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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

املالحظــاا ااتاميــة باــقر التقرمــر اقــامع للتقرمــرما الــد م ااــام
السادس لسلوفينيا*
 - 1ن ظــرا اللجنــة ر تقرمــر يــلوفينيا اقــامع للتقرمــرما الــد م ااــام الســادس
) (CEDAW/C/SVN/5-6ر جلســـــتي ا  1342 1341املعقـــــودت ر  30تاـــــرما األ ل
أكتـــوبر ( 2015أنظـــر  .)1342 CEDAW/C/SR.1341تـــرد قا مـــة املســـا األيــ لة الــ
أثا هتــــا اللجنــــة ر الوثيقــــة  CEDAW/C/SVN/Q/5-6بينمــــا تــــرد د د يــــلوفينيا ر الوثيقــــة
.CEDAW/C/SVN/Q/5-6/Add.1

ألف  -مقدمة
 - 2تعــرا اللجنــة عــا تقــدمرةا للد لــة الدــرق علــى تقــدل تقرمرةــا اقــامع للتقرمــرما
الد م ااام السادس ،الـرد د ااد يـة املقدمـة منـ ا علـى قا مـة القضـاما األيـ لة الـ
أثا ةــا الفرمــع العام ـ ملــا قة ـ الــد ة ،العــرق الاــفود الــتد قدم ـ الوفــد ،التوضــيحاا
اإلضافية ال قدمت شفوما داً على معظم األي لة ال طرحت ا اللجنة خالل احلوا .
 - 3تايد اللجنة بوفد الد لة الدرق التد ترأيت األمينة الدا مة لوزا ة العم األيـرة
الاــن ر اتجتماعيــة تكــافن الفــرن ،ما تينــا فولــمم ،الــتد ضــم رـ ل خــرما للــوزا ة،
رـ ل لــوزا ة الداخليــة زا ة التعلــيم ،العلــم الرماضــة ،الةع ــة الدا مــة لســلوفينيا لــد
مكتب األمم املتحدة املنظماا الد لية األخر ر جنيف.

* اعتمدت اللجنة ر د هتا ال انية الست ( 21تارما األ ل أكتوبر  20 -تارما ال اين نوفمرب .)2015
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باء  -اقوانب اإلجيابية
 - 4ترحب اللجنة بالتقدم التد أُحرز منت النظر ر التقرمر الد د الرابع للد لـة الدـرق
ر عــــام  (CEDAW/C/SVN/4) 2008ر إجــــراء إتــــالحاا تاــــرمعية اتــــة اعتمــــاد
التارمعاا التالية:
(أ) التعدم التد أُدخ علـى قـانور الـز اا العالقـاا األيـرمة ر عـام 2015
لالعتراق مبختلف أشكال العالقاا األيرمة؛
(ا) التعدم التد أُدخ على قـانور اامـة األبـوة ايـتحقاقاا األيـرة ،ر عـام
 ،2014الــتد ايــتحدا تــداب تــندد إا توزمــع احلمامــة األبومــة عامــة األطفــال توزمعــا
أك ر إنصافا ب كال الوالدما؛
(ا) قواعد التعا ر ب الارطة السلداا األخر ر جمال كاف منـع العنـف
املزنيل ر عام  ،2010ما أج تنظيم يلوك الارطة عند معاقة العنف املزنيل؛
(د) قانور منع العنف األيـرد ،ر عـام  2008مـا أجـ يدمـد أشـكال العنـف
األيرد يدمد أد ا م ام خمتلف يلداا الد لة املنظماا غـ احلكوميـة تعا ـا ر مـا
متعلع مبعاقة العنف األيرد ،باإلضافة إا اختاذ تداب حلمامة ضحاما العنف األيرد.
 - 5ترحـــب اللجنـــة بـــاق ود الــ تةـــت ا الد لـــة الدـــرق لتحســ إطا ةـــا املنيســ
السيايايت بقصد التعجي بالقضاء على التم ييز ضـد املـرأة تعزمـز املسـا اة بـ اقنسـ مـا
قةي اعتماد ما مل :
الربنــاما الــوطك لتكــافن الفــرن ب ـ املــرأة الرج ـ
(أ)
 ،2020-2015ر عام 2015؛
(ا)

الــتد م د ـ الفتــرة

ضع ايتراتيجية ألمراق النساء التوليد ،ر عام 2013؛

(ا) خدة العم الوطنية لتنفيـت قـرا جملـ األمـا  )2000( 1325باـقر املـرأة
السلم األما ر عام 2010؛
(د)
عام .2009
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جيم  -الاواغ الر يسية التوتياا
الربملار
 - 6تادد اللجنة على الد احملـو د الـتد تضـدلع بـ السـلدة التاـرمعية ر ضـمار
التنفيت الكام لالتفاقية (أنظـر بيـار اللجنـة باـقر عالقتـ ا مـع الربملـاني  ،الـتد اعتمدتـ
خــالل الــد ة ااامســة األ بعـ ر عــام  )2010تــدعو الربملــار إا القيــام ،ماشــيا مــع
تمت  ،باختاذ اادـواا الضـر مة ر مـا متعلـع بتنفيـت ةـتظ املالحظـاا ااتاميـة مـا ا ر
حىت م وعد تقدل التقرمر القة مبوجب اتتفاقية.
السياق العام
 - 7تالحظ اللجنة مع القلـع أر التـداب التقاـفية الـ اعتمـدا ر إطـا اق ـود املةت لـة
لتحقيع ايتقرا املالية العامة ،كار ا أثر ضا غ متنايب على املـرأة ر كـ مـا جمـاتا
احلياة .تالحظ اللجنـة أمضـا أنـ مـتم القيـام إت بالقليـ مـا الد ايـاا التقييمـاا لرتـد
ثا تلمم التداب ما املنظو اقنساين .تود اللجنة أر تنكد أر الاـواغ املعـرا عنـ ا أدنـاظ
تقخــت ر احلســةار الظــر ق اتيــت نا ية ال ـ اج ت ـ ا الد لــة الدــرق ر الســنواا األخ ـ ة،
ت تزال تواج ا .مع ذلمم تتكِّ ر اللجنـة الد لـة الدـرق بقنـ حـىت ر أ قـاا القيـود املاليـة
األزمــاا اتقتصــادمة ،جيــب بــتل ج ــود خاتــة مــا أج ـ احتــرام حقــوق اإلنســار للمــرأة
مواتلة توييع نداق اتيت ما اتجتمـاع  ،احلمامـة اتجتماعيـة ،ايـتخدام ـا مراعـ
اتعتةا اا اقنسانية ،مع إعداء األ لومة للنساء الاليت معاا ر ظر ق تعةة.
 - 8توت اللجنة بقر تجرد الد لة الدرق د اية شاملة عـا ثـا التـداب التقاـفية
على املرأة ،ضع خدة عم للتخفيف ما ا ثا الضا ة تظ التـداب  ،فضـال عـا طلـب
املساعدة الدعم ما اتياد األ يب تند ق النقد الد يل ما أج تنفيتةا.
اإلطا الديتو د التارمع

