يف تنفيذ تدابري خاصة مؤقتـة، ومـن           
التوصـــية العامـــة للجنـــة وســـائر أحكـــام احملـــاكم ذات الـــصلة  

 .الصادرة عن حمكمة العدل األوروبية
ا إذا كانـت التوصـيات      ومضت تقول إهنا تتساءل عمـ      - ٢٦

العامة للجنة تترجم إىل مجيع اللغات املستخدمة يف البلد، ومـا           
إذا كانت احلكومة توفر تدريباً شامالً ألفراد احلزب الـسياسي    
والربملانيني فيما يتعلق بالتزام البلـد مبوجـب االتفاقيـة ومفـاهيم            

 .املساواة الشكلية واملوضوعية والتدابري اخلاصة املؤقتة
تكلمـت بوصـفها عـضواً يف اللجنـة فقالــت     : الرئيـسة  - ٢٧

إن اللجنة، ظلت لعدة سـنوات توصـي، وإن كـان ذلـك لـيس               
شرطاً رمسياً، بأن تقدم الدول األطـراف تقاريرهـا الدوريـة إىل            

ولعـل  . الربملان بغيـة تعزيـز الوضـوح يف عمليـة إعـداد التقـارير             
تكـافؤ  جلنة حقوق اإلنسان واجلنـسيات ووضـع املـرأة، وجلنـة            

ــة    ــدرجا يف تلـــك العمليـ ــن أن تـ ــرأة ميكـ ــع املـ . الفـــرص ووضـ
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وتــساءلت عمــا إذا كــان تــدريب حمــدد يقــدم للهيئــة القــضائية 
 ومـا  ،وطلبة احلقوق بـشأن االتفاقيـة والربوتوكـول االختيـاري     
 .إذا كانت االتفاقية يرجع  إليها يف أي قضايا أمام احملاكم

قالـت  ): اكيااجلمهوريـة الـسلوف    (السيدة جانكولوفـا   -٢٨
إن أمــني املظــامل واملركــز الــوطين حلقــوق اإلنــسان قــد ينــشران 
ــشبكة     ــى الـ ــفحاهتما علـ ــستكملة يف صـ ــات مـ ــام معلومـ بانتظـ
ــة    ــانون مكافحـ العامليـــة، تـــشمل معلومـــات عـــن تعـــديالت قـ

ويــستطيع أي شــخص يعتقــد أنــه تعــرض للتمييــز أن   . التمييــز
مـة قانونـاً    وأحكامـه ليـست ملز    . يتصل باملركز الوطين مباشرةً   

 .ولكن تبذل اجلهود عادةً حلل املشاكل عن طريق الوساطة
ــا  -٢٩ ــسيدة مورينوفــ ــلوفاكيا (الــ قالــــت إن وزارة ): ســ

ــام    ــدت يف عـ ــة عقـ ــرباء   ٢٠٠٥اخلارجيـ ــية للخـ ــة دراسـ  حلقـ
ضـــــمت اإلدارات احلكوميـــــة واملنظمـــــات غـــــري احلكوميـــــة 

ــاري    ــول االختيـ ــة والربوتوكـ ــق باالتفاقيـ ــا يتعلـ ــم مبـ . إلعالمهـ
ويتـضمن  . ف تستمر تلك احللقات الدراسية يف املستقبل      وسو

موقــع الــوزارة علــى الــشبكة العامليــة معلومــات عــن اللجنــة        
وميكــــن أن . ونــــصوص التقاريرالدوريــــة وتوصــــيات اللجنــــة

وســـوف . تـــضاف حاليـــاً املالحظـــات اخلتاميـــة هلـــذه اجللـــسة
. تترجم التوصيات العامة للجنة وتنشر على املوقع اإللكتـروين         

ف يعــرض التقريــر املقــدم إىل هــذه اللجنــة علــى جلنــة       وســو
 .حقوق اإلنسان واجلنسيات ووضع املرأة

ــبقية      -٣٠ ــة أس ــسان الدولي ــوق اإلن ــدات حق وتعطــى ملعاه
ــسلوفاكيا   ــي ل ــانوين احملل ــزم اختــاذ  ،علــى النظــام الق ــذا ال يل  ول

وبوســع القــضاة أن يطبقــوا أحكــام    . ترتيبــات تنفيــذ خاصــة  
 ويستطيع أي شخص يرى أن حقوقـه        ،االتفاقية بشكل مباشر  

 .ال تراعى أن يتقدم بشكوى إىل احملكمة الدستورية
قالــت إن النظــام  ): ســلوفاكيا (الــسيدة جانكولوفــا  - ٣١

واحملاكم تقوم بإجراء حتقيقاهتـا وميكـن       . القضائي نظام مستقل  
أن تراعي توصيات املركز الوطين حلقوق اإلنسان ولكنها غـري        

