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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورات

 الدورتان األربعون واحلادية واألربعون
 ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠-١٦

 

  بالنظر يف التقارير الدوريةاملتعلقةقائمة القضايا واألسئلة املطروحة   
  

 سلوفاكيا  
 

 مقدمة   
الثالـث  و للتقـارير الدوريـة الثـاين    الـدورات التقريـر اجلـامع       درس الفريق العامل ملا قبـل        

 ).CEDAW/C/SVK/4(والرابع لسلوفاكيا 
 

 نظرة عامة  
يرجى تقدمي معلومات أكثر تفصيال عن عملية إعداد التقريـر اجلـامع للتقـارير الدوريـة        - ١

ــع   ــث والراب ــاين والثال ــوينبغــي أن  .الث ــة  هــذه املعلومــات اإلدارات واملؤســسات  بنيت  احلكومي
، وما إذا أجريت مشاورات مـع املنظمـات          ومداها  مشاركتها طبيعةاملشاركة يف هذه العملية و    

 جلنتـه املعنيـة    إىلغري احلكومية، وما إذا صادقت احلكومة على التقرير ومت تقدميه إىل الربملان أو       
 .حبقوق اإلنسان واجلنسيات ووضع املرأة

 
 ياإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسس

 ٥ ٠٠٠تلقـى مـا يزيـد علـى         ) أمني املظـامل  (يذكر التقرير أن املدافع العام عن احلقوق         - ٢
يرجــى تقــدمي معلومــات عــن هــذه  .يف املائــة منــها ٣٧ النــساء بنــسبةقــدمت ت، طلــب التمــاس
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 عـن أي أنـشطة يقـوم هبـا املـدافع العـام عـن احلقـوق                  وكـذلك ،  )مواضـيعها ونتائجهـا   (القضايا  
  .لمرأة ومحايتهالاإلنسان هبدف تعزيز حقوق 

لوضـع القـانوين التفاقيـة      ل، يرجـى تقـدمي وصـف        ٢٠٠١يف ضوء تعديل الدستور لعام       - ٣
هـل لالتفاقيـة    . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ضمن النظام القـانوين يف سـلوفاكيا             

وضـع القـانوين    نفـس ال اوهـل هلـ   األولوية على القـوانني الوطنيـة وهـل ُتطبـق علـى حنـو مباشـر؟       
ا سـلوفاكيا بعـد اعتمـاد التعـديل       دقت عليهـ  اصـ لغريها من صكوك حقـوق اإلنـسان الـيت          الذي  

جـرى  قـد  تقـدمي معلومـات عمـا إذا كانـت االتفاقيـة      أيـضا  يرجـى  و الدسـتوري املـذكور آنفـا؟   
 . يف احملاكم، وإذا كان الرد باإلجياب، يرجى تقدمي تفاصيل عن تلك القضايااالستناد إليها

لتعـديل قـانون مكافحـة التمييـز     اإلعـداد  يرجى تقدمي آخر ما يتوفر من املعلومات عـن     - ٤
كمـا يرجـى تقـدمي     .مـع حتديـد عـدد قـضايا التمييـز ضـد املـرأة       )  مـن التقريـر  ٥١الفقـرة  نظـر  ا(

  . من التقرير٧٦  و٧٥معلومات عن آخر ما استجد يف القضيتني املشار إليهما يف الفقرتني 

كومـة يف تعـديل قـانون مكافحـة التمييـز حبيـث يـسمح باعتمـاد تـدابري          هـل نظـرت احل   - ٥
 مـن   ١ شـى والفقـرة   ا بني الرجل واملـرأة، مبـا يتم       الفعليةخاصة مؤقتة هتدف إىل تسريع املساواة       

مــن  ٤مــن املــادة  ١الفقــرة  هــل تعتــرب احلكومــة و؟٢٥ مــن االتفاقيــة والتوصــية العامــة ٤املــادة 
 يق مباشرة وأساسا قانونيا يستند إليه لوضع تدابري مؤقتة خاصة؟االتفاقية نصا قابال للتطب