الوتول إا ياحة العدالة

 - 9تالحـظ اللجنـة أر التمييــز املةاشـر غـ املةاشــر ظـو ما ر إطـا تنفيــت قـانور مةــدأ
املسا اة ر املعاملة ( ،)2004أر قانور تكافن الفرن ب النساء الرجـال ( ،)2004مرمـ
إا يس ضع املرأة يقيع تكافن الفرن .بيد أر اللجنـة تعـرا عـا األيـف لعـدم جـود
معلوماا عا عدد احلاتا املةلَّغ عن ا علـى أيـاس نـوجل اقـن أ التمييـز علـى أيـاس نـوجل
اقن مبوجب ةتما القانون  ،ر األشكال املتداخلة للتمييز .تعـرا اللجنـة عـا القلـع إزاء
تعقيد طول مدة اإلجراءاا القانونية ،ايتحداا يداد يوم ر كمة العم  ،را قـد ننـع
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املرأة ما املدالةـة ققوق ـا؛ القيـود املفر ضـة علـى املنظمـاا غـ احلكوميـة الراغةـة ر تقـدل
املساعدة للمرأة ر إجراءاا احملاكم ،ةو ما منة فع فقا للمعلوماا املقدمة ما الوفد.
 - 10ماشـــيا مـــع التوتـــية العامـــة للجنـــة قـــم  )2015 ( 33باـــقر تـــول املـــرأة
إا ياحة العدالة ،توت اللجنة الد لة الدرق بإعـادة النظـر ر تعرمف ـا القـانوين للتمييـز
ضــد املــرأة إــدق إد اا األشــكال املتداخلــة للتمييــز .كمــا توت ـ الد لــة الدــرق أمضــا
بتــوف املســاعدة القانونيــة الانيــة للنســاء الــاليت ت ملكــا املــوا د الكافيــة تس ـ ي عم ـ
املنظماا غ احلكومية ر مساعدة النساء ر اإلجراءاا أمام السـلداا القضـا ية ،مبـا ر
ذلمم احملاكم العليا احملكمة الديتو مة .تاجِّع اللجنة النساء علـى اإلبـالع عـا حـاتا
التمييــــز علــــى أيــــاس اقــــن التمييــــز اقنســــاين إا الاــــرطة ا ي ــــاا القضــــا ية
شة القضا ية.
التعرمف باتتفاقية الرب توكول اتختيا د التوتياا العامة للجنة
 - 11تالحظ اللجنة أن قد جر نار التقرمر الـد د الرابـع للد لـة الدـرق املالحظـاا
ااتاميــة املترمجــة الـ أتــد هتا اللجنــة ر املوقــع الاــةك ملكتــب تكــافن الفــرن .مــع ذلــمم
ت تزال اللجنـة تاـعر بـالقلع مـا أر أحكـام اتتفاقيـة الـ تندةـع مةاشـرة ر الد لـة الدـرق،
مستا د إا ر احملاكم الوطنية.
 - 12توت اللجنة بقر تقوم الد لة الدرق مبا مل :
زمــادة تعزمــز بــراما التــد مب القــانوين بنــاء القــد ة للقضــاة املــدع
(أ)
العام احملام ر ما خيص اتتفاقية ،بر توكو ا اتختيـا د ،التوتـياا العامـة للجنـة
اء اللجنة باقر الةالغاا التحرماا الفردمة ،لتمكين م مـا تدةيـع أحكـام اتتفاقيـة،
اتحتجــاا إــا أ اإلشــا ة إا أحكــام اتتفاقيــة مةاشــرة تفس ـ التاــرمعاا الوطنيــة
مبا متماشى مع اتتفاقية؛
(ا) زمادة الوع ب تفوق النساء باقر حقوق ا مبوجب اتتفاقية.
اق از الوطك للن وق باملرأة
 - 13تالحــــظ اللجنــــة أر قدــــاجل تكــــافن الفــــرن ر زا ة العمـــ األيــــرة الاــــن ر
اتجتماعية تكافن الفرن ةو السلدة املختصة بصياغة ييايـاا املسـا اة بـ اقنسـ أنـ
مندد امل ام احملـددة ر قـانور تكـافن الفـرن بـ النسـاء الرجـال .ر حـ تالحـظ اللجنـة
احلاجة إا يدمد أ ضح للم ام الصالحياا القانونية ب أم املظا املعـك ققـوق اإلنسـار
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احملام املعك مبةدأ املسا اة ،فإر اللجنـة تاـعر بـالقلع إزاء التةـاما ر املـوا د الةاـرمة التقنيـة
املالية املخصصة للمحام املعك مب ةدأ املسـا اة مقا نـة بتلـمم املخصصـة إا أمـ املظـا حـىت
بعد الزماداا املقر ة لأل ل.
 - 14توت اللجنة بقر تقوم الد لة الدرق مبا مل :
تعزمز يلدة اق از الوطك للن وق باملرأة تو ت  ،ر ا يك املنيسـ ،
(أ)
تز مدظ مبا مكف ما املوا د الةارمة التقنية املالية ك متمكا بصو ة فعالـة مـا تنسـيع
تعزمـــز إدمـــاا املنظـــو اقنســـاين ر مجيـــع السيايـــاا الـــرباما ر كافـــة القداعـــاا
املستوماا احلكومية؛
(ا) توطيــد أناــدة تعمــيم مراعــاة املنظــو اقنســاين ذلــمم بضــمار التنفيــت
الفعال للربناما الوطك لتكافن الفرن ب املرأة الرج ( )2020 - 2015؛
(ا) التعجي باعتماد مار جل قانور احلمامة ما التمييز ما أج إناـاء ظيفـة
احملام املستق املعك مبةدأ املسا اة تز مدظ بوتمة قومة ملعاقة مجيـع القضـاما القا مـة علـى
اقن أ التمييز القا م علـى نـوجل اقـن ر كـ مـا القدـاع العـام ااـان؛ ضـمار
تز مــدظ مبــا مكف ـ م ـ ا املــوا د الةاــرمة التقنيــة املاليــة مــا أج ـ الوفــاء بوتمت ـ املويــعة
مواتلة تعزمز املسا اة ب اقنس  ،احترام حقوق املرأة تنفيت اتتفاقية.
تداب خاتة منقتة
 - 15تاـ اللجنــة إا أنــواجل التــداب املتخــتة لزمــادة املاــا كة التم يـ السيايــي للمــرأة
التــداب العامــة بصــو ة أكــرب الراميــة إا تاــجيع عمالــة املــرأة مةاشــرهتا لألعمــال احلــرة.
بالرغم ما ذلمم تاعر اللجنة بـالقلع لقصـو ايـتخدام التـداب اااتـة املنقتـة الـ مـا ةـتا
القةي ما جانب الد لة الدرق ،للتعجيـ بتحقيـع املسـا اة الفعليـة معاقـة حالـة احملر مـاا
امل ماــاا مــا النســاء الــاليت متعرضــا ألشــكال متداخلــة مــا التمييــز ،منـ ا نســاء الر مــا
نساء األ ماق ،النساء ذ اا اإلعاقة ،امل اجراا الالج اا ،املسنِّاا.
 - 16توت اللجنة الد لة الدرق مبا مل :
اعتماد املزمد ما التداب اااتة املنقتة فقـا للمـادة  )1 ( 4مـا اتتفاقيـة
(أ)
مب ا متماشى مع التوتية العامة قـم  25للجنـة (  )2004باـقر التـداب اااتـة املنقتـة،
كجزء ما اتيتراتيجية الضر مة للتعجيـ بتحقيـع املسـا اة الفعليـة بـ املـرأة الرجـ ،
مبا ر ذلمم ر جماتا العمالة التعلـيم ،الصـحة ،ايـت داق الف ـاا احملر مـة امل ماـة
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مــا النســـاء ،مبـــا فـــي ا نســـاء الر مــا الرمفيـــاا النســـاء ذ اا اإلعاقـــة امل ـــاجراا
الالج اا املسنِّاا؛
(ا) تقيــيم أثــر ةــتظ التــداب
اإلحصاءاا اقنسانية؛