 عدل قـانون مكافحـة التمييـز لكـي يـزود            وقد. ملزمة باتباعها 
وكانـت الفكـرة هـي القـضاء        . املركز الـوطين بـأدوات إضـافية      

على إجراءات احملاكم حبل املنازعات عن طريـق الوسـاطة قبـل           
 .إحالتها إىل احملاكم

ــا  - ٣٢ ــسيدة هانوالكوف قالــت إن املركــز  ): ســلوفاكيا (ال
ان للـذين   الوطين حلقوق اإلنسان يقدم خدمات استشارية باجملـ       

 وقــرارات اجمللــس الــوطين ليــست  .يــرون أن حقــوقهم تنتــهك 
توصيات ويترك للمحـاكم تقريـر مـا إذا كانـت ترغـب يف               إال

ويقدم التدريب سنوياً للقضاة وطلبـة القـانون        . االستفادة منها 
 .وهم يدركون متاماً وظائف اجمللس الوطين

ــا  - ٣٣ ــسيدة مورينوف ــدورات ): ســلوفاكيا (ال  قالــت إن ال
التدريبيــة يف أكادمييــة العــدل تــوفر التــدريب يف جمــال مكافحــة 

ويــوفر مكتــب النائــب العــام  . التمييــز للقــضاة وأعــضاء النيابــة 
ورئاسة قوات الشرطة حلقات دراسية عن العنف ضـد املـرأة،           
ولــدى وزارة الــصحة عــدة دورات تدريبيــة تركــز علــى ذلــك  

ــسان   . اجملــال ــوطين حلقــوق اإلن ــد أجــرى املركــز ال ــشطة وق  أن
ــوم     ــا تقـ ــز بينمـ ــة التمييـ ــة ملكافحـ ــم محلـ ــوعي ونظـ ــاء الـ إلذكـ

 .الوزارات املختلفة بأنشطتها اإلضافية
قـال إن جلنـة تكـافؤ       ): سـلوفاكيا  (السيد هانوالكوفا  - ٣٤

الفرص ووضع املرأة قد أنشأت من قبل جلنـة حلقـوق اإلنـسان     
وأعـضاء اللجنـة أعـضاء يف الربملـان         . واجلنسيات ووضـع املـرأة    

ــيم  وخــ  واالجتــار ،رباء يف سياســات اجلنــسني والوصــم يف التعل
ومهمــة . بالبــشر وجمــاالت أخــرى وممــثلني للقطــاع األكــادميي 

ــشأن       ــشورة ب ــة إســداء امل ــسيق آراء اخلــرباء بغي ــة هــي تن اللجن
 .تعديل مشاريع القوانني بطريقة حمايدة بالنسبة للجنسني

لـى  وأنشئ جملس قضايا اجلنسني بوصفه آلية تنسيق ع        -٣٥
 ويرأسه وزير الـشؤون االجتماعيـة ويـضم         ،املستوى احلكومي 

أعضاء من اإلدارة احلكومية وعدداً قليالً مـن ممثلـي املنظمـات            
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ــة ــاليم   . غـــري احلكوميـ ــذلك إدراج ممثلـــي األقـ ــم كـ ــن املهـ ومـ
 .والبلديات يف أنشطته

وملا كانت قضايا سياسة اجلنسني ينظر إليها على أهنـا           -٣٦
ــة واألســرة،   أحــد جمــاالت وزارة ا  ــشؤون االجتماعي لعمــل وال

فــإن اجلهــود تبــذل لتعميمهــا مــن خــالل االســتراتيجية الوطنيــة 
تلقـى  وقـد  . للمساواة بني اجلنسني، الـيت تعـدها احلكومـة اآلن       

بضع مئات من املوظفني احلكوميني تدريباً يف دورة مدهتا عـام        
كمـا  . واحد بشأن تنفيذ السياسة اجلنسانية واملنظور اجلنـساين       

أنشأت احلكومة جلنة تشاور تكون حمفالً تعرب فيه املنظمـات     
 .غري احلكومية عن آرائها وتقدم توصياهتا

نـسانية  وغريت إدارة سياسات األسرة والسياسات اجل      -٣٧
امسهــا، إذ أن الــسياسة اجلنــسانية منفــصلة عــن سياســة األســرة  

ومت التوسـع يف اإلدارة     . اليت هتتم أساساً مبزايا وحـوافز األسـرة       
 موظفـاً وتقـدم تقاريرهـا مباشـرة إىل وزيـر العمـل              ١٤لتشمل  

والشؤون االجتماعية واألسرة حبيث تنخرط مباشرة يف وضـع         
 .لربنامج االجتماعيخطة وطنية وإصالحات التقاعد وا

قالت إن شعب الروما    ): سلوفاكيا (السيدة بوتسوفا  -٣٨
 ممـا يعـين أنـه ميكـن أن يبـدأ العمـل              ،بدأ يتقبل هويته ألول مرة    