 
 القوالب النمطية والتعليم

 لـــضمانيـــان فتلجهـــود املبذولـــة الـــيت تـــستهدف الرجـــال واللوصـــف تقـــدمي يرجـــى  - ٦
 .تقاسم املسؤوليات األسريةبيف حتقيق املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك الفعلي إشراكهم 

وغـري  متحيـزة جنـسيا     غـري   للمـرأة   ط اإلعالم يف توطيد صـورة       ئر وسا يرجى حتديد دو   - ٧
 .قائمة على القوالب النمطية

 
 ةأالعنف ضد املر

 يـشمل هل تقدمت نساء بدعاوى حترش جنسي يف إطار قانون مكافحة التمييز الـذي               - ٨
 ؟)يـر  مـن التقر ٥٤أنظـر الفقـرة   (وفقا ملـا ورد يف التقريـر   بصورة غري مباشرة التحرش اجلنسي 

  .ت عن هذه القضاياءايرجى تقدمي إحصاو
 املقدمـة   لتعويـضات  العنف املرتيل ضد املرأة، وكـذلك ا       لقضايايرجى تقدمي إحصاءات     - ٩

نتيجــة  ســنويا املقتــوالتفيمــا يتعلــق بعــدد املقتــوالت، يرجــى تقــدمي عــدد  و. لقــضايايف هــذه ا
   .لعنف املرتيلل
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 ١٣٤  و ١٣٣تـدابري املـشار إليهـا يف الفقـرات          يرجى تقدمي معلومات عـن اسـتعمال ال        - ١٠
 .مرتكيب اجلرائممعاقبة  من التقرير، مبا يف ذلك معلومات عن ١٣٥ و

 مقاضـاهتا تتطلـب  قضايا العنف ضد املرأة اليت ما زالـت     يف  يرجى تقدمي قائمة باجلرائم      - ١١
 .مقاضاهتا بصورة تلقائيةموافقة الضحية، وكذلك قائمة باجلرائم اليت جتري 

يرجى تقدمي بيانات عن استعمال أوامر املنع املفروضـة يف إطـار القـانون املـدين، وعـن                   - ١٢
ــرتكيب  ــى   يف اجلــرائمحقــوق م ــديل ” احلــصول عل ــا ملــ “ســكن ب ــر  ، وفق ــه يف التقري ا أشــري إلي

 ).١٣٨ الفقرة(
 

 باملرأة واستغالهلا يف البغاءاالجتار 
يرجــى تقــدمي معلومــات ، )١(خلتاميــة األخــريةيف تعليقاهتــا االــوارد عمــال بطلــب اللجنــة  - ١٣

 إىل جــرى إعــادهتن عــن عــدد النــساء الــاليت مت االجتــار هبــن إىل ســلوفاكيا، وعــدد مــن تفـصيلية 
 األصلي، كمـا يرجـى تقـدمي إحـصاءات لعـدد املوقـوفني ومـن أحيلـوا للمحاكمـة ومـن                      بلدهن

  .جتاراصدرت حبقهم أحكام لضلوعهم يف عمليات 
.  البغـاء  نُيمارسـ إحـصاءات لعـدد النـساء والفتيـات الـاليت           مـا يتـوفر مـن       يرجى تقدمي    - ١٤

لقـوانني والتـدابري الـيت اعتمـدت ملنـع اسـتغالل البغـاء        عـن ا  توضـيحات    املزيد من  ويرجى تقدمي 
 تأهيــل النــساء والفتيــات الــاليت يتــركن البغــاء وتقــدمي إلقامــة، والتــدابري املتخــذة ة عليــهعاقبــاملو

  .ة إدماجهن يف اجملتمعالدعم الالزم إلعاد
ارتفـاع مـستوى اغتـصاب األطفـال     من قلـق إزاء    يف ضوء ما أبدته جلنة حقوق الطفل         - ١٥

ــارهم بــــني    ــراوح أعمــ ــذين تتــ ــات  ١٨  و٧الــ ــيما الفتيــ ــنة، الســ ، CRC/C/SVK/CO/2( ســ
  ، ما هي اإلجراءات اليت تنوي احلكومة اختاذها؟)٦٣ الفقرة

