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 املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة
 واألربعني احلادية الدورة قبل ملا العامل الفريق
    ٢٠٠٨ يوليه/متوز ١٨ - يونيه/حزيران ٣٠

 يف بــالنظر يتعلــق فيمــا املطروحــة األســئلةو القــضايا قائمــة علــى ردود  
 عوالراب والثالث الثاين الدورية للتقارير اجلامع التقرير

 
 *سلوفاكيا  

 
 عامة مسائل  

 الــسلوفاكية للجمهوريــة والرابــع والثالــث الثــاين الدوريــة للتقــارير اجلــامع التقريــر أُِعـدّ  - ١
ــة بــشأن ــز أشــكال مجيــع علــى القــضاء اتفاقي ــه املــشار( املــرأة ضــد التميي ـــبع فيمــا إلي  باســم دـ

ـــالتقري” ــة والــشؤون العمــل وزارة )“الــدوري رـ ــة واألســرة االجتماعي  الــسلوفاكية باجلمهوري
ــسياسة األســرة إدارة( ــسانية، وال ــسم اجلن ــاج وق ــسم االجتمــاعي، اإلدم ــوائح التوظيــف وق  ول

ــة الـــشؤون ووزارة ،)التوظيـــف ــة اخلارجيـ  ،)اإلنـــسان حقـــوق إدارة( الـــسلوفاكية باجلمهوريـ
ــاون ــسلطات مــع بالتع ــصة ال ــسلطات هــذه مشلــت .املخت ــدا ال ــة العــدل وزارة حتدي  باجلمهوري

 األوروبيــة الــشؤون مكتــب( الداخليــة ووزارة ،)واألورويب الــدويل القــانون قــسم( الــسلوفاكية
 ملكتـب  ةالتابعـ  الـضحايا  ودعـم  اجلنسي واالستغالل بالبشر االجتار إدارةو ؛)الدولية والعالقات
 الــسلوفاكية باجلمهوريــة لتعلــيما ووزارة ،)الــشرطة قــوة رئاســة هبيئــة املنظمــة اجلرميــة مكافحــة

ــاون قـــسم( ــية ل دعـــم خطـــط وقـــسم الـــدويل، التعـ ــةالـــربامج الرياضـ ــدفاع ووزارة ،)لدولـ  الـ
 الزراعـة  ووزارة ،)والقـانون  التـشريعات  وقـسم  العـام،  القـانوين  املمثل( السلوفاكية باجلمهورية

 
 

 .رمسي حترير دون التقرير هذا يصدر * 
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 الــسلوفاكية هوريــةباجلم الــصحة ووزارة ،)اخلارجيــة الــشؤون إدارة( الــسلوفاكية باجلمهوريــة
 األورويب التكامـــل قـــسم( الـــسلوفاكية باجلمهوريـــة البيئـــة ووزارة ،)الـــصحية الرعايـــة قـــسم(

 التكامـل  إدارة( الـسلوفاكية  باجلمهوريـة  اإلقليميـة  والتنميـة  التـشييد  ووزارة ،)الـدويل  والتعاون
 إدارة( الـسلوفاكية  يـة باجلمهور املاليـة  ووزارة ،)والتشريعية القانونية الشؤون وإدارة ،األورويب
ــات ــة العالقـ ــة ومكتـــب ،)الدوليـ ــة حكومـ ــسم( الـــسلوفاكية اجلمهوريـ ــوق قـ  اإلنـــسان حقـ
 املظـامل،  أمـني  ومكتـب  الرومـا،  لطوائـف  الـسلوفاكي  احلكـومي  املفـوض  ومكتب ،)واألقليات
 جمـال  يف والتنبـؤ  اإلعالميـة  الـشؤون  ومعهد السلوفاكية، للجمهورية التابع اإلحصائي واملكتب

 الـيت  اهليئـة  علـى  االتفـاق  فيهمـا  مت أعـاله،  املـذكورة  اهليئـات  مع تنسيق اجتماعا وُعِقد .تعليمال
 التنـسيق  اجتمـاع  أما .االتفاقية مواد من بعينها مادة كل عن معلومات توفري مسؤولية هبا تناط
 . االحتياجات إىل معلومات إضافيةحتديد منه الغرض فكان الثاين،

 علـى  توزيعـه  مت عليـه،  للموافقة السلوفاكية اجلمهورية حكومة ىلإ التقرير تقدمي وقبل 
 التقريـر  علـى  الواقـع  يف تعلـق  مل املنظمات تلك أن بيد .عليه للتعليق احلكومية غري املنظمات

 .مواز تقرير إعداد ذلك من بدالً قررت أهنا غري حكومي، تقرير قوهلا، حد على ألنه، نظراً
 التعليــق إجــراء وخــالل .التقريــر علــى والوكــاالت اتالــوزار مجيــع علّقــت هــذا، بعــد 
 احلكوميـة  غـري  املنظمـات  ترسـل  ومل( جوهريـة  تعليقـات  أي دتـرِ  مل املؤسـسات،  بـني  املشترك
 أكتــوبر/األول تــشرين ١٨ يف التقريــر علــى الــسلوفاكية اجلمهوريــة وصــدقت ).مجاعيــاً تعليقــاً
  .٨٧٠/٢٠٠٦ رقم اقراره مبوجب ٢٠٠٦

 أنـشأهتا  الـيت  املـرأة،  ووضـع  الفـرص  تكـافؤ  مفوضـية  اجتمـاع  يف أيـضاً  التقرير قشوون 
ــة ــوق جلنـ ــسان حقـ ــسيات اإلنـ ــع واجلنـ ــرأة ووضـ ــة ل املـ ــسالتابعـ ــوطين لمجلـ ــة الـ  للجمهوريـ

  .السلوفاكية
 

 واملؤسسي والتشريعي الدستوري اإلطار  
 العـام  املـدافع  مؤسـسة  إنـشاء  على سنوات مخس مرور ٢٠٠٧ مارس/آذارشهر   شهد - ٢
 املظـامل  أمـني  تلقـى  الفتـرة،  هـذه  وخـالل  .السلوفاكية اجلمهورية يف )املظامل أمني( احلقوق عن
 عــام كــل املظــامل أمــني مكتــب يتلقــى ،ذلــك إىل وباإلضــافة .التمــاس ١١ ٠٠٠ علــى يربــو مــا

 تلــك ويف .املكتــب صــالحيات حــدود تتخطــى الــيت األخــرى االلتماســات مــن كــبرياً عــدداً
 تـشمل  الـيت  القانونيـة،  باملـشورة  االلتمـاس  مقـدم  املظـامل  أمـني  مكتـب  يـزود  ما دائماً احلاالت،
 يـستدعي  حيثمـا  ده،يـ زوتو احملتملـة،  احللـول  ميقدتو النظر، قيد ةحاللل التشريعي السياق تفسري
 .القـضية  مـع  التعامـل  يف االلتمـاس  مقـدم  تفيـد  قـد  الـيت  باملنظمة االتصال بتفاصيل أيضاً األمر،
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 مكتــب مــن مببــادرة للــسكان، القــانوين الــوعي زيــادة إىل هتــدف الــيت طة،األنــش هــذه وجتــري
 األوىل اخلمــس الــسنوات وخــالل .قانونــاً املعّرفــة املكتــب واجبــات تخطــىوت املظــامل أمــني

 حالــة، ٢٢ ٠٠٠ مــن أكثــر يف القانونيــة املــشورة املكتــب أســدى ،املظــامل أمــني مكتــب عمــلل
ــذكورة االلتماســات إىل باإلضــافة ــشكل .هأعــال امل ــساء وت ــ الن ــة يف ٣٩ إىل ٣٦ وحن ــن املائ  م
  .عام كل االلتماسات مقدمي

 املكتـــب، تلقاهـــا الـــيت االلتماســـات مـــن ١٠٠ مـــن أكثـــر موضـــوع التمييـــز وكـــان 
 مبوجـب مـستوفية شـروط املقبوليـة        التماسـات باعتبارهـا    منـها  املائة يف ٤٠ وحن مع التعامل متو

 مقـدمو  تلقـى  فقـد  ، املتبقيـة مـن احلـاالت      املائـة  يف ٦٠ الــ  أمـا  احلقـوق؛  عن العام املدافع قانون
ــةتوجيهــات  االلتماســات  احلــاالت يف االلتماســات مقــدمي بــني النــساء نــسبة تظلــو .قانوني

 نــسبة وهــي ،احلــاالت مــن املائــة يف ٣٠ وايلحــ تــشكل متييــز بوجــود دعــاءاتا علــى املنطويــة
 وجـود  املظـامل  أمـني  مكتـب  يلحـظ  ملو .عمومـاً  االلتماسـات  مقـدمي  بـني  النساء نسبة تقارب
 ٣٦٥/٢٠٠٤ رقـم  القـانون  تطبيـق  بـدء  بعـد  تلقاهـا  الـيت  االلتماسـات  عـدد  يف ضخمة تغريات
ــساواة اخلــاص ــة يف بامل ــة جمــاالت يف املعامل ــة معين ــن واحلماي ــز م ــديل التميي ــوانني وتع ــة ق  معين
 مـع  التعامـل  سـلطة  اناإلنـس  حلقـوق  الـسلوفاكي  الـوطين  املركزمتنح، بصيغتها املعدلة،     ،أخرى
 .التمييز حاالت

ــسنوات وخــالل  ــر املظــامل، أمــني مكتــب لعمــل األوىل اخلمــس ال  بوجــود املكتــب أق
ــة ٥٧٢ ــهاك حالـ ــوقلل انتـ ــات حقـ ــية واحلريـ ــخاص األساسـ ــيني ألشـ ــاريني طبيعـ ــى واعتبـ  علـ
 علـى  التمييـز  أو اجلـنس  نـوع  أسـاس  علـى  بـالتمييز  احلـاالت  هذه من أي يتعلق ومل .سواء حد
  .أخرى أسس أي

 بأحــد مقترنــة جنــسانية مــسائل أو( جنــسانية مــسائل إىل االلتماســات هــذه تعــود وال 
 الوطنيـة  األقليـات  إحـدى االنتمـاء إىل     أو االجتماعية احلالة أو السنك األخرى، التمييز عوامل

 تطفـو  املعتـاد،  ففـي  .هامـشي  بـشكل  إال )متعـدد  متييـز  وجود يف يشتبه حيث اإلثنية الفئات أو
 مـع  جتـري  الـيت  الرمسية غري واملناقشات االجتماعات يف أكرب بشكل السطح على املشكلة ذهه

 الفرصــةفيهــا  تتــاحوالــيت  مباشــرةً اهلــواء علــى جنريهــا الــيت اإلعالميــة املقــابالت ويف املــواطنني،
 اًغالبـ  متييـز  علـى  املنطـوي  السلوك جتربة وُتذكر .الفعلية للمشاركة واملستمعني ملشاهدينا أمام
 حـاالت  يف املعتـاد  يف تتجلـى  حيـث  اخلـاص  القطـاع  يف سـيما  ال التوظيـف،  عالقات سياق يف

  .العمل مكان داخل الصراع من جو نشأُي حيثما أو وظيفة، يف التعيني
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 أمــني إىل التماســات أُرســلت ،)١(الــسابقة تقاريرنــا يف املــذكورة احلالــة إىل وباإلضــافة 
  :يلي ما صخبصو املثال، سبيل على املظامل،

ــ مــديرة أفــادت -  ــة املــدارس إحــدى إدارة مبجلــس نيعــاملال شــؤون إدارةب  بــأن اإلقليمي
 توجيــه طريـق  عــن اخلـوف  مــن جـواً  ختلــق وأهنـا  املــوظفني إهانـة  تتعمــد عليهـا  املـشرفة 
  ؛“منتظم غري بشكل” املوظفني عدد خفض أو باطلة اهتامات

 يتعلـق  فيمـا  متييـز  علـى  ينطـوي  اسـلوك تهج  تن كليتها إدارةأن  ب جامعية حماِضرة أفادت - 
 للقـانون،  اًانتهاك يعد مافي أعلى رواتب شرحية إىل ترقيتها وتأخري عقدها، متديد بعدم
 توظيفها؛ إهناء هبا مت اليت طريقةالب تتعلق أخرى جوانب إىل إضافةً

 نعـ  عملـها  رب عجـز  حينمـا  املظـامل  بـأمني  بتدائيـة اال املدارس بإحدى معلمة اتصلت - 
 هــذا العمــل رب ســلوك بــأن كمااحملــ إحــدى قــضت بعــدما وذلــكرد االعتبــار هلــا، 

 أيـضاً  شـكواها  يف املعلمـة  قـدمت  التمييـز،  اسـتمرار  إىل فباإلضـافة  .متييـز  علـى  ينطوي
 دعـوا  وأمهـات  آباء قدمه التماس مع املدرسة هبا لتمعات اليت الطريقة على اعتراضات

  لتالميذ؛ا ةمعامل يف تربوي غري اسلوك انتهاجها بسبب فصلها إىل فيه

حماضــر  يف مــرتني أشــري حيــث ضــدها، متييــز بوقــوع الثانويــة باملــدارس معلمــة أفــادت - 
 بيانــاتال بعـض  عـن  اإلبــالغ يف ارتكبتـه  خطـأ  إىل اإلدارة اجتماعــات وقـائع جلـسات  

 زمـالء  هبـا  قـام  اليت األخطاءيف السجالت على اإلطالق      دوَّنت مل حني يف حصائية،اإل
  املدرسة؛ مديرةمبن فيهم  آخرون،

 حيــث مبفردهــا، الثالثــة طفاهلــاأل تــهاتربي بــسبب ضــدها متييــز بوقــوع ممرضــة أحــست - 
 مـع  بـاملرتل  البقـاء  إىل ضطرتـ  مـا  كـثرياً  موظفـة  إىل حتتـاج  ال أهنا عليها املشرفة ذكرت
ــال ــا .األطف ــ كم ــزاعم شرتُن ــة غــري م ــها، حقيقي ــا متو عن ــن حرماهن ــي م ــا تلق  ِمنحه
  منطقية؛ أسس أي دون الشخصية

__________ 
 وادعـت يف التماســها أن مــدير  ،وعــة مـن مــوظفي إحـدى املــدارس الثانويـة مبكتــب أمـني املظــامل    اتـصلت جمم  )١( 

هم املتعلقة بأحد املوظفني األقدم الذي كان يشيع يف كـل يـوم يف مكـان العمـل     انظر يف شكاويمدرستهم مل  
ن للنـساء يف    ال مكـا  ”قـوالت تنطـوي علـى إهانـة للنـساء مـن قبيـل               مل باسـتخدامه مناخاً من الرعب النفسي،     

 حقـق أمـني املظـامل يف هـذا          “ملاذا تزحـف النـساء وتتـسلل بـني النـاس؟           ” و “أناساًًالنساء لسن    ” و “اجملتمع
الطلب وأقر بأنه مت التوصل إىل حل بالنسبة للمسائل املتعلقة مبكان العمل وعالقات العمل مع هـذا املوظـف                   

أن هذا املوظف األقدم وُحث بشكل حمدد علـى         إنذار إىل    وجَّهو. األقدم داخل املنظمة يف اجتماعاهتا العادية     
مـدير  بلـغ  أمـني املظـامل، أ  بعـد استفـسار   و. الئمعلى النحو امل ةمهنيعالقات  مع املوظفني همجيع عالقات تكون  

 .فصل املوظف األقدمأنه مت املدرسة 
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ــوع أم شــعرت -  ــها بوق ــز ضــحية ابنت ــدما للتميي ــى للحــصول تقــدمت عن ــة عل  يف وظيف
 األجنبيـة  اللغات إحدى درست االبنة ألن وذلك ،اخلاصة التعليمية املؤسسات إحدى

ــدا، يف ــ ال املؤســسة أن غــري كن ــى ف،توظِّ ــول حــد عل ــن حماضــرين ســوى األم، ق  م
  .إنكلترا

 األسـباب  أن مـن  الـرغم  علـى  العمل، مكان يف متييز على احلاالت هذه مجيع وانطوت 
 أوضــاع” علــى األحرىاقتــصرت بــ وإمنــا اجلنــسانية األمــور علــى قتــصرت مل للتمييــز املــذكورة
  .العمل رب مع خالف يسودها بعالقات تتعلق “أخرى

 النحـو  علـى  ،عتـداف  ،مـستقلة  دسـتورية  هيئـة  هو السلوفاكية باجلمهورية املظامل وأمني 
 احلقـوق  عـن  القانون، هذا حيدده الذي املدى وإىل احلقوق عن العام املدافع قانون حيدده الذي

 هيئـات  فيهـا  تنظـر  الـيت  اإلجـراءات  يف واالعتبـاريني  الطبيعـيني  لألشـخاص  األساسية واحلريات
 تنطـوي  فعـال األ هـذه  أن تقـرر ي حيـث  العـام،  للقطـاع  التابعة اهليئات من وغريها العامة اإلدارة
 التمـاس  يف املظـامل  أمني ينظر وعندما .إطاره يف عملال عن تعجز مانحي أو لقانونل انتهاك على
 أحــد إىل عــزىُي االنتــهاك هــذا كــان إذا ومــاانتــهكت  الــيت األساســية احلقــوق حيــدد فإنــه مــا،

 لكـي  افرهـا تو يـشترط  الـيت  األساسية املسبقة الشروط هي تلك .العامة لإلدارة التابعة األجهزة
 بــني بالعالقــات األمــر يتعلــق عنــدما أنــه إال .املظــامل أمــنييف نطــاق اختــصاص  االلتمــاس قــعي

 تتخـذ  قـرارات  ُتعتـرب  ال العامـة  اإلدارة أجهزة تتخذها اليت القرارات فإن واملوظف، العمل رب
 يف ينـدرج  ال التوظيـف  شـؤون  يف التمييـز  فـإن  لـذا  .العامـة  باإلدارة املتعلقة وظيفتها ممارسة يف

  .املظامل أمني صالحيات نطاق
 القطـاع  يف نيلعـام ال العمـل  أربـاب  أحـد  فيهـا  خيـرق  الـيت  احلـاالت  ففـي ذلـك،    ورغم 

 القائمـة  اهليئـة  أو( العمـل  رب خيطر املظامل أمني فإن واضحاً، خرقاً املتساوية املعاملة مبدأ العام
ــه باإلشــراف ــ )علي ــرام ضرورةب ــ كــانامل يف القــوانني احت ــرأي يلــتمس أو ،ذكورامل ــة يف ال  احلال
 .املكتـب  صالحيات إطار خارج قعي االلتماس كان وإن حىت ،املالئمة التدابري اعتماد ويطلب

 االلتمــاس، فيهــا خيــرق الــيت احلــاالت يف اخلــصوص وجــه علــى يــربره مــا النــهج ذاهلــ كــونوي
 الـصلة،  ذات إلداريـة ا اإلجـراءات  أيـضاً  متييـز،  على ينطوي سلوك حبدوث إدعائه إىل باإلضافة

 سـبق،  ما على وعالوة .ذلك إىل وما معلومات على احلصول اتطلب أو الشكاوى، معاجلة أو
 .املفصلة القانونية باملشورة االلتماس مقدم يزود املظامل أمني فإن أعاله، ذُِكر وكما