وأضـافت أن مهمتـها األوىل يف منـصبها         . لتغيري أسلوب حياته  
 كانــت زيــارة  ،باعتبارهــا احلكومــة املفوضــة لقــضايا الرومــا    

تعرف علـى احتياجـات النـاس حبيـث      مستوطنات الروما بغية ال   
وقــد . ميكــن ترتيــب حلــول املــشاكل مــن القاعــدة فمــا فــوق   

 مليـــون دوالر لتغطيـــة اجملـــاالت ٣٠٠خـــصص مبلـــغ حـــوايل 
املختلفـــة املتعلقـــة بـــشعب الرومـــا مبـــا فيهـــا مـــسائل اجلنـــسني 

وجيـري اآلن تطبيـق     . والصحة والقضايا االجتماعية والسكانية   
قع أن تتـوافر النتـائج وقـت تقـدمي       ويتو ،مؤشرات رصد التنفيذ  

 .التقرير الدوري التايل لسلوفاكيا
وأصـــــبحت الرومـــــا أغلبيـــــة الـــــسكان يف بعـــــض      - ٣٩

وتبــذل اجلهــود حاليــاً لتعزيــز التعلــيم . املــستوطنات والبلــديات

املتعـــدد الثقافـــات يف املـــدارس فهـــذه هـــي الطريقـــة الوحيـــدة  
 فليـست   .لضمان أن تكون للروما حقوق متسارية كمـواطنني       

 إذ أن الكــثري مــن شــعب الرومــا ،هلــم إىل اآلن فــرص متكافئــة
وتبـــذل . ليـــست لـــديهم مـــؤهالت كافيـــة لقبـــوهلم يف العمـــل

ــدريب     ــة مهــاراهتم وحــرفهم يف مــدارس الت اجلهــود اآلن لتنمي
وقـد صـنفت لغـة الرومـا        . املهين وإدمـاجهم مـع بقيـة الـسكان        

ــا م    ــسكان الروم ــة ألن ال ــة دعــم اإلحــساس باهلوي ــون بغي عروف
.  مــسجلني يف التعـداد الــوطين ٩٠٠٠٠بـأهنم أكثـر كــثرياً مـن    

وكان التصنيف أداة حيوية لتشجيع الرومـا علـى االنـدماج يف            
 .السكان العاديني واملشاركة يف رسم السياسات

قالـت إن سـلوفاكيا     ): سلوفاكيا (السيدة جانكولوفا  - ٤٠
ئب رئـيس   عندما قبلت يف االحتاد األورويب تغري اسم وظيفة نا        

الوزراء إىل نائب رئيس الوزراء للمجتمـع القـائم علـى املعرفـة             
لـذا أصـبح    . والشؤون األوروبيـة وحقـوق اإلنـسان واألقليـات        

ضــمن مــسؤوليات نائــب رئــيس الــوزراء املــسؤولية عــن تنفيــذ 
 .حقوق اإلنسان لفئات األقليات

قالـــت إنـــه عنـــد   ): ســـلوفاكيا (الـــسيدة مورينوفـــا  - ٤١
 اتفاقيـة دوليـة تكـون الـوزارة املختـصة هـي             التصديق علـى أي   

 .اليت حتدد ما إذا كانت هلا أسبقية على النظام القانوين احمللي
ــا  - ٤٢ ــسيدة هانوالكوف ــلوفاكيا (ال ــس  ): س ــت إن جمل قال

املساواة بني اجلنسني عقد عدة حلقات عمل تدريبيـة يف جمـال            
قضايا اجلنسني حـضرها أعـضاء مـن اهليئـة القـضائية ومـوظفي              

واحلكومـــة مدركـــة متامـــاً .  مبـــساعدة خـــبري أملـــاين،حلكومـــةا
للحاجـــة إىل ضـــمان امتثـــال مؤســـسات الدولـــة اللتزاماهتـــا      
مبوجب االتفاقية، وااللتزامات مشمولة أيضاً بدورات جامعيـة      

ويطلـع القـضاة بانتظـام علـى الربوتوكـول          . يف القانون الـدويل   
ائم علـى نـوع     االختياري، والسيما فيما يتعلق مبعىن العنف الق      

 .اجلنس
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ــة      -٤٣ ــة رمسيـ ــسري سياسـ ــيم القـ ــة التعقـ ــن عمليـ ومل تكـ
للحكومــة يف يــوم مــن األيــام، وهــو األمــر الــذي أجيــب عليــه  

 باسـتهالل إجـراءات حماكمـة ضـد جنـاة           ،بادعاءات هبذا املعىن  
وأجريـــت حتقيقـــات يف أقـــسام التوليـــد . غـــري معـــرويف اهلويـــة

ظهر أي دليـل علـى      وأمراض النساء يف املستشفيات حيث مل ي      
وصحيح أن التعقـيم يوصـى بـه كوسـيلة لتنظـيم            . عمل جنائي 