إتاحــة نتا ج ــا للجنــة اقم ــو  ،مبــا ر ذلــمم

(ا) الت قيف زمادة الـوع لـد السيايـي  ،ت يـيما الربملـاني الصـحفي ،
املعلم  ،عامـة اقم ـو  ،خاتـة الرجـال باـقر التـداب اااتـة املنقتـة باعتةـا ذلـمم
ايتراتيجية ضر مة للتعجي بتحقيع املسا اة الفعلية ب املـرأة الرجـ ر مجيـع الـاتا
ال تامل ا اتتفاقية ال تكور املرأة في ا ر لة م يال ناقصا أ ر مة.
القوالب النمدية
 - 17ترح ب اللجنة مبختلـف التـداب الت قيفيـة الراميـة إا زمـادة الـوع التـداب التد مةيـة،
املتختة للقضاء على القوالب النمدية التمييزمة تاجيع التقايم بالتسـا د بـ املـرأة الرجـ
ر مــا متعلــع بالواجةــاا األيــرمة املســن لياا الوالدمــة ،مبــا ر ذلــمم الــة يــا اإلعــالم
املعنونة ”انا ما أيب“ ،ماـر جل ”حنـا مجيعـا ناـدور“ الـتد ماـجع التوفيـع بـ العمـ
احليــاة األيــرمة .غ ـ أر اللجنــة تعــرا عــا قلق ــا إزاء ايــتمرا القوالــب النمديــة بالنســةة
ملســن لياا املــرأة الرج ـ ر األيــرة التمــع ،ال ـ تعم ـ علــى ايــتدامة األد ا التقليدمــة
للز جة ،تقوق الوضع اتجتماع للمرأة ،تنال ما فاق ا التعليمية امل نية.
 - 18توت اللجنة الد لة الدرق مبا مل :
مواتلة ضع تنفيت يياياا شـاملة مقر نـة بتـداب ايـتةاقية مسـتمرة
(أ)
تست دق النساء الرجـال الفتيـاا الفتيـار ،للت لـب علـى املواقـف النمديـة إزاء أد ا
مسن لياا املرأ ة الرج ر األيرة التمع ،إشـراك منظمـاا التمـع املـدين يـا
اإلعالم اقماة مة ر تنفيتةا؛
(ا) مراعــاة عــدم التمييــز ،املســا اة ب ـ املــرأة الرج ـ بالقــد املنايــب ر
السيايــاا التعليميــة املنــاةا الد ايــية الوطنيــة األيايــية مــا متعلــع إــا مــا ثــا ع،
إد اج ــا أم ضــا ر التــد مب األيايــ املســتمر للمعلمــ العــامل ر جمــال الرعامــة
الصحية غ ةم ما مقدم اادماا؛
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(ا) ايــتخدام تــداب مةتكــرة تســت دق األطفــال ا بــاء لتعزمــز ف م ــم ملةــدأ
املسا اة ب املرأة الرج  ،العم ما خالل النظـام التعليمـ الر ـ غـ الر ـ علـى
حد يواء  ،مع يا اإلعالم لتكرم تو إجيابية غ مندية للمرأة؛
تد ايتعراق مجيع التداب املتختة ب رق تقييم تقث ةا بانتظام اختـاذ
(د)
ما ملزم ما إجراءاا تصحيحية.
العنف ضد املرأة
 - 19ترحب اللجنة باعتماد قانور منع العنف األيـرد ( )2008القـرا املتعلـع بالربنـاما
الــوطك باــقر منــع العنــف األيــرد الــتد م دـ الفتــرة ( .)2014-2009ترحــب اللجنــة
أمضــا بــإد اا العنـــف املــزنيل بوتـــف جرنــة ــددة ر القـــانور اقنــا اقدمـــد (.)2008
تالحظ اللجة أنـ خـالل الفتـرة مـا  2008إا  ،2011أُجـرد أ ل ايتقصـاء طـك باـقر
مد القد ة التصدد للعنف ر الوي املـزنيل ر جمـال الاـراكاا .أظ ـر اتيتقصـاء أر
عدد حاتا العنف املزنيل ال مت اكتااف ا يدمدةا معاقت ا بوايدة السـلداا قـد زاد ر
الســنواا األخ ـ ة .تالحــظ اللجنــة مــع التقــدمر خمتلــف د اا التعلــيم التــد مب بالنســةة
للج ــاز القضــا  ،مــوظف إنفــاذ القــانور ،مــوظف التــد م  ،األخصــا ي اتجتمــاعي
لتحس قد ة امل ني على منـع العنـف زمـادة الـوع بـالفوا ق بـ اقنسـ ر التعامـ مـع
النساء ضحاما العنف .بيد أر اللجنة تالحظ بقلع ما مل :
(أ)
العام ااان؛

عدم القيام على حنو شـام قظـر مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة ر الـال