 علــى تنطــوي تــشريعات بوجــود بادعــاءات االلتماســات مــن التاليــة اجملموعــة وتتعلــق 
 األمومـــةاســـتحقاقات و التقاعديـــة واملعاشـــات االجتماعيـــة الرعايـــة جمـــال يف ســـيما ال ز،متييـــ
 أم اتـصلت  املثـال،  سـبيل  علـى ف .الطفـل  والدة عنـد  واحـدة  ملـرة  الدولـة  تقدمـه  الذي سهاماإلو
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 عــالوات مبلــغ تلقــي مــن املطبقــة، التــشريعات مبوجــب حرماهنــا، بــسبب املظــامل بــأمني متبنيــة
 أن أخـرى  متبنيـة  أم واعتـربت  .ضـدها  مـايل  متييـز  بوقوع شعرت فإهنا وعليه بالكامل، األمومة
 أطفـاالً  أجنـنب  الـاليت  ألمهـات ا علـى  القـانون،  مبوجـب  ،التكميليـة  األمومـة  عـالوات  مـنح  قصر
 تـنظم  الـيت  القوانني أن التماساً قدمت أخرى امرأة رأتو .متييز على ينطوي أمر سواهن، دون

 حيـث  متييـز،  علـى  تنطـوي  ]فعالـة  دتعُـ  مل[ أخـرى  لوائح من هبا تصلي ماو التقاعدية املعاشات
 عــدد إىل اســتناداً لألرامــل التقاعديــة املعاشــات حــساب هبــا يــتم الــيت الطريقــة علــى اعترضــت
  .بتربيتهم قامت الذين األطفال
ــك وال  ــني ميل ــلوفاكيف  املظــامل أم ــلطة ياس ــاذ س ــادرات اخت ــشريعية مب ــايل ت ــه وبالت  فإن

 حـد أ مـع  تعامله خالل هل تبني إذا أنه إال .القانون يف تغيري أي بإحداث بنفسه ملبادرةا ميكنه ال
ــة بعــدم تتعلــق مــشكلة وجــود االلتماســات ــشريعات كفاي ــها، عــدم أو الت ــه مالءمت  يتــصل فإن

 ُتقـدَّم  كمـا  .املـرأة  ووضـع  واجلنـسيات  اإلنـسان  حقوق جلنة سيما ال املالئمة، الربملانية باللجنة
 النـشاط  تقريـر  يف منـتظم  بـشكل  أيـضاً  التشريعية األمور بشأن واقتراحاته املظامل منيأ تعليقات
 مـع  قـائم ال التعـاون  من وكجزء .السلوفاكية للجمهورية الوطين اجمللس إىل رفعي الذي السنوي
 إحــدى قدمتــه اقتــراح ةمناقــش يف املثــال، ســبيل علــى املظــامل، أمــني شــارك املــذكورة، اللجنــة

 عنـد  واحـدة  ملـرة الـيت متـنح      عالوةال تلقيجب  حي الذي القانون بتعديل احلكومية غري املنظمات
 دون الـصحية  الرعاية مرافق إحدى يف والدته بعد طفلها عن تتخلى اليت األم نع الطفل والدة
   .متييز على ينطوي فعل هذا أن واعترب .املعاِلج الطبيب موافقة

 بوقـوع  تفيـد  الـيت  ذاتيـة ال اآلراء بـأن  اآلن حـىت  املظـامل  أمني اكتسبها اليت ربةاخل وتفيد 
 سـلوك  وقـع  مـا  إذا وأنـه  متييـزاً،  يشكل ملا القانونية املعايري احلاالت من كثري يف يفستوت ال متييز

 أيـضاً  وينبغـي  .عليـه  الـدليل  إقامة يصعب فإنه التحرش، حاالت يف سيما ال متييز، على ينطوي
 زالتـ  ال الـسكان  مـن  ةكـبري  نـسبة  فـإن  اآلن، حـىت  يـة إجياب تغـيريات  حدوث رغمب أنه مالحظة

ضمون مـ  إىل باإلضـافة  ،اومبـسؤولياهت  ممارسـتها،  وبكيفيـة  احبقوقه املعرفة من يكفي ما لكمت ال
   .للتمييز املناهضة اللوائح

 التمييـز  سألةمبـ  كـبرياً  اهتمامـاً  املظـامل  أمـني  مكتب هتمي أخرى، وألسباب السبب هلذا 
 املكتـب  ممثلو يحضرف .جلمهوردى عامة ا  ل القانوين الوعي زيادة أجل من بذهلاي اليت اجلهود يف

 يف ونشاركويــ )عمليــة وتــدريبات دراســية وحلقــات مــؤمترات( خمتلفــة أنــشطة منــتظم بــشكل
ــاءات  ــةاللق ــيف .اإلعالمي ــام ف ــصت وحــده، املاضــي الع ــر ُخصِّ ــن أكث ــاءات  عــشرة م ــذالق  هل
 القانونيــة اتـالــضمان ذلــك يف مبــا ،هلــ التــصدي توإمكانيــا التمييــز منــع ويعــد .املوضــوع
 .املكتـب  موظفو نظمها اليت التدريب أنشطة مشلتها اليت املوضوعات نم ،التمييز من ةــللحماي
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 باحلمـل  املتعلـق  التمييـز  املثـال  سـبيل  على ،اجلنساين التمييز ملكافحة تدابري أيضاً املكتب ويتخذ
 .معها تتماشى حبيث العمل أوضاع تعديل يتم إذ ،هب اخلاصة ةنشطاأل تنظيم يف واألمومة،
 متييـز  بوقوع أصحاهبا يفيد اليت االلتماسات عدد يشكل ال إحصائية، نظر وجهة ومن 
 يوليهـا  الـيت  األمهيـة  تتـضح  أنـه  غـري  .املظـامل  ألمني املوجهة االلتماسات من كبرية نسبة ضدهم
 جتـري  الـيت  املختلفـة  األنـشطة  كميـة  مـن  تواحلريـا  احلقوق هذه محاية إىل ومكتبه املظامل أمني
  .تركيزها مدىو اجملال هذا يف
 من التقرير الدوري بـشأن الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة            ٢٠وكما ذكر يف النقطة      - ٣

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، فـإن التفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                      
ــع امل   ــرأة نفــسها، وجلمي ــات    ضــد امل ــسان واحلري ــشأن حقــوق اإلن ــة األخــرى ب عاهــدات الدولي

 مــن دســتور ٧ مــن املــادة ٥ويــرد هــذا يف الفقــرة . األساســية األســبقية علــى القــوانني الوطنيــة 
يكـون للمعاهـدات الدوليـة بـشأن حقـوق      ”: اجلمهورية السلوفاكية الـذي يـنص علـى مـا يلـي        

ــيت      ــسان واحلريــات األساســية واملعاهــدات الدوليــة ال  ال يــستلزم إنفاذهــا إقــرار القــانون،    اإلن
واملعاهدات الدولية اليت متنح حقوقا أو تفرض التزامات بـشكل مباشـر علـى األفـراد الطبيعـيني                   
أو األفــراد االعتبــاريني، والــيت مت  التــصديق عليهــا وإصــدارها علــى حنــو حــدده أحــد القــوانني    

فاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال       وعلى هذا األساس، فإنه يكون الت      .“األسبقية على القوانني  
التمييز ضد املرأة نفس وضع االتفاقات الدولية األخرى بـشأن حقـوق اإلنـسان الـيت اعتمـدت                  

 .بعد دخول النص املذكور أعاله حيز النفاذ
للحصول على املزيد من املعلومات عن اإلشارات اليت متـت خـالل إجـراءات احملكمـة                 

 .٤ أشكال التمييز ضد املرأة، انظر النقطة املتعلقة باتفاقية القضاء على مجيع
ــة          - ٤ ــار املوافق ــسلوفاكي بانتظ ــان ال ــى الربمل ــا عل ــروض حالي ــانون مع ــشروع ق ــاك م وهن

 املـؤرخ  ٤٨٦ومبوجـب املقـرر رقـم    . ، سيحّدث مشروع مكافحة التمييـز للمـرة الثانيـة     )٢(عليه
شروع إىل اللجنـــة ، أحـــال رئـــيس الربملـــان الـــسلوفاكي املـــ ٢٠٠٧نـــوفمرب /تـــشرين الثـــاين ٩

الدستورية، وجلنة الشؤون االجتماعية واإلسكان، وجلنـة حقـوق اإلنـسان واجلنـسيات ووضـع               
ــشأنه     ــداوالت بـ ــراء مـ ــدة إلجـ ــة الرائـ ــتكون اللجنـ ــيت سـ ــرأة الـ ــوم  . املـ ــدد يـ ــانون ٢٤وحتـ  كـ

موعــدا هنائيــا ملناقــشات )  للجنــة الرائــدة٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين٢٥ (٢٠٠٨ ينــاير/الثــاين
 .نة الرائدةاللج

__________ 
املـة يف جمـاالت معينـة وبـشأن          بـشأن املـساواة يف املع      ٣٦٥/٢٠٠٤التشريع املقترح الذي يعدل القانون رقم        )٢( 

، بصيغته املعدلة، والذي يعـدل      )قانون مكافحة التمييز  (احلماية من التمييز وبشأن تعديل قوانني معينة أخرى         
 .، بشأن إقامة مركز وطين سلوفاكي حلقوق اإلنسان، بصيغته املعّدلة٣٠٨/١٩٩٣القانون رقم 
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أوال وقبــل كــل . وأعــّد هــذا التعــديل الثــاين لقــانون مكافحــة التمييــز ألســباب خمتلفــة   
 EC/20004/113شيء، تلتـزم اجلمهوريـة الـسلوفاكية بـأن تنقـل إىل جملـسها التـشريعي التوجيـه                   

 الــذي ينفــذ مبــدأ املــساواة يف املعاملــة بــني الرجــال ٢٠٠٤ديــسمرب / كــانون األول١٣املــؤرخ 
وقـد ورد هـذا االلتـزام مـن جانـب           (اء يف احلصول علـى الـسلع واخلـدمات واإلمـداد هبـا              والنس

واستلهم التعـديل أيـضا بالتحفظـات       ).  من التوجيه  ١٧الدول األعضاء بشكل واضح يف املادة       
اليت أبدهتا املفوضية األوروبية إىل حكومة اجلمهورية السلوفاكية عن طريـق إخطـارات رمسيـة،               

 قدمها أعضاء جلنة اخلرباء املشتركة بني الوزارات بـشأن تعـديل قـانون مكافحـة                وبالتقارير اليت 
 .التمييز، وبالتقارير اليت قدمتها املنظمات غري احلكومية واجلمهور املشارك يف العملية

وينبغي للتعديل أن ُيحـدث الـتغريات التاليـة يف قـانون مكافحـة التمييـز، هبـدف زيـادة                     
 :يز التقني القانويناحلماية من التمييز وتعز

ــدرج  •  ــانون  ت ــة للق ــشكل ثابــت أســسا حمــددة   األحكــام العام ــوع اجلــنس،  (ب هــي ن
واالنتمــاء أو املعتقــد الــديين، والعــرق، وعــضوية إحــدى اجلماعــات الوطنيــة أو اإلثنيــة،    
واإلعاقة الصحية، والسن، وامليل اجلنـسي، واحلالـة االجتماعيـة، واحلالـة العائليـة، ولـون                

اللغــــة، واملعتقــــد الــــسياسي أو غــــريه مــــن املعتقــــدات، واألصــــل الــــوطين   البــــشرة، و
 مبعىن أهنا قائمة مفتوحـة      -االجتماعي، وامللكية، والساللة أو غري ذلك من األوضاع          أو

 . ُيحظر التمييز على أساسها) بأشكال التمييز
. كـان علـى أي أسـاس مهمـا         من القانون احلـايل التمييـز        ٢ من املادة    ١ظر الفقرة   وحت  

 الواســع مثــل هــذا احلظــرن أ التعــديل وصــياغته يؤديــان إىل نتيجــة مؤداهــا  إعــدادإالّ أن 
 .النطاق قد يؤدي إىل نتيجة عكسية يف املمارسة العملية

. كنــوع مــن أنــواع التمييــزتعريــف للتحــرش اجلنــسي تمل التعــديل املقتــرح علــى يــش • 
التحـرش اجلنـسي    ”:  كما يلـي   أ،٢ من املادة    ٥فيعّرف التحرش اجلنسي، وفقا للفقرة      

هــو ســلوك شــفوي أو غــري شــفوي أو جــسدي لــه طــابع جنــسي، يــؤثر الغــرض منــه    
النتيجة املترتبة عليه على كرامـة الـشخص أو حيتمـل أن يـؤثر عليهـا، وخيلـق مناخـا                     أو

 .“من اخلوف أو اإلذالل أو عدم االحترام أو العدوانية أو اإلهانة
يـشتمل القـانون القـائم علـى أحكـام حمـددة       .  القـانون ويغري التعديل جزئيا من منطق    • 

كالضمان االجتمـاعي والرعايـة الـصحية وتـوفري الـسلع           (حتظر التمييز يف جماالت شىت      
؛ ويف )واخلـدمات والتعلــيم وعالقـات التوظيــف ومــا شـابه ذلــك مـن عالقــات قانونيــة    

. دون سـواها  كل جمال حمدد، حيظر القانون التمييز على أسس معينـة مدرجـة حتديـدا،               
مثل هذه الصياغة تضيق بشكل ال ميكن تربيـره مـن احلمايـة مـن التمييـز، وختلـق عـدم                     
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اتساق على املستوى الـداخلي بـني فـرادى أحكـام القـانون، وهـو أمـر انتقدتـه اللجنـة                     
اليت ُيحظـر التمييـز   لذا، فإن التعديل املقترح يدرج بشكل ثابت األسس . عدة مرات 

 مـن   ١الفقـرة   (االت اليت يغطيها قانون مكافحة اإلرهـاب        على أساسها يف مجيع اجمل    
وبالتايل، فإن حظـر التمييـز يف بعـض اجملـاالت احملـددة الـيت يغطيهـا القـانون                   ). ٢املادة  

 .“احلظر العام”املعدل يشري إىل هذا 
إجــراءات مؤقتــة إجيابيــة أ علــى  ٨وتــشتمل الــصياغة الــيت اقُترحــت حــديثا يف املــادة   • 

 ).٥ي، النقطة انظر ما يل(
الـيت تتنـاول سـبل احلمايـة        تغـيريات يف اللـوائح ذات الطـابع اإلجرائـي           وهناك أيـضا     • 

 ): من قانون مكافحة التمييز١١ إىل ٩املواد من (القانونية 
اإلجــراءات يف ” حيــث ســتحل الــصياغة   -صــارت املــصطلحات أكثــر دقــة     ○ 

 حمــل الـــصياغة  “عاملــة األمــور املتعلقــة بعـــدم احتــرام مبــادئ املـــساواة يف امل    
 املـــستخدمة اإلجـــراءات يف أمـــور عـــدم احتـــرام مبـــادئ املـــساواة يف املعاملـــة ”

 .“حاليا
 كـشكل مـن أشـكال املـصاحلة خـارج          - )٣(الوسـاطة ويذكر التعديل بالتحديـد      ○ 

 .نطاق القضاء، باعتبارها إحدى طرائق محاية احلقوق
ــ ○  رف باســم عــبء اإلثبــات   الــيت تــنص علــى مــا ُيعــ  ١١ مــن املــادة ٢رة يف الفق

ا يــسهل الوضــع  ممــ، “اإلثبــات”حمــل كلمــة  “ احلقــائق”حلــت كلمــة  احملــول، 
 .اإلجرائي للمشتكي يف إجراءات احملكمة

سـواء عـن طريـق التعلـيم أو الرقابـة أو تـوفري       (وتشجيع مكافحة التمييـز واحلمايـة منـه          
طين الـسلوفاكي حلقـوق اإلنـسان       هو أهم األنشطة اليت يقوم هبـا املركـز الـو          ) املساعدة القانونية 

 بـصورته املعدلـة     ٣٠٨/١٩٩٣الـذي ورد تعريـف لوضـعه وسـلطاته يف القـانون رقـم               ) املركز(
 .وهو قانون إنشاء املركز الوطين السلوفاكي حلقوق اإلنسان

وعلى أساس قانون مكافحة التمييز، يتوىل املركز الوطين السلوفاكي حلقـوق اإلنـسان              
 يف جمــال الرقابــة واملــساعدة القانونيــة لــضحايا التمييــز، مبــا يف ذلــك    مــسؤوليات أوســع نطاقــا 

يعمـل املركـز يف جمـال حقـوق اإلنـسان واحلريـات        ”: التمييز مـن حيـث املـساواة بـني اجلنـسني          
 :وحتقيقا هلذا اهلدف، فإن املركز. األساسية، مبا يف ذلك حقوق الطفل

__________ 
 .لتعديالت املدخلة على بعض القوانني بشأن الوساطة وبشأن ا٤٢٠/٢٠٠٤القانون رقم  )٣( 
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م مببـدأ املـساواة يف املعاملـة وفقـا     يرصد ويقيم االلتزام حبقوق اإلنسان وااللتـزا       )أ( 
 ؛)أأ ١لقانون حمدد، 

جيمع ويقدم عند الطلب معلومات عن العنـصرية وكراهيـة األجانـب ومعـاداة         )ب( 
 السامية يف اجلمهورية السلوفاكية؛

ــسان،       )ج(  ــوفري املعلومــات يف جمــال حقــوق اإلن جيــري البحــوث واملــسوح عــن ت
 شرها؛وجيمع املعلومات يف هذا اجملال وين

يعــد أنــشطة تثقيفيــة ويــشارك يف محــالت إعالميــة هتــدف إىل زيــادة التــسامح   )د( 
 اجملتمع؛ يف

 يكفل توفري معونة قانونية لضحايا التمييز يف حاالت مظاهر التعصب؛ )ه( 
يصدر، بطلب من األشخاص الطبيعـيني أو االعتبـاريني، أو مببـادرة منـه، آراء                )و( 

 ؛)أأ ١ بااللتزام مببدأ املساواة يف املعاملة مبوجب قانون منفصل، اخلرباء يف الشؤون املتعلقة
 يوفر خدمات املكتبة؛ )ز( 
 “.يوفر اخلدمات يف ميدان حقوق اإلنسان )ح( 
وتقترح املـادة الثانيـة مـن قـانون مكافحـة التمييـز املعـدل إدخـال تغـيريات علـى بعـض                        

 :ئ املركز، وال سيما الذي ينش٣٠٨/١٩٩٣التدابري الواردة يف القانون رقم 
فبموجب التعديل اجلديـد،    : مت توسيع نطاق الدور الذي يضطلع به املركز مرة أخرى          • 

 تتعلـق  بتحقيقـات مـستقلة  حيق للمركز، إضافة إىل ما لديه مـن سـلطات، االضـطالع      
 .وإعداد تقارير وتوصيات يف األمور اليت تتعلق بالتمييز ونشرهابالتمييز، 

، الـذي يلتـزم املركـز       بشأن مراعاة حقوق اإلنسان   السنوي  لتقرير  اب أن حيتوي    وجي • 
قسم مستقل مكرس خصيصا الحتـرام مبـدأ        بإعداده ونشره، من اآلن فصاعدا على       

 .، وذلك على أساس التوجيه املنقولاملساواة يف املعاملة
وكان املركز أيـضا عـضوا بلجنـة إعـداد التعـديالت علـى قـانون مكافحـة التمييـز الـيت              

وكجــزء مــن العمليــة التــشريعية، كــان أحــد . شأها مكتــب حكومــة اجلمهوريــة الــسلوفاكيةأنــ
 تعليقـات املركـز، واقتـرح إجـراء     مممثلي املركز حيـضر اجتماعـات اللجنـة بـشكل منـتظم، وقـد          

 .تغيريات تتعلق بتعديل قانون مكافحة التمييز
ار إجـراء التعليـق املـشترك       ويف ما يتعلق بالتمييز احملتمل ضد املرأة، قدم املركـز، يف إطـ             