ــب       ــالم املرضــى بالعواق ــاء إع ــب إىل األطب األســرة ولكــن يطل
وعلى أي حال فالتعقيم أكثـر شـيوعاً        . وتأمني موافقتهم احلرة  

وهنـاك شـرط قـانوين بـأن        . يف فئات األقليات منـه بـني الرومـا        
 . أي عملية قيصرية والتعقيم يوماً بني إجراء٣٠تنقضي فترة 

ــا   -٤٤ ــسيدة جانكولوف ــدابري  ): ســلوفاكيا(ال قالــت إن الت
ــادتني     ــادين مبوجــب امل ــة تتخــذ يف عــدد مــن املي  اخلاصــة املؤقت

 مـــن قـــانون مكافحـــة التمييـــز، وبوجـــه خـــاص يف ٨ و ١-٢
حــــاالت عــــدم القــــدرة أو اخنفــــاض الوضــــع االجتمــــاعي      

 .االقتصادي
ملشكلة األساسية املتبقيـة هـي      قالت إن ا  : السيدة جرب  -٤٥

فهناك عدة مناذج من االحتـاد األورويب ميكـن         . الوصم والتحيز 
االستناد إليها للقضاء على تلك احلـاالت، ولكـن يبـدو أن أيـاً              

 كما ال يبدو أن هناك أي رؤية واضحة ألمهيـة   ،منها مل يعتمد  
وشــددت علــى ضــرورة وجــود آليــة مــستقلة      . قــضايا املــرأة 

ءلت عـــن اإلجـــراء املزمـــع اختـــاذه يف مواجهـــة للمـــرأة، وتـــسا
الوصم املهين، وخاصـة عـن طريـق محـالت إعالميـة والتوصـل              

وأعربـت عـن تقـديرها ألي معلومـات         . إىل املساواة يف األجـر    
عــن اجلهــود الراميــة إىل إهنــاء معاملــة املــرأة كــسلعة، وخاصــة   

 .فيما يتصل باالجتار
ــسيدة شــني  -٤٦ ــي   : ال ــدافع العمل ــن ال ــساءلت ع ــة ت  خلط

-٢٠٠٥(العمل الوطنية ملنع التمييز ضد املرأة والقـضاء عليـه            
وعما إذا كانت اخلطـة مشلـت التركيـز علـى تـدريب             ) ٢٠٠٨

. رجــال الــشرطة والقــضاء أو علــى إذكــاء الــوعي بــصفة عامــة

وقالت إن اللجنة ترحـب بـأي تفاصـيل عـن أي تقيـيم أجـري                
 فلـيس   .لآلن، وخاصة مبا يتعلق بـأي أوجـه نقـص مت حتديـدها            

من الواضح ما إذا كان التمويل يـتم احلـصول عليـه بالفعـل أو               
ــة      ــزال مــن الواجــب أن يطلــب مــن احلكومــة يف جول ــه ال ي أن
ــة      ــة، ومــا إذا كــان هــذا التمويــل يــأيت مــن امليزاني العمــل املقبل

ــاعي األورويب   ــصندوق االجتمـ ــن الـ ــة أم مـ ــة للحكومـ . العاديـ
ن جديـد عـن     وتساءلت عن اإلطار الزمين لـسن مـشروع قـانو         

ــشرطة  ــوة ال ــاً يف    ،ق ــا إذا كانــت تلــك القــوة تفحــص حالي  وم
فمـن الـضروري أن يـوفر التـدريب ألعـضاء النيابـة             . الوزارات

والقــضاة فيمــا يتعلــق بــالعنف ضــد املــرأة، وال ســيما أن تعمــم 
 ودراسة األمني العام عـن  ١٩عليهم التوصية العامة للجنة رقم  

ــذا املوضـــوع ــو . هـ ــانون ومـــن املستـــصوب أن يكـ ــاك قـ ن هنـ
منفــصل عــن العنــف املــرتيل وهــو مــا ال يــشمل بالقــدر الكــايف 

وقالت إهنـا تتـساءل عـن اخلـدمات         . ضمن فكرة األذى البدين   
اليت تقدم للـضحايا وعمـا إذا كانـت الفرصـة متاحـة للـضحايا               

ــساخن   ــاتفي الـــوطين الـ ــول إىل اخلـــط اهلـ ــل تلـــك . للوصـ وهـ
 وهـل هـي     ،الرومـا اخلدمات تقدم باجملـان، مبـا يف ذلـك لنـساء            

جمهزة حبيث تستوعب النساء املعوقات أو النـساء املـصحوبات          
بأطفال؟ وقالت إهنا غري مرتاحة إلجابات الوفد علـى األسـئلة           
ــاً     ــة الطـــرف التزامـ ــى الدولـ ــربةً أن علـ ــالتعقيم، معتـ ــة بـ املتعلقـ

