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 .٠٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة  
ادة ملالنظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبقتضى ا        

 )تابع(  من االتفاقية١٨
ـــة اجمل ـــر الدوريـــــ ـــي والثالــــــث والرابـــع  التقاريــــ ـــة الثانـــــ ّمعــ

ــلوفاكيا   ــن ســــ ــة مــــ ــابع(املقدمــــ ؛ CEDAW/C/SVK/4() تــــ
CEDAW/C/SVK/Q/4 و Add.1( 

اختـــذ أعـــضاء وفـــد بنـــاًء علـــى دعـــوة مـــن الرئيـــسة،   ‐ ١
 .سلوفاكيا أماكن إىل طاولة اللجنة

ــسة - ٢ ــى    :الرئيـ ــة علـ ــد إىل اإلجابـ ــضاء الوفـ ــت أعـ  دعـ
 ١االجتمـاع الـسابق بـشأن املـواد         التساؤالت املطروحـة أثنـاء      

 . من االتفاقية٦إىل 
 )تابع (٦ إىل ١املواد 

قالـت بالنـسبة لقـضية       ):سـلوفاكيا  (السيدة مورينوفا  - ٣
قـضية متييـز وقـد      واملقدمـة بـشأن      رفض النظر فيهـا   اليت  املدعية  

طُِلــب إليهــا دفــع التكــاليف أن باســتطاعتها أن تــستأنف أمــام   
 ميكـن ألي مّدعيـة متـر حبالـة          ،ذلـك حمكمة أعلـى؛ زيـادة علـى        

 .مالية صعبة أن تطلب إعفاءها من دفع تكاليف احملكمة
أضــافت قائلـــة إن  ): ســـلوفاكيا (الــسيدة ســتروفوفا   - ٤

حمــاكم الدرجــة األوىل هــي حمــاكم حمليــة، وفيمــا وراء ذلــك،   
ميكن املضي يف التقاضي من خالل احملاكم اإلقليميـة ويف هنايـة            

 . العليا أو احملكمة الدستوريةاألمر أمام احملكمة
قالـــت إن الفـــرع  ): ســـلوفاكيا (الـــسيدة بوتـــسوفا  - ٥

اإلعالمــي يف مكتــب املفــّوض املعــين بطوائــف الرومــا يهــدف   
ليس فقط خلدمة طوائف الرومـا، بـل يهـدف أيـضاً إىل توعيـة               

ــة  ــورعام ــون     . اجلمه ــال، أذيعــت يف التليفزي ــبيل املث ــى س وعل
. ف جوانب حياة طائفـة الرومـا      الوطين سلسلة خاصة عن خمَتل    

ومن ناحيـة أخـرى، أذيـع يف راديـو سـلوفاكيا الـوطين برنـامج                
ومـن  . موّجه خّصيصاً لطائفة الروما ثالث مرات يف األسـبوع        

ــان ضــرورة     املؤســف أن الــصحفيني يعرضــون يف بعــض األحي
ــإ ــة بــشأن قــضايا طائفــة الرومــا   ي ونظــراً . الء مزيــد مــن التوعي

ــود  ــة ١٢لوجـ ــة عرقيـ ــلوفاكيا،  أقليـ ــة ختـــصصيف سـ  احلكومـ
 التسامح بوجـه عـام،      لتعزيزميزانية ضخمة من أجل املبادرات      

ــسانية   ــل جــائزة اإلن ــام األساســي    . مث ــع يف النظ ــر التوسُّ وُيظهِ
 مدى اهتمـام احلكومـة ملعاجلـة        ٢٠٠٣ملكتب املفوض يف سنة     

أمــا جمــاالت األولويــة الــيت نــشط  . احتياجــات طوائــف الرومــا
ض املعــين بطوائــف الرومــا فتــشمل التعلــيم  فيهــا مكتــب املفــو 

واإلسكان والصحة والعمالة؛ وأُدرجـت مـسائل املـساواة بـني           
ومبــساعدة مــن الكنــائس . اجلنــسني يف سياســات هــذا املكتــب

ــة ــوذكس،  اإلجنيلي ــروم األرث ــوذكس وال حــافظ مكتــب   واألرث
املفــوض علــى تواجــده املــستمر يف مــستوطنات طائفــة الرومــا   

وقالـت إهنـا ال ميكـن أن        . لالزمة بصفة يومية  لتقدمي اخلدمات ا  
تكــون مبالغــة يف تأكيــد قيمــة املــسامهة املقدمــة مــن الكنــائس    
ــة مــن أجــل صــحة طوائــف     وأمهيــة أعمــال التوعيــة االجتماعي

 .الروما وإدماجهم يف اجملتمع
قالـت إنـه حـدث يف       ): سـلوفاكيا  (السيدة يانشولوفا  - ٦

ــديالت املُدخلــ    ــن التع ــة م ــة الثاني ــانون مناهــضة   اجلول ــى ق ة عل
 أ ومفـاده    ٨التمييز أضيف نّص حكم يف املادة األوىل، الفـرع          

إقرار إجراءات إجيابية، وبعبارة أخرى ال تعَترب التدابري اخلاصـة          
املؤقتة للقضاء على أشـكال احلرمـان االجتمـاعي واالقتـصادي        

ــة  ــدابري متييزي ــذ     . ت ــدابري وضــعتها موضــع التنفي ــذه الت ــل ه فمث
ة العمل والشؤون االجتماعية واألسرة ووكاالت      العملي وزار 

 .خمتصة أخرى وكذلك مؤسسات غري حكومية
 تكلمــت بــصفتها عــضواً يف اللجنــة فقالــت  :الرئيــسة - ٧

ــة الطــرف أن ترجــع إىل التوصــية     ــد للدول قــد يكــون مــن املفي
 الــيت أصــدرهتا اللجنــة، والــيت توّضــح مــا هــو   ٢٥العامــة رقــم 

 مـن املـادة     ١املؤقتة الواردة يف الفقرة     املقصود بالتدابري اخلاصة    
ــشكل مباشــر يف     . ٤ ــق ب ــة تنطب ــا تفهــم أن االتفاقي ــت إهن وقال

 .سلوفاكيا، وهلذا يوجد أساس قانوين للمضي قُدماً
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 ٩ إىل ٧املواد 
قالـت رغـم أن الـسياسة       : السيدة تفـاريس دا سـيلفا      - ٨

ــات      ــرأة يف اهليئ ــوازن للم ــل مت ــق متثي ــة يف حتقي ــة للحكوم املعلن
ــل يف     ــى األقـ ــيري، علـ ــة دون تغـ ــام ثابتـ ــزال األرقـ ــة، ال تـ العامـ

ــة  ــو   ضــ وســيكون مو.املكاتــب املنتخَب ــة ل ــدير مــن اللجن ع التق
ُوجدت معلومات أكثر تفـصيالً يف التقريـر القـادم عـن النـسبة              

ــع مناصــب     ــساء يف مجي ــة للن ــك   صــنعاملئوي ــا يف ذل ــرار، مب  الق
ــة العامــة العاليــة، واألوســاط ا   ألكادمييــة، ويف املناصــب اإلداري

هيئـــات البحـــوث واهليئـــات اإلشـــرافية يف اجلهـــات الـــشريكة  
 .االجتماعية، مع تقييم للتقّدم احملرز مبرور الوقت