) التــصحيحية(بــني املؤســسات، رأيــا مــستندا إىل مــشورة اخلــرباء يتعلــق بــاإلجراءات اإلجيابيــة   



 

08-21551 11 
 

 CEDAW/C/SVK/Q/4/Add.1

املقترحــــة، وأعــــرب املركــــز يف تعليقاتــــه عــــن مجلــــة أمــــور، منــــها آراؤه بالنــــسبة لتعريــــف  
 .اجلنسي التحرش
قـــوق اإلنـــسان  امـــرأة إىل املركـــز الـــوطين الـــسلوفاكي حل١٣٦وتقـــّدمت حـــىت اآلن  

 .بطلبات يلتمسن فيها املشورة يف حاالت تتعلق بالتمييز
 مـن التقريـر الـدوري، املتعلقـة بـالتمييز الـذي وقـع               ٧٥ويف احلالة املوصوفة يف النقطـة        

على طبيبة على أساس جنساين خالل إجراء توظيفهـا، أصـدر املركـز رأيـا مـستندا إىل مـشورة         
خلـص فيهـا إىل أن إجـراء    ) ٢٠٠٥يونيـه  / حزيـران ٢٧خ  املـؤر POL: 358/2005رقـم  (اخلـرباء  

وأشـار املركـز يف تعليلـه إىل        . التوظيف انطوى على متييز ضد املشتكية على أساس نوع اجلنس         
 .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

وعلى أساس الرأي املستند إىل مشورة اخلـرباء الـذي قدمـه املركـز، قـررت الطبيبـة أن                    
وشـكل  . رفع، مـن خـالل حماميهـا، دعـوى أمـام احملكمـة املعنيـة خبـرق مبـدأ املعاملـة املتـساوية              ت

وحـضر حمـام مـن      . الرأي املستند إىل مشورة اخلرباء الذي قدمه املركز جزءا مـن ملـف القـضية              
 .املركز بعض جلسات القضية بصفته فردا من أفراد اجلمهور

 /املؤرخــة حزيــران. ٣١٢/٥ جــيم ٢٧قــم وقــضت حمكمــة زيلينــا احملليــة يف القــضية ر  
. ، برفض دعوى املشتكية وإلزامهـا بـسداد رسـوم احملكمـة وتكـاليف اإلجـراءات               ٢٠٠٧يونيه  

وحبسب املعلومات اليت وردت من احملامي، قررت املشتكية عدم الطعن يف هـذا القـرار، وعليـه           
 .فإنه صار صحيحا ونافذا

ن أداء مهــام الــوعظ لكوهنــا امــرأة، علــى  ويف قــضية الواعظــة الــيت منعتــها كنــسيتها مــ  
الرغم من عدم نـص القواعـد الداخليـة لتلـك الكنيـسة علـى منـع النـساء مـن الـوعظ، أحيطـت              
املشتكية علما بالفرص املتاحـة أمامهـا لالنتـصاف مـن خـالل العمليـة القانونيـة، وقـررت عـدم                     

 .رفع دعوى قضائية
التفـسري  ” أجراها الفريق العامل لــ       وكانت هذه القضية هذا العام حمور دراسات حالة        
.  وهـي الـشبكة األوروبيـة للـهيئات املعنيـة باملـساواة            - EQUINETالتابع لـشبكة    “ الديناميكي

ــام    ــشر تلــك الدراســات يف ع ــشبكي    ٢٠٠٨وسُتن ــع ال ــى املوق ــق العامــل عل ــة الفري  يف مطبوع
)www.equineteurope.org.( 

 من التقريـر الـدوري خـارج احملكمـة، علـى            ٧٦ومت تسوية القضية املوصوفة يف النقطة        
 .النحو املبني يف التقرير

http://www.equineteurope.org/
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إجـراءات إجيابيـة    أ اجلديـدة     ٨ويف إطار التعديالت املـذكورة أعـاله، سـُتدخل املـادة             - ٥
ة باعتبارهـا مـصدرا     عـّدت هـذه التعـديالت مبـا يتماشـى مـع املمارسـة القانونيـة الدوليـ                 أُ. مؤقتة

وباإلضـافة إىل  . بارزا للقانون يف جمال التمييز، ومبا يتماشى مع دسـتور اجلمهوريـة الـسلوفاكية            
أعــضاء جلنــة اخلــرباء املــشتركة بــني الــوزارات، شــارك خــرباء مــن القطــاع غــري احلكــومي            

 .تومؤسسات حقوق اإلنسان وغريهم من اخلرباء العاملني يف اجملال يف إعداد التعديال
ومتاشيا مع املبادئ األساسية للممارسة القانونية الدولية املتعلقة بـاإلجراءات اإلجيابيـة،           

 :ُيدخل التعديل الصياغة التالية
 أ ٨املادة ”

إقــرار ســلطات الدولــة إجــراءات إجيابيــة مؤقتــة تــرتبط باألصــل العرقــي أو اإلثــين،           )١(
قيــة، أو النــوع، أو الــسن، أو اإلعاقــة  عــضوية إحــدى األقليــات الوطنيــة أو اجلماعــات العر  أو

وتـــشمل هـــذه . الـــصحية، توضـــع لـــضمان إتاحـــة فـــرص متـــساوية عمليـــا، ال يـــشكل متييـــزا 
 :اإلجراءات اإلجيابية، على وجه اخلصوص، تدابري

هتدف إىل القـضاء علـى أشـكال احلرمـان االجتمـاعي واالقتـصادي الـيت تـؤثر                   )أ( 
 رومة،بشكل غري متساو على أفراد الفئات احمل

ُوضــعت للتــشجيع علــى حتقيــق مــصاحل أفــراد الفئــات احملرومــة يف جمــاالت          )ب( 
 التوظيف والتعليم والثقافة والرعاية الصحية واخلدمات،

تركــز علــى تــوفري فــرص متــساوية يف جمــايل التوظيــف والتعلــيم، ال ســيما عــن  )ج( 
نـشر معلومـات عـن    طريق برامج اإلعداد املوجهة ألفراد الفئات احملرومة أو عن طريق         

 .تلك الربامج أو عن فرص التقدم لوظائف أو التنسيب يف النظام املدرسي
 : حيثما١جيوز إقرار اإلجراءات اإلجيابية املؤقتة املشار إليها يف الفقرة  )٢(

 توجد ال مساواة ميكن التثبت منها، )أ( 
  عليها،يكون الغرض من التدبري هو احلد من الالمساواة هذه أو القضاء )ب( 
 .تكون التدابري املقترحة متناسبة وضرورية لتحقيق اهلدف املوضوع )ج( 

 .القانون  يف اجملاالت املشار إليها يف هذاالال ميكن اعتماد اإلجراءات اإلجيابية املؤقتة إ )٣(
 رصـد وتقيـيم ونـشر اإلجـراءات اإلجيابيـة           ١السلطات املـشار إليهـا يف الفقـرة         تواصل   ) ٤(

عتمدة، بغرض إعـادة حبـث تربيـر اسـتمرار تنفيـذها ويبلـغ اجمللـس الـوطين للجمهوريـة                    املؤقتة امل 
وال جيوز مواصلة تطبيق هذه التدابري إالّ حلني القضاء علـى           . السلوفاكية حلقوق اإلنسان بذلك   
 .الالمساواة اليت أّدت إىل اعتمادها
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) ب (٣ والفقـرات    ٧ على أي مساس باملـادة       ٤ إىل   ١ال تنطوي أحكام الفقرات من       )٥(
 “.٨من املادة 

 
  النمطيةقوالبال  

ــا        - ٦ ــة عنواهن ــة والثانوي ــدارس االبتدائي ــدرَّس يف امل ــة ت ــادة متكامل ــة م ــيم، مث يف جمــال التعل
، وهـي حقـا مـادة تـشمل عـددا           “التعليم للتهيؤ للزواج واالضطالع مبـسؤوليات األب واألم       ”

 يف إطـار  الرشـيد ة وتعلـم كيفيـة التـصرف     املعـارف األساسـي   تنميـة من التخصصات وترمي إىل     
وتركـز هـذه املـادة علـى        . عالقات تربط بني شريكني يف احلياة وحينما يصبح الفرد أمـا أو أبـا             

خلق شعور لدى الفرد باملسؤولية عن تصرفاته وبث الرغبة يف تأسـيس أسـرة لـدى بلـوغ سـن              
سية يف إطــار هــذه املــادة  وتــشمل املواضــيع الرئيــ . الرشــد، وإجنــاب األطفــال وتنــشئتهم مبحبــة 

ــا ــي م ــساواة بــني اجلنــسني    : يل ــة، وامل ــوة واألموم ــال، واألب ــشئة األطف ــزواج وتن واشــتملت . ال
 باملـسؤولية الشخـصية   الشعورالتعليم خللق   : األهداف املتوخاة من هذه املادة أيضا على ما يلي        

امح والتفـاهم والـدعم   التـس (واملدنية، وتعزيـز الفـضائل الـيت ينبغـي التحلـي هبـا إلجنـاح الـزواج                  
وعلــى  ، والتهيئــة لتأديــة دور األب واألم، والتــشديد علــى مجــال األبــوة واألمومــة       )املتبــادل

 ولـيس آخـرا،     الوالدين يف جمـال تنـشئة أطفاهلمـا والعالقـات والقواعـد وأخـريا              مسؤوليات كال 
يــضم (تلط وتـدرَّس هـذه املــادة يف إطـار خمـ    . الوالــدين يف سـين عمـرهم املتقدمــة   واجـب رعايـة  

 ).اجلنسني كال
ويف جمال القوانني االجتماعية وقوانني العمل، مينح قانون العمل كال الوالدين إمكانيـة              

وحيق للوالـدين أيـضا التنـاوب علـى دور          . تقاسم اإلجازة الوالدية هبدف إزالة القوالب النمطية      
) صـصة للوالـدين  مينحهما هذا األمر حـق احلـصول علـى عـالوات خم    (الراعي الرئيسي لطفلهما  

 . وحتديد الفترة الزمنية لعملية التناوب هذه
وتـبني مـن الدراسـات االستقـصائية أن شـعب سـلوفاكيا ينظـر إىل تغـري دور األب          

ومـع أن القـانون جييـز ألب الطفـل أو ألمـه أخـذ           . األسرة بعني إجيابية أكثر منـها سـلبية        يف
.  يف املائــة٢,٢ه الفرصــة ال تتجــاوز إجــازة والديــة، فــإن نــسبة اآلبــاء الــذين يغتنمــون هــذ

ــت،         ــازة ثابـ ــذه اإلجـ ــستحقات هـ ــدل مـ ــو أن معـ ــذلك هـ ــسية لـ ــباب الرئيـ ــد األسـ  وأحـ
، ) يف املائـة ٢٧نسبة الفرق بينهما (ومبا أن متوسط أجر الرجل أعلى من معدل أجر املرأة   

يــة ونــسبة األســر احلال. تــرتع األم إىل أخــذ هــذه اإلجــازة للمحافظــة علــى ميزانيــة األســرة
املؤلفــة مــن والــدين لــديهما أطفــال يعيــشان باملــساكنة ال تتعــدى ربــع عــدد األســر حاليــا    

 ). مقارنة باألسر اليت تضم والدين متزوجني(
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وميكــن للتغــيريات، ال ســيما تلــك املخصــصة لتــشجيع كــال الوالــدين علــى رفــع      
اسات مستوى مشاركتهما، أن تتخذ شـكل تـدابري وصـكوك قانونيـة تعتمـد يف إطـار الـسي             

الــسياسات املعتمــدة يف الــشركات بــشأن األســر، وشــكل محــالت اجتماعيــة    أو/العامــة و
ومل تقم  . التعريف باألمثلة الناجحة عن اآلباء اجلدد واجلوانب اإلجيابية لألبوة واألمومة          أو

احلكومة السلوفاكية بعد بأي محلة خاصة لرفع مـستوى مـشاركة الرجـال يف حقـل احليـاة                  
تدرك أنه يلزم لسلوفاكيا زيادة مـشاركتهم يف احليـاة األسـرية، وأن طريـق               اخلاصة، لكنها   

 ).بل هو قبل كل شيء مسألة تتعلق باألسرة(املساواة بني اجلنسني مير عرب األسرة 
ال تقـوم علـى اجلـنس      تعزيـز صـورة املـرأة       يف  الغ األمهية   ب ا وسائط اإلعالم دور   تؤديو - ٧

مهيـة مبكـان أن تقـدم وسـائط اإلعـالم صـورة متوازنـة عـن                 ومـن األ  . وال على القوالب النمطية   
 دور األم وربــة البيــت، إىل جانــب دور املــرأة  -خمتلــف األدوار الــيت تؤديهــا املــرأة يف اجملتمــع  

ها ووجهــات ســجاياالعاملــة القــادرة علــى تأديــة نفــس املهــام الــيت يؤديهــا الرجــل، عــرب جلــب  
مارسـات اجليـدة يف وسـائط اإلعـالم اإللكترونيـة           ومن األمثلة الواضحة على امل    . نظرها كامرأة 

ــائط      ــة يف الوسـ ــية أو اإلخباريـ ــربامج االستعراضـ ــرينني يف إدارة الـ ــتعانة بقـ ــلوفاكيا االسـ يف سـ
 .اإللكترونية أو االستعانة بإمرأة إلدارة املناقشات السياسية

 
 العنف ضد املرأة  

 يتفــق تعريفــاحــرش اجلنــسي يعــّرف مــشروع تعــديل قــانون مكافحــة التمييــز عمليــة الت - ٨
 ).٤انظر النقطة (أحكام التشريعات األوروبية املتعلقة مبكافحة التمييز و

ومبا أنه ال يوجد تعريف قانوين حىت اآلن للتحرش اجلنسي، ليس لـدى املركـز الـوطين       
السلوفاكي حلقوق اإلنسان أي إحصاءات دقيقة عن احلاالت اليت يـدَّعى فيهـا حـصول حتـرش                 

)  قـضية  ١٣٦(عظم القضايا الـيت اتـصلت النـساء بـاملركز اللتمـاس املـشورة بـشأهنا                 وم. جنسي
صلة بأعمــــال حتــــرش بــــشكل عــــام، خاصــــة يف مكــــان العمــــل، ولــــيس فقــــط  متــــكانــــت 

 .اجلنسي التحرشب
ــسي         ــالتحرش اجلنـ ــة بـ ــاالت املتعلقـ ــي احلـ ــستقلة تغطـ ــصاءات مـ ــز إحـ ــُيعّد املركـ وسـ

 .التعريف اجلديد املقترح لهويتماشى  مبا
 نـائي والقـانون اجل  ) ١٤٠/١٩٦١القـانون رقـم     (والقانون اجلزائي الذي مل يعد سـاريا         - ٩

مهــا ال حيــددان بدقــة العناصــر الــيت   الك) ، بــصيغته املعدلــة٣٠٠/٢٠٠٥القــانون رقــم (احلــايل 
ــارة  . “العنــف املــرتيل ”تكــّون جرميــة   ــرد عب ــة، يف  “العنــف املــرتيل ”وت ، ألهنــا فــضفاضة للغاي
 . ينائة جلرائم خمتلفة حمددة يف القانون اجلالعناصر املكون
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  إىل٢٠٠٣عدد اإلدانات الصادرة يف األعوام من 

 ارة من اجلرائمــة خمتــق مرتكيب جمموعــحب ٢٠٠٦
  “عنف مرتيل” جرائم اعتربت

 :مالحظات على اجلداول
 

مــــن جمموعــــة قــــوانني /١٤٠القــــانون رقــــم 
 ١٩٦١ عام

ــم   ــانون رقـــ ــوان  /٣٠٠القـــ ــة قـــ ــن جمموعـــ ني مـــ
 ٢٠٠٥ عام

 ١٥٥  إيذاء جسدي- ٢٢١
 ١٥٦  إيذاء جسدي- ٢٢٢
 ١٨٢  حرمان من احلرية الشخصية- ٢٣١
 ١٨٣  تقييد احلرية الشخصية– ٢٣٢
تعـــذيب أحـــد األقـــارب أو شـــخص   - ٢١٥

 ٢٠٨ موجود يف رعاية شخص آخر
   
 /تـشرين الثـاين    ١٤قـضائية،   علومـات واإلحـصاءات ال    وزارة العدل يف مجهوريـة سـلوفاكيا، قـسم امل          :املصدر( 

 ).٢٠٠٧نوفمرب 
  

 ٢١٥ ٢٣٢ ٢٣١ ٢٢٢ ٢٢١ عدد اإلدانات
 ١٣٧ صفر ٣ ١٤ ٧٩ ٢٠٠٣
 ٣٢٢ صفر ٧ ٢٨ ١٤٨ ٢٠٠٤
 ٣٣٦ صفر ٩ ٢٤ ١٢٦ ٢٠٠٥
 ٢٤٣ صفر ٧ ١٨ ٩٢ ٢٠٠٦

  
 )٣٠٠/٢٠٠٥القانون رقم ( وفقا للقانون اجلزائي اجلديد ٢٠٠٦بيانات عام 

  
 ٢٠٨ ١٨٣ ١٨٢ ١٥٦ ١٥٥ عدد اإلدانات

  ٢٨ صفر ١ ٣٨ ٧ ٢٠٠٦
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 فـية ـــا اجلرائم املرتكبـــاء ضحايـــالنسدد ـــع
  اليت اعُتربت٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٣من األعوام 

  “عنف مرتيل”جرائم 
 :مالحظات على اجلداول

ــم   ــانون رقــ ــوانني   /١٤٠القــ ــة قــ ــن جمموعــ مــ
 ١٩٦١ عام

مـــــن جمموعـــــة قـــــوانني /٣٠٠القـــــانون رقـــــم 
 ٢٠٠٥ عام

 ١٥٥ يذاء جسدي إ- ٢٢١
 ١٥٦  إيذاء جسدي- ٢٢٢
 ١٨٢  حرمان من احلرية الشخصية- ٢٣١
 ١٨٣  تقييد احلرية الشخصية– ٢٣٢
تعــــذيب أحــــد األقــــارب أو شــــخص  - ٢١٥

 ٢٠٨ موجود يف رعاية شخص آخر
 
 /تـشرين الثـاين    ١٤علومـات واإلحـصاءات القـضائية،       وزارة العدل يف مجهوريـة سـلوفاكيا، قـسم امل          :املصدر( 

 ).٢٠٠٧نوفمرب 
  

ــضحايا   ــدد الــ عــ
 ٢١٥ ٢٣٢ ٢٣١ ٢٢٢ ٢٢١ من النساء
 ٨١ صفر ١٣ ٣٤ ٢٤٦ ٢٠٠٣
 ١٨٧ صفر ٢٢ ٢٨ ٣٢٨ ٢٠٠٤
 ٢٣٢ صفر ١٥ ٢٨ ٢٧٠ ٢٠٠٥
 ١٧٥ صفر ١٣ ١٨ ١٩٢ ٢٠٠٦

 
مــن جمموعــة قــوانني /٣٠٠القــانون رقــم ( وفقــا للقــانون اجلزائــي اجلديــد  ٢٠٠٦بيانــات عــام 

 ٢٠٠٥ عام
 

 اعــدد الــضحاي
 ٢٠٨ ١٨٢ ١٨٣ ١٥٦ ١٥٥ من النساء
  ٢٤ صفر ١ ٦٧ ٦ ٢٠٠٦
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 ٢٠٠٦ إىل ١٩٩٨عدد اإلدانات والضحايا من النساء يف األعوام من   
 