 .بأن تستأصل املمارسات التمييزية) د (٢مبوجب املادة 
 عـــن تقـــديرها للمبـــادرات أعربـــت: الـــسيدة بيغـــوم - ٤٧

ــرتيل     ــف امل ــسياسة املتخــذة ضــد العن ــادرات ال ــشريعية ومب  ،الت
وتــساءلت عمــا إذا كانــت هنــاك آليــة رصــد مفتوحــة أمــام        

وأضافت أن اللجنة تقدر أيضاً أي معلومـات    . التمحيص العام 
 ،عن التدريب على حقوق اإلنسان القائمـة علـى نـوع اجلـنس            

ري امللموسة ملكافحة الوصـم      وعن التداب  ،يشمل موظفي الدولة  
وأبـــدت قلقهـــا إزاء مـــشاكل التمويـــل . علـــى أســـاس اجلـــنس

 وأبــدت رغبتــها يف أن ،املتعلقــة باخلــدمات التخصــصية للمــرأة
تعرف كيفية تقدمي الدعم املايل من ميزانية الدولة، خاصة مـن            
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ومـن املفيـد أيـضاً      . أجل العمل على مكافحة العنف ضد املرأة      
اجلنـــاة يعـــاقبون؛ وكـــذلك مـــا إذا كـــان معرفـــة مـــا إذا كـــان 

 .التعويض يقدم لضحايا التعقيم غري املشروع
قالـت إن كـل األنـشطة املبلـغ         : أبيـاه -السيدة كوكر  -٤٨

عنها فيما يتعلق بالعنف ضد املرأة يبـدو أهنـا تركـز علـى دعـم                
وتساءلت عـن   . الضحايا وتركز بشكل أقل كثرياً على الوقاية      

، وال سيما بني سكان الرومـا، ومـا إذا          تدابري التوعية املوجودة  
وأضـافت  . كانت هناك أي برامج مزمعـة مـع وسـائل اإلعـالم        

أنه يتعني فهم طبيعة الظاهرة وجيب أن جترى دراسـات بقـصد           
 .وضع استراتيجيات فعالة

أثـارت سـؤاالً حمـدداً عـن العنـف          : السيدة شوتيكول  -٤٩
. الطــرفضــد الفتيــات وهــو مــا مل يتطــرق إليــه تقريــر الدولــة  

وبناًء على املقـرر اخلـاص املعـين بـالعنف ضـد املـرأة فـإن مجيـع                  
ــة وخاصــة بالوضــع       ــاألدوار املغروس ــرتبط ب ــف ت أشــكال العن

فمن املفيـد أن يتـضمن التقريـر الـدوري القـادم            . املتدين للمرأة 
حتلــيالً للعنــف ضــد الفتيــات، مبــا يف ذلــك تفــصيل أنــواع هــذا 

 عمــا إذا كانــت خطــة   وتــساءلت. العنــف واملعاملــة املقدمــة  
ــرة   ــدة للفتـ ــل اجلديـ ــستند إىل  ٢٠١٢-٢٠٠٩العمـ ــوف تـ  سـ

 .تقييم للفترة السابقة وتشمل الدروس املستفادة
تكلمت بوصفها عضواً يف اللجنة فأشـارت       : الرئيسة -٥٠

ــاع      ــرت ارتف ــة أظه ــسابقة للجن ــة ال إىل أن املالحظــات اخلتامي
ــل     ــك القت ــا يف ذل ــرأة، مب ــف ضــد امل ــات فالب. معــدالت العن يان

 ولكنــها ،املقدمــة مــن الدولــة الطــرف تــشري إىل قلــق احلكومــة 
تتــساءل عمــا إذا كــان هــذا القلــق يظهــر أيــضاً يف إنــشاء فرقــة 

 .عمل حمددة وإجراء دراسات حتليلية
قالــت إنــه علــى   ): ســلوفاكيا (الــسيدة هانوالكوفــا  -٥١

ــسانية      ــسائل اجلن ــز النــشط لقــضايا تعمــيم امل ــرغم مــن التعزي ال
وعي بقضايا اجلنسني، لن ميكن تغيري الوصـم يف يـوم           وإذكاء ال 
ــدورات     . واحــد ــد ال ــك لعق ــى ذل ــاًء عل ــستمر التخطــيط بن وي

واحللقــات الدراســية، وال ســيما بقــصد مكافحــة الوصــم علــى 
ويـــدرب املعلمـــون، . أســـاس نـــوع اجلـــنس يف ســـوق العمـــل 

مبساعدة خرباء أجانب، لتشجيع الفتيات علـى طلـب وظـائف       
 ذلــك تبقــى مــشكلة التعــيني يف الوظــائف   غــري تقليديــة؛ ومــع 

 .قائمة
وافقـت علـى أن سـوق       ): سـلوفاكيا (السيدة فرانوفا    - ٥٢

والتحـدي ال يكمـن     . العمل يتميز بالتفرقة على أساس اجلـنس      
يف التعلــيم فحــسب بــل ويف أدوار األســرة؛ فــاألوالد والبنــات  