أن تـرى   تود  قالت إهنا   :  زرداين –السيدة بلميهوب    - ٩
الوفـد، حيـث ينبغـي      عضوية  يف املستقبل مزيداً من الرجال يف       

لـب علـى التمييـز بـني        لتغا حماولـة أن يشاركوا أيضاً بنـشاط يف       
وقــد أحــرزت ســلوفاكيا خطــوات لألمــام يف إطــار   . اجلنــسني

لكـن دون تقـدُّم ُيـذكَر يف مـشاركة     وعدد من مواد االتفاقيـة،     
املرأة يف الربملـان، ال ميكـن أن تتقـّدم التعـديالت الـضرورية يف               

وقالـت إهنـا حتـث احلكومـة لـيس      . التشريعات املناهضة للتمييز  
وحيـث أن الدولـة     . دهـا يف هـذا الـصدد      على التخلي عن جهو   

الطـــرف قـــد صـــدَّقت علـــى االتفاقيـــة وعلـــى الربوتوكـــول       
االختياري دون حتفظات، وهذا شـيء جيـب تقـدمي التهنئـة هلـا              

 ُملَزمـــة مبقتـــضى القـــانون الـــدويل أن تنفِّـــذ هـــذه فإهنـــاعليـــه، 
ــشملوفيمــا خيــص نقطــة أخــرى،   . الــصكوك  املعلومــات ال ت

يف الــسلطة القــضائية مقارنــة بالنــسبة  الــيت أعطيــت عــن املــرأة  
 .املئوية
 تكلمـت بـصفتها عـضواً يف اللجنـة فطلبـت            :الرئيسة - ١٠

معلومات حمّدثـة عـن عـدد الـسفريات وعـن أيـة خطـط لزيـادة                 
 .النسبة املئوية

قالت إنه أثناء عملـها  ): سلوفاكيا (السيدة ستروفوفا  - ١١
 عملــت فيهــا كعــضو يف الربملــان، قامــت اللجنــة الربملانيــة الــيت 

. بدراسة الطرق والوسائل الالزمة لزيادة عدد املرأة يف الربملـان  
 مـن   مطالبـة اجتماعيـة قويـة     ومما يؤسف لـه أنـه مل يكـن هنـاك            

ــستبعد اســتخدام احلــصص       ــرأة ومل ي ــشاركة امل ــادة م أجــل زي
 تطبــقالقانونيــة حــىت اآلن رغــم أن بعــض األحــزاب الــسياسية 

 .النتخابيةصص يف وضع قوائمها ااحلطواعية 
ــاالـــسيدة  - ١٢ ــلوفاكيا (مورينوفـ ذكـــرت أن هنـــاك ): سـ

 يف املائة مـن قـضاة احملـاكم         ٤٢ قاضية، وهذا ميثّل     ٨٥٧حالياً  
ــة ــسبة االبتدائي ــة    ٢٢، ون ــضاة احملــاكم اإلقليمي ــة مــن ق  يف املائ

 العليـا؛ كمـا أن رئيـسة        احملـاكم  يف املائة مـن قـضاة        ٢٣ونسبة  
 بعثـة   ٨٨ مـن بـني      ١٠أس املـرأة    احملكمة الدستورية امرأة، وتر   

املعاهد الثقافية اخلارجية؛ وهناك امـرأة      دبلوماسية والعديد من    
تعمل قنصالً عاماً، وهناك حالياً امرأة تعمـل يف البعثـة الدائمـة             

 .جلمهورية سلوفاكيا لدى األمم املتحدة
قالت إن املرأة حـصلت     ): سلوفاكيا (السيدة فرانوفا  - ١٣

ــيت  ــات ال ــى املــستوى اإلقليمــي  يف االنتخاب  يف ســنة  جــرت عل
 يف املائـة    ١٧ يف املائة مـن املرشـحني ونـسبة          ١٩نسبة   ٢٠٠٥

. ويعَتــرب ربــع مجيــع الُعَمــد مــن النــساء  . مــن أولئــك املنتَخــبني 
ــصبح     ــرأة الـــيت ترغـــب يف أن تـ ــدعم للمـ ــة الـ ــّدم احلكومـ وتقـ
مرشـــحة يف شـــكل تـــدريب ملـــساعدهتا علـــى احلـــصول علـــى  

ــضرورية و  ــهن املهــارات ال ــاهج عمل ــرأة  . تطــوير من ــشغل امل وت
 القيادية يف خدمـة الدولـة، بيـد         املناصب يف املائة من     ٣٨نسبة  

 يف املائــة يف الــشركات الكــبرية، وخيــصها  ٤أهنــا تــشغل نــسبة 
الباحثني العلميني، ولكنـها تـشغل نـسبة        من   يف املائة    ٤٧نسبة  
 . يف املائة من أساتذة اجلامعات١٨
قالـت إن احلكومـة     ): سـلوفاكيا  (السيدة هانوالكوفا  - ١٤

 مبوجب االتفاقيـة لزيـادة مـشاركة    اًتدرك جيداً أن عليها التزام   
 مــن  احلكومــةونظــراً ألن جهــود . املــرأة يف املكتــب املنَتَخــب 

ــق      ــلت إىل طريـ ــة وصـ ــصص قانونيـ ــى حـ ــصول علـ ــل احلـ أجـ
غــري التــدابري ”مـسدود، فإهنــا تعمــل بــشأن طائفـة متنوعــة مــن   
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ــة ــدريب  لتحقيـــق نفـــس“ امللزمـ ــا يف ذلـــك التـ ــداف، مبـ  األهـ
وتوجيه املرشحات، والقضاء على القوالـب النمطيـة وتـشجيع          

يف وهبذا النهج الشامل، قالت إهنـا واثقـة         . املرأة على املشاركة  
 .ميكن إحداث تغيري هامأنه 
قالـــت إن وفـــدها ): ســـلوفاكيا (الـــسيدة ســـتروفوفا - ١٥

بـــول ســـوف يهـــتم باالســـتماع إىل تـــشجيع اللجنـــة ولـــيس ق 
 .اهلزمية
 ١٤ إىل ١٠املواد 
ــالربين   - ١٦ ــسيدة هــ ــداري–الــ ــراً ألن قالــــت :  كــ نظــ

احلكومــة تــدرك بوضــوح أن املــرأة ُتــدفَع إىل جمــاالت خمّصــصة 
لإلنــــاث وال تتحــــرك إىل املــــستويات األعلــــى يف األوســــاط  

ــة   ــداد كافيـ ــة بأعـ ــي    األكادمييـ ــا هـ ــرف مـ ــود أن تعـ ــا تـ ، فإهنـ
  ملكافحـــــة املـــــشكلة،اإلجـــــراءات الـــــيت اختـــــذهتا احلكومـــــة

التحديد، قالت إهنا تود أن تعرف مـا إذا كـان قـد مت حتليـل                وب
. املــواد الدراســية ومــواد التــدريس مــن حيــث الُبعــد اجلنــساين  

ــة  و ــدارس      أضــافت قائل ــدد م ــرأت أن ع ــا ق ــا ســرها أهن ــه مم إن
الفتيات قد نقص بشكل جذري وأهنا مهتمة بأن تعرف أكثـر           