عـــــــــــدد 
 ٢١٥ ٢٠٤اإلدانات

٢٢٧-
 أ ٢٤١ ٢٤١ ٢٢٩

٢٤٢-
 أ ٢٤٦ ٢٤٦ ٢٤٣

 صفر ١٠ ٢٦٦ صفر ٨٩ ١ ١٨ ٧ ١٩٩٨
 صفر ٣ ٢٦٣ صفر ٧٣ صفر ١١ ١ ١٩٩٩
 صفر ١٣ ٢٧٠ صفر ٦٠ صفر ٣٣ ٤ ٢٠٠٠
 صفر ٦ ٣٠٥ صفر ٦٥ ١ ٢٣ ٦ ٢٠٠١
 صفر ٦ ٢١٨ ١ ٦٣ صفر ٥٠ ٥ ٢٠٠٢
 صفر ٧ ١٨٣ ٨ ٧٢ صفر ١٣٧ ٨ ٢٠٠٣
 صفر ٦ ١٨٦ ٩ ٦٤ ٢ ٣٢٢ ٦ ٢٠٠٤
 صفر ٦ ١٦٨ ٢١ ٧٠ ١ ٣٣٦ ٩ ٢٠٠٥
 صفر ١٥ ١١٨ ١١ ٥١ صفر ٢٤٣ ١٠ ٢٠٠٦

 
 مــن جمموعــة قــوانني/٣٠٠م القــانون رقــ( وفقــا للقــانون اجلنــائي اجلديــد  ٢٠٠٦بيانــات عــام 

 ).٢٠٠٥ عام
 

ــدد  عـــــــــــــ
 ٢٠٨ ٣٦٧ اإلدانات

١٥٠-
٢٠٠ ١٩٩ ١٥٣ 

٢٠١-
١٦١ ١٧٩ ٢٠٢ 

 صفر ١ ٧٤ ٣ ٦ ٤ ٣٨ صفر ٢٠٠٦
  

ــضحايا   ــدد ال ع
 ٢١٥ ٢٠٤ من النساء

٢٢٧-
 أ ٢٤١ ٢٤١ ٢٢٩

٢٤٢-
 أ ٢٤٦ ٢٤٦ ٢٤٣

 صفر ٩ ١١٧ صفر ٥١ صفر صفر ٣ ١٩٩٨
 صفر ٢ ١١٦ صفر ٤٣ صفر صفر صفر ١٩٩٩
 صفر ٩ ١٣٣ صفر ٣١ صفر ١٠ ١ ٢٠٠٠
 صفر ٣ ١٢٢ صفر ٣٨ صفر صفر ٢ ٢٠٠١
 صفر ٢ ٦٠ صفر ٣٠ صفر ٥ ٢ ٢٠٠٢
 صفر ٧ ٩٧ ٣ ٤٧ صفر ٨١ ٦ ٢٠٠٣
 صفر ٤ ٣٦ ٨ ٤٢ صفر ١٨٧ ٢ ٢٠٠٤
 صفر ٣ ٢٧ ٦ ٤٦ صفر ٢٣٢ ٦ ٢٠٠٥
 صفر ٨ ١٨ ٧ ٣٦ صفر ١٧٥ ٦ ٢٠٠٦

 



 

18 08-21551 
 

CEDAW/C/CYP/Q/5/Add.1  

 جمموعـــة قـــوانني/٣٠٠القـــانون رقـــم  ( وفقـــا للقـــانون اجلنـــائي اجلديـــد٢٠٠٦بيانـــات عـــام 
 ).٢٠٠٥ عام
 

ــضحايا   ــدد الــ عــ
 ٢٠٨ ٣٦٧ من النساء

١٥٠-
٢٠٠ ١٩٩ ١٥٣ 

٢٠١-
١٦١ ١٧٩ ٢٠٢ 

 صفر صفر ١٠ ١ ٢ صفر ٢٤ صفر ٢٠٠٦
 

، القــانون اجلنــائي احلــايل ٣٠٠/٢٠٠٥ويف مــا يتعلــق بتنفيــذ االتفاقيــة، حيــدد القــانون  
ليــة املكونــة للجــرائم، وهــي تــرد يف اجلــدول إىل جانــب  بــصيغته املعدلــة، العناصــر القانونيــة التا

 .أعداد اإلدانات الصادرة والضحايا
 

 قوادة   ٣٦٧
 ب أو شخص موجود يف رعاية شخص آخرتعذيب أحد األقارب قري   ٢٠٨
 إجهاض غري شرعي  ١٥٣-١٥٠
 اغتصاب   ١٩٩
 عنف جنسي   ٢٠٠
 حترش جنسي  ٢٠٢-٢٠١
 اجتار بالبشر   ١٧٩
 ري مأذون هبا على البشر واستنساخهمجتارب غ   ١٦١

، ١٩٦١  عــاممــن جمموعــة قــوانني ١٤٠يف مــا يتعلــق بتنفيــذ االتفاقيــة، حيــدد القــانون  
وهو قانون جزائي مل يعـد سـاريا، بـصيغته املعدلـة، العناصـر القانونيـة التاليـة املكونـة للجـرائم،                      

 .وهي ترد يف اجلدول إىل جانب أعداد اإلدانات الصادرة والضحايا
 قوادة   ٢٠٤
 تعذيب أحد األقارب أو شخص يف عهدة جهة أخرى    ٢١٥
 إجهاض غري شرعي  ٢٢٩-٢٢٧
 اغتصاب   ٢٤١
 )٢٠٠١أغسطس / آب١اعتبارا من (عنف جنسي     أ٢٤١
 ، كـان يـدعى سـابقا      ٢٠٠٢سـبتمرب   / أيلـول  ١اعتبـارا مـن     (حترش جنسي     ٢٤٣-٢٤٢

 )“حترشا شهوانيا”
 ، كــان يــدعى ســابقا٢٠٠٢ســبتمرب / أيلــول١ا مــن اعتبــار(اجتــار بالبــشر    ٢٤٦

 )“االجتار بالنساء”
 ) ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١اعتبارا من (استنتساخ كائن بشري     أ٢٤٦

 /تـشرين الثـاين    ١٤وزارة العدل يف مجهوريـة سـلوفاكيا، قـسم املعلومـات واإلحـصاءات القـضائية،                 :املصدر( 
 ).٢٠٠٧نوفمرب 
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 التعويضات إىل ضحايا جـرائم العنـف يف سـلوفاكيا مبوجـب            بدأ التنظيم القانوين لدفع    
مـن  /٤٤٢، بصيغته املعدلة مبوجب القـانون رقـم   ١٩٩٨ من جمموعة قوانني/٢٥٥القانون رقم  

ووسـع  . ١٩٩٨مـايو   / أيـار  ١وبـدأ سـريان مفعـول القـانون األول يف           . ٢٠٠٢ جمموعة قـوانني  
ــذاء اجلــسد ” مــن نطــاق تعريــف  ٤٢٢/٢٠٠٢القــانون رقــم   ــشمل جــرائم العنــف  “ياإلي  لي

 مـن جمموعـة قـوانني     /٢٥٥ مـن القـانون رقـم        ١ من املادة    ٣الفقرة  (اجلنسي والتحرش اجلنسي    
، وزاد من قيمة التعويضات املمنوحة لضحايا االغتـصاب والعنـف اجلنـسي والتحـرش               )١٩٩٨
ــائي للــضحية   . اجلنــسي مكانتــها وحقوقهــا ) املتــضررة(إضــافة إىل ذلــك، يــضمن القــانون اجلن

 .القانونية بغض النظر عما إذا كانت ذكرا أو أنثى
 املتعلـق بتعـويض ضـحايا جـرائم         ٢٠٠٦ من جمموعة قوانني  /٢١٥ودخل القانون رقم     

ويـنظم هـذا القـانون التعويـضات املاليـة الـيت تـدفع              . ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ١العنف حيز النفاذ يف     
 .ة استهدفته عمدامرة واحدة إىل من عاىن من األذى نتيجة ألعمال جرمية عنيف

 :٢١٥/٢٠٠٦من القانون رقم ) ١ (٢مبوجب املادة  
الــشخص املتــضرر هــو كــل شــخص تــضرر صــحيا نتيجــة لعمــل جرمــي، إىل   )أ( 

أو أوالده اليتــامى، ويف /جانــب الــزوج الثاكــل للــشخص الــذي يتــوىف نتيجــة لعمــل جرمــي و  
 غياهبم، الوالدين احملزونني،

 حاالت اإليذاء اجلـسدي واإليـذاء اجلـسدي         الضرر الصحي هو كل حالة من      )ب( 
امجة عـن عمـل جرمـي ارتكبـه         املؤمل والوفاة واالغتصاب والعنف اجلنسي والتحرش اجلنسي الن       

 .شخص آخر
، تــسري حلــساب التعويــضات الــيت  ٢١٥/٢٠٠٦ مــن القــانون رقــم ٦ووفقــا للمــادة  

 املتعلـق   ٤٣٧/٢٠٠٤قـم    صحيا، أحكام القـانون ر     اينبغي منحها يف احلاالت اليت تستتبع ضرر      
. بالتعويضات على اآلالم والتعويضات للذين يتعذر علـيهم العثـور علـى عمـل بـسبب إعاقتـهم                 

 ضـعفا   ٥٠وإذا أدى عمل جرمي ما إىل الوفاة، حيق للـضحية احلـصول علـى تعـويض يـساوي                   
 ). كرونا سلوفاكية٤٠٥ ٠٠٠= ٨ ١٠٠× ٥٠أي (للحد األدىن لألجور 

 ناص الـضحايا الـذين حيـق هلـم احلـصول عـن تعويـضات عـ                ويف حال زاد عدد األشخ     
وإذا كـان الـضرر الـصحي قـد نـتج      . شخص واحد، يقسم املبلغ اآلنف الذكر بينهم بالتساوي 

 أضـعاف  ١٠ن اغتـصاب أو عنـف جنـسي، حيـق للـضحية احلـصول علـى تعـويض يـصل إىل                    ع
ستثىن مــن وال ُيــ).  كرونــا ســلوفاكية ٨١ ٠٠٠=  ٨ ١٠٠× ١٠أي (احلــد األدىن لألجــور  

دفع التعويضات لضحايا االغتصاب أو العنف اجلنسي إمكانية املطالبـة بتعويـضات لقـاء األذى              
 .النفسي الناجم عن العمل اجلرمي نفسه
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، ٢١٥/٢٠٠٦ مــن القــانون الــساري حاليــا وهــو القــانون رقــم       ٦ومبوجــب املــادة   
= ٨ ١٠٠× ٥٠أي (ور  ضـعف احلـد األدىن لألجـ      ٥٠يتجاوز إمجايل التعويضات اليت متنح       ال

 ). كرونا سلوفاكية٤٠٥ ٠٠٠
أما بالنسبة لألشخاص الذين قـضوا بـسبب أعمـال العنـف املـرتيل، فـإن اجلـدول أدنـاه                     

 .يقدم عددهم اإلمجايل، مبن فيهم األشخاص الذين انتحروا مبساعدة جهة أخرى
  

  حالة انتحار مع مساعدة٢٣٠  جرمية قتل٢١٩ عدد النساء من القتلى
 صفر ١٧ ٢٠٠٣
 صفر ١٤ ٢٠٠٤
 صفر ١٩ ٢٠٠٥
 صفر ٢٠ ٢٠٠٦

  
 .٢٠٠٧وزارة العدل يف مجهورية سلوفاكيا،  :املصدر 
  

 من التقريـر الـدوري      ١٣٥ و   ١٣٤ و   ١٣٣اإلجابة عن هذا السؤال واردة يف النقاط         - ١٠
 يـتم  وتـستخدم تـدابري احلمايـة هـذه يف املمارسـات القـضائية، غـري أنـه ال               . جلمهورية سلوفاكيا 
 .مجع اإلحصاءات

مـن جمموعـة    /٣٠١القانون رقـم     (اجلنائية اإلجراءات من قانون ) ١ (٢١١املادة  نظم  ت - ١١
ويـشمل هـذا احلكـم    . اجلنـائي  االدعـاء موافقة اجملين عليـه علـى   ) ة املعدلبصيغته  ٢٠٠٥قوانني 

، فيمـا يتعلـق بـالتمييز       ولكـن . عددا كبريا من اجلرائم اجلنائية اليت ُتطلب فيها موافقة اجملين عليه          
، فإن اجلـرائم اجلنائيـة التاليـة فقـط هـي الـيت تتطلـب موافقـة اجملـين                    )أو العنف املرتيل  (ضد املرأة   

 ٢٠٧ واملـادة  اإليـذاء البـدين بـسبب اإلمهـال     ائي،  ز من القانون اجل   ١٨٥ و   ١٥٧املادتني  : عليه
 .عدم تقدمي املساعدةمن القانون اجلنائي، 

 اجلنائية املتمثلـة    عن اجلرائم  اجلنائي االدعاءإن  )  ١) (٢١١املادة  (ه  موافقة اجملين علي   
 مبقتـضى    وعدم تقـدمي املـساعدة     ]...[ ١٥٨ و   ١٥٧ملادتني   ا اإليذاء البدين مبقتضى  ... يف

ــه احلــق يف أن يــرفض    تــسمحضــد شــخص ...  ١٧٧املــادة  ــه للمجــين علي  عالقتــه بــاجملين علي
ــشخص،     ــذا ال ــشهادة ضــد ه ــل،       الاإلدالء بال ــدأ بالفع ــد ب ــط، وإن كــان ق ــدأ فق ميكــن أن يب

 .مبوافقة اجملين عليهيستمر إال كن أن مي الف
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ــة    ١ال تنطبــق أحكــام الفقــرة   )٢(  يف احلــاالت الــيت تكــون فيهــا مثــل هــذه اجلرميــة اجلنائي
 “.أدت إىل الوفاة قد

ن لألنــواع األخــرى مــ  بالنــسبة  ضــروريةال تكــونن موافقــة اجملــين عليــه  أوهــذا يعــين  
هـذا يتعلـق علـى    (اجلرائم اجلنائية، وأنه جيري اإلدعـاء يف تلـك اجلـرائم اجلنائيـة حبكـم املنـصب                

احلرمــان مــن احلريــة : ةأوجــه اخلــصوص بــاجلرائم اجلنائيــة التاليــة فمــا يتــصل بــالتمييز ضــد املــر 
اإليـذاء  قبـل كـل شـيء،       ، و )١٨٣املـادة   (، وتقييد احلريـة الشخـصية       )١٨٢املادة  (الشخصية،  

 ١٥٥املـادتني  ( للعنـف الـذي يرتكـب ضـد املـرأة      “التقليـدي ”دين املقـصود، وهـو الـشكل    البـ 
 ).١٥٦ و

ـــ ١٦٣واملــــادة   القــــانون (د ســــاري املفعــــول  أ مــــن القــــانون اجلنــــائي الــــذي مل يعـ
 تعامل موافقة اجملين عليـه بـنفس الطريقـة، باسـتثناء وضـعه              ،)١٩٦١جملموعة قوانني   /١٤١ رقم

، وعـــدم تقـــدمي ٢٢٤ واملـــادة ٢٢٣ املـــادة - إليـــذاء البـــدينا(جلرميـــة أرقامـــا خمتلفـــة لعناصـــر ا
 ).٢٠٧ املادة -املساعدة 

  
 أحكام القانون اجلنائي املتعلقة باحلماية ضد العنف املرتيل  

 
 .Coll  ٢٠٠٥لعام  /٣٠٠القانون رقم      .Coll  ١٩٦١لعام /١٤١القانون رقم 

 ٣٦٨املادة          القوادة-  ٢٠٤املادة 
 ٢٠٨املادة     تعذيب أحد من األقرباء أو شخص حتت الرعاية- ١١٥املادة 
 ١٥٣ - ١٥٠املواد     للحملاملشروع اإلهناء غري - ٢٢٩ إىل ٢٢٧املواد 
 ١٩٩املادة        غتصاب  اال- ٢٤١املادة 
 ٢٠٠املادة         العنف اجلنسي- أ  ٢٤١املادة 

 ٢٠٢ و ٢٠١املادتني     اجلنسي االعتداء - ٢٤٣ و ٢٤٢املادتني 
 ١٧٩املادة        جتار بالبشر اال- ٢٤٦املادة 
 ١٦١املادة       يالبشرالكائن  استنساخ - أ ٢٤٦املادة 

  
ة ـالزوجـة املطلقـ   / من القانون اجلنـائي حـق الـزوج املطلـق          ٧١٦ إىل   ٦٨٥وتنظم املواد    - ١٢

يعــين شــقة بغرفــة واحــدة، ‘ الــسكن البــديل’، فــإن )٣ (٧١٢وحبــسب املــادة . يف ســكن بــديل
غرفــــة واحــــدة يف مرفــــق لألشــــخاص الــــذين يعيــــشون مبفــــردهم، أو يف مرافــــق أخــــرى  أو
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القصد منها الـسكن الـدائم، أو اإلجيـار مـن البـاطن جلـزء مـن شـقة مؤثثـة أو غـري مؤثثـة                    يكون
. وميكـن ألكثـر مـن مـستأجر أن يتـشاركوا يف شـقة أو غرفـة واحـدة        . مستأجر آخـر  حيازة   يف

، وحتـت أي شـروط، ال يـتم         مـىت يف التقرير الـدوري، فـإن احملكمـة هـي الـيت تقـرر               ذكر   وكما
 . حصاءات يف هذا الصددإولكن ال توجد . تزويد مرتكب جرمية العنف املرتيل بسكن بديل

 
 جتار واستغالل الدعارةاال  

 ياألراضــال توجــد معلومــات مفــصلة عــن عــدد النــساء الــاليت مت هتريبــهن إىل داخــل    - ١٣
. نه مل يتم حىت اآلن إنشاء نظام للجمع املوحـد للمعلومـات يف هـذا اجملـال                إ، حيث   السلوفاكية

 .جتار بالبشرخطة العمل الوطنية ملكافحة االولكن إنشاء مثل هذا النظام هو أحد أهداف 
جتـار  بتنظـيم عـودة األشـخاص الـذين مت اال    وتقوم املنظمة الدولية للهجرة يف سلوفاكيا     

وإذا كانـت   . جتـار هبـم   ن مت اال  برناجمهـا إلعـادة وإعـادة إدمـاج األشـخاص الـذي           مـن   هبم كجزء   
ــْدِخل الــضحايا األجانــب يف    برناجمهــا لــدعم ومحايــة  وزارة الداخليــة يف مجهوريــة ســلوفاكيا ُت

لــضمان عــودة ، فإهنــا ســَتْدُخل يف اتفــاق مــع املنظمــة الدوليــة للــهجرة جتــار بالبــشرضــحايا اال
كـان بطلـب طـوعي      وبالطبع فـإن ذلـك سـيحدث، سـواء          . م األصلية اهتدبلهؤالء الضحايا إىل    

و إذا انتــهك الــضحية شــروط الربنــامج، بــشرط أن ال يكــون الــضحية معرضــا   مــن الــضحية، أ
 .يف بلده األصلي خلطر

دد حـاالت   إحصاءات بعـ سوىوزارة الداخلية يف مجهورية سلوفاكيا     وال يوجد لدى     
ــشرجتــار باحملاكمــات املتعلقــة باال  ــشرين األول٣١يف  (٢٠٠٧ويف عــام . الب ــوبر/ ت كــان ) أكت

كلـهم  (ضـحية    ١٥ و) ة واحـدة  مثانية رجال وامـرأ   (ة االجتار بالبشر    هناك تسعة مرتكبني جلرمي   
ــساء  ــن الن ــضايا  وكــان ). م ــة   ١٣جممــوع الق ــها أربع ــضية، من ــضايا  ق ــسويتهامت ق وتوضــح . ت