وبـدأت اجلهـود الراميـة      . لديهم دوافع الختاذ مـسارات خمتلفـة      
ومع ذلك فقد تبني مـن  .  تغيري ذلك الشكل تعطي نتائجها    إىل

استقصاء ألربعة بلدان أوروبية، من بينـها سـلوفاكيا، أجريـت           
ــام  ــداد الفتيـــات الالئـــي   ٢٠٠٥يف عـ ــادة يف أعـ ــاك زيـ  أن هنـ

يدرســن العلــوم العامــة والرياضــيات والفيزيــاء؛ وباملثــل ترتفــع  
اتيجية تعمـيم   ويف إطار استر  . مستويات التدريب التقين للمرأة   

التعريــف باملــسائل اجلنــسانية ســوف تــستمر اجلهــود يف ذلــك   
ــوة     ــسانية تتـــضح يف فجـ ــة اجلنـ ــاة أن التفرقـ ــع مراعـ ــاه مـ االجتـ

 .األجور بني اجلنسني
قــال إن وزارة الداخليــة ): ســلوفاكيا (الــسيد هلينكــا - ٥٣

تدرك متاماً اآلثار الضارة لالجتـار بـاملرأة، الـيت تعامـل كـسلعة،       
ومبوجب خطـة   . ذت إجراءات لتقدمي الغوث للضحايا    وقد اخت 

ــذل اجلهــود لعــزل      ــشر تب ــة ملكافحــة االجتــار بالب العمــل الوطني
ــدعم     ــة، وتــوفري املــأوى مــع ال الــضحايا عــن البيئــات اإلجرامي
املــايل واالجتمــاعي والنفــسي ومــنح تــصاريح إقامــة دائمــة أو    

 .املساعدة يف اإلعادة إىل الوطن
ــ - ٥٤ قالــت إن اهلــدف ): ســلوفاكيا (االــسيدة هانوالكوف

من خطة العمل الوطنية األوىل بشأن املرأة هو تنفيذ االتفاقيـة،       
بينمــا ستــشمل اخلطــة املقبلــة، وهــي يف مرحلــة الــصياغةاآلن،   
قضايا من قبيل منع العنف ضد املرأة، وتـوفري التـدريب القـائم             
علــى نــوع اجلــنس، ومحــالت إذكــاء الــوعي بــشأن الوصــم        
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وأضــافت أن امليزانيــة قيــد .  علــى نــوع اجلــنسوالعنــف القــائم
والتمويل الوطين منفصل عن الصناديق اهليكليـة    . نظر احلكومة 

األوروبيـــة الـــيت ســـوف تـــستخدم يف التـــصدي للفجـــوات يف  
 .التمويل الوطين وتنفيذ الربامج املدفوعة بالطلب

وعلى أساس تقييمـات األنـشطة التعليميـة املدرجـة يف            -٥٥
ــار   اخلطــة األوىل ســو ف تعــزز خطــط املــستقبل عمليــات اختي

وتـــأيت سياســـة . وتـــدريب القـــضاة ومـــوظفي إنفـــاذ القـــوانني 
التسامح الصفري واحلمالت الرامية لوقف العنف املـرتيل ضـد          
املرأة بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية، مـصممة مـن أجـل            
. إذكــاء وعــي ضــحايا العنــف الثــانويني ، واألطفــال والــشباب

ة حلقات عمـل لتـدريب الـشرطة علـى التوثيـق            وأنشأت احلمل 
الصحيح للعنـف، وأشـركت الـسياسيني اإلقليمـيني يف القـضاء       

واسـتخدمت اإلنترنـت يف تـوفري املعلومـات عـن           . على العنـف  
 .مجيع خدمات املساعدة لتعزيز وصول الضحايا إىل العدالة

قالـت إن خطـة العمـل       ): سـلوفاكيا  (السيدة فرانوفـا   -٥٦
العنف ضد املرأة والقضاء عليه مشلـت التـشريعات         الوطنية ملنع   

ــوعي والبحــوث     ــة الــضحايا وإذكــاء ال ويتحمــل كــل  . وإغاث
ــيم        ــن تقي ــة وع ــداف معين ــصدي أله ــسؤولية عــن الت ــد امل معه

ومت تقييم خطة العمـل علـى مراحـل يف اجمللـس الـوطين              . براجمه
 .والربملان

ــوفا  -٥٧ ــسيدة بوتوســ ــلوفاكيا (الــ قالــــت إن إدارة ): ســ
ضـــني مقـــسمة إىل فـــروع؛ فيـــضم قـــسم اإلعـــالم أربعـــة  املفو

ــسلوك     صــحافيني يركــزون علــى مكافحــة الوصــم وحتــسني ال
وهناك وكالة ألخبار الروما وأشكال     . العام إزاء شعب الروما   