(ا) إتدا أحكام متساةلة ما قِةَ احملاكم على مرتكيب أعمال العنف املزنيل؛
(ا) عدم جود لية دا مة لتنسيع تد تقييم فعاليـة التـداب املتخـتة ملكافحـة
العنف ضد املرأة؛
(د) أر شــةكة د اإلمــواء مراكــز األزمــاا ت ت دـ مجيــع أحنــاء إقلــيم الد لــة
الدـرق أنـ ت نكــا احلصـول علــى املاـو ة املسـاعدة الــانيت بالنسـةة قميــع النسـاء مــا
ضحاما العنف ،ما قةي نساء الر ما ،امل اجراا ،النساء ذ اا اإلعاقة ،املسنِّاا؛
(ةـ) الفعالية احملد دة للحمامة املقدمة لضحاما العنف املزنيل مبا ر ذلمم عـدم إنفـاذ
األ امر الزجرمة الصاد ة ضد اقناة املزعوم ؛
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د دمــة فــرن احلصــول علــى الةيانــاا املصــنفة الاــاملة باــقر الاــكا
()
التحقيقاا املالحقاا القضا ية اإلدانـاا ر قضـاما العنـف ضـد املـرأة مبـا ر ذلـمم العنـف
املزنيل العنف اقنس .
 - 20إذ تا ـ اللجنــة إا توتــيت ا العامــة قــم  )1992 ( 19املتعلقــة بــالعنف ضــد
املرأة ،فإ ا يث الد لة الدرق على ما مل :
تعدم تاـرمعاهتا قيـث تاـم مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة ر الـال
(أ)
العام ااان ،اعتماد تنفيت الربناما الوطك ملنع العنف املزنيل للفتـرة مـا عـام 2015
إا عام 2020؛
(ا) اختاذ مجيع التداب امل نايةة لضمار التحقيع املقاضاة بصو ة تامة ر مجيـع
أعمــال العنــف ضــد املــرأة ،مبــا ر ذلــمم العنــف املــزنيل العنــف اقنســ  ،أر تتنايــب
األحكام الصاد ة قع اقناة مع خدو ة اقرنة؛
(ا) إنااء لية دا مـة لتنسـيع تـد تقيـيم فعاليـة التـداب املتخـتة ملكافحـة
العنف ضد املرأة ،تز مدةا مبا مكف ما املوا د الةارمة التقنية املالية؛
(د) ضمار تلةية شةكة د اإلمـواء مراكـز األزمـاا تحتياجـاا إقامـة مجيـع
النســاء مــا ضــحاما العنــف ر مجيــع أحنــاء أ اض ـ الد لــة الدــرق د ر مييــز ،أر تكــور
املراكــز جم ــزة بــاملوظف املــنةل  ،أر تــوفَّر ــا املــوا د املاليــة الكافيــة لتســي أعما ــا
باك فعال؛
(ةـ) التقكــد مــا تنفيــت األ امــر الزجرمــة بصــو ة فعالــة أنــ متســ للنســاء
مـــا ضـــحاما العنـــف الوتـــول إا أمـــاكا اإلمـــواء باـــك منايـــب مـــا أجـ ـ احلصـــول
علــى احلمامــة املادمــة القانونيــة الدةيــة النفســية ،فضــال عــا يــة اتنتصــاق الفعالــة
التعومضاا املنايةة؛
ضع لية موحدة قمع الةياناا اإلحصا ية املصـنفة حسـب نـوجل اقـن
()
الســـا العالقـــة بـ ـ اقـــاين الضـــحية ،بصـــو ة من جيـــة ،ر مـــا متعلـــع بالاـــكا
التحقيقاا املقاضاة اإلداناا العقوباا الصاد ة قع مرتكيب العنف ضد املرأة؛
(ز) تنظيم تد مب باقر التدةيع الدقيع ألحكـام القـانور اقنـا ر مـا متعلـع
بالعنف املزنيل ،للقضاة احملام ضةاط الارطة غ ةم ما موظف إنفاذ القانور ،فضـال
عا االا التوعية باقر الدةيعة اقنا ية للعنف املزنيل ،للجم و عامة.
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اتجتا بالنساء ايت ال ا ر الة اء
 - 21ترحـب اللجنــة بتعــدم القــانور اقنــا لياــم أحكامــا تتصـ باتجتــا باألشــخان
ايت الل ضحاما اتجتـا ألغـراق الة ـاء ،تاـدمد العقوبـاا باـقر تلـمم اقـرا م .تالحـظ
اللجنــة مــع ات تيــاا اعتمــاد تنفيــت خد ـ العم ـ ال ـ ضــع ا الفرمــع العام ـ املاــترك ب ـ
الــوزا اا ملكافحــة اتجتــا بالةاــر ،باإلضــافة إا الت قيــف التــد مب ر جمــال األناــدة ال ـ
تضدلع إا الد لة الدرق املنظماا غ احلكومية ،املوج ة إا السـلدة القضـا ية مـوظف
إنفاذ القانور ضـةاط شـرطة احلـد د األخصـا ي اتجتمـاعي  .ترحـب بإمكانيـة حصـول
ضحاما اتجتا على تصا مح إقامة منقتة ،غ أر اللجنة مسا ةا القلع باقر ما مل :
عــــدم جــــود قــــوان شــــاملة تراعــــ الفــــوا ق بــــ اقنســــ باــــقر
(أ)
اتجتا باألشخان؛
(ا) اخنفاق معدل احملاكماا اإلداناا ر قضاما اتجتـا بالةاـر ،بـرغم ا تفـاجل
عدد الضحاما املةلَّغ عن م؛
(ا) عــدم جــود ليــاا منايــةة لتحدمــد ضــحاما اتجتــا بالةاــر احملتــاج إا
احلمامة ،إحالت م؛
د دمة فرن احلصول على الةياناا املتعلقة بضحاما اتجتـا بالةاـر املصـنفة
(د)
قسب نوجل اقن السا اقنسية؛
(ةـ) عد توفُّر إعادة التقةي املـنظَّم بصـو ة من جيـة ،إعـادة اإلدمـاا مبـا ر ذلـمم
إيداء املاو ة توف العالا الديب الدعم العالا النفسي  ،مبـا ر ذلـمم التعـومض لضـحاما
اتجتا بالةار ،اتة ل املواطن السلوفيني غ األ بي  ،التما مستةعد ر ما بـراما
التعومض القا مة؛
()

عدم جود فرن دخ بدملة للنساء الفتياا الراغةاا ر ترك الة اء.