ويوجـــد  تـــسويتها، قـــضايا مت ١٠ا  قـــضية منـــه١٧لقوادة أن هنـــاك ابـــاملتعلقـــة اإلحـــصاءات 
ومل يــتم تـــسجيل عــدد ضـــحايا   ).  نـــساء٣ رجــال و  ١١(وجهـــت إلــيهم هتـــم  شخــصا   ١٤
 .اجلرمية هذه

  
 )٢٠٠٥-٢٠٠٢(لضحايا العدد اإلمجايل ل  

 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

 ١٨ ٣٣ ٤٣ ٢٤ االجتار يف البشر 
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 )٢٠٠٥-٢٠٠٢(جتار من النساء عدد ضحايا اال  
 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

 ١٦ ٢٩ ٤٢ ٢٢ االجتار يف البشر 
 
 ٢٠٠٦وزارة الداخلية يف مجهورية سلوفاكيا،  :املصدر 
   

ــسنوات         ــضهم خــالل ال ــذين مت تعوي ــضحايا واألشــخاص ال ــات وال  ١٩٩٨عــدد اإلدان
 ٢٠٠٤ إىل
 

 ٢٤٦املادة  عدد اإلدانات

١٠ ١٩٩٨ 
٣ ١٩٩٩ 
١٣ ٢٠٠٠ 
٦ ٢٠٠١ 
٦ ٢٠٠٢ 
٧ ٢٠٠٣ 

 ٦ ٢٠٠٤نصف سنة  - ١
  
 ٢٠٠٥لعدل يف مجهورية سلوفاكيا، وزارة ا :املصدر 
  

يعملن ويف الوقت احلايل ليست هناك إحصاءات عن عدد النساء والفتيات الاليت             - ١٤
. حمظــورةة كمـا أهنـا غـري    يـ أن الـدعارة يف سـلوفاكيا غـري منظمـة بطريقـة رمس     إذ الـدعارة،  ب

 ٣٦٧عليها مبقتضى املـادة     يعاقب  هو فقط الذي يشكل جرمية      ‘ ةاستغالل الدعار ’ولكن  
ن الـدعارة   مـ ُيفهـم   . من القانون اجلنـائي مثلـها مثـل القـوادة الـيت هـي أيـضا جرميـة جنائيـة                   

و األشكال األخرى من االتصال اجلنسي، اجلماع أإشباع االحتياجات اجلنسية عن طريق     
سِِّــع التعريــف األصــلي للقــوادة، الــيت هــي وقــد ُو .أو أفعـال جنــسية مماثلــة، مقابــل مكافــأة 

يـشمل   ل ٢٠٠٦ينـاير   /كـانون الثـاين    ١نون اجلنائي احلايل ابتداء مـن       جرمية جنائية، يف القا   
 .مرا ممكنا، وجعل فعل الدعارة أغرض الدعارةاالستخدام واحلصول والعرض ل
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كافحــة ضــد ومجهوريــة ســلوفاكيا طــرف يف مجيــع الــصكوك الدوليــة اهلامــة املتعلقــة مب  - ١٥
منظمـة  (خـرى   سـتغالل اجلنـسي األ    ألغـراض الـدعارة وأشـكال اال      جتار بالبشر، مبـا يف ذلـك        اال

يب ذو الـصلة إىل     ووقـد ُنقـل التـشريع األور      ). يبوبـا واالحتـاد األور    ووراألمم املتحـدة وجملـس أ     
 .املناسبةطريقة الالنظام القانوين السلوفاكي ب

ــة    ــة ســلوفاكيا طــرف يف االتفاقي ــة بــ ومجهوري ــشر االجتــار مكافحــة إجراءات املعني  بالب
 وخباصـة , باألشـخاص  االجتـار  وقمـع  منع بروتوكول ويف) االتفاقية (أوروبالس   جم لصادرة من ا

 ملكافحــة املتحــدة األمــم التفاقيــة ملكمــل وهــو الربوتوكــول اعليــه واملعاقبــة, واألطفــال النــساء
وقـد  ). ٢٠٠٥من جمموعة إعالنات    /٣٤قم  اإلعالن ر  (الوطنية للحدود العابرة املنظمة اجلرمية

مـايو  /يـار  أ١٠، الـصادر يف  ٤٢٣ى قرارهـا رقـم      وافقت حكومة اجلمهورية السلوفاكية مبقتـض     
االتفاقية املمثل الدائم للجمهورية السلوفاكية لـدى       ووقع  . االتفاقيةعلى  توقيع  ال، على   ٢٠٠٦
ــة الــسلوفاكية خــالل الــدورة   أوروبــاجملــس  ــة عــن اجلمهوري  للجنــة وزراء جملــس ١١٦ بالنياب
ــا ــاريخ أوروب ــارأ ١٩ بت ــة، الــيت  . ٢٠٠٦مــايو /ي ــدأ العمــل هبــا يف  واالتفاقي ــر /شــباط ١يب فرباي
ويقـع سـريان مفعـول    . ، يسري مفعوهلا يف نفـس اليـوم علـى مجهوريـة سـلوفاكيا أيـضا        ٢٠٠٨

. أوروبـا  فيهـا مجهوريـة سـلوفاكيا رئاسـة جلنـة وزراء جملـس               االتفاقية خـالل الفتـرة الـيت تتـوىل        
 من دستور اجلمهورية الـسلوفاكية، فـإن االتفاقيـة هـي معاهـدة              ٧ من املادة    ٥ومبقتضى الفقرة   

ــة  ــا أو تفـــ دوليـ ــى األ رضترتـــب حقوقـ ــرة، علـ ــة مباشـ ــات، بطريقـ ــيني  واجبـ شـــخاص الطبيعـ
مــن دســتور اجلمهوريــة   ) د (٨٦لمــادة ووفقــا ل. واالعتبــاريني وهلــا األولويــة علــى القــوانني    

لتـصديق علـى االتفاقيـة بتـاريخ        السلوفاكية فإن اجمللس الوطين جلمهورية سلوفاكيا وافق علـى ا         
ــاين  ٣٠ ــاير /كــانون الث ــاريخ      ٢٠٠٧ين ــة بت ــى االتفاقي ــة ســلوفاكيا عل ــيس مجهوري  وصــدق رئ
 . ٢٠٠٧مارس /آذار ٢٧

 االتفاقيـات الدوليـة ذات الـصلة،        حكـام سيما أ  لتزامات الدولية، ال  ومن أجل تنفيذ اال    
 مـن  ١٧٩فـالفقرة  . عتمدت مجهورية سلوفاكيا تدابري تشريعية معينة يف جمال القـانون اجلنـائي    ا

ــان ــى أن اال  الق ــنص عل ــائي احلــايل ت ــة، والفقــرتني    ون اجلن ــة جنائي ــدُّ جرمي ــشر ُيَع  ١٨٠جتــار بالب
ــدُّ جر  علــى أن  اال تنــصان١٨١ و ــةميــة جتــار باألطفــال ُيّع جتــار  اال١٧٩ومتنــع الفقــرة  . جنائي

بالبــشر ألغــراض الــدعارة واألشــكال األخــرى مــن االســتغالل اجلنــسي، مبــا يف ذلــك الــصور     
 . اخلليعة، وتعاقب عليه

عتـداء اجلنـسي بوصـفه جرميـة        إن القـانون اجلنـائي حيـدد أيـضا اال         عالوة على ذلك، ف   و 
 من القانون اجلنـائي، يعاقـب مـن يقـوم           ٢٠١وحبسب الفقرة   . جنائية يعاقب عليها القانون اجلنائي    

 الـشخص   مبواقعة شخص يقل عمره عن مخسة عشر سنة، أو يقوم باالعتداء جنسيا على مثل هذا              
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 مـن يقـود شخـصا يقـل     يعاقـب  مـن القـانون اجلنـائي،       ٢٠٢وطبقـا للفقـرة     . بأي طريقة أخرى  
سيا بــأي طريقــة  جنــواقعــة خــارج نطــاق الــزواج أو يــستغلهاملعمــره عــن مثانيــة عــشر ســنة إىل 

أخرى، وإذا كـان قـد عهـد لـه برعايـة هـذا الـشخص أو باإلشـراف عليـه أو إذا كـان شخـصا               
 .منفعةمعاال، أو إذا مت فعل ذلك لقاء 

 
 املشاركة يف اختاذ القرار والتمثيل على الصعيد الدويل  

نــشطة  األإخفــاق مــن التقريــر الــدوري إىل  ١٠٢تــشري البيانــات املعروضــة يف الفقــرة   - ١٦
متثيــل النــساء يف قــوائم الترشــيح االنتخــايب لألحــزاب الــسياسية إىل  الوصــول بنــسبة الراميــة إىل 

الــسيئ أو انعــدام املعلومــات، هــو اإلعــداد هــذا اإلخفــاق والــسبب الرئيــسي يف . يف املائــة ٣٠
ي واملشكلة الرئيـسية هـ    . لقانونني كان مرتبطا حبملة للمنظمات غري احلكومية      ان إعداد   حيث إ 

ــسياسية،      ــة األحــزاب ال ــتحفظ لغالبي ــف امل ــا  املوق ــا فيه ــه االجتمــاعي   األمب حــزاب ذات التوج
ــدميق ــن يكــن          . راطيال ــن ل ــا ســلبيا، حبجــة أهن ــرن موقف ــساء أظه ــسياسيات مــن الن ــا أن ال كم

مسرورات لسماع أهنن حصلن علـى وظيفـة سياسـية لـيس بـسبب كفـاءهتن، ولكـن ألن تلـك            
تأييــد، الســتقطاب الم التوضــيحات وتكــوين مجاعــات ورغــ. الوظيفــة هــي نــوع مــن احلــصص

ــام      إال ــرح يف ع ــانون املقت ــضوا الق ــانيني رف ــام . ٢٠٠١أن الربمل ــضت إ، ٢٠٠٣ويف ع دارة رف
وزارة الداخلية، اليت قامت بوضع مشروع القانون، تقدمي مشروع القـانون لكـي خيـضع ملزيـد                 

 . ا فرصة التصويت على القانونمن العمليات اإلدارية، لذا فإنه مل ُتَتح للربملان أبد
ــا ١٥٠مــرأة مــن بــني   ا٢٤مت انتخــاب ، ٢٠٠٦انتخابــات عــام ويف  - ١٧ جمللــس يف ا نائب

مـرأة يف الربملـان يف       ا ٢٩ويوجـد   .  يف املائـة   ١٦ هـذا العـدد   الوطين جبمهورية سلوفاكيا، وميثـل      
لــذا ميكــن . املائــة يف ١٩,٣، ميــثلن )نتيجــة للعديــد مــن التغــيريات والتبــديالت (الوقــت احلــايل 

 مـن العـدد   ٢٠٠٦ النـساء يف الربملـان يف عـام    نه، على الرغم من انتخاب عدد أقـل مـن      إالقول  
ــام     ــسابقة يف ع ــات ال ــذي انتخــب يف االنتخاب ــه  ، ٢٠٠٢ال ــديالت   فإن ــيريات والتب نتيجــة للتغ

. ذلـك قبـل  يف الربملـان  موجـودا  ن العـدد الـذي كـان    يف الواقع عـ ددهن احلايل   ارتفع ع الالحقة  
 .هذا على أنه متثيل متوازنالنظر إىل وبرغم ذلك، ال ميكن 

ــاين ٣٠ويف   ــشرين الث ــوفمرب / ت ــرة    ٢٠٠٧ن ــا وزي ــا كرامبلوف ــسة زدنيك ــيني اآلن ، مت تع
 ينـصب وزيـرة مبجلـس الـوزراء الـسلوفاك         يـشغلن م  عـدد النـساء الـاليت       ليصل بذلك   للزراعة،  

 .ثنتنيا إىل
 الـسلوفاكي، هنـاك     الـسلك الدبلوماسـي   يف   شخصا يعملون باخلارج     ٦٥٠ومن بني    
ــرأة ٢٩٤ ــاين ٢٥ يف( ام ــشرين الث ــوفمرب / ت ــة   ). ٢٠٠٧ن ــشؤون اخلارجي ــر وزارة ال ويعمــل مبق
 رئيـسا للبعثـات الدبلوماسـية       ٨٨وهناك مثانيـة نـساء مـن بـني          . مرأة ا ٢١٥بينهم   موظفا   ٤٤٠
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ــسلوفاكية،  ــهبال ــساء  أربعــة مين ــسفارات، وواحــدة تعمــ  ن ــة  يعملــن رئيــسات لل ــسة للبعث ل رئي
 . ثنتان يعملن مديرات للمعاهد السلوفاكية باخلارجاالدائمة، وواحدة تعمل قنصال عاما، و

يضا يف املفاوضات باملنظمات الدولية، بوصفهن رئيـسات أو أعـضاء           أوتشارك النساء    
 فرئيـسة الوفـد الـسلوفاكي إىل الـدورة التاسـعة واألربعـني للجنـة وضـع               . يف الوفود الـسلوفاكية   

ثنتـان  اوكانـت  .  سـلوفاكيا مجهورية حكومة مكتباملديرة العامة ألحد أقسام  وهي  املرأة أنثى   
ويف . يـضا أمن املمثالت النساء لقطـاع املنظمـات غـري احلكوميـة جـزءا مـن الوفـد الـسلوفاكي                    

الدورتني، اخلمسني واحلادية واخلمسني، للجنة وضـع املـرأة شـاركت وزيـرة العمـل والـشؤون                 
 .يف مناقشات املائدة املستديرة الرفيعة املستوى) أنثى( واألسرة االجتماعية

 قاضـية يف النظـام القـضائي    ٨٤٤، كانـت هنـاك   ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٦يف  و 
ومعظـــم القاضـــيات يف ســـلوفاكيا عـــضوات يف الرابطـــة الوطنيـــة للقاضـــيات       . الـــسلوفاكي

لرابطـــة الوطنيـــة للقاضـــيات   وا. مقرهـــا يف بانـــسكا بـــستريكا  يوجـــد الـــسلوفاكيات، الـــيت  
والرئيـسة احلاليـة    . ضو مجاعي بالرابطة الدولية للقاضيات، ومقرها يف واشنطن       عالسلوفاكيات  

كانــت  ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٢يف و. .JUDrللرابطــة هــي اآلنــسة دانيــيال بارانوفــا،  
 . قاضية٢٠ ـ الرابطة الدولية للقاضيات بممثلة يفسلوفاكيا 
النــساء (، الــذي تنفــذه املنظمــة غــري احلكوميــة املــسماة    MATRAروعإطــار مــشويف  

ين لتحقيـق    وضـع جـدول زمـ      ٢٠٠٢، فقـد مت يف عـام        )الالئي يشغلن وظائف مـن الفئـة الفنيـة        
 : يف املائة٥٠متثيل للمرأة بنسبة 

  يف املائة ١٤ - ١٩٩٨
  يف املائة٢٠ - ٢٠٠٢
  يف املائة٢٥ - ٢٠٠٦
  يف املائة٣٠ - ٢٠١٠
  يف املائة٤٠ - ٢٠١٤
  يف املائة٥٠ - ٢٠١٨

 
 : ٢٠٠٤ -٢٠٠٢باألنشطة التالية خالل الفترة اضطلع ولبلوغ هذا اهلدف،  

أة داخـل اجمللـس الـوطين جلمهوريـة     الفرص املتساوية وجلنة وضع املـر  إنشاء ودعم جلنة     • 
 ، )٢٠٠٢(سلوفاكيا 
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جــنس خمتلــف حبيــث يكــون كــل ثالــث مرشــح مــن   دعــم تعــديل قــانون االنتخابــات   • 
)٢٠٠٤، ٢٠٠٢-٢٠٠١(، 

 دعم اعتماد النسخة األوىل من قانون مكافحة التمييز، • 
 ،املظامل أمنيدعم مرشحة أنثى ملنصب  • 
، وتكــوين مجاعــات ٢٠٠٣ االنتحــايب اجلديــد لعــام  علــى القــانونالتقــدم مبالحظــات  • 

افقــة علــى وســائط اإلعــالم لتــشجيع املو والقيــام بأنــشطة يف ييــد  التأكــسبمناصــرة ل
 اقتراح الربملانيني بأن يكون كل ثالث مرشح من جنس خمتلف، 

وعقـــد اجتماعـــات مباشـــرة، وإجـــراء  -مـــع األحـــزاب الـــسياسية إجـــراء اتـــصاالت  • 
 رسائل، ومناشدات، إرسال املناقشات، و

، مؤمترات وطنيـة سـنوية مبـشاركة ممـثلني لألحـزاب            ٢٠٠٥-٢٠٠١يف الفترة   نظمت   • 
ملاذا حنتـاج لعـدد أكـرب مـن النـساء يف      : مات غري احلكومية يف موضوعالسياسية واملنظ 
 اجملال السياسي،

 . عقد اجتماعات يف اإلقليم • 
الـذي  (هتمـام وسـائط اإلعـالم       ااألنـشطة إىل إبـراز املوضـوع وزادت مـن           هذه  دت  وأ 

كـرب  دخول عـدد أ   لـ دعم  السـتقطاب الـ   إقليميـة    وأنشئت أيضا منتـديات   ). يكن إجيابيا دائما   مل
ومشـل أعـضاء هـذه املنتـديات ممـثلني للمنظمـات غـري احلكوميـة             . من النساء يف اجملال الـسياسي     

ــة األخــرى، واألحــزاب الــسياسية، وممــثلني إلدارة شــؤون    االنــسائية، و ملنظمــات غــري احلكومي
االنتخـــاب يف األقـــاليم مـــع النـــاخبني وممثلـــي األحـــزاب  قبـــل وُعقـــدت اجتماعـــات . الدولـــة

لــبعض األحــزاب، ضــربت تلــك األنــشطة التحفيزيــة وتــرا معينــا، فمــثال،   لنــسبة باو. الــسياسية
مبدأ الزمام املرتلق علـى      ANO ـبينما طبق حزب ال   ,  قائدةً للنساء  “املنتدى احلر ”أصبح حلزب   

ولألسف، فإن كال احلزبني مل حيصل علـى عـدد كـاف            ). احلزبية القائمة نظام(قائمة مرشحيه   
 .  دخول الربملانمن األصوات لكي يتمكن من

شاركة  ملــ يف املائــة٢٠كــن جتــاوز نــسبة ورغــم مجيــع األنــشطة املــذكورة أعــاله، مل مي  
وعلـى وجـه    (والسبب الرئيسي يف ذلـك هـو أن األحـزاب الـسياسية             . لنساء يف الربملان الوطين   ا

ــان    ــت الربمل ــيت دخل ــك ال ــا      )اخلــصوص تل ــى قوائمه ــضع عل ــها،مل ت ــيت قطعت ــود ال ــرغم الوع ، ب
 .قاعد يف الربملانفوزهن مبكفي لضمان يمن املرشحات النساء مرتفعا بية عددا االنتخا
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 نساء طائفة الروما  
ــة      - ١٨  -فيمــا خيــص املعلومــات اإلحــصائية الــيت تتــيح رصــد وتقيــيم األوضــاع االجتماعي

االقتصادية واملركز السياسي لطائفة الروما، مبا يف ذلـك نـساء الرومـا، يعـرب مكتـب املفـوض                   
ومي للجمهورية السلوفاكية لشؤون جمتمعات الروما عـن اتفاقـه مـع احلجـج املـشار إليهـا                  احلك

 بـشأن محايـة   ٢٠٠٢ جملموعـة قـوانني   ٤٢٨الدوري فيما خيص احترام القـانون رقـم       يف التقرير 
 .املعلومات الشخصية