. أخــرى لإلعــالم متــول مــن احلكومــة للتــصدي لقــضايا الرومــا
وإدارهتا تعمل على زيادة التمويل للتوعيـة باعتبـار تلـك مهمـة             

 .مرةمست
وكان البد من أخذ عـدد مـن املـستويات يف االعتبـار              - ٥٨

ومـن  . عند التـصدي للـصعوبات الـيت تواجـه جمتمعـات الرومـا            

وبينمـا  . أمثلة ذلك وصم املرأة من الروما بأهنا حتب أن تـؤذى          
مل تتــصل نــساء الرومــا مبراكــز األزمــات، وهــذا يتــسبب يف       

أهنن يعـدن   مشاكل ألن مديري املركز يتشككون يف قبـوهلن بـ         
وصـدرت تعليمـات للمـديرين بـأن يقبلـوا          . فوراً إىل أزواجهن  

مجيـــع النـــساء مبـــن يف ذلـــك نـــساء الرومـــا بغـــض النظـــر عـــن 
 .وترجو املفوضة أن جتد حلوالًَ جذريةً للقضية. خياراهتن

قــال إن وزارة الداخليــة ): ســلوفاكيا (الــسيد هلينكــا - ٥٩
الـشرطة حبلـول    واحلكومة سوف تعتمدان قانوناً بـشأن قـوات         

وفضالً عن هـذا    . ، يتصدى للعنف ضد املرأة    ٢٠٠٨هناية عام   
 وبينمـا ال يوجـد تعريـف        ،فإن احلكومة سترصـد ذلـك العنـف       

ــاملة      ــة شـ ــد أدرج يف لغـ ــه قـ ــرتيل فإنـ ــف املـ ــدد للعنـ ــا . حمـ أمـ
ــوع اجلــنس        ــى ن ــائم عل ــف الق ــن ضــحايا العن اإلحــصاءات ع

اسـة عـن    حسب الفئة فهي متوافرة؛ وفضالً عن هـذا هنـاك در          
القضاء على العنف حتلل مجيع املخالفات اجلنائية الـيت ترتكـب    

وعلـــى أســـاس الدراســـة صـــاغ اخلـــرباء منهجيـــة . ضـــد املـــرأة
للتحقيق يف اجلرائم تتبعهـا الـشرطة وتكـون جـزًء مـن تـدريب               

وأخـرياً فـإن احلكومـة جتـري تقييمـات ثانويـة            . إلزامي للشرطة 
ساس العنـف املـرتيل،   لكل حالة من حاالت القتل القائم على أ       

ووضـعت أدلـة تـدريب      . وهي تعتمد تدابري حسب كـل حالـة       
 .للشرطة لإلسراع بعملية التحقيق

ــا  - ٦٠ ــسيدة فرانوف ــاك ســتة  ): ســلوفاكيا (ال قالــت إن هن
وبعـضها  . خطوط ساخنة وعدداً من مراكز األزمـات متـوافرة        

يشمل مالجئ ودورا لألمهات الوحيدات بينما تعمـل املراكـز       
ومتـول كلـها جزئيـاً      .  بوصفها مراكز أزمات فحسب    األخرى

أو بالكامــل مــن احلكومــات اإلقليميــة وتقــدم كلــها خــدمات   
واملراكـز القليلـة الـيت لـديها خـربة حمـددة يف             . طبية واجتماعيـة  

جمال العنف القائم على نوع اجلنس تستفيد مـن الـدعم الـتقين             
جملـان فـإن    وبينما ال تعمـل بعـض املراكـز با        . من أملانيا والنمسا  

. األتعاب تكون رمزيـة وتتـدرج حـسب القـدرة علـى الـسداد             
ــة لألطفــال، وهــي قيــد الدراســة     وأخــرياً فخطــة العمــل الوطني
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ــا  ــة عليه ــالعنف ضــد صــغار     ،للموافق ــق ب ــضايا تتعل ــضمن ق  تت
 .الفتيات

قالـت إن مكافحـة     ): سـلوفاكيا  (السيدة هانوالكوفـا   -٦١
افحــة العنــف العنــف ضــد األطفــال أدرجــت يف اســترتيجية مك

وجيري النظر حالياً يف تعديل للقضاء علـى العقوبـة          . ضد املرأة 
 .البدنية يف البيت

قالت إهنا ترحب بـأي معلومـات       : السيدة شوتيكول  -٦٢
عمــا إذا كــان هنــاك قــانون مكــرس ومعــرف لالجتــار طبقــاً        

وإذا كـان األمـر كـذلك فإهنـا تـود معرفـة         . لربوتوكول بالريمو 
فمـن غـري   . يـنص علـى مـساعدة الـضحايا    ما إذا كـان القـانون    