وتود أيـضاً أن تعـرف مـا إذا    . يريعن األسباب الداعية هلذا التغ 
ــه التقليــدي     كــان تــدريس اجلــنس يف املــدارس يتجــاوز التوجي

 .للحياة األسرية وموضوعات األبوة واألمومة
قالـت إنـه للحكـم مـن األرقـام          : سياوكيوالسيدة زو    - ١٧

املعطاة يف التقرير، مل حيدث حتسُّن يف الفجـوة يف األجـور بـني           
يــر الــسابق مــن الدولــة الطــرف،   اجلنــسني منــذ أن صــدر التقر 

ــة مل تتخـــذ     ــذا يـــشري إىل أن احلكومـ ــة وهـ املالحظـــات جبديـ
 وقالـت إهنـا يـسعدها أن تـسمع أن           .اخلتامية اليت أبدهتا اللجنـة    

التغلب على الفصل بني اجلنـسني وتـضييق الفجـوة يف األجـور            
بني اجلنسني قد أصبح من أولويات احلكومة، بيد أهنا تتـساءل           

 قـــد وضـــعت أهـــدافاً حمـــدَّدة بآجـــال زمنيـــة  عّمـــا إذا كانـــت
.  أو ُتزِمــع يف اختاذهــااهــي التــدابري امللموســة الــيت تتخــذه ومــا

وقالت إهنـا تقـّدر لـو أمكـن احلـصول علـى معلومـات مفـّصلة                 
عن النهوض باملرأة يف خمتلف قطاعات االقتصاد ويف األعمـال           
املتفرغة وغري املتفرغة أي لبعض الوقت، وكـذلك عـن بـرامج            

ــاعي املُطَّبقـــ  ا ــأمني االجتمـ ــى   ةلتـ ــاص وعلـ ــاع اخلـ ــى القطـ  علـ
ورغــم اجلهــود الــيت تبــذهلا احلكومــة  . األعمــال لــبعض الوقــت

معـدل تـشغيلهن منخفـضاً      يعتـرب   ملساعدة نساء طائفـة الرومـا،       
بدرجــة غــري عاديــة وهــو يعكــس مــدى التمييــز اخلطــري الــذي   

ن وقالت إهنا تود أن تعرف أكثـر عـ        . يواجهنه يف سوق العمل   
التدابري الطويلة األجل الـيت تفيـد املـرأة يف طائفـة الرومـا، مثـل                
التــدريب الفــين واملهــين، وعــن أيــة آليــات لرصــد تنفيــذ قــانون 

 .مناهضة التمييز
تـساءلت عّمـا إذا كانـت    :  شـيلينغ –السيدة شـوب     - ١٨

احلكومة قد نظرت يف رفـع جـداول األجـور يف اجملـاالت الـيت               
ــدان  لقطــاع العــام  تــسيطر عليهــا اإلنــاث يف ا  كمــا فعلــت البل

 .األوروبية
 تــساءلت عّمــا إذا كانــت احلكومــة  :الــسيدة ديريــام - ١٩

تتــوخى اختــاذ تــدابري خاصــة هتــدف إىل تــشجيع الفتيــات علــى 
ونظـراً ألن قـانون     . دراسة املواضـيع غـري التقليديـة يف املدرسـة         

مناهــضة التمييــز، فيمــا يبــدو ال يــسمح باعتمــاد تــدابري خاصــة 
ة، فمـن املهـم معرفـة كيـف تعتـزم احلكومـة التغلـب علـى              مؤقت

ــ. العقبـــات القانونيـــة  وفـــرص العمـــل، ةوفيمـــا يتعلـــق بالعمالـ
أوصت املالحظـات اخلتاميـة الـسابقة الـيت قدمتـها اللجنـة بـأن               
ــال       ــل األعمـ ــساوية مقابـ ــور املتـ ــدأ األجـ ــة مبـ ــشئ احلكومـ تنـ

دة الـيت   وينبغي أن ُيقَدَّم توضـيح للتـشريعات املوجـو        . املتساوية
إضافة إىل ذلك، مـن غـري الواضـح         . هتدف إىل إنفاذ هذا املبدأ    

 لـديها تفـويض مبعاجلـة       العماليـة ما إذا كانت املفتـشية الوطنيـة        
املـــشاكل اهليكليـــة مثـــل الفـــصل بـــني الوظـــائف والفجـــوة يف  

وهلــذا ينبغــي النظــر يف إمكانيــة توســيع . األجــور بــني اجلنــسني
 .والية املفتشية
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ــسيدة ســـ  - ٢٠ ــلوفاكيا (تروفوفاالـ ــرأة  ): سـ ــت إن املـ قالـ
ــاة األســرية      ــد أن احلي ــة بي ــا الوظيفي ــابع طموحاهت ــها أن تت ميكن

 .تعاين يف كثري من األحيان نتيجة لذلك
ــا - ٢١ ــسيدة فرانوفـ ــلوفاكيا (الـ ــة ): سـ قالـــت إن احلكومـ

ــهاج     ــسني يف املنـ ــساواة بـــني اجلنـ ــدأ املـ ــّززت ودّعمـــت مبـ عـ
مل على تلبيـة احتياجـات   الدراسي، وميكن لكل مدرسة أن تع    

وقالت إن املساواة بني اجلنسني أدرجـت       . الميذها وتلميذاهتا ت
يف الدورات التعليمية للمدرسني ولن تكون هناك أيـة مدرسـة           

.  يف البلـد   ٢٠٠٨سـبتمرب   /خمصصة جلنس واحـد حبلـول أيلـول       
وفيمــا يتعلــق بالقوالــب النمطيــة يف الكتــب الدراســية، أنــشأت 

ــسؤو   ــاً مـ ــة جلانـ ــب    احلكومـ ــسّودات الكتـ ــة مـ ــن مراجعـ لة عـ
ومع ذلـك فمـن الـصحيح أنـه ال تـزال هنـاك بعـض                . الدراسية

 .القوالب النمطية
ــات    - ٢٢ ــة اضـــطلعت بدراسـ ــة إن احلكومـ ــافت قائلـ وأضـ

استبيانية ملرتبات النساء والرجـال بغيـة إجيـاد معلومـات حمـّددة             
ــائج أن  . عــن الفجــوة يف األجــور يف ســلوفاكيا   وأظهــرت النت

ــات ا ــدد     مرتب ــث يعمــل ع ــة، حي ــرأة أدىن يف اخلــدمات العام مل
ــساء  ويف تلــك القطاعــات، تعتمــد األجــور إىل   . كــبري مــن الن

ــة   وســيكون مــن . درجــة كــبرية علــى األداء االقتــصادي للدول
املمكــن البــدء يف خفــض الفجــوة يف األجــور ألن ســلوفاكيا      

إضـافة إىل ذلـك، قامـت احلكومـة         . تشهد منواً اقتصادياً مطرداً   
ــدي ــدأ األجــور      بتع ــد أدرجــت مب ــا ق ــشريعات لدرجــة أهن ل الت

ع معظـم النـساء     يتطلـ وال  . املتساوية مقابـل األعمـال املتـساوية      
إىل وظــائف جلــزء مــن الوقــت ألهنــا يف معظــم األســر املعيــشية  