 - 22توت اللجنة بقر تقوم الد ل الدرق مبا مل :
(أ)
باألشخان؛

اعتمـــاد قـــانور شـــام مراعـــ الفـــوا ق بـــ اقنســـ باـــقر اتجتـــا

(ا) التحقيــع املقاضــاة املعاقةــة باــقر مجيــع قضــاما اتجتــا ر األشــخان،
اتــة النســاء الفتيــاا ،التقكــد مــا أر األحكــام الصــاد ة قــع اقنــاة تتنايــب مــع
خدو ة اقرنة؛
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(ا) تعزمز التداب الرامية إا يدمد تقدل الدعم إا النسـاء املعرضـاا ادـر
اتجتا  ،اتة الر ما ،امل اجراا الالج اا ملتمساا اللجوء؛
(د) يســ فــرن احلصــول علــى الةيانــاا املتعلقــة بضــحاما اتجتــا مصــنفة
حسب نوجل اقن السا اقنسية؛
(ةـ) تيس ـ إمكانيــة حصــول ضــحاما اتجتــا علــى الرعامــة الصــحية املاــو ة
باــك كــاقت ،تعزمــز ةــتظ ااــدماا مــا خــالل تــوف املــوا د الةاــرمة التقنيــة املاليــة
املعززة ملراكز العم اتجتماع  ،باإلضافة إا التد مب املوج لألخصا ي اتجتماعي ؛
( ) تعــدم قــانور تعــومض ضــحاما اقــرا م للتقكــد مــا حصــول مجيــع ضــحاما
اتجتا بالةار ،بصرق النظر عا جنسيت م ،على احلمامـة التعـومض باـك فعـال ،مبـا ر
ذلمم إعادة التقةي التعومض؛
(ز)

تعزمز خدماا الدعم لضحاما اتجتا بالةار اتيت الل اقنس ؛

(ا)

توف فرن دخ بدملة للنساء الفتياا الراغةاا ر ترك الة اء؛

(ط) تعزمـز التــداب الراميــة إا معاقــة األيــةاا اقت مــة لالجتــا بالةاــر ،م ـ
الفقر الةدالة املرتفعة ب النساء الفتياا؛
(د) مواتــلة ج ــود التعــا ر الــد يل اإلقليمــ ال نــا مــع بلــدار املناــق
العةو املقصد ،مبا ر ذلمم تةادل املعلوماا ،ملنع اتجتا تق دل اقناة إا العدالة.
 - 23تسلِّم اللجنة بنجاا تنفيت احلصص اإللزامية لالنتخاباا الوطنيـة احملليـة األ بيـة
ال أدّا إا زمـادة كـة ة ر م يـ املـرأة السـلوفينية ر الربملـار الـوطك ( 35،6ر املا ـة) ر
الــال احملليــة ( 31،8ر املا ــة) ،ر الربملــار األ يب ( 50ر املا ــة) .تالحــظ اللجنــة مــع
التقدمر أر املسا اة ب اقنس قد يققت ر اق ـاز احلكـوم  .غـ أر اللجنـة تاـعر بـالقلع
إزاء ايتمرا التدين الادمد للنسـةة امل ومـة للنسـاء ر اللـ الـوطك ،بـ ليـاء الةلـدماا،
ر املناتــب اإلدا مــة ،ر الــال اإلشــرافية للاــركاا .تالحــظ اللجنــة أمضــا مــع القلــع
أر املــرأة ر السيايــة ،كــ ا مــا تكــور ةــدفا للســخرمة التحــر ،،بســةب نــوجل اقــن ،
تواج مواقف ثقافية يلةية قوالب مندية جنسانية مـا جانـب األحـزاا السيايـية يـا
اإلعالم الناخة .
 - 24توت اللجنة بقر تقوم الد لة الدرق مبا مل :
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النظــر ر إعــادة تقــدل اتقتــراا بإدخــال تعــدمالا علــى قــانور انتخابــاا
(أ)
اقمعية الوطنية ،م يدا تعتمادظ ،را يـيتيح زمـادة م يـ كـال اقنسـ ر قـوا م مرشـح
األحزاا السيايـية مـا  35إا  40ر املا ـة ،األخـت بنظـام مرشـحة مقابـ كـ مرشـح
( ،)zipper systemر النصف األ ل ما ك قا مة للمرشح ر اتنتخاباا؛
(ا) التعجي بإعداد اعتماد التداب  ،مبا ر ذلمم التداب اااتة املنقتة ،م ـ
حصـــص نـــوجل اقـــن مـــا أجـ ـ زمـــادة م يـ ـ املـــرأة ر اإلدا ة ر الـــال اإلشـــرافية
للاركاا؛
(ا) ايــتحداا حصــص جنســانية بنســةة  35ر املا ــة علــى األقــ ر مجيــع
ةي اا اختاذ القرا اا املنتخةة أ املعينة ،علـى كـ مـا الصـعيدما الـوطك احمللـ  ،مبـا ر
ذلـمم اللـ الـوطك ،ظـا ف ليـاء الةلــدماا ،اعتمـاد تـداب خاتـة منقتـة أخــر ،
فقا للمادة  ) 1 ( 4ما اتتفاقية التوتـية العامـة للجنـة قـم  ،25مـا قةيـ نظـام تكـافن
اقنس ر ال تعييناا ،التعجي بتوظيف النساء ر املناتب العليا؛
(د) تك يف االا التوعية للسيايي الصحفي املعلمـ عامـة اقم ـو ،
ت ييما الرجال ،لتعزمز الف م بقر املاـا كة التامـة للمـرأة علـى أيـاس مـا املسـا اة مـع
الرج  ،ر احليات السيايية العامة شرط إلعمال حقوق اإلنسار للمرأة بالكام ؛
(ةـ) مواتــلة تــوف التــد مب للمــرأة ر مــا متعلــع مب ــا اا القيــادة ،إطــالق
احلمــالا ،بنــاء القواعــد الاــعةية إلعــدادةا كمرشــحاا ملناتــب ر احليــاة السيايــية
ر خمتلف جماتا اإلدا ة العامة؛
( ) النظر ر اعتماد تداب تاـرمعية ملكافحـة التحـر ،السيايـ  ،مبـا ر ذلـمم
عا طرمع قانور دد.
اقنسية
 - 25تاعر اللجنة بـالقلع ألنـ علـى الـرغم مـا التـداب املعتمـدة مـنخرا إجـراءاا املسـا
السرمع لتنظـيم أ ضـاجل األشـخان الـتما مت شـدة م مـا يـج املقـيم الـدا م نقلـوا إا
يــج األجانــب عقــب ايــتقالل الد لــة الدــرق ،تــوف يــة اتنتصــاق التعــومض ــم،
ت مزال عدد من م ،مبا في م نساء فتياا ر حاتا الضـعف ،مسـتفيد ا مـا التحسـيناا
ال أُدخلت على ضع م.
 - 26يث اللجنة الد لة الدرق على ما مل :
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أر تقــوم بتةســي اإلجــراءاا املتعلقــة بإتــدا تصــا مح اإلقامــة الدا مــة
(أ)
قميع األشخان الت ما حتفت أ الةم ما يج املقيم الدا م ر عام 1992؛
(ا) أر تكف أنـ باإلضـافة إا حصـول مجيـع النسـاء الفتيـاا الـتما حـتفت
أ ــالةا مــا الســج علــى تعــومض مــايل ،مكــور ــا احلــع ر احلصــول علــى مــدفوعاا
اشــتراكاا التــقم الصــح اإللزاميــة ،النظــر علــى يــةي األ لومــة ر بــر اما املســاعدة
اتجتماعية األموال العامـة ،املـنح الد ايـية احلكوميـة ،السـكا ،الوتـول إا النظـام
التعليم  ،على أياس ما املسا اة مع مواطك يلوفينيا ،املاـا كة أ املعاملـة علـى يـةي
األ لومة ،ر براما اإلدماا؛
(ا)

تيس ّ مش األير ر ظ ظر ق أك ر مال مة للنساء الفتياا.