 
 تمثيل على املستوى الدويل والاتاملشاركة يف اختاذ القرار

 حــصة ختــصيص، يف ٢٠٠٣  و٢٠٠١عــامي  ســباب الفــشل مــرتني، أيرجــى شــرح   - ١٦
ــى ال  ٣٠ ــساء علـ ــة للنـ ــوائميف املائـ ــوطين   قـ ــات اجمللـــس الـ ــة بانتخابـ ــة اخلاصـ ــر ا( االنتخابيـ نظـ

  ).  من التقرير١٠٢ الفقرة
 يف الربملـان ويف     املـرأة حصائية عـن مـشاركة      اإلبيانات  آخر ما يتوفر من ال    يرجى تقدمي    - ١٧

احلكومــة ويف اجلهــاز القــضائي والــسلك الدبلوماســي، مبــا يف ذلــك عــدد الــسفريات، وكــذلك 
__________ 

، )A/53/38/Rev.1 (١، التنقـيح    ٣٨مسون، امللحق رقـم     الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخل      انظر   )١( 
 .٨٢اجلزء الثاين، الفقرة 
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 يف إطـار  املزمع اختاذهـا يرجى تقدمي معلومات عن التدابري و.  مناطق احلكم الذايت   مستوىعلى  
 اجلـدول   وعـن  ٢٠١٠ يف املائة من النساء حبلول عـام         ٣٠ إىل نسبة    وصول لل “ماترا”مشروع  

 ). من التقرير١٦٠ نظر الفقرةا(الزمين لتطبيقها 
 

 نساء الروما
يرجــى تقــدمي بيانــات إحــصائية عــن وضــع نــساء وفتيــات الرومــا يف جمــاالت التعلــيم      - ١٨

محاية نـساء   عن   وإعادة املمتلكات والربامج االجتماعية، وكذلك       العمالةوالصحة واإلسكان و  
نف، ومنها االجتار هبن إىل بلدان أخرى بغـرض االسـتغالل           وفتيات الروما من مجيع أشكال الع     

  املعنيـة  لجنـة اليرجى تقدمي معلومـات عمـا اختـذ مـن إجـراءات لتنفيـذ توصـيات                 و.  هلن ياجلنس
ــسان حب ــا   ،قــوق اإلن ــات الروم ــساء وفتي ــة بن ــان CCPR/CO/78/SVKنظــر ا( املتعلق  ١١، الفقرت
 ).١٢ و

 الـــذي تـــشارك فيـــه ٢٠١٥-٢٠٠٥للفتـــرة  يـــشري التقريـــر إىل عقـــد إدمـــاج الرومـــا  - ١٩
 مــن ٣٠٤نظــر الفقــرة ا(ســلوفاكيا، وإىل خطــة العمــل الوطنيــة للعقــد الــيت اعتمــدهتا احلكومــة  

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت تتضمنها خطة العمل الوطنية للعقـد واملوجهـة    ).التقرير
  .صة هلذه األنشطةخاصة لتلبية حاجات نساء وفتيات الروما، وعن املوارد املخص

 إلعمــال ألساســية اخلــدمات اعلــىول صمــا هــو وضــع نــساء الرومــا فيمــا يتعلــق باحلــ  - ٢٠
حقــوقهن املدنيــة والــسياسية واالجتماعيــة واالقتــصادية األساســية، كاحلــصول علــى شــهادات   

ني وما هي النسبة املئوية من فتيات الرومـا الـاليت ينـه    امليالد وبطاقات اهلوية وجوازات السفر؟
ــركن         ــاليت يت ــا ال ــات الروم ــدابري املتاحــة لفتي ــا هــي الت ــة، وم ــدائي اإللزامي ــيم االبت ــة التعل مرحل

 املدرسة؟
 
 عمالةال

يشري التقرير إىل سلطات تفتيش العمل املنشأة حديثا، واليت تضطلع مبهـام عديـدة مـن                 - ٢١
لفـرص بـني الرجـال     بينها التحقق من التـزام أربـاب العمـل بأحكـام األنظمـة املتعلقـة بتـساوي ا                 