وبغية تشجيع الفتيات على    . حيتاج اآلباء واألمهات إىل العمل    
ن ه يـشجع  دخول املهن غري التقليدية، جيب علـى املدرسـني أن         

وسـوف تعمـل احلكومـة      . على دراسة املواضـيع غـري التقليديـة       
أيضاً مع أصحاب األعمـال علـى جعـل الوظـائف الفنيـة تبـدو               

 .أكثر اجتذاباً للفتيات

قالت إن نساء طائفـة     ): سلوفاكيا (السيدة بوتوسوفا  - ٢٣
ــرن إىل      ــا يفتق ــاً م ــا حمرومــات يف ســوق العمــل ألن غالب الروم

وحتـــاول احلكومـــة أن ُتِعـــّد وأن .  الرمسيـــةالتعلـــيم واملـــؤهالت
تــشّجع نــساء طائفــة الرومــا لتــولّي مهــن مناســبة، مبــا يف ذلــك 

ــصحي  ــاعي والـ ــاعني االجتمـ ــيري  . القطـ ــة تغـ ــاول احلكومـ وحتـ
موقف شعب طائفة الرومـا إزاء التعلـيم الـذي ال حيظـى مبرتبـة         

ــة هــؤالء   ــد  . كــبرية يف ثقاف ــة مزي ــّدم احلكوم ــن اًوســوف تق  م
 . والبيانات يف تقريرها الدوري التايلاملعلومات

قالــت إن القــانون ): ســلوفاكيا ( هانوالكوفــاةالــسيد - ٢٤
اخلاص باخلدمة املدنية مت تعديله هبدف حتسني ظـروف اخلدمـة        

وليـست هنـاك قيـود      . املدنية حيث يعمل عدد كبري من النساء      
ــة    ــة مؤقتـ ــة تـــدابري خاصـ ــاد احلكومـ ــة حتـــول دون اعتمـ قانونيـ

وتتوخى احلكومة اعتماد هذه التـدابري      . بات املرأة لتحسني مرت 
ة قـادرة علـى التـصدي       يـ لعمالاوهي واثقة أن املفتـشية الوطنيـة        

وتعتـرب مـشاركة املـرأة يف سـوق         . ملعاجلة هـذا التمييـز اهليكلـي      
 بيــد أن احلكومــة ســوف  ،العمــل متدنيــة بــسبب دورهــا كــأم 

تتخـــذ اخلطـــوات الالزمـــة لتـــشجيع الرجـــال علـــى مـــشاركة  
 .سؤوليات اخلاصة باألبوة واألمومةامل

قالــت إهنــا تــشعر بــالقلق  : الــسيدة أروشــا دومينغيــز  - ٢٥
بسبب التأكيـد علـى دور األمومـة والـدور األسـري للمـرأة يف        
ســـلوفاكيا وبـــسبب تـــأثري الـــتفكري احملـــاِفظ علـــى املمارســـات 

ونظراً ألن املمارسـني الـصحيني كـانوا قـادرين علـى            . الصحية
بــة وصــفات بوســائل منــع احلمــل علــى أســاس  أن يرفــضوا كتا
 يكون مـن األمهيـة معرفـة مـا إذا كـان             ، األخالقية االعتراضات

هنـــاك عـــدد كـــاٍف مـــن املـــوظفني لتقـــدمي خـــدمات الرعايـــة  
وينبغـي تقـدمي معلومـات إضـافية عـن          . الصحية الكافية للنـساء   

ُسبل احلصول على وسائل منـع احلمـل بالنـسبة للمـرأة، مبـا يف               
ت الصغريات، وسـيكون مـن املفيـد وجـود بيانـات            ذلك الفتيا 

ــل     ــع احلم ــائل من ــتخدام وس ــن اس ــا إذا   . ع ــي توضــيح م وينبغ
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كانت احلكومة قد أنشأت وكالة ال مركزيـة لرصـد املمارسـة            
 .املزعومة لتعقيم نساء طائفة الروما

قالت إن التقرير الدوري الرابـع قـّدم        : السيدة ديريام  - ٢٦
املتاحة للمرأة واملرأة الريفية بالذات     ُسُبل  المعلومات قليلة عن    

وســـيكون مـــن . علـــى خـــدمات الرعايـــة الـــصحيةللحـــصول 
ــات حتــول دون        ــاك أيــة عقب ــا إذا كانــت هن ــة معرفــة م األمهي
حصول املرأة على هذه اخلدمات وما إذا كانـت احلكومـة قـد             

.  اســتخدام اخلــدمات اجملانيــة املتاحــة للنــساء احلوامــل صــدتر
 تتمتع مجيع النساء بوسـائل منـع احلمـل          ومن األمهية ضمان أن   

ونظـراً ألن التقريـر يـذكر       . وخدمات الرعاية الصحية اإلجنابية   
أن هنــاك زيــادة يف عــدد األورام اخلبيثــة بــني النــساء، ســيكون  
من املفيد وجود بيانات عن األنواع املختلفـة مـن األورام الـيت             

ة اكتشفت ومعرفة مـا اخلطـوات الـيت تتخـذها احلكومـة ملعاجلـ          
وقالــت إن الــدول األطــراف ُملَزمــة، مبوجــب املــادة  . املــشكلة

 من االتفاقيـة، باعتمـاد هنـج لـدورة احليـاة بالنـسبة لـصحة                ١٢
ــرأة ــد      . امل ــة ق ــت احلكوم ــا إذا كان ــدمي توضــيح عّم ــي تق وينبغ

 لتقــدمي سياســات شــاملة ٢٤اســتخَدمت التوصــية العامــة رقــم 
ــرأة   ــصحية للم ــة ال ــا  . للرعاي ــدمي بيان ــي تق ت حمــدَّدة عــن  وينبغ

 .اإلجهاض
كانت نساء طائفـة    عّما إذا   تساءلت  : السيدة هياشي  - ٢٧

الروما مشتركات يف التحقيق يف املزاعم بشأن التعقيم ومـا إذا           
 قبــل وضــع االســتنتاجات اخلاصــة  كــان أحــد قــد استــشارهن 

وسـيكون مـن األمهيـة معرفـة        . بالتحقيق وإدراجها يف تقرير ما    
ــا إذا كانــ  ــة    ت خــدمات الرعام ــسية واإلجنابي ــصحية اجلن ــة ال ي

 ينبغـــي تقـــدمي ،زيـــادة علـــى ذلـــك. متاحـــة للفئـــات احملرومـــة
معلومــات إضــافية عــن تنفيــذ الربنــامج الــوطين حلمايــة الــصحة 

وبالتحديد، سيكون مـن املفيـد معرفـة كـم          . اجلنسية واإلجنابية 
 للربنـامج ومـا إذا كانـت احلكومـة          هامن املبالغ جرى ختصيـص    

 . زمنياً للتنفيذقد أنشأت إطاراً

قالـــت إهنـــا تـــشعر بـــالقلق بـــسبب : الـــسيدة بيمنتـــل - ٢٨
خــدمات الرعايــة الــصحية اجلنــسية واإلجنابيــة املقدمــة للنــساء، 
وخصوصاً ألن املوظفني الطبيني ميكنهم رفض كتابة وصـفات         