وقد مت فعال إدراج جزء كبري من أفراد طائفـة الرومـا، أي مـن أفـراد جمتمعـات الرومـا                 
املهّمـــشة، بـــسبب طبيعـــة وضـــعهم، يف الـــسجالت والبيانـــات اإلحـــصائية املتعلقـــة جبماعـــات 
الـسكان احملرومــة اجتماعيــا والــيت تـشمل طائفــة واســعة مــن الفئـات مثــل األمهــات العازبــات،    
واملنقطعني عن املدارس، والعاطلني عن العمل ملدة طويلة، وأصـحاب املعاشـات التقاعديـة مـن                

ورغم ذلك، يدرك املكتب أن هذه البيانـات ال تقـدم أدلـة واضـحة               . املشاهبةاملسنني، والفئات   
وحيــد عــدم تــوفر البيانــات ذات الــصلة مــن إمكانيــات اســتعراض    . فيمــا خيــص طائفــة الرومــا 

اآلليات والتدابري القائمة أو حتسينها، وهي آليات وتدابري ذات تأثري على ما ينـتج مـن عواقـب                  
 يف ذلــك نــساء الطائفــة، يف جمــاالت رئيــسية مثــل التعلــيم والــصحة بالنــسبة لطائفــة الرومــا، مبــا

 .واإلسكان والعمالة
ويرد استعراض أمشل وحتليل أعمـق للظـروف املعيـشية لطائفـة الرومـا يف سـلوفاكيا يف                   

 عـن املكتـب اإلقليمـي ألوروبـا ورابطـة الـدول املـستقلة        ٢٠٠٦دراسة استقصائية صادرة عـام   
تقريـر عـن الظـروف املعيـشية لألسـر املعيـشية       ”تحـدة اإلمنـائي، عنواهنـا    التابع لربنـامج األمـم امل     

، الــيت اختــارت أســرا معيــشية لطائفــة الرومــا اســتنادا إىل بيانــات “لطائفــة الرومــا يف ســلوفاكيا
.  ملـستوطنات الرومـا    ٢٠٠٤ اجلغرافيـة لعـام      -مستمدة مـن الدراسـة االستقـصائية االجتماعيـة          

هذه الدراسـة وضـعا يتـسم بدرجـة عاليـة مـن اعتمـاد جمتمعـات                 ويصف الفرع االستهاليل من     
طائفة الروما على مدفوعات املستحقات االجتماعية، وهو أثر مترتب على البطالة اليت تـستمر              
ــؤهالهتم          ــا يتبقــى مــن م ــا مل ــة الروم ــساء ورجــال طائف ــدان ن ــسبب يف فق ــيت تت ــة وال ــدة طويل مل

ومن املؤشـرات األخـرى الـيت جـرى رصـدها      . ةالوظيفية، مما يفضي إىل وجود ثقافة فقر واسع    
ــسوق     ــه أدوات سياســات ال ــستخدم ب ــذي ت ــدريب،  (املــدى ال ــل والت أي دورات إعــادة التأهي

وتؤكـد البيانـات والتحلـيالت واقعـا يتمثـل يف أن أفـراد          ). والعمل التنـشيطي، ومـا شـابه ذلـك        
هـددهم الفقـر واإلقـصاء    طائفة الروما، داخل نطاق فئات اجملتمع األشد ضعفا، هم أكثر مـن يت     

 أسـرة معيـشية لطائفـة الرومـا، استخلـصت مـن أسـر               ٧٢٠ومشـل البحـث دراسـة       . االجتماعي
 . معيشية معزولة ومنفصلة ومتفرقة
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ويف سياق املعلومات املتعلقة بالتدابري اهلادفة إىل تنفيذ التوصيات الـصادرة عـن اللجنـة                
، نعتقـد أنـه مـن    )CCPR/CO/78/SVK(ومـا  املعنية حبقوق اإلنـسان فيمـا خيـص نـساء طائفـة الر      

الضروري اإلشارة إىل أن مكتب املفوض احلكومي للجمهورية الـسلوفاكية لـشؤون جمتمعـات            
، مهمــة ١٠٠٥/٢٠٠٦الرومــا قــد أســندت إليــه، بنــاء علــى قــرار احلكومــة الــسلوفاكية رقــم    

جمتمعـات الرومـا قـد      تنسيق األولويات األفقية جملتمعات الروما املهمشة، ويعين ذلك أن مسألة           
. حتولت إىل موضوع يشمل مجيع الربامج التنفيذية، ومن مث سيتم التعامل معه بأسـلوب شـامل               

ويربز هذا النهج ضرورة التعاون يف إطار مشترك مبا يتيح اجملال والفرص لزيادة مـا يـضطلع بـه                   
ة، فـضال عـن زيـادة       أفراد الروما من أدوار، يف العمليات املوجهة حنو وضع وتنفيذ برامج إمنائيـ            

 .مشاركتهم املباشرة فيها
بالتعــاون مــع حتــديث املعلومــات اإلحــصائية املتعلقــة بطائفــة الرومــا   ويــود املكتــب  

يتـصل   أصحاب املصلحة الرئيسيني، ليتسىن حتديد املستويات التعليمية ومشاكل اإلسكان ومـا          
ية، والعمالـة، ومـشاركة   بذلك من حتديات تتعلق باهلياكل األساسية، ومـستوى الرعايـة الـصح          

 .أفراد الروما يف احلياة العامة واحلياة السياسية، وما إىل ذلك
ويشارك املكتب، بصفته شريكا استراتيجيا، يف إعـداد الوثـائق االسـتراتيجية وورقـات       

سياسة التنشئة والتعليم املتعلقة باألقليات الوطنية، وسياسة التنـشئة         (السياسات املتعلقة بالتعليم    
لتعلــيم املتعلقــة بأطفــال وتالميــذ الرومــا، مبــا يف ذلــك خطــة تطــوير التعلــيم الثــانوي والتعلــيم  وا

 ).٢٠١٠-٢٠٠٨(اجلامعي، وخطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر 
ــة     - ١٩ ــل الوطني ــة العم ــار خط ــيمويف إط ــا     للتعل ــات الروم ــساء وفتي ، ُتحــدد احتياجــات ن

 :، يف هدفني)املساواة بني اجلنسني(
 

 .زيادة النسبة املئوية ألطفال الروما امللتحقني باملدارس الثانوية - 
ويتـوفر  . تتمثل إحدى آليات الدعم هلذا اهلدف يف تقدمي مـنح دراسـية لتالميـذ الرومـا                - 

أيضا دعم للمشاريع اهلادفة إىل نقل أطفال الرومـا بـشكل سـلس ونـاجح إىل املـدارس        
 مـن خـالل التعلـيم التعويـضي، علـى الـرغم مـن أن                الثانوية، وذلك، على سبيل املثال،    

 .هذه األنشطة ذات طبيعة تكميلية فقط
دعم التعليم مدى احلياة ألبناء طائفة الرومـا الـذين أخفقـوا يف إهنـاء أيـة مرحلـة تعليميـة              - 

 ).مبا يف ذلك تقدمي املشورة الوظيفية هلم(حبيث يتمكنون من زيادة فرص توظيفهم 
، باإلضــافة إىل مــشروع “مــدارس الفرصــة الثانيــة ” العامــة برنــامج مــن بــني األدوات - 

 .، وميكن من خالهلما إمتام املنهج الوطين للدراسة االبتدائية“إهناء املرحلة االبتدائية”
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نظرا إىل أن خطة العمل الوطنية للتعليم ال تضع تكـاليف ماليـة حمـددة، يتعـذر التعليـق                    
 األنشطة إذ أن خطة العمل الوطنية تـستند إىل أولويـات   بشكل كاف على التمويل املتوفر هلذه    

الـسياسة املتعلقـة بـالتعليم املتكامـل ألطفـال وشـباب الرومـا، مبـا يف ذلـك خطـة تطـوير التعلــيم            
 . كورونا سلوفاكية٣٢٠ ٢٩٩ ٠٧٩الثانوي واجلامعي، وقد ُرصد هلذه األولويات مبلغ 

ــة    ــةويف خطــة العمــل الوطني ــساو للعمال ــضا مــن خــالل    ، ُتحــدد امل اة بــني اجلنــسني أي
 :هدفني، ومها

 معاملة مجيع املواطنني على قدم املساواة بصرف النظر عن األصل اإلثين  - 
زيادة إمكانية التوظيف أمـام البـاحثني عـن العمـل يف سـوق العمـل مـن جمموعـات                     - 

 الباحثني عن العمل
ــة املتع       ــاليف املالي ــة التك ــة للعمال ــل الوطني ــة العم ــضمن خط ــام  تت ــة بع ــط ٢٠٠٥لق  فق

 ). كورونا سلوفاكية٩٨٢ ١٧٢ ٨٤٥جمموع التكلفة املالية  يبلغ(
ــل    ــة العمـ ــضع خطـ ــةوال تـ ــساواة    الوطنيـ ــسألة املـ ــق مبـ ــداف تتعلـ ــة أهـ ــكان أيـ  لإلسـ

 .اجلنسني بني
 : ثالثة أهداف تتعلق باملساواة بني اجلنسنيلصحةلوحتدد خطة العمل الوطنية  

 فــة الرومــا يف ســلوفاكيا ومــستوى الــوعي الــصحي حتليــل األوضــاع الــصحية لطائ - 
 لديها

 استخدام طائفة الروما بشكل أفضل لشبكة الرعاية الصحية احلالية - 
 حتسني الصحة اجلنسية ألفراد طائفة الروما - 

حتـسني فـرص احلـصول      ” PHAREوهذه األهداف الثالثة مجيعا هي انعكاس ملشروع         
الـذي نفذتـه وزارة     “ وريـة الـسلوفاكية   الرومـا يف اجلمه   على الرعاية الـصحية جملتمعـات طائفـة         

، وقـــد مت يف إطـــاره تـــدريب ٢٠٠٦-٢٠٠٤ خـــالل الفتـــرة امجهوريـــة ســـلوفاكييف الـــصحة 
وقـد أعيـدت تـسمية هـؤالء        . على العمل مـع أفـراد جمتمعـات الرومـا         ميدانيني  مساعدين طبيني   

ويعمـل  . طلح املـستخدم حاليـا    ، وهو املـص   “املساعدون الطبيون اجملتمعيون  ”املساعدين لتصبح   
 مـساعدا فقـط، تظـل    ٣٠هؤالء املساعدون داخـل منـاطق معينـة، بيـد أنـه بوجـود مـا جمموعـه               

 .طائفة الروما غري متمتعة باملساعدة الطبية الكافية
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وتبلـــغ قيمـــة التكلفـــة املاليـــة املتعلقـــة بتنفيـــذ األهـــداف احملـــددة يف خطـــة العمــــل           
، منــها مبلــغ  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ا ســلوفاكية، للفتــرة   كورونــ٣٨ ٢٠٨ ٠٠٠للــصحة  الوطنيــة
 . كورونا سلوفاكية أنفقت على املشروع املذكور أعاله٣٢ ٥٠٨ ٠٠٠
، أو بـاألحرى  ١٨وهذا السؤال هو تكرار، إىل حد ما، للسؤال املشار إليـه يف الفقـرة     - ٢٠
ويف . إلجابة عن ذلك السؤال، وذلك فيما خيص عـدم تـوفر البيانـات اإلحـصائية ذات الـصلة                 ل

سلوفاكيا، يستمر التعليم اإللزامي ملدة عشر سنوات، ولذا ال ميكن استبعاد البنـات مـن النظـام          
ــرة    ــذه الفت ــدارس      . املدرســي خــالل ه ــام يف امل ــن االنتظ ــتمكن م ــي ال ي ــات الالئ وميكــن للفتي

 مواصلة تعليمهن، باالتفـاق مـع مـدير    ،)مثل األمومة(االبتدائية بشكل متفرغ، ألسباب خمتلفة     
  مـن جمموعـة قـوانني   ٢٩املدرسة، على أساس نظام تعلـيم فـردي، وفقـا ألحكـام القـانون رقـم               

وميكـن  . ، بـصيغته املعدلـة  )قـانون املـدارس  (نظـام التعلـيم االبتـدائي والثـانوي         املتعلقة ب ،  ١٩٨٤
للفتيات إذا كن يف سن السادسة عشرة، أو أكرب من ذلـك، ومل يـتلقني التعلـيم علـى املـستوى                     

ــدائ ــه أعــاله، مــن خــالل      االبت ي، احلــصول علــى ذلــك التعلــيم، اســتنادا إىل القــانون املــشار إلي
 . دورات تعطى على مستوى التعليم االبتدائي أو مستوى التعليم الثانوي

وال تواجه طائفة الروما، مبا يف ذلك نساء الرومـا، مـشاكل فيمـا يتعلـق بوثـائق اهلويـة                     
 ).ة الوطنيةشهادة امليالد، وبطاقة اهلوي(الشخصية 

 
 التوظيف  

تتــيح تــشريعات العمــل الــسلوفاكية عــددا كافيــا مــن اإلمكانيــات للمــواطنني العــاملني   - ٢١
للتوفيق بني التزامات العمل والتزاماهتم ومسؤولياهتم جتاه أسرهم وأطفاهلم واملسنني أو املعـالني             

 يظـل   ،أو عـدم احترامهـا    بيد أن عدم االستخدام الكايف هلـذه األحكـام التـشريعية،            . من ذويهم 
 ٢٠٠٦ عمليــة تفتــيش يف عــام ٢٤٠ت مفتــشية العمــل الوطنيــة أجــرولــذلك، . مــشكلة قائمــة

الفــــرص للتوفيــــق بــــني احليــــاة    تكــــافؤ ، هبــــدف تعزيــــز  ٢٠٠٧ عمليــــة يف عــــام  ١٦٠ و
 . واألسرية املهنية

وحيثمـا توجـد أوجـه نقـص بـسيطة، يفــضل املفتـشون تقـدمي املـشورة ألربـاب العمــل           
وفيمـا خيـص االنتـهاكات األشـد     . ةقائمـ الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا اسـتبعاد أوجـه الـنقص ال          بشأن  

ــرا       ــشون تقري ــدم املفت ــوائح األخــرى، يق ــوانني، والل ــورة للق ــخط ــه  خطي ا، باإلضــافة إىل توجي
ويف حالــة عــدم امتثــال رب العمــل . يختــاذ إجــراء تــصحيحهنائيــا ال اإخطــار، وحيــددون تارخيــ

 غرامـة وميكـن للمنظمـة اخلاضـعة للتفتـيش الطعـن يف ال           . ات ماليـة  غرامـ ض  للتدابري املقررة، تفـر   
، ويف مرحلــة الحقــة ة إىل مفتــشية العمــل الوطنيــيــةالــيت تفرضــها عليهــا مفتــشية العمــل اإلقليم

 . حمكمة أمام
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 املتعلقـة مبفتـشية     ٢٠٠٦من جمموعـة قـوانني       ١٢٥وتقرر العقوبات وفقا للقانون رقم       
 :التالية العوامل  يف ضوءالعمل

 ،)ايعترب التمييز انتهاكا خطري (خطورة االنتهاك وما يترتب عليه من آثار )أ( 
 د املستخدمني لدى رب العمل،عد )ب( 
 ود نظام سيء أو عن جمرد خطأ عرضي،نشوء االنتهاك عن وج )ج( 
 .تكرر وقوع االنتهاك أو أنه جمرد حادثة فردية )د( 
 إذ تقــوم اللجنــة وكــبري ،ر األســباب بوضــوحة ماليــة، جيــب ذكــغرامــفــرض وعنــدما ُت 

 .ةغراماملفتشني يف ضوء ذلك بتحديد مبلغ ال
ــام   ــن     ٢٠٠٧ويف ع ــع م ــا ُدف ــة م ــ، كــان متوســط قيم ــهاكات يف  غرام ــوع انت ات لوق
، وبلـــغ جمموعهـــا حـــوايل ة ســـلوفاكيا كورونـــ١٠ ٠٠٠املتعلقـــة بـــالفرص املتكافئـــة  اللـــوائح
 .ة سلوفاكيا كورون١٢٠ ٠٠٠
مباشـرا بـإيراداهتن،    ل الوضع االجتماعي للمسنات يف اجملـال االقتـصادي اتـصاال            ويتص - ٢٢
، إذا مـــا كـــن يعتمـــدن علـــى    نخبـــدمات الرعايـــة االجتماعيـــة، الـــيت ميكـــن تقـــدميها هلـــ      مث 
 . اخلدمات هذه

ــايل معــدل     ــراوح أعمــارهن بــني   توظيــف ويــبني اجلــدول الت ــساء الالئــي تت  إىل ٥٥الن
 :  نفس العمرسنة مقارنة بالرجال من ٦٤
 

  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ معدل التوظيف كنسبة مئوية
 ٤٩,٩ ٤٧,٨ الرجال 
 ١٩,٠ ١٥,٦ النساء

 ٣٣,٢ ٣٠,٣ اجملموع 
  
 . ٢٠٠٧لجمهورية السلوفاكية، لوزارة العمل والشؤون االجتماعية واألسرة  :املصدر 
  

 سـنة   ٦٤إىل   ٥٥ للنساء الالئي تتراوح أعمـارهن بـني         توظيفويعود اخنفاض معدل ال    
رأة ـــ سـابقا، إذ كـان سـن التقاعـد للم          إىل النظام الـذي كـان معمـوال بـه للمعاشـات التقاعديـة             

. ا يعتمـد علـى عـدد األطفـال الـذين متـت تنـشئتهم              مـ ل بشكل كبري مما هو عليه للرجـل، ك        ــأق
والفــارق بــني املعاشــات التقاعديــة الــيت ُتــدفع للرجــال والنــساء يفــوق بــشكل أكــرب الفــارق يف  

.  يف املائــة٢٧الفــارق يف األجــور بــني اجلنــسني هــو اآلن  و. أجــور العمــل بــني الرجــل واملــرأة 
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هـو   وتشري إحصاءات عقد التسعينيات إىل أن خطر املعاناة من الفقر هو أكرب بكثري للمرأة ممـا               
فادة مـن اإليـراد     السـت عليه للرجل، ويتوقع بـشكل أكـرب للمـرأة ممـا يتوقـع للرجـل اللجـوء إىل ا                  

 .ىن املضموناألد
وخدمة لصاحل تعزيز املساواة بني املرأة والرجل يف نظام املعاشـات التقاعديـة، أدخلـت       

 : التغيريات التالية
الـــضمان االجتمـــاعي، مـــسامهة الـــضمان    قـــانون تـــدفع الدولـــة، مبوجـــب    )أ( 

االجتماعي إىل أي فرد يقوم شخـصيا بـشكل متفـرغ برعايـة طفـل دون سـن               
 ل دون سن السابعة،ج حالة صحية سيئة طويلة األالسادسة، أو طفل يعاين

 ســنة، خــالل الفتــرة ٦٢املــساواة يف ســن التقاعــد بــني الرجــل واملــرأة لتكــون  )ب( 
  للنساء،٢٠١٤ - ٢٠٠٤ و ، للرجال٢٠٠٦ - ٢٠٠٤

تحقاقات التقاعديـــة م نفـــس اجلـــداول االكتواريـــة حلـــساب االســـ    اســـتخدا )ج( 
 واملرأة، للرجل

 . واآلباء على قدم املساواةمعاملة األمهات )د( 
وإذا ما وجدت املسنات أنفسهن يف وضع حيتجن فيه إىل االعتماد علـى نظـام الرعايـة               

ــة بــسبب الــسن أو املــرض، أو ألســباب أخــرى، تتــوفر هلــن     ة مــن خــدمات جمموعــاالجتماعي
ــة  ــة االجتماعي املــساواة يف  بــشأن ٢٠٠٤  مــن جمموعــة قــوانني ٣٦٥ويــضمن القــانون  . الرعاي