ــاة األســرية     ــساء، والتوفيــق بــني العمــل واحلي ــر ٢١٥أنظــر الفقــرة  (والن مــا هــي   ). مــن التقري
  لسلطات تفتيش العمل اختاذها حينما يقع خرق هلذه األنظمة؟ميكن اخلطوات اليت 

، السـيما مـا يتعلـق باسـتحقاقات املعاشـات           املـسنات يرجى تقدمي تفاصـيل عـن وضـع          - ٢٢
   .غريها من أشكال املساعدة االجتماعيةالتقاعدية و
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حلـصول علـى    ا طلبـات    ملقـدمات الـذي اسـتحدث خصيـصا       ما هو أثـر تقيـيم املخـاطر          - ٢٣
  ؟ ) من التقرير٢٧٦نظر الفقرة ا(قروض مالية وعقارية وغريها من أشكال االئتمان املايل 

نظـر  ا(عناية بطفلـهما    الوالدين يف احلصول على إجازة لل     كل من   يقّر قانون العمل حبق      - ٢٤
يرجى تقدمي معلومات عن النسبة املئوية مـن الرجـال الـذين يطلبـون      ). من التقرير٢٢٤الفقرة 
كما يرجى تقـدمي معلومـات إضـافية عـن      . والتدابري املتخذة لتشجيعهم على ذلكوالديةإجازة 

 . املدفوع خالل هذه املدةبلغحىت فترة ست سنوات وعن املالعالوة الوالدية 
 

 الصحة
لرعايـة الـصحية يف عـام        اخلـاص با   ٥٧٦رقـم   يشري التقرير إىل اعتمـاد القـانون اجلديـد           - ٢٥

 . والوصول إىل السجالت الطبيةعلمالتعقيم والقبول عن مواد بشأن يتضمن الذي ، و٢٠٠٤
 اجلديــدة لقــانون الرعايــة ألحكــاميرجــى تقــدمي معلومــات عــن اجلهــود الراميــة إىل التعريــف با  

يرجى اإلشـارة إىل مـا إذا       و. ني واالجتماعي األخصائيني الطبيني سيما بني النساء، و    الالصحية،  
كان القانون اجلديد يتوخى رصدا منتظما ومستمرا إلجراءات التعقيم، ويرجـى تقـدمي وصـف           

 .هلذه التدابري
هل وضعت احلكومة آليات لتمكني النساء الاليت خضعن للتعقـيم دون قبـوهلن بـذلك                - ٢٦
 السيد ألفـارو  ه الذي قدم  لنهائي من احلصول على تعويض، وفقا ملا أوصى به التقرير ا          علمعن  
لرومـا  ل روبلز، املفوض السامي السابق حلقوق اإلنسان، واملتعلق حبالة حقوق اإلنـسان             - جيل

 .؟)CommDH (2006) 1(والسينيت واملرحتلني يف أوروبا 
جلنـة حقـوق    أعربـت   اليت  )  من التقرير  ٢٦٦ الفقرة" (مهود األطفال "يشري التقرير إىل     - ٢٧

ــل ــق  الطف ــا عــن القل ــدابري    إزاءه ــ فأوصــت باختــاذ ت ــة  ا( شأهناب ــشأن  نظــر املالحظــات اخلتامي ب
ــدابري املتابعــة     ).CRC/C/SVK/CO/2 (٢٠٠٧ســلوفاكيا لعــام   يرجــى تقــدمي معلومــات عــن ت

 . التوصياتتلكستجابة لااملتخذة 
 

  الربوتوكول االختياري
 للتعريـف بـالربوتوكول االختيـاري لالتفاقيـة والتـشجيع           القائمـة عـرض التـدابري     يرجى   - ٢٨

  .على استعماله
االتفاقيـة  مـن   ،  ٢٠املـادة    مـن    ١الفقـرة   يرجى حتديد مىت تنوي احلكومة قبـول تعـديل           - ٢٩

 .املتعلق مبوعد اجتماع اللجنة
 