 حيــث مل يــذكر أي شــئ عــن  ،الواضــح كيــف متــول اجلهــود 
استخدام الصناديق اهليكليـة األوروبيـة، وهـي غـري متأكـدة ممـا        

ــي     ــوطين وحــده يكف ــل ال ــا ترحــب   . إذا كــان التموي ــا أهن كم
باملزيد من املعلومات عن املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت متوهلـا              

وأخـرياً فهـي تتـساءل      . هنـا ال تبـدو مـستقلة      وزارة الداخلية، أل  
عما إذا كانت املرأة املهاجرة مشمولة بأحكام القـانون، وعـن           
نــوع العمــل الــذي يــتم مــع بلــدان الوجهــة بالنــسبة للمــرأة         
 .السلوفاكية، وذلك يشمل اإلعادة للوطن وخدمات اإلدماج

ــسيد هلينكــا  -٦٣ ــه ال يوجــد أي   ): ســلوفاكيا (ال ــال إن ق
ل عــن االجتــار ولكــن هنــاك برناجمــا وطنيــا خلطــة  قــانون منفــص

وقـد صـدقت سـلوفاكيا علـى        . عمل ملـساعدة ضـحايا االجتـار      
بروتوكول بالريمو وتنفذ احلكومـة بالكامـل هـذا الربوتوكـول           

 ولــذا فــال حاجــة إىل تعريــف املــصطلح  ،يف تــشريعاهتا الوطنيــة
فاحلكومة تقدم خـدمات للـضحايا عـن طريـق          . أكثر من ذلك  

ــة والــيت    املنظمــات ــة الــيت ختتارهــا وزارة الداخلي  غــري احلكومي
ختــصص الــصناديق اهليكليــة احلكوميــة واألوروبيــة هلــؤالء مــن   

وتـدخل احلكومـة يف شـراكة مـع         . أجل تنفيذ الـربامج الوطنيـة     
ــول     ــول واليوروبـ ــة واإلنتربـ ــري احلكوميـ ــة غـ ــات الدوليـ املنظمـ

 .للتصدي الحتياجات املرأة السلوفاكية خارج البلد

قــال إنــه يــود معرفــة املزيــد عــن      : الــسيد فلنترمــان  - ٦٤
وأشـار إىل  . الـصعوبات الـيت توجـه املـرأة للوصـول إىل العدالـة      

قــضية متييــز يف التعــيني لطبيبــة قامــت بنــاًء علــى توصــية املركــز  
الوطين الـذي اعتمـد فتـوى خـبرية مـستندة إىل االتفاقيـة فنقـل                

 بــدفع  وأمــرت الطبيبــة ،قــضيتها إىل احملكمــة حيــث رفــضت   
وتشري هذه النتيجة إىل املرأة بأهنـا لـيس مـن           . تكاليف احملاكمة 

مـــصلحتها العليـــا الوصـــول إىل القـــضاء، وهـــو يتـــساءل عـــن  
ــا لتيـــسيري الوصـــول إىل    التـــدابري الـــيت تزمـــع احلكومـــة اختاذهـ

فبينما إجراءات الوساطة متوافرة، فهـي ليـست بـديالً          . العدالة
 .كامالً عن اإلجراءات القضائية

ــيلفا   - ٦٥ ــاريس دا ســ ــسيدة تافــ ــود   : الــ ــا تــ ــت إهنــ قالــ
توضــيحات عــن التــدابري اخلاصــة املؤقتــة وعــن األســاس الــذي  

فلم تـرد أي إشـارة      . ١-٤ميكن أن يستند إليه يف تطبيق املادة        
إىل أي تدابري خاصة مؤقتة اعتمدت بشأن التمييز القـائم علـى          

 .نوع اجلنس
 املفوضـة   قالت إنـه لـيس مـن واجـب        : السيدة سييمز  - ٦٦

أن تــبني للرومــا هويتــهم، بــل أن تعلــم الــسلوفاكيني مــن غــري   
وهـي تـود املزيـد مـن املعلومـات عـن            . الروما أن الروما شعب   

كيفيــة تعلــيم الــسلوفاكيات مــن غــري الرومــا بــشأن تــداخل        
 .األعراق وشؤون اجلنسني وما يتصل بذلك من متييز

ــسيدة شــوب  - ٦٧ ــيلينغ-ال ــأي    : ش ــا ترحــب ب ــت إهن قال
ومات عن التدابري اخلاصة املؤقتة من أجـل املـرأة ممـا طبـق،              معل

ويف أي اجملــاالت، ألن قــانون مكافحــة التمييــز اجلديــد املعــدل 
ومن غري الواضـح مـا إذا كـان مـن املمكـن تطبيـق               . غري كاف 

تــدابري خاصــة مؤقتــة بــشكل مباشــر ومــا إذا كانــت احلكومــة   
 .تدرس أي تدابري من هذا القبيل

 .٠٠/١٣ الساعة ُرفعت اجللسة 