وينبغي أن حتيط احلكومـة علمـاً بالتوصـية     . بوسائل منع احلمل  
رام حقـوق املـرأة يف مواجهـة        ، اليت تضمن احتـ    ٢٤العامة رقم   

.  لوســائل منــع احلمــل واإلجهــاضالتقليديــةاملعارضــة الدينيــة و
وينبغــي تقــدمي توضــيح عّمــا إذا كــان مجيــع النــساء يتــاح هلــن   

وينبغـي  . ُسُبل احلصول على املساعدة الطبية يف جمـال اإلجنـاب         
تقــدمي معلومــات وبيانــات إضــافية عــن النــساء املثليــات وعــن    

 .دة من التمييز الذي تواجهه هؤالء النساءاألنواع احملدَّ
ســتكون قالــت إهنــا  :  زرداين-الــسيدة بلميهــوب   - ٢٩
 لـــو أمكـــن احلـــصول علـــى مزيـــد مـــن املعلومـــات عـــن   ممتنـــة

الواجبات والوالية املناطـة والـسلطات وتـاريخ إنـشاء وميزانيـة       
الرومـا، الـذي كـان      املعـين بطوائـف     منصب مفـّوض احلكومـة      

ــة الطــرف تقريرهــا األّويل ســنة     ــدما قــّدمت الدول موجــوداً عن
ــضاً وســيكون موضــع الترحيــب  . ١٩٩٨ ــد مــن  أي تقــدمي مزي

 امـرأة  ٩٠ ٠٠٠التوضيح عن رقم نساء طائفة الرومـا وعـدده         
 .الذي ذكره الوفد يف جلسة الصباح

وقـــد اســـتجابت وزارة الـــصحة لالّدعـــاءات اخلاصـــة  - ٣٠
القــــسري لنــــساء طائفــــة الرومــــا جبعــــل موظفيهــــا بــــالتعقيم 

ــضطلعون باســتجواب  ــشروعية    ،ي ــّرض للخطــر م ــا ُيَع ــو م  وه
 تــساءلت االدعــاءات،ورغــم إنكــار احلكومــة هلــذه  . التحقيــق

عّمـــا إذا كـــان اعتمادهـــا للتـــدابري، مثـــل االعتـــراف بـــالتعقيم  
القسري كجرميـة مبوجـب القـانون اجلنـائي اجلديـد واسـتعمال             

 املـستنرية  يوماً بني وقت املوافقة      ٣٠جبارية مدهتا   فترة انتظار إ  
ملنع حـدوث شـكوك مماثلـة       ” –على التعقيم واإلجراء الفعلي     

 هـــذا يف احلقيقـــة ال يـــشكّل اعترافـــاً بـــصدق     “يف املـــستقبل
وإذا كان األمر كذلك، فيتعّين إجيـاد تربيـر لنـساء           . االّدعاءات

لــسلوفاكية  أمــام احملــاكم اذطائفــة الرومــا يف البحــث عــن مــال 
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وسيكون هلـن احلـق يف القيـام بـذلك أمـام املفوضـية األوروبيـة                
 .واللجنة ذاهتا، وفقاً للربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية

ة ــــــــإن احلكومال ــــــق): ســـلوفاكيا (سيد هلينكـــاالـــ - ٣١
 يف إجراء مالحقـة جنائيـة       ٢٠٠٣يناير  /ت يف كانون الثاين   دأب

.  ُيــتَّهم جبرميــة إبــادة األجنــاسجمهــول اهلويــةضــد أي شــخص 
وكوســــيلة لــــضمان احليــــاد، جــــرى اختيــــار أعــــضاء فريــــق  

ــا يف ذلـــك رئيـــسة   - التحقيـــق  أربعـــة منـــهم مـــن النـــساء، مبـ
.  مــن منطقــة خمتلفــة عــن منطقــة الــضحايا املزعــومني- الفريــق

 تعقيدات يف التحقيق بـسبب أن املنظمـات         تومع ذلك، حدث  
دايـة أعمـال التعقـيم القـسرية        غري احلكومية الـيت ذكـرت يف الب       

املزعومة لنساء طائفة الروما رفضت إعطاء بيان للـشرطة بغيـة           
وهلـذا، قـررت الـشرطة إعـادة إصـدار طلبـها            . محاية مـصادرها  

 يـشعرن أهنـن تعّرضـن    الالئـي  طائفـة الرومـا   مـن نـساء   للشهود  
ــذاء ــشهادة الالئــي حــضرن ومعظــم هــؤالء  . لإلي أن ذكــرن  لل

 التحقيـق ملعاجلـة بقيـة       وجـرى  علـى رغبتـهن،      التعقيم ُنفِّذ بنـاءً   
 إدارة ٦٧، فإن عمليات التفتـيش يف        ذلك إضافة إىل . احلاالت

مـــن إدارات طـــب األطفـــال وأمـــراض النـــساء اضـــطلعت هبـــا 
جمموعــة مكّونــة مــن ممثلــي وزارة الــصحة وخــرباء يف امليــادين   

 النتــائج الــيت توّصــل إليهــا فريــق اخلــرباء والــيت  ومــن. املختــصة
َمت إىل اللجنة املعنيـة بتكـافؤ الفـرص ومركـز املـرأة، وهـي               قُدِّ

املعنيـة حبقـوق    و الـوطين    التابعة للمجلـس  هيئة استشارية للجنة    
 أي فعــل  وجــودثبــتنــسان واجلنــسيات ومركــز املــرأة مل ي اإل

 ونظراً ألن نتائج التحقيقات العامة أوضـحت أن         .ضار بالناس 
ُترَتكَــب أيــة عمليــات التعقــيم مورَِســت بــشكل مــشروع ومل  

أكتـــوبر /جرميـــة، أوقفـــت املالحقـــة اجلنائيـــة يف تـــشرين األول
٢٠٠٣. 

ــدِّمت يف ســنة     - ٣٢ ــه قُ ــائالً إن  شــكاوى ٢٠٠٥ومــضى ق
إضــافية أمــام احملكمــة الدســتورية علــى أســاس انتــهاك احلقــوق  

ــ ــضها  . توريةالدسـ ــشكاوى رفـ ــم أن تلـــك الـ ــة ورغـ  يف البدايـ
ــةمكتــب   ٢٠٠٦ يف ســنة  احملكمــة الدســتورية وجــدت، النياب

خطأً يف اجلزء اإلداري مـن اإلجـراء وأصـدرت عكـس القـرار              
ــشاكيات    ــن ال ــة م ــضاً لثالث ــق   . ومنحــت تعوي ــشئ فري ــد أن وق

جديد للتحقيقات، وحيث أن النتائج اليت توّصل إليهـا الفريـق           
ــة يف      ــد أوقفـــت احملاكمـ ــة، فقـ ــه مل ُترَتكَـــب جرميـ ــدت أنـ أكـ

ويف . ٢٠٠٧ ديـــسمرب/املالحقـــة القـــضائية يف كـــانون األول  
 احمللـــي موظـــف النيابـــة رفـــض مكتـــب ٢٠٠٨فربايـــر /شـــباط

شكوى على أسـاس أن مجيـع البيانـات املتـوافرة ُجمَعـت أثنـاء               
ــسابق  ــق ال ــع    . التحقي ــه م ــق اضــطُِلع ب ــة أن التحقي ــد للجن وأكّ