التعليم
 - 27ترحــب اللجنــة با تفــاجل معــدل التحــاق النســاء الفتيــاا لميــع مســتوماا التعلــيم
ت ييما التعليم العايل ،حيث تعـد ماـا كت ا أعلـى بكـ مـا ماـا كة الرجـال .تالحـظ
اللجنة خمتلـف األناـدة الـ جيـرد اتضـدالجل إـا للحـد مـا الفصـ بـ اقنسـ ر التعلـيم
ال ــانود التعلــيم امل ــك العــايل .ترحــب أمضــا بالتــداب املتخــتة ر إطــا ايــتراتيجية التعلــيم
للر ما ما أج إد اا املزمد مـا أطفـال الر مـا اتـة الفتيـاا ،ر جمـال التعلـيم ،تـد مب
ايتخدام مساعدما ما الر ما ر املدا س .غ أر اللجنة تاعر بالقلع إزاء ما مل :
(أ) الفص املستمر ر ميادما الد اية على مستو التعليم العـايل ،حيـث تتركـز
النساء ر جماتا هتيما في ا اإلناا بصو ة تقليدمة ،مَ في ا املرأة م ـيال ناقصـا ر جمـاتا
الرماضياا ،املعلوماتية ،العلوم الدةيعية ،التكنولوجيا؛
(ا) عـدم جـود تقيـيم لألثـر اقنسـاين لتنفيـت ايـتراتيجية التعلـيم لدا فـة الر مــا،
عدم جود بياناا إحصا ية ،مصنفة قسب نوجل اقن العمر ،باقر معـدتا اتلتحـاق
باملدا س ،معدتا احلضو التسرُّا ر تفوق فتياا طا فة الر ما ر املرحلت اتبتدا يـة
ال انومة.
 - 28توت اللجنة بقر تقوم الد لة الدرق مبا مل :
القضاء على القوالب ا لنمديـة احلـواجز ا يكليـة التقليدمـة الـ قـد ت ـة
(أ)
الفتياا عا التسجي ر ميادما الد اية ال م يما علي ا التكو عـادة مـا قةيـ العلـوم
التكنولوجيا ،التسرمع باق ود الراميـة إا تز مـد الفتيـاا باملاـو ة امل نيـة ر مـا متعلـع
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باتنتظــام ر مســا اا م نيــة غ ـ تقليدمــة ،مب ـا ر ذلــمم التــد مب امل ــك غ ـ القــا م علــى
القولةة النمدية؛
(ا) إجــــراء تقيــــيم لألثــــر اقنســــاين لتنفيــــت ايــــتراتيجية التعلــــيم لدا فــــة
الر مــا تــوف بيانــاا إحصــا ية مصــنفة قســب نــوجل اقــن العمــر ،باــقر معــدتا
اتلتحـــاق باملـــدا س ،احلضـــو  ،التســـرا ،للفتيـــاا مـــا طا فـــة الر مـــا ر املســـتوم
اتبتدا ال انود.
العمالة
 - 29ترحب اللجنة مبةاد اا الد لة الدرق لزمادة إمكانيـة توظيـف النسـاء العـاطالا عـا
العم املسـجالا ملـدة طوملـة تاـجيع مةاشـرهتا لألعمـال احلـرة العمالـة التاتيـة .تالحـظ
اللجنــة التــدين النســيب للفجــوة ر األجــو ب ـ اقنس ـ ر الد لــة الدــرق ( 3،2ر املا ــة)،
اق ود الرامية إا يس التوفيع ب العم احلياة األيرمة بصو ة أفضـ  ،تاـجيع تقايـم
املسن لياا الوالدمـة ،مبـا ر ذلـمم مـا خـالل ضـع أشـكال خاتـة مـا العمـ لـةعض لوقـت
لألم ــاا ا بــاء الــتما لــدم م أطفــال حــىت عمــر معـ  ،ايــتحداا إجــازة األبــوة املدفوعــة
األجر بالكام  ،تـوف مرافـع عامـة األطفـال العاليـة اقـودة .تالحـظ اللجنـة أمضـا التـداب
املتختة إلد اا نساء الر ما ر براما العمالة النادة ال تنفتةا دا ـرة العمـ  .غـ أر اللجنـة
مسا ةا القلع إزاء ما مل :
(أ) ات تفــاجل غ ـ املتنايــب ر معــدل الةدالــة ب ـ النســاء ،ت يــيما الاــاباا
ذ اا التعليم العايل ،النسةة امل ومة املنخفضة ملةاشراا األعمـال احلـرة مقا نـة بالـتكو مـا
مةاشرد األعمال احلرة؛
(ا) الفص امل ـك ر يـوق العمـ  ،اتـة ر جمـال العلـوم اإلنسـانية ،الصـحة
العمــ اتجتمــاع التعلــيم حيــث مَــ املــرأة م ــيال زا ــدا ،ر جمــال التعــدما احملــاجر
تناعاا الةناء حيث مَ املرأة م يال ناقصا؛
(ا) الفجــوة الكــة ة ر األجــو ر القداعــاا الـ هتــيما علي ــا اإلنــاا بصــو ة
تقليدمة م تحة اإلنسـار ،أناـدة العمـ اتجتمـاع ( 25،1ر املا ـة) أ األناـدة املاليـة
التقمينيــة ( 24،8ر املا ــة) ،د دمــة إمكانيــة حصــول املــرأة علــى امل ــا اا الوظــا ف
اقيدة األجو ؛
(د) التقسيم غ املتكافئ لألعمال املزنلية ب املـرأة الرجـ حيـث تواتـ املـرأة
القيام بقكرب نصيب ما العم املزنيل حىت إر كانت تعم كام الوقت؛
15-20706