يل قــوانني معينــة أخــرى  د التمييــز، وبــشأن تغــيري وتعــ مــنواحلمايــة يف جمــاالت معينــة عاملــة امل
 حقوقـــا متـــساوية جلميـــع املـــواطنني يف التمتـــع خبـــدمات الرعايـــة  ،)قـــانون مناهـــضة التمييـــز(

وهلذا الـسبب، ال توجـد قـوانني        . االجتماعية، على النحو احملدد يف قانون املساعدة االجتماعية       
 . نظم بشكل حمدد تقدمي املساعدة االجتماعية إىل املسناتأو لوائح ت
واخلــدمات االجتماعيــة هــي أنــشطة خاصــة موضــوعة لتقــدمي الغــوث يف حــاالت      

ويعّرف ذلك بأنه وضع جيد فيه املـواطن نفـسه غـري قـادر علـى العنايـة                  (العسر االجتماعي   
 ،شية أو الـدفاع عـن حقوقـه    أو ال يقدر فيه على العناية بأسرته املعيـ     ،بنفسه دومنا مساعدة  

مــصاحله الــيت حيميهــا القــانون، أو ُيحــرم فيــه مــن االتــصال بالبيئــة         عــن  و،أو ممارســتها
االجتماعية، ال سيما بسبب السن، أو سوء احلالة الصحية، أو عدم القدرة علـى التكيـف                

دم وتقـ . ويتمثل اهلدف الرئيـسي يف تقـدمي منـافع غـري ماليـة            ). االجتماعي أو فقدان العمل   
 : اخلدمات االجتماعية التالية على وجه اخلصوص

 العناية النهارية )أ( 
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 جبات اجلماعيةالو )ب( 
 خدمات النقل )ج( 
ــة    ) د(  ــة االجتماعيـ ــق الرعايـ ــة يف مرافـ ــى الرعايـ ــواء  م(احلـــصول علـ ــق إيـ رافـ

ــاملتقاعــدين، ومؤســسات امل  ــشيةعون ــة،  ة املعي ــة النهاري ، ومؤســسات العناي
ــة ، ومؤســسات العــيش املكفــول  اخلــدمات االرافــق وم  وأمــاكن ،جتماعي

مراكـز الرعايـة النهاريـة، واملالجـئ،        واإلقامة لفرادى اآلباء أو األمهـات،       
ــدين،    ــادة التأهيـــل، ونـــوادي املتقاعـــدين، ومقاصـــف املتقاعـ ومراكـــز إعـ

 ) بالصحة الشخصية، ودورات املياهومراكز العناية
 .القروض االجتماعية )هـ( 
، ٢٠٠٥ويف عــام . االستقــصائية اإلحــصائية نــوع جــنس املــستفيد وحتــدد الدراســات  

مؤسـسات إيـواء    (مؤسـسات املعونـة املعيـشية       املتقاعـدين و  مرافـق إيـواء     كان عدد املقيمات يف     
 .  هذه املؤسساتنزالء يف املائة من مجيع ٦٨، وهو ما ميثل نسبة نزيلة ٩ ٩١٧) املسنني

 
 نزالء املؤسسات 

 نوع املؤسسة

عـــدد الـــرتالء يف 
ــانون ٣١  كــــــــــ
ديـــــسمرب /األول

٢٠٠٥ 
األشخاص يف سن 

 نساء رجال التقاعد
 ٨ ٦٧٠ ٤ ٣٤٢ ١٢ ٢٨٩ ١٣ ٠١٢ مرافق إيواء املتقاعدين

 ١ ٢٤٧ ٣٩٤ ١ ٦٣٦ ١ ٦٤١مؤسسات املعونة املعيشية
 ٩ ٩١٧ ٤ ٧٣٦ ١٣ ٩٢٥ ١٤ ٦٥٣ اجملموع 

  
 .مكتب اإلحصاءات السلوفاكي :املصدر 
 

. الرعاية االجتماعية جمال تقدمي   اءات أيضا نوع جنس العاملني يف       وتسجل اإلحص  
، كـان عـدد العـاملني يف مؤسـسات الرعايـة االجتماعيـة الـيت تتـوىل                  ٢٠٠٥ويف هناية عـام     

 امـرأة،   ١٠ ٤٨٦ م موظفا، وبينه  ١٢ ١٦٨مسؤوليتها البلديات ومناطق احلكم الذايت،      
 .نيعامل يف املائة من جمموع ال٨٦أي ما ميثل 

وعند تقدمي الطلبات إىل مـصارف الرهونـات العقاريـة واملـصارف التجاريـة مـن أجـل                   - ٢٣
وتنظـر  . احلصول على قرض أو رهن عقـاري ال يؤخـذ نـوع جـنس مقـدم الطلـب يف االعتبـار                    

إدارات تقييم املخاطر يف األهلية االئتمانية للعمالء من اجلنـسني وقـدرهتم علـى الوفـاء بـديوهنم                  
 هلــم يف الــسجل االئتمــاين، وعــدد الــسنوات املتبقيــة علــى وصــول مقــدم  وتفحــص أيــة بيانــات
 .الطلب إىل سن التقاعد
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وفيما يتعلق بالوالدة ورعاية املواليد اجلدد وفقـا لقـانون العمـل، حيـق للمـرأة احلـصول                   - ٢٤
ــر يف ذات الوقــت،  .  أســبوعا٢٨علــى إجــازة أمومــة ملــدة    ــرأة طفلــني أو أكث  وإذا وضــعت امل

 مـسؤولة عـن رعايـة األسـرة مبفردهــا، يرتفـع اسـتحقاقها مـن إجـازة األمومــة إىل         أو إذا كانـت 
ويف ما خيتص بتوفري الرعايـة للمواليـد اجلـدد، حيـق لـألب أن حيـصل علـى إجـازة                     . أسبوعا ٣٧

 . أبوة ملدة مماثلة إذا كان هو الذي يوفر الرعاية للمولود اجلديد
تطيع املطالبـة باســتحقاقات املــرض  وإذا كـان لــدى األب تـأمني ضــد املــرض، فإنـه يــس    

 أسبوعا، يف الظروف احملـددة املوضـحة يف القـانون رقـم            ٢٢، خالل فترة متتد إىل      )بدل أمومة (
وحيـق لـه أن يطالـب ببـدالت         .  املتعلقـة بالتـأمني االجتمـاعي      ٢٠٠٣ من جمموعـة قـوانني       ٤٦١

 الطفـل ألسـباب صـحية،    األمومة أيضا إذا توفيت أم الطفل، أو إذا مل تكـن قـادرة علـى رعايـة            
غـري أنـه ال جيـوز لـألب، يف حالـة االتفـاق، أن حيـل                 . مثال، أو إذا اتفق األب واألم علـى ذلـك         

 بتعبري آخـر،    -مكان األم يف إجازة األمومة إال بعد مضي ستة أسابيع على األقل على الوالدة               
علـى األم الـيت ولـدت       عند انقـضاء الفتـرة الـيت يقتـصر فيهـا احلـق يف املطالبـة ببـدالت األمومـة                     

ويتوقف حق األب يف احلصول على بدالت األمومة على استيفائه لذات الشروط الـيت             . الطفل
 يف املائة من املبالغ اليت يكـون الوالـد قـد دفعهـا          ٥٥ومتثل بدالت األمومة نسبة     . تستوفيها األم 

 .من قبل للتأمني ضد البطالة
 

ــدة، يكــون رب ا     ــة املمت ــا خيــتص بالرعاي ــلوفيم ــة    لعم ــازة األموم ــنح إج ــا مب  ملزم
األبوة، إذا طلبها األبوان، خـالل فتـرة متتـد لـثالث سـنوات بعـد والدة الطفـل، أو إىل                      أو
ويكون . سنوات يف حالة والدة طفل مصاب مبشكلة صحية مزمنة حتتاج لرعاية خاصة            ٦

موعـة   مـن جم ٢٨٠الوالد مستحقا لبـدل أثنـاء إجـازة األبـوة، وفقـا ألحكـام القـانون رقـم                   
 املتعلقة باستحقاقات الوالدين، بـصيغته املعدلـة، وهـو اسـتحقاق اجتمـاعي              ٢٠٠٢قوانني  

وتقدم الدولة بدالت للوالدين بغية كفالة توفري الرعاية املناسبة للطفل حىت           . تقدمه الدولة 
 ســنوات إذا كــان الطفــل مــصابا مبــشكلة صــحية مزمنــة      ٦ ســنوات، أو ٣بلوغــه ســن  

 سنوات يف حالة تنـشئة الطفـل يف غـري كنـف والديـه،      ٦خاصة، أو تستوجب توفري رعاية    
علما بأن القانون ينص يف هذه احلالة على استمرار االسـتحقاقات ملـا ال يزيـد علـى ثـالث                   

ويعتـرب  . سنوات عقب البت بشكل هنائي يف مـسألة تنـشئة الطفـل يف غـري كنـف الوالـدين                  
يـة للطفـل بـدون انقطـاع طـوال الوقـت،            تقدمي البدالت للوالدين مشروطا بتوفريمها الرعا     

وبإقامة كال الوالـدين والطفـل داخـل أقـاليم اجلمهوريـة الـسلوفاكية بـشكل دائـم، وتقبـل                    
ويـصبح الوالـد الـذي يـستويف الـشروط القانونيـة       . اإلقامة املؤقتة يف حالة الرعايا األجانب   

 بينمـا يعتـرب الوالـد    مؤهال للحصول على البدالت بعد انتهاء فترة استالم بدالت األمومة؛    
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الذي ال يكون مؤهال للحصول على بدالت األمومة مستحقا لبدالت الوالدين منذ تاريخ 
ويتحــدد .  كورونــة ســلوفاكية يف الــشهر٤ ٥٦٠وتبلــغ بــدالت الوالــدين . والدة الطفــل

الوالـــد الـــذي يـــستلم بـــدالت الوالـــدين بـــشكل قطعـــي بنـــاء علـــى مـــا يقـــرره الوالـــدان  
وحيق للوالدين أن يتبادال املطالبـة هبـذه البـدالت          . يه باالتفاق فيما بينهما   يتوصالن إل  ما أو

رهنــا مبــدة (علــى امتــداد الفتــرة بأكملــها، أي ثــالث أو ســت ســنوات بعــد مــيالد الطفــل  
 ).األهلية وفقا ملا ورد أعاله

وبالرغم من أن التشريع احلايل يهيئ ظروفا وإمكانيات متكافئة ألب الطفـل وأمـه               
 احلق يف احلصول على بدالت الوالدين، فإن عدد اآلباء الذين خيتارون االسـتفادة              ملمارسة

 إىل أن عدد اآلباء ٢٠٠٧سبتمرب /وتشري إحصاءات أيلول. من هذه اإلمكانية صغري جدا   
 فـــردا مـــن جممـــوع عـــدد املـــتلقني البـــالغ  ٢ ٦١٧الـــذين تلقـــوا بـــدالت الوالـــدين بلـــغ  

 .ائة يف امل١,٩٥ فردا، أي بنسبة ١٣٤ ٢٣٨
 

 الصحة  
ــم       - ٢٥ ــانون رق ــات والق ــانون العقوب ــه يف ق ــالتعقيم وتعريف ــق ب ــنص املتعل ــرد ال ــن ٥٧٦ي  م

 : ٤٠ املتعلقة بالرعاية الصحية، املادة ٢٠٠٤جمموعة قوانني 
ــدد        )١(  ــر الغ ــدون بت ــع اخلــصوبة ب ــه من ــيم بأن ــانون يفــسر التعق ألغــراض هــذا الق

 .التناسلية للشخص املعين أو اإلضرار هبا
ــة          )٢(  ــة خطي ــب خطــي وموافق ــى طل ــاء عل ــيم فقــط بن ــة التعق جيــوز إجــراء عملي

مــستنرية، مبوجــب مــشورة مــسبقة حيــصل عليهــا الــشخص ذي األهليــة القانونيــة الكاملــة،          
ميلك األهلية القانونية إلبداء املوافقة املستنرية، علـى        ال  الوصي القانوين على الشخص الذي       أو

قـة مـستنرية مـن الـشخص املعـين، باإلضـافة إىل قـرار حمكمـة                 وافمب ذلك بطلب خطي و    يعززأن  
 . من الوصي القانوين للشخص عدمي األهلية القانونيةهقدمييصدر استنادا إىل طلب 

جيب أن تقدم املشورة اليت تسدى قبـل إبـداء املوافقـة املـستنرية وفقـا للطريقـة                   )٣( 
 :وأن تشتمل على معلومات بشأن) ٢ (٦احملددة يف املادة 

  بديلة ملنع احلمل وتنظيم األسرة،طرائق )أ( 
 ببة لطلب عملية التعقيم،إمكانية تغري الظروف املس )ب( 
قــة تــستهدف منــع  اآلثــار الطبيــة املترتبــة علــى عمليــة التعقــيم، باعتبارهــا طري   )ج( 

 اخلصوبة بشكل دائم،
 .إمكانية فشل عملية التعقيم )د( 
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. رعايــة الـصحية الـذي جيـري عمليـة التعقــيم    م ال طلـب التعقـيم إىل مقـدّ   وجـه ُي )٤( 
ويتم تقييم طلب املرأة للتعقيم علـى يـد طبيـب متخـصص يف أمـراض النـساء والـوالدة، ويقـيَّم                      

 . الرجل طبيب متخصص يف املسالك البولية وجترى العملية على يده أيضا تعقيمطلب
 مـن احلـصول   ال جيوز إجراء عملية التعقيم قبل مضي ثالثني يومـا علـى األقـل          )٥( 

 .على املوافقة املستنرية
نشر النصوص اجلديدة للتشريعات بشكل جزئي من خالل نشر كل تـدبري            كفل  ُي 

قانوين جديد على موقع وزارة صـحة اجلمهوريـة الـسلوفاكية علـى اإلنترنـت، ويف مدونـه                  
القــوانني للجمهوريــة الــسلوفاكية، وجيــب علــى كــل عامــل يف احلقــل الــصحي اتبــاع هــذه  

ويتضمن التشريع اجلديد نصوصا تتعلق . يعات وفهمهما واحترامها يف ممارسته ملهنتهالتشر
وتــدرج عمليــات التعقــيم يف التقــارير . بكفالــة الرصــد املنــتظم والــدقيق لعمليــات التعقــيم 

الصحية اليت تعد عن اخلـدمات الـيت تقـدم للمرضـى يف العيـادات اخلارجيـة وعـن الرعايـة                     
 .“لنوعا آخر من وسائل منع احلم”ها الصحية املؤسسية، باعتبار

وأُجريت مراجعة دقيقة لعمليـات التعقـيم الـيت متـت يف سـلوفاكيا، وخباصـة العمليـات                    - ٢٦
اليت أُجريت ألفراد اجلماعـات املهمـشة مـن الـسكان، وقُـدمت نتـائج املراجعـة يف تقريـر هنـائي              

 مـشروعة يف اجلمهوريـة      ومل يتم التعرف على حالة واحدة إلجـراء التعقـيم بـصورة غـري             . واف
السلوفاكية، بالرغم من اكتشاف جوانب قصور يف السجالت والوثائق الطبيـة، ورد معظمهـا              
يف احلاالت اليت متت فيها عمليـات التعقـيم كـإجراء عاجـل مـرتبط بإهنـاء حـاالت محـل خطـري             

 ).كالعمليات القيصرية اليت ُتجرى عقب حدوث نزيف حاد، وما إىل ذلك(
أن اإلجراءات القـضائية مل تـستكمل بعـد يف هـذا الـصدد، فإنـه يتعـذّر الـرد           ونظرا إىل    

 .على هذا السؤال يف الوقت الراهن
 ال تتخلـي عـين   -األذرع الواقية ”: وأوصت جلنة حقوق الطفل بإقامة املنشآت التالية       - ٢٧

ة للمواليـد   احلضانات العام-العش الواقي  ”، و   “! هبيين يا أمي   -املهد الواقي   ”، و   “!يا أمي 
يف ســلوفاكيا “ عــش واقٍ”ومت حــىت اآلن تأســيس ثالثــة عــشر  . “اجلــدد غــري املرغــوب فــيهم 

ــسالفا ( ــسالفا  -براتي ــا، وبراتي ــويف زامكــي،     - بيترزالك ــشوف، ون ــا، وبري ــاري، وزيلين  كرام
ونيترا، وترنافـا، وروزمـبريوك، وفانـسكا بيـستريكا، وكوشـيكي، وروزنافـا، ودولـين كـوبني،                 

أغـسطس  / طفال، حـىت هنايـة آب      ١٤ومت بفضل هذه املؤسسات إنقاذ      ) نوفا فيس وسبيشيسكا  
، واخنفض عدد الوفيات من األطفال غـري املرغـوب فـيهم يف تلـك الـسنة، مـن عـشرين              ٢٠٠٧

وتعمل وزارة صحة اجلمهورية السلوفاكية على إعـداد برنـامج وطـين      . حالة إىل ثالث حاالت   
 .“ املراهقنياالستراتيجية األوروبية لصحة”ىل تنفيذ لصحة األطفال واملراهقني، استنادا إ
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وتعترب مجيع الكيانـات الـيت تنفـذ تـدابري يف جمـال تـوفري احلمايـة االجتماعيـة والقانونيـة                      
لألطفـال، أو الوصــاية االجتماعيــة، ملزمــة مبوجــب القـانون املتعلــق بتــوفري احلمايــة االجتماعيــة   

ــانون الوصــاية اال   ــال وق ــة لألطف ــل     والقانوني ــوق الطف ــل عــدم تعــرض حق ــأن تكف ــة، ب جتماعي
وجيب على مجيع هذه الكيانات، مبوجـب هـذا القـانون، أن تكفـل              . يهددها أو ينتقص منها    ملا

لألطفال احلماية والرعاية الضروريتني لتحقيق رفاههم ومحاية مصاحلهم الـيت يكفلـها القـانون،              
 كـل فـرد واجـب تنبيـه اهليئـة           ويقـع علـى   . مع احترام حقـوقهم مبوجـب اتفاقيـة حقـوق الطفـل           

املسؤولة عن تـوفري احلمايـة االجتماعيـة والقانونيـة لألطفـال وعـن الوصـاية االجتماعيـة، كلمـا                    
ويتعني على السلطات املسؤولة عن تـوفري احلمايـة االجتماعيـة           . حدث تعدٍّ على حقوق الطفل    

ة األخـرى املختـصة يف     والقانونية لألطفال وعن الوصاية االجتماعية، وعلى السلطات احلكوميـ        
جمال محاية حقوق األطفال ومصاحلهم اليت يكفلـها القـانون، واملؤسـسات والبلـديات ومنـاطق                
احلكم الذايت، والكيانـات املعتمـدة، واملـدارس ومؤسـسات التعلـيم، واجلهـات املقدمـة للرعايـة                

ــذ       ــة أرواحهــم وصــحتهم، وتنفي ــة محاي ــال بغي ــة لألطف ــة الفوري ــوفري املعون ــصحية، ت ــدابري ال  الت
الضرورية حلماية حقوقهم ومصاحلهم اليت يكفلها القانون، مبـا يف ذلـك القيـام بـدور الوسـاطة                  

 .من أجل توفري هذه املعونة
وجيب على السلطة املختصة بتوفري احلمايـة االجتماعيـة والقانونيـة لألطفـال والوصـاية                

 االجتماعيــة والقانونيــة لألطفــال االجتماعيــة، أن تتــوخى، أثنــاء تنفيــذها لتــدابري تــوفري احلمايــة 
والوصــاية االجتماعيــة فيمــا يتعلــق بالرّضــع، العمــل وفقــا لألنظمــة احملليــة الــسارية واالتفاقيــات 