االمتثــال التــام للمعــايري القانونيــة ومعــايري حقــوق اإلنــسان،       
لــيت مل تكــن موضـــع   وطلــب إىل اللجنــة أن حتتــرم النتيجـــة، ا   

 .تساؤل من أي شخص سلوفاكي أو من حمكمة أخرى
قالـت إنـه مبقتـضى      ): سـلوفاكيا  (السيدة بوسكاروفا  - ٣٣

القانون املعين خبدمات الرعاية الصحية واخلدمات ذات الـصلة         
ــري       ــيم غـ ــرمي أي تعقـ ــذي أّدى إىل جتـ ــصحية، والـ ــة الـ بالرعايـ

 تقـدمي طلـب      مـن املطلـوب     أصبح مشروع يف القانون اجلنائي،   
 التعقـيم   املـرأة الـيت جيـري هلـا       كتايب يبّين املوافقة املدروسة مـن       

ــادة . لــسماح هبــذا اإلجــراء لأو موافقــة ويل األمــر وذلــك   وزي
 املريض سلفاً جبميع الوسـائل البديلـة        معلى ذلك، جيب أن ُيعلَ    

وأكّـد القـانون    . لتحديد النسل وكذلك النتائج الطبية للتعقـيم      
ــيم ال ي ــلوفاكيا وأن   أن التعقـ ــل يف سـ ــع احلمـ ــيلة ملنـ ــرب وسـ  عَتـ

 ينص على تدابري وقائيـة بغيـة جتّنـب اهتامـات مماثلـة يف               القانون
ولبلــوغ هــذه الغايــة، التزمــت وزارة الــصحة أيــضاً   . املــستقبل

للعــاملني يف بالتعـاون مــع املنظمــات غــري احلكوميــة يف التوعيــة  
 . حبقوق اإلنسان للمرأةاجملال الطيب

ــسية  وســـعت وز - ٣٤ ــز الـــصحة اجلنـ ارة الـــصحة إىل تعزيـ
واإلجنابية للمرأة بـأن تـضمن جلميـع النـساء مبـا يف ذلـك نـساء                

لحصول علـى الرعايـة الـصحية وفقـاً         لاألقليات، الُسُبل الوافية    
وقالـــت إن الـــُسبل املتاحـــة لنـــساء . لقـــانون مناهـــضة التمييـــز

األقليــات للحــصول علــى خــدمات مثــل الرعايــة قبــل الــوالدة   
 أساســـاً علـــى وعـــيهن بـــضرورة احلـــصول علـــى هـــذه تعتمـــد
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 القـدرة اإلجنابيـة     الكشف علـى  وأكدت الوزارة أمهية    . الرعاية
للمرأة، والكشف املنتظم مـن ناحيـة الطـب النـسائي والرعايـة             

ويهــدف الربنــامج الــوطين املعــين حبمايــة الــصحة . قبــل الــوالدة
دمات اإلجنابية والـصحة اجلنـسية للمـرأة إىل حتـسني نوعيـة اخلـ       

ومن بني األهداف الـيت يرمـي       . الصحية وطرق احلصول عليها   
إليها الربنامج احلد من عدد حاالت احلمل غري املرغـوب فيهـا            

، ويـــنص أيـــضاً علـــى اســـتعمال التوعيـــة ٢٠١٠حبلـــول ســـنة 
وقال إن الرعايـة الوقائيـة يغطيهـا        . اجلنسية يف املناهج املدرسية   

 .التأمني الطيب العام
كفـــل عَتَبـــر اإلجهــاض وســـيلة متطرفــة، يُ  ويف حــني ي  - ٣٥

وقيـد التعـديل املُـدَخل      . جلميع النساء ُسبل التمتع هبذا اإلجراء     
علـــى القـــانون اخلـــاص بالرعايـــة الـــصحية أهليـــة املـــستنكفني   

 األفراد وطلـب إىل هـؤالء الـذين مينحـون هـذا             حسبضمريياً  
جـــراء إل مـــستعدالوضـــع بإحالـــة املـــريض إىل طبيـــب ممـــارس  

وقالت إن الزيادة يف استعمال وسـائل منـع احلمـل           . اإلجهاض
  يف حـاالت اإلجهـاض العمـدي       اهلرمونية واالخنفـاض التناسـيب    
 .يعتَبر يف احلقيقة تطّوراً مواتياً

ومضت قائلة إن العاملني يف اجملال الطيب يتلقون أيضاً          - ٣٦
تــدريباً علــى التوعيــة يف جمــال الــزواج والرعايــة الوالديــة، الــيت  

تقدمي النصيحة للشابات بشأن منع األمـراض املنقولـة         تؤهلهم ل 
ــسياً ــاألمراض    . جنـ ــدوى بـ ــة للعـ ــدالت احلاليـ ــت إن املعـ وقالـ

املنقولة جنسياً بني النساء تعتَبر متدنية، وليس هنـاك مـن دليـل             
ــسياً مــن األمهــات إىل     ــة جن يــشري إىل انتقــال األمــراض املنقول

 .األطفال
ــة حتــاو   - ٣٧ ــة إن احلكوم ــسلوك  واختتمــت قائل ل رصــد ال

اجلنسي للفتيات ومل تنجح يف ذلك، بيـد أنـه ُيبـذَل اآلن مزيـد      
 يف هذا اجملال، ويوّجه تركيز خـاص علـى خفـض            األعمالمن  

وملعاجلــة احلــاالت الزائــدة يف . حــاالت احلمــل بــني املراهقــات
اإلصابة مبرض الـسرطان، تقـوم وزارة الـصحة بإعـداد برنـامج            

تعتزم حتصني الفتيات من هـذا  للوقاية من سرطان الرحم وهي  
 .املرض
أعربــت عــن أســفها ): ســلوفاكيا (الــسيدة بوتوســوفا - ٣٨

ــة      ــار املثبطــة مــن االهتامــات املوّجهــة ضــد مجهوري هلــذه األخب
سلوفاكيا بسبب خطأ إداري، وقالت إهنا ترغـب يف احلـصول           
ــوفرت يف ســلوفاكيا عــن      ــد مــن املعلومــات إذا مــا ت علــى مزي

 .ي املزعومضحايا التعقيم القسر
ــرقم اخلــاص بوجــود    - ٣٩ ــة إن ال  ٩٠ ٠٠٠وأضــافت قائل

من أفـراد طائفـة الرومـا إمنـا يعكـس عـدد األشـخاص يف تلـك                  
الطائفة الذين حدَّدوا هويتهم هبذا الـشكل يف تعـداد الـسكان،           

 لــيس مجيــع أعــضاء مجاعــة األقليــات قــد    هوهــذا يــشري إىل أنــ 
 متويــل كــاٍف وحتــاول احلكومــة تقــدمي. اختــاروا القيــام بــذلك

ــدَّر       ــيت تق ــا، ال ــة الروم ــة إىل ســكان طائف ــدابري موّجه الختــاذ ت
ــصحة   .  شــخص٣٠٠ ٠٠٠حبــوايل  ــد خصــصت وزارة ال وق