13/20

CEDAW/C/SVN/CO/5-6

(ةـ) اتيــتخدام املفــرط لعقــود العمـ القصـ ة األجـ املتتاليــة بالنســةة للعــامالا
األحدا ينا على ج ااصون ،را مقوِق األما الوظيف ر حالة احلم ؛
( ) الت ميش اإلقصاء املستمرما للنساء ما طا فـة الر مـا النسـاء املنتميـاا إا
الف اا احملر مة امل ماة ما يوق العم الر .
 - 30توت اللجنة بقر تقوم الد لة الدرق مبا مل :
اعتمــاد تــداب خاتــة منقتــة مبــا متماشــى مــع املــادة  )1 ( 4مــا اتتفاقيــة،
(أ)
التوتــية العامــة للجنــة قــم  25الراميــة إا يقيــع املســا اة الفعليــة للنســاء الرجــال ر
يــوق العم ـ ت يــيما بالنســةة للاــاباا ذ اا التعلــيم العــايل ،ضــع بــراما تــد مب
خاتة ت قدل املاو ة ملختلف ف اا النساء العاطالا عا العمـ  ،مبـا ر ذلـمم مـا خـالل
تاجيع النساء على مةاشرة األعمال احلرة؛
(ا) اعتماد تنفيت ييايـاا عامـة ـا أةـداق منشـراا ـددة زمنيـا لقلـب
مسا األمناط ال قافية ت ي القوالب النمدية اقنسانية التقليدمـة معـام األد ا املتنايـةة
مع نوجل اقن ر التمع ال جيرد تناقل ا عا طرمع التد م تربيـة األطفـال ،ذلـمم
ما أج القضاء على الفصـ امل ـك يقيـع املسـا اة الفعليـة بـ املـرأة الرجـ ر يـوق
العم  ،مبا ر ذلمم ر الاتا املخصصة تقليدما للرجال ،عا طرمع توف التد مب الـتقك
امل ك املك ف للنساء ر تلمم الاتا؛
(ا) التصـــدد للفجـــوة ر األجـــو بـــ اقنســـ  ،مـــع األخـــت ر اتعتةـــا
بالتوتــياا الــوا دة ر الد ايــة ال ـ أجرهتــا ابدــة النقابــاا العماليــة احلــرة ر يــلوفينيا
مجاعــة الض ـ النســا ية لســلوفينيا ،املســماة “ األجــر املتســا د لقــاء العم ـ املتســا د،
الفجـوة ر األجــو بـ اقنسـ ” بالتعــا ر مــع تلــمم املنظمــاا ،يسـ فــرن حصــول
املرأة على الوظا ف ال تتدلب م ا اا اقيدة األجر ،مبا ر ذلمم ما خـالل التنومـع ر
جماتا الد اية التد مب امل ك للرجال النساء الفتيار الفتياا؛
(د) تعزمــز مةــاد اا التوعيــة الت قيــف لك ـ مــا املــرأة الرج ـ علــى تقايــم
مسن لياا الةيت األيرة تقدل حوافز للماـا كة الناـدة مـا جانـب الرجـال ر تلـمم
امل ام؛ زمادة ايتخدام إجازة األبوة ما جانـب ا بـاء التقكـد مـا فـاء أتـحاا العمـ
باتلتزام القانوين بإتاحة م تلمم اإلجازة ذلمم بايتحداا إجازة أبوة إلزامية؛

14/20

15-20706

CEDAW/C/SVN/CO/5-6

(ةـ) القيــام باــك ثيــع برتــد ظــر ق العمـ للمــرأة بعقــود قصـ ة األجـ ،
مبا ر ذلمم ما خالل عملياا تفتيش مواقـع العمـ  ،إعـادة إدمـاا املـرأة العا ـدة للعمـ
بعد فتراا تربية األطفال ،ر يوق العم ؛
فرن مةاشرة األعمال احلـرة
( ) زمادة فرن احلصول على التوظيف الر
للنساء ،مبا فـي ا نسـاء الر مـا النسـاء املنتميـاا إا الف ـاا احملر مـة األخـر الف ـاا
امل ماة ،يس إمكانياا مجع ا ب احلياة العملية حياة األيرة ،مبا ر ذلمم ما خـالل
توييع نداق عدد مرافع عامة األطفال؛
(ز) تدةيــع التاــرمعاا املما يــاا القا مــة لضــمار تــو ل املــرأة إا ليــاا
فعالة للاكو ما التمييز ر العمـ  ،ضـمار إنفـاذ جـزاءاا منايـةة علـى أ بـاا العمـ
املتو ط ر را ياا مييزمة.
الصحة
 - 31تالحظ اللجنة أن قـد أُعـدا بـراما خاتـة مـا أجـ تعزمـز اامـة الصـحة اقنسـية
اإلجنابية حقوق املرأة .تسلِّم اللجنة بقر التعليم اإللزام املتعلع بالصحة احلقـوق اقنسـية
اإلجنابية ر املدا س اتبتدا ية ال انومة أناـدة زمـادة مسـتو الـوع  ،قـد أدّا د ا م مـا
ر احلد ما اإلج اق ب املراةقاا معدتا ا املراةقـاا .غـ أر اللجنـة تاـعر بـالقلع
ألر التخفيضاا ر امليزانية الصحية اشتراط أر تقـوم املـرأة بت ديـة  20ر املا ـة مـا نفقـاا
خدماا الرعامـة الصـحية اقنسـية اإلجنابيـة تترتـب علي ـا ثـا يـلةية بالنسـةة لصـحة املـرأة،
اتة ب املراةقـاا النسـاء مـا الف ـاا احملر مـة امل ماـة ،م ـ النسـاء الـاليت معاـا ر
ظر ق الفقر ،طالةاا اللجوء الالج اا ،نساء الر ما ،النساء ما ضحاما العنف.
 - 32توت اللجنة الد لة الدرق بوضـع ايـتراتيجية حلمامـة تعزمـز الصـحة احلقـوق
اقنســية اإلجنابيــة للمــرأة تــوف خــدماا الرعامــة الصــحية العامــة اقنســية اإلجنابيــة
الرفيعــة اقــودة امليســو ة ال ـ م دي ــا التــقم الصــح اإللزام ـ  ،اتــة للمراةقــاا
النساء املنتمياا إا ف اا ر مة أ م ماة ،م النسـاء الفقـ اا ،طالةـاا اللجـوء،
الالج اا ،نساء الر ما ،النساء ما ضحاما العنف.
مك املرأة اقتصادما
 - 33تاعر اللجنة بالقلع ألر التـداب التقاـفية ،ت يـيما خفـض بـدتا إعالـة األطفـال،
ايــتحقاقاا املعــا ،التقاعــدد ،كــار ــا أثــر غـ متنايــب علــى النســاء ،نظــرا أل ــا املتلقـ
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الر يس ـ للخــدماا اتجتماعيــة املقدمــة مــا د لــة الرفــاظ .تاــعر اللجنــة بــالقلع أمضــا ألر
اخنفاق مستوماا اتيتحقاقاا اتجتماعية معام األةلية الصا مة جدا تسـفر عـا ايـتةعاد
كـ مــا النســاء الــاليت معاــا ر الفقــر ،اتــة األم ــاا الوحيــداا ،املســناا ،النســاء
الاليت مسةع ا العم  ،ما احلمامة اتجتماعية.
 - 34توت اللجنة الد لة الدرق مبا مل :
إد اا املنظــو اقنســاين ر قــوان ييايــاا التقاــف لضــمار احتــرام
(أ)
حقوق اإلنسار للمرأة ،اتة ر أ قاا القيو د املالية األزماا اتقتصادمة؛
(ا)
أيرةا؛