ــة حقــوق الطفــل   ــصلة حبماي ــة ذات ال ــة حقــوق األطفــال ومــصاحلهم الــيت    . الدولي وتعتــرب محاي
ــة     ــم يف عمليـ ــصر األهـ ــصكوك، العنـ ــذه الـ ــتنادا إىل هـ ــانون، اسـ ــها القـ ــرارات  يكفلـ ــاذ القـ  اختـ

 .بالطفل املتصلة
 

ــال          ــة لألطف ــة والقانوني ــة االجتماعي ــوفري احلماي ــصة بت ــسلطة املخت ــذ ال تنف
والوصاية االجتماعيـة، علـى أسـاس مـستمر ومنـهجي، التـدابري الـضرورية حلمايـة                

ــة منــائهم يف ظــل ظــروف مالئمــة    ــاة وصــحة األطفــال وكفال وتكفــل األفرقــة . حي
ــة ــة املــستمرة واملتعــددة    بتــوفري اخلــدمات  املعني ــوفري الرعاي  يف حــاالت الطــوارئ ت

اجلوانــب لألطفــال يف احلــاالت العاجلــة، وهــي أفرقــة مكونــة مــن مــوظفني تــابعني   
ملؤسسات خمتلفـة معنيـة بتـوفري احلمايـة االجتماعيـة والقانونيـة لألطفـال والوصـاية                 

 .االجتماعية
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 إذا تعّرضـت حياتـه أو صـحته         وإذا مل يتوفر للطفل أي شكل مـن أشـكال الرعايـة، أو             
ــا، لتهديــد أو خلــل خطــري، تكــون الــسلطة       ــدنيا واجتماعي ــا وب أو منــاؤه علــى حنــو ســليم عقلي
املختصة بتوفري احلماية االجتماعيـة والقانونيـة لألطفـال والوصـاية االجتماعيـة يف املقاطعـة الـيت                  

 باختاذ تدابري مؤقتـة، وفقـا       يوجد فيها الطفل، ملزمة بأن تقدم إىل احملاكم بدون تأخري، مقترحا          
ألنظمة حمددة، بغيـة كفالـة اسـتيفاء االحتياجـات األساسـية لألطفـال ووضـعهم يف دار لرعايـة                    
األطفــال؛ وتكـــون هـــذه الـــسلطة ملزمـــة أيـــضا بكفالـــة وضـــع األطفـــال يف الـــدار املخصـــصة  

 ابتـدائي وفقـا     لرعايتهم، يف احلاالت اليت ال يتم فيها تقدمي طلبات إىل احملاكم الستصدار حكم            
 .لألنظمة احملددة، إذا طلبت احملكمة ذلك يف مثل هذه احلاالت

ــال والوصــاية          ــة لألطف ــة والقانوني ــة االجتماعي ــوفري احلماي ــصة بت ــسلطة املخت ــوم ال وتق
االجتماعية، عند تقدميها لطلب استـصدار حكـم ابتـدائي، بتعـيني شـخص طبيعـي أو اعتبـاري                   

صورة مؤقتـة، مـع مراعـاة احملافظـة علـى العالقـات األسـرية               يوضع الطفل املعـين حتـت رعايتـه بـ         
 .وعلى عالقة الطفل بأسرته

 
 توفري بيئة أسرية بديلة لألطفال  

غري أن هذه القـضية تتطلـب       . ينظم قانون األسرة أساسا مسألة الرعاية األسرية البديلة        
دة على بعضها البعض الـيت حتـل        بطة واملعتم ارتاختاذ عدد من التدابري املؤقتة واحملددة التنظيم وامل       

 عــدم ضــمان الوالــدين تقــدمي هــذه ة مباشــرة ألي قاصــر يف حالــيقــدمها الوالــدينحمــل الرعايــة 
وال ميكن الفـصل يف مـسألة الرعايـة البديلـة           . الرعاية شخصيا أو عدم استطاعتهما ضمان ذلك      

شـخص   القاصـر إىل     منها أن يعهد بالرعاية الشخصية للطفـل      ويفهم  . إال بقرار تصدره احملكمة   
 أو إىل مـن  )“الرعايـة الشخـصية البديلـة   ” سيـشار إليهـا فيمـا يلـي بــ          (هطبيعي غري أحـد والديـ     

وتراعي احملكمة دائما مصلحة القاصـر يف اختـاذ القـرار    . يكفله أو إىل إحدى مؤسسات الرعاية    
كفالـة علـى    الأو  وتفـضل الرعايـة الشخـصية البديلـة         . الرعاية البديلة اليت تعتـزم فرضـها      املتعلق ب 

 .الرعاية املؤسسية
ويف حال تعذر وضع أي طفل يف رعاية شخصية بديلة، تتوىل السلطة املعنيـة باحلمايـة             

ــة     ــال وبالوصــاية االجتماعي ــة لألطف ــة والقانوني ــة    االجتماعي ــل حتــت الكفال ــسري وضــع الطف لتي
 ).“الرعاية األسرية البديلة”  فيما يلي بـماسيشار إليه(التبين  أو

 تـشريع جديـد     ، اعتمـد  كفالـة المن أجل تعزيز الرعاية األسـرية البديلـة، ومنـها نظـام             و 
ــم   (٢٠٠٥يف عــام  ــانون رق ــة    ٦٢٧/٢٠٠٥الق ــة البديل ــة بالرعاي  مــن جمموعــة القــوانني املتعلق

وهـذا القـانون يـنظم املـسامهات        ). ٢٠٠٦ينـاير   / كانون الثاين  ١لألطفال الذي أصبح نافذا يف      
ــا شــ  ــة باعتباره ــال،      املالي ــة لألطف ــة البديل ــة للرعاي ــه الدول ــذي تقدم ــدعم ال كال مــن أشــكال ال
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وإحــدى . احلالــة الــيت تقــدم فيهــا الرعايــة مــن شــخص طبيعــي غــري أحــد والــدي الطفــل   وهــي
ــة ل ي وضــع شــروط هــأولويــات هــذا اإلصــالح القــانوين   ــة تطــوير الرعهتيئــة الظــروف املواتي اي

وجيـري العمـل بنجـاح علـى حتقيـق      .  يف الـسابق من الدولـة بدعم  الشخصية البديلة اليت مل حتظ 
 .هذا اهلدف وفقا ملا يبينه اجلدول التايل

 
 : أمناط ومبالغ بعض االستحقاقات  

  
١/١/٢٠٠٦اعتبارا من  ٣١/١٢/٢٠٠٥لغاية   ــا يف ذلـــــك (نـــــوع االســـــتحقاق  مبـــ

 املبلغ بالكرونات السلوفاكيةسن الطفل )الكفالة
 ٨ ٨٤٠ ٥ ٨٤٠ ٦ -صفر 

-٨ ٨٤٠  ٦ 
٧ ١٨٠ ١٥  

ند وضـع  تقدمي املسامهة دفعة واحدة ع 
 الطفل يف رعاية بديلة

 ٨ ٨٤٠ ٧ ٦٥٠ 
 ٢٢ ١٠٠ ٧ ٦٥٠ تقدمي املسامهة دفعة واحدة عند وقف الرعاية البديلة

 ٣ ٣٢٠ ٢ ٣٤٠ ٦ -صفر 
 االستحقاق العادي لكل طفل ٣ ٣٢٠ ٢ ٨٨٠ ١٥-٦

٣ ٣٢٠ ٣ ٠٧٠ +١٥ 
 **٤ ٢٣٠ *١ ٤٣٠ لد البديلاالستحقاق العادي للوا

االســـتحقاق العـــادي اخلـــاص لوالـــد بـــديل يتـــوىل 
 ١ ٧٤٠ - رعاية طفل يعاين من مشكلة صحية خطرية

 
 .٢٠٠٧وزارة العمل والشؤون االجتماعية واألسرة يف مجهورية سلوفاكيا،  :املصدر 
 

 : مالحظات
 .رعايتهب عهد لوالد بديليلكل طفل  * 
هذا املبلغ ، ويزيد  برعايتهم إىل والد بديل النظر عن عدد األطفال الذين عهد بغضمبلغ ثابت يدفع     ** 

 .ثالثة أخوة أو أكثررعاية  كرونة سلوفاكية يف الشهر عندما يعهد إىل الوالد البديل ب٣ ٠٠٠ عن
  

 كجـزء مـن عمليـة تنفيـذ التـدابري الالزمـة لتـوفري             ،ميكن تقييم إتاحـة بيئـة أسـرية بديلـة          
ــة االج ــة للطفــل  احلماي ــة والوصــاية االجتماعي  عقــب اعتمــاد القــانون املتعلــق  ،تماعيــة والقانوني

قارنـة  املحـصاءات   اإل مـن خـالل      ،باحلماية االجتماعية والقانونية للطفـل والوصـاية االجتماعيـة        
كانـــت احلمايـــة االجتماعيـــة والقانونيـــة والوصـــاية  عنـــدما لـــسنوات الـــسابقة ا و٢٠٠٦لعـــام 

 . وفق تشريعات سابقة تتماالجتماعية لألطفال 
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 )٢٠٠٦-٢٠٠١(عدد األطفال املودعني لدى أسر بديلة   
  

 
الوضع يف الرعايـة    (التبين  

 )السابقة للتبين
ــة الشخــــصية  الرعايــ

 اجملموع الوصاية الكفالة البديلة

١ ٤١٦ ١٤٥ ٤١٤ ٦٠٤ ٢٥٣ ٢٠٠١ 
١ ٣٧١ ١٢٧ ٤١٨ ٥٦٥ ٢٦١ ٢٠٠٢ 
١ ٥٧١ ١٠١ ٤٦٠ ٦٩٣ ٣١٧ ٢٠٠٣ 
١ ٦٥٢ ٢٣٧ ٤٩٥ ٦٢٦ ٢٩٤ ٢٠٠٤ 
١ ٦٣٣ ١٧٤ ٤٨٠ ٧٠٨ ٢٧١ ٢٠٠٥ 
٢٠٠٦ 

باملقارنــة مــع  
 ٢٠٠٥عام 

٣٣٦ 
+)٦٥( 

١ ١٤٤ 
+)٤٣٦( 

٣٦٥ 
)-١١٥( 

١٧٩ 
+)٥( 

٢ ٠٢٤ 
+)٣٩١( 

 
 .٢٠٠٧وزارة العمل والشؤون االجتماعية واألسرة يف اجلمهورية السلوفاكية،  :املصدر 
  

لتـــدابري الـــيت أدخلـــها اإلصـــالح القـــانوين  التطبيـــق الفعـــال لاجلمـــع بـــنيوقـــد أفـــضى  
ــد ــب     اجلدي ــا مكات ــسمت هب ــيت ات ــة ال ــة واألســرة   العمــل وواملرون ــشؤون االجتماعي املتاحــة (ال
رعايتـهم إىل والـديهم     ب  كبرية يف عدد األطفال الذين عهد      إىل حتقيق زيادة  ) ساعة يف اليوم   ٢٤

 . احملتملني بالتبين
ية بديلــة ومل يتيــسر وضــعه حتــت رعايــة   تعــذر وضــع الطفــل حتــت رعايــة شخــص إذاو 

.  بنــاء علــى قــرار مــن احملكمــةاتاملؤســسإحــدى أســرية بديلــة، يــتعني تــأمني مكــان للطفــل يف 
 . اتاملؤسسنواع هذه  من أنوعودور األطفال هي 

ودور األطفــال هــي مؤســسات تــوفر للطفــل الرعايــة االجتماعيــة والقانونيــة والوصــاية  
 :نفيذ ثالثة أنواع من قرارات احملكمةاالجتماعية، وهي مالئمة لت

تعـذر إجيـاد مـن يقـدم        يف حـال    (قرار احملكمـة الـذي يقـضي بفـرض الرعايـة املؤسـسية               • 
كفالــة، وعنــدما ال تفــضي التــدابري التربويــة     الالرعايــة الشخــصية البديلــة أو   للطفــل 

 ،)األخرى إىل تصحيح الوضع

ــرار احملكمــة بإصــدار حكــم أويل    •  يــصدر  تــصدره احملكمــة ريثمــا  وهــو حكــم أويل (ق
 ،)احلكم النهائي بشأن القضية



 

42 08-21551 
 

CEDAW/C/CYP/Q/5/Add.1  

حكم باحلماية تـصدره احملكمـة يف   (قرار احملكمة الذي يقضي بفرض تدابري تصحيحية      • 
ن تــصحيح الوضــع غــري فيهــا التــدابري ذات الطــابع األخــف عــ   تــسفرملالــيت االت احلــ

ن سـتة أشـهر؛    تزيـد عـ   للطفـل؛ وجيـوز هلـا أن تفـرض تـدابري تـصحيحية ملـدة ال         املوايت
تقــيِّم احملكمــة مــدى فعاليــة التــدابري مــىت انتــهت هــذه الفتــرة، وقــد تقــرر، بنــاء علــى   و

 ).النتائج، فرض بعض التدابري التربوية األخرى

 األســرية الطبيعيــة، مــع مراعــاة الطــابع املؤقــت لوضــع  ةبيئــالل حمــل اطفــر األووحيــل د 
 مــن جمموعــة القــوانني مؤِســسي دور  ٣٠٥/٢٠٠٥ويلــزم القــانون رقــم  . الطفــل يف املؤســسة

وضــع كــل تــؤدي إىل ظروفــا  ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول٣١األطفــال بــأن يهيئــوا حبلــول 
ويـتعني  .  الرعاية املهنية خالل عـام واحـد مـن التـشخيص           ميتقدتعمل يف جمال    طفل لدى أسرة    

 كـل طفـل     ضـع يو حبيـث    ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ مجيع دور األطفـال حبلـول        تنظيم
 األطفـال   ويـستثىن مـن ذلـك     ( الرعايـة    ميتقـد تعمـل يف جمـال      دون الثالثة مـن العمـر لـدى أسـرة           

ــذين يعــانون أوضــاع  ــيوي).  صــحية حتــول دون ذلــك اال ــداع املؤقــت لألطفــال يف دور  ت ح اإلي
خمصصة هلم إجراء رصـد وتقيـيم منـهجيني لتنفيـذ القـرارات الرمسيـة والتـدابري املتخـذة لتحقيـق                     

مثل املدفوعات املقدمة إىل الوالدين لتغطيـة       ( بيئة الطفل األسرية، مبا فيها التدابري املالية         استقرار
لطفـل  اليت يقوم هبـا ا    تكاليف سفرهم إىل دور األطفال أو تكاليف األغذية أثناء زيارات مرتلية            

 ).وعطل هناية األسبوع والعطل املدرسية، وما إىل ذلك
 أو يف مجاعـات  العاملـة يف هـذا اجملـال   ة املؤسسية األسر   ويف دور األطفال، تقدم الرعاي     

تشخيصية مستقلة أو مجاعـات مـستقلة أو مجاعـات مـستقلة متخصـصة وخمصـصة لعـدد حمـدد                    
ويف األسـر   . من األطفال حيث يتولون بأنفـسهم طـبخ الطعـام وإدارة األسـر املعيـشية وامليزانيـة                

 األطفـال أو أي شـخص       دارن أو املوظفـون يف      الرعاية الزوجا بكفل  ت، ي العاملة يف جمال الرعاية   
 يرأسـها   تعمـل يف جمـال الرعايـة      وميكن أن يعهد ألي أسـرة       . طبيعي آخر يعمل يف دار األطفال     
مل يوجد سوى والد واحد فقط من العاملني يف جمـال           وإذا  . زوجان بعدد يصل إىل ستة أطفال     

ويــوفر أي فريــق .  رعايتــهاميكــن وضــع عــدد يــصل إىل ثالثــة أطفــال حتــت رعايتــه أو  الرعايــة 
 عـدد ال يقـل      علـى أن يكـون هنـاك      تشخيصي مستقل الرعاية لعدد ال يزيد علـى مثانيـة أطفـال             

مـساعد مرشـد    (آخـر   إضـايف   وموظـف   ) للتشخيص(عن أربعة مرشدين وموظفني متخصصني      
دد يـصل إىل عـشرة      كما يوفر أي فريق مـستقل أو فريـق مـستقل متخـصص الرعايـة لعـ                ). مثال

ويـودع األطفـال حـىت      .  أربعة مرشدين وموظف آخـر     على أن يكون هناك    ع مرشدان أطفال م 
رشـدين  مـن امل  ستة أطفال مع عدد ال يقل عن أربعـة  نالثالثة من العمر يف جمموعات ال تزيد ع 
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وجيـب  . ويتعني على أي دار لألطفال أن يعد خطـة فرديـة لتنميـة شخـصية كـل طفـل                   
. هــذه اخلطــة خطــة تربويــة للطفــل وخطــة عمــل اجتمــاعي لــصاحل الطفــل وأســرته  أن تتــضمن 

ــة للطفــل       ــة والقانوني ــة االجتماعي ــة ومؤســسة الرعاي وتوضــع هــذه اخلطــط بالتعــاون مــع البلدي
بـد مـن تقيـيم اخلطـة الفرديـة       وال. والوصاية االجتماعية، أو بالتعاون مع جهـة معتمـدة أخـرى      

وإذا كــان الطفــل يعــاين مــشكلة صــحية  . علــى األقــلشــهر كــل لتنميــة شخــصية الطفــل مــرة  
لتأهيـل يهـدف إىل تنـشيط       عادة ا بد أن تشمل خطة تنمية شخصية الفرد برناجما إل         خطرية، فال 

ما لدى األطفـال مـن قـدرات كامنـة للتغلـب علـى اآلثـار الشخـصية واالجتماعيـة الـيت ختلفهـا                  
 . هذه املشكلة الصحية اخلطرية

 
 يالربوتوكول االختيار  

نشر الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة يف            - ٢٨
وعقـدت يف وزارة    . ٣٤٣/٢٠٠١جمموعة قوانني اجلمهورية السلوفاكية كقانون حيمـل الـرقم          

األمم املتحدة ومحايـة حقـوق      ” السلوفاكية حلقة دراسية بعنوان      الشؤون اخلارجية للجمهورية  
وكـان مـن ضـمن املـشاركني يف         .  من أجل تقـدمي هـذا التـشريع إىل اجلمهـور           “رأةاإلنسان للم 

 يف مـسألة املـساواة بـني اجلنـسني أتـاحوا الفرصـة للجمهـور               متخصـصون هذه احللقـة الدراسـية      
ليستوعب التطوير املتكامل ملفهوم املساواة بني اجلنسني داخـل منظومـة األمـم املتحـدة ويـدرك          

بروتوكوهلا االختيـاري بوصـفهما صـكني قـانونيني للقـضاء علـى التمييـز               الدور اهلام لالتفاقية و   
كما شارك ممثل عن املنظمات غري احلكومية النسائية يف هـذه احللقـة الدراسـية الـيت     . ضد املرأة 

ساعدت يف إجياد بيئة مالئمة لتبادل اآلراء يف وقت تظهر فيـه أيـضا بعـض أوجـه القـصور الـيت          
 .اكية أن توليها االهتمام املناسب يف املستقبليتعني على احلكومة السلوف

 شـاملة  املنقحـة مـن االتفاقيـة قيـد مـداوالت      ٢٠ مـن املـادة   ١وال يزال القبول بالفقرة     - ٢٩
والـــشؤون االجتماعيـــة العمـــل وزارة جتريهـــا وزارة اخلارجيـــة ووزارة الـــشؤون االجتماعيـــة و

 .واألسرة يف اجلمهورية السلوفاكية
 