ماليني كراون سـلوفاكي لربنـامج يهـدف إىل حتـسني ُسـبل              ٦
 ،حصول سكان الروما على الرعاية الصحية؛ ويف هذا الـصدد         

ــضمان     ــأمني صــحي ل ــات ت ــع بطاق ــضروري توزي  كــان مــن ال
وقالـت إن زيـادة الـوعي باملـسائل الـصحية           . توفري هذه الـُسُبل   

ني صواخلدمات املتاحة أّدت إىل ارتفاع يف الرعاية الذاتيـة وحتـ          
إضـافة إىل ذلـك، أثبـت برنـامج         . األطفال داخل طائفة الرومـا    

 جتـــرييب لتـــوفري خـــدمات الـــصحة اإلســـعافية للمنـــاطق النائيـــة 
 .فيه ومن املأمول أن يتم التوّسع جناحه،
قالــت إن األمــر حيتــاج إىل مزيــد مــن   : الــسيدة جــرب  - ٤٠

املعلومات عن حالة املـرأة الريفيـة، الـيت مل حيـرص الوفـد املَُبلِّـغ         
 االهتمــام الكــايف هلــا، مبــا يف ذلــك احلــصول علــى   إيــالءعلــى 

مزيد مـن التفاصـيل عـن اخلـدمات االجتماعيـة املقّدمـة للمـرأة               
رعاية الطبيـة وتعلـيم الفتيـات       الريفية، وخصوصا فيما يتعلق بال    

وســيكون مــن املفيــد  . ومــدى قــرب املــدارس بالنــسبة للقــرى 
معرفة ما إذا كانـت هنـاك أيـة خطـط للـضمان االجتمـاعي أو                
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وقالـت إن   . املعاشات التقاعديـة بالنـسبة للمـرأة الريفيـة املـسّنة          
املـــشروع التجـــرييب اخلـــاص بالتمويـــل الـــصغري مـــن احلكومـــة 

 مــن ٢٨٨الــذي ورد وصــفه يف الفقــرة   للنــساء الريفيــات، و 
ــر  ــاء ) CEDAW/C/SVK/4(التقريـ ــديرة بالثنـ ــادرة جـ ــو مبـ . هـ

 قامـت الدولـة الطـرف بتجميـع         ملـاذا وأخرياً من األمهية معرفـة      
النساء الريفيات ونساء طائفة الرومـا يف فئـة واحـدة، يف حـني              
أنه من الصحيح أن بعض طوائف الروما تعيش علـى ضـواحي    

وهذه املسائل الـيت تواجـه كـل فئـة مـن النـساء              القرى الريفية،   
 .ينبغي معاجلتها بشكل مستقل

سألت عـن عـدد مـشاريع البنيـة التحتيـة           : تانالسيدة   - ٤١
 قدمتـها   والـيت ) ٢٨٣التقريـر، الفقـرة     (اليت تعّزز تـشغيل املـرأة       

 عليها من أجل احلـصول علـى ِمـَنح ومـا            ونالت املوافقة النساء  
شئت للمـرأة، وإذا كانـت احلكومـة        هو عدد الوظائف الـيت أنـ      

اخلـاص  قد قّدرت التـأثري علـى حيـاة املـرأة خبـصوص الربنـامج               
باملعونة السابقة لالنضمام لالحتاد األورويب فيما يتعلق بالتنميـة     

 خبــصوص صــاحبات األعمــال ٢٠٠٣ لــسنة الزراعيــة والريفيــة
أو املـشروع التجـرييب     ) ٢٨٦التقريـر، الفقـرة     (احلرة الريفيات   

). ٢٨٨التقريــر، الفقــرة  (التمويــل الــصغري  قــروض اص باخلــ
وتساءلت عّما إذا كـان املـشروع التجـرييب قـد جـرى تكـراره          
يف أمـــاكن أخـــرى؛ وقالـــت إهنـــا تـــوّد أن تعـــرف املزيـــد عـــن 

-٢٩٠الفقرتــان (األمــوال اهليكليــة املــشار إليهــا يف التقريــر     
٢٩١.( 
 ١٣أشـارت إىل املـادة      :  كـداري  – هـالربين    ةالسيد - ٤٢

ــر حــول      ــواردة يف التقري ــات ال ــدرة املعلوم ــدى ن والحظــت م
ــانون األســرة أو حــول مــسألة الطــالق   ــا إذا  ،ق ــساءلت عّم  وت

كانت املزايا األسرية اليت نوقـشت وُتعـَرض أيـضاً علـى األسـر              
املعيـــشية الـــيت يرأســـها أحـــد الوالـــدين ومعظمهـــا دون شـــك  

فـة مزيـد    وتـود أيـضاً معر    . عازبـة ترأسها امرأة مطلقة أو امـرأة       
من املعلومات عن القوانني اليت تنظّم اآلثار االقتـصادية املترتبـة           

على الطالق، مثل توزيع امللكية واملمتلكات الزوجيـة والنفقـة          
 .وما أشبه
 ١٦ و ١٥املادتان 

 وسـألت عّمـا إذا      ١٦أشارت إىل املـادة     : السيدة تان  - ٤٣
ي مـنح   الـذ ) ٣٣٧التقرير، الفقـرة    (كان قانون األسرة اجلديد     

نفس احلقـوق لـألزواج مـن نفـس اجلـنس واملقـيمني معـاً كمـا              
يفعــــل مــــع الــــزوجني املقتــــرنني، وطلبــــت توضــــيحاً ملعــــدل 

التقريـر،  ( األسـر املعيـشية      “السـتكمال ”املتعاشرين بالـشراكة    
وطلبــت كــذلك إحــصاءات عــن عــدد املقتــرنني   ) ١٩الفقــرة 

حلـضرية  املقيمني معـاً واملقتـرنني مـن جـنس واحـد يف املنـاطق ا              
ونظـراً ألن املطلقـات، بأعـداد متزايـدة         . والريفية علـى الـسواء    

ميكـن توقّـع أن يعـشن فتـرة طويلـة متتـد             ) ١٤التقرير، الفقـرة    (
 سنة بعد فسخ الزواج، سيكون مـن املفيـد احلـصول علـى             ٤٠

معلومات عن حالة النساء املطلقـات وأطفـاهلن، وحالـة األسـر            
 وعّما   وحيد أو أم وحيدة،     أب املعيشية اليت يرأسها بوجه عام    

إذا كانــت هــذه األســر املعيــشية نتيجــة للطــالق، أو الوفــاة أو   
 .اهلجران

قالـت إن املـرأة الريفيـة،       ): سلوفاكيا (السيدة فرانوفا  - ٤٤
 توافر وسائل النقل العـام اجليـدة مـن الريـف إىل             ةبسبب سهول 

نيــة، البلــد، ونظــراً لِقــَصر املــسافات املعأرجــاء املدينــة يف مجيــع 
فإهنا تتمتع بنفس ُسبل احلصول على التعليم والرعايـة الـصحية           
ومجيــع اخلــدمات االجتماعيــة األخــرى مثــل املــرأة يف املنــاطق   

وحبكم القانون، فإن الدخل طول حياة اإلنسان هـو         . احلضرية
ــا يعــين أن       ــه، وهــو م ــدار املعــاش التقاعــدي ل ــذي حيــدد مق ال

.  الفجـوة يف األجـور     بـسبب أصـغر   املعاشات التقاعدية للمـرأة     
 صـغرية وقد عرض املـشروع التجـرييب لتقـدمي قـروض ائتمانيـة             

شروطاً متساوية للرجـال والنـساء، وقـد حقـق جناحـاً إىل حـٍد               
وقــد فــّضلت املــصارف أن تتعامــل يف تقــدمي قــروض      . كــبري

 انــضمت إىل اتموّحــدة، بيــد أن الرابطــات اخلاصــة باالدخــار
ــشروع ــام،  . امل ــب الع ــسبب نقــص الطل ــتم   وب ــك، مل ي ــع ذل  م

وســـوف ُيقـــَدم تباعـــاً مزيـــد مـــن . التوّســـع يف هـــذا املـــشروع
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املعلومات عن الربنامج اخلاص باملعونـة الـسابقة لالنـضمام إىل           
 .االحتاد األورويب فيما يتعلق بالتنمية الزراعية والريفية

قالــت فيمــا خيــص ): ســلوفاكيا (الــسيدة هانوالكوفــا - ٤٥
اريع الــيت أشــارت إليهــا الــسيدة  مــشاركة املــرأة يف مجيــع املــش 

ــة  تتـــضمن تـــان،  ــة املـــستقرة أن يؤخـــذ جبّديـ ــة احلكومـ سياسـ
وُتبـذَل  . اجلانب اجلنساين يف مجيع الربامج أو املشاريع اجلديدة       

حالياً جهود ليس لتوجيه املـرأة ببـساطة إىل الوظـائف األنثويـة             
النمطية املقولبة، بل أيضاً لضمان أن تتلقـى أجـراً مـساوياً عـن              

 .العمل املتساوي
ــات     - ٤٦ ــائالً يف أوقـ ــاً هـ ــاك تنّوعـ ــة إن هنـ ــافت قائلـ وأضـ

. الضائقة املالية، إما ألهنا رئيسة وحيدة لألسرة أو ألهنا مطلقـة   
وفيما يتعلـق بقواعـد الطـالق، تنظـر احملـاكم مـا هـي األصـول                 

واملــدة الــيت .  الزوجــان املقترنــان وقــت الــزواج أحــضرهاالــيت 
 والرعاية املـستثمرة، وُيحكَـم يف كـل          يف حالة زواج،   أمضياها

وُيَحّدد مبلـغ النفقـة علـى املـستوى املطلـوب           . حالة على حدة  
وُيعَتــرب الــشاغل الرئيــسي . إلدامــة املــستوى املعيــشي لألطفــال 

للدولة هو محاية مجيع األطفال سواء ُولدوا يف نطـاق الـشرعية     
 وبغض النظر عن نوع حالة األسرة الـيت       . الزوجية أو خارجها  

يعيـــشون فيهـــا، واالســـتحقاقات يف مجيـــع احلـــاالت توّجـــه      
 .للحفاظ على مصاحل الطفل

قالــت إن مجهوريــة ): ســلوفاكيا (الــسيدة ســتروفوفا - ٤٧
ســلوفاكيا، كدولــة طــرف يف مجيــع صــكوك حقــوق اإلنــسان  
وهــي عــضو يف جملــس حقــوق اإلنــسان، ملتزمــة التزامــاً تامــاً    

ن االجتماعات مـع    وأضافت أ . حبماية حقوق اإلنسان لشعبها   
اللجنة أتاحت فرصة إلقامة حـوار بّنـاء وقـد سـلّطت األضـواء              

وقالــت إن . علــى املــسائل الــيت حتتــاج إىل مزيــد مــن االهتمــام 
ــّوض يف      ــها فرصــة ال تع ــة جعلت ــة ألعــضاء اللجن ــة املهني األهلي
امليــدان، وتقــّدم مالحظاهتــا اخلتاميــة معلومــات مفيــدة للــدول   

 .األطراف
ــافت قا - ٤٨ ــشكل    وأضـ ــة ستـ ــات اخلتاميـ ــة إن املالحظـ ئلـ

األســاس بالنــسبة لالســتراتيجية الوطنيــة حلكومتــها فيمــا يتعلــق 

، وهـي الـيت     ٢٠١٣-٢٠٠٩باملساواة بـني اجلنـسني يف الفتـرة         
 ،ســتكون وثيقــة شــاملة تــنظم حالــة املــرأة يف ســوق العمــل       

 أفقيــاً ورأســياً، والفجــوة يف األجــور، والتوفيــق  عزهلــاوعمليــة 
ــها   ــرارات    بــني عمل ــى اختــاذ الق ــدرهتا عل ــاة األســرية، وق واحلي

كمـــا أن خطـــة العمـــل   . وإحالتـــها إىل قطاعـــات احملـــرومني  
كَب ضـد املـرأة سـوف       اجلديدة بشأن القضاء على العنف املُرتَ     

وسـوف  . سترشد باملالحظات اخلتاميـة الـيت أصـدرهتا اللجنـة          ت
لتـدابري  فيما يذكر صراحة عن ا    يسعى الوفد إىل تدارك النقص      

 واسـتخدام هـذه     ٢٥خلاصة املؤقتة، وفقاً للتوصية العامة رقـم        ا
 .األداة ملعاونة املرأة على اختراق جماالت الذكور التقليدية

ــرب      - ٤٩ ــا يعَت ــة الروم ــة إن حــل مــشكلة طائف ومــضت قائل
 حالـة هـذه     االرتقاء بوضع واهلدف هو   . واحداً من األولويات  

قاليدهم ومعاونـة  الفئة من املواطنني مع احترام خصوصيتهم وت   
 .نساء طائفة الروما على شغل مزيد من فرص العمل

ــرأة      - ٥٠ ــها حبقــوق امل ــزام حكومت ــأن الت ــة ب وأكّــدت للجن
 .يعترب التزاماً دائماً

 رّحبت بوجـود عـضو مـن طائفـة الرومـا يف             :الرئيسة - ٥١
ــز      ــة ســوف تركّ ــة للجن ــد، وقالــت إن املالحظــات اخلتامي الوف

ات أمــام تنفيــذ العهــد الــذي وإن  علــى الــشواغل بــشأن العقبــ 
 جيـــد يف مجهوريـــة قـــانوينكـــان قـــد قُـــدِّم لـــه تعهـــد بوضـــع  

 لـــضمان أساســي ســلوفاكيا، يبــدو أنــه ال ُيــستخَدم كــصك      
 .حقوق املرأة أو مكافحة العنف العائلي

وأضــــــافت قائلــــــة إن اللجنــــــة تناولــــــت مبوجــــــب  - ٥٢
ا، الربوتوكول االختياري مؤخراً حالة تعقيم قسري يف هنغاريـ       

وقد نصحت الوفد بدراسة مـا إذا كانـت احلالـة سـوف تـشري               
 .إىل اختاذ تدابري وقائية قابلة للتطبيق يف سلوفاكيا

ــة    - ٥٣ ــة إهنــا تتطلــع هــي واللجن  إىل األمــامواختتمــت قائل
 .لتلقي التقرير الدوري التايل، دومنا ثغرة دامت سنوات كثرية

 .٢٥/١٧رفعت اجللسة الساعة  
 
 