إجــراء تقيــيم منــتظم ألثــر تلــمم القــوان

السيايــاا علــى حيــاة النســاء

(ا) ايــتعراق قــوان التقاــف ال ـ أثــرا ر املــرأة بصــو ة غ ـ متنايــةة،
اتة تلمم املتعلقة بةدتا إعالة األطفـال ،اتيـتحقاقاا اتجتماعيـة نظـم املعاشـاا
التقاعدمة؛
(د) القيام عا ك ب برتـد برنـاما الضـمار اتجتمـاع الـوطك التقكـد مـا
تنفيتظ بدرمقة تراع الفوا ق ب اقنس .
النساء الرمفياا
 - 35تالحظ اللجنة خمتلف الرباما الرامية إا التمك اتقتصـادد للمـرأة الرمفيـة .غـ أنـ
مســا ةا القلــع ألر  27،3ر املا ــة فقـ مــا املــزا جل العا ليــة تــدمرةا النســاء نتيجــة لألمنــاط
التقليدمة اتجتماعية ال جتع ما األز اا م يمن كمالك مسجل للمزا جل.
 - 36توت اللجنة بقر تضع الد لة الدرق يياياا براما خاتة ترم إا الـتمك
اتقتصادد للمرأة الرمفية مبا ر ذلمم بتاجيع امتالك ا لأل ق.
الالج اا طالةاا اللجوء
 - 37تالحظ اللجنة أر عددا ما الالج اا طالةاا اللجوء دخلا الد لة الدرق مـنخرا،
أن قد أُعديت أ لومة لتوف د إمـواء خـدماا أيايـية ـا .بيـد أر اللجنـة تاـعر بـالقلع
ألر د اإلمــواء مكتظــة ،ت تــوفر الرعامــة الدةيــة ،الظــر ق الصــحية ،الــدعم النفس ـ ،
املاو ة القانونية بصـو ة كافيـة ،ت يـيما بالنسـةة للنسـاء الفتيـاا ،الـاليت متـقثرر بصـو ة
غ متنايةة ما تلمم احلالة.
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 - 38يث اللجنة الد لة الدرق على ضمار اامة مجيع النساء الالج ـاا ملتمسـاا
اللجــوء تعزمــز ج ودةــا ،الراميــة إا يسـ ظــر ف ا املعياــية مـ ا خــالل تــوف الرعامــة
الصــحية ،هتي ــة الظــر ق الصــحية الــدعم النفسـ املاــو ة القانونيــة باــك منايــب،
ت يــيما بالنســةة للنســاء اللــوايت لــدم ا أطفــال احلوام ـ أ املعرضــاا ادــر اتجتــا
أ ضـحاما العنــف ،اختــاذ تــداب ــددة للحـد مــا اتكتظــا .ر د اإلمــواء .كمــا يــث
اللجنــة الد لــة الدــرق أمضــا علــى التمســمم مبةــدأ عــدم اإلعــادة القســرمة أر تتةــع جــا
مراع الفوا ق ب اقنسـ ر مـا متعلـع بالتـدفقاا املسـتمرة لالجـ بالنسـةة لدلةـاا
اللجوء ،مبا ر ذلمم ر املسا اإلجرا يـة ،مبـا متماشـى مـع احلقـوق الـ تاـمل ا اتتفاقيـة
التوتـــية العامـــة للجنـــة قـــم  )2014 ( 32باـــقر األبعـــاد اقنســـانية ملركـــز الالجـــئ،
اللجــوء ،اقنســية انعــدام اقنســية للمــرأة .توتـ اللجنــة الد لــة الدــرق بــالنظر ر
التصدمع على اتفاقية عام  1961باقر خفض حاتا انعدام اقنسية.
الز اا العالقاا األيرمة
 - 39ترحب اللجنة بتجرل ز اا األطفال أ الز اا القسرد .بيد أ ا تاعر بـالقلع إزاء
عدم كفامة ايتجابة الد لة الدرق ر ما متعلع مبنع اقرا م ما ةتا القةي املقاضـاة املعاقةـة
باــق ا ،ت يــيما بـ الســكار مــا طا فــة الر مــا ،باـــقر النـ ا التســاةل املزعــوم ملراكــز
العم اتجتماع ر ما متعلع بإنفاذ احلظ ر .تاـعر اللجنـة بـالقلع أمضـا ر مـا متعلـع ب ليـاا
اتنتصاق غ املنايةة املتاحة لضحاما ز اا األطفـال أ حـاتا الـز اا القسـرد ،فضـال
عا عدم جود بياناا باقر مد انتاا ةتظ الظاةرة.
 - 40توت اللجنة الد لة الدرق مبا مل :
ضع نظام لتتةع مجيـع احلـاتا الـ تتعلـع بـز اا األطفـال أ الـز اا
(أ)
القسرد ،ت ييما ب السكار ما طا فة الر ما؛
(ا) التحقيع ر تلمم احلاتا املقاضاة باق ا بصـو ة فعالـة ،مـا أجـ تقـدل
اقناة إا العدالة؛
(ا) زمــادة بــراما التوعيــة ،ت يــيما ب ـ طا فــة الر مــا ،باــقر األثــر الضــا
لز اا األطفال أ ا لز اا القسرد على تحة تنمية تعليم الفتياا؛
(د) تـــوف إعـــادة التقةيـ ـ خـــدماا املاـــو ة د اإلمـــواء لضـــحاما ز اا
األطفال أ ضحاما الز اا القسرد ،بصـو ة منايـةة ،زمـادة عـ املـوظف ر مراكـز
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العم ـ اتجتمــاع  ،باــقر كيفيــة يدمــد الفتيــاا مــا ضــحاما تلــمم املما يــاا الضــا ة
التعام مع ا بدرمقة تراع الفوا ق ب اقنس ؛
(ةـ) إجــراء د ايــة متعمقــة عــا ز اا األطفــال ،الــز اا املةكــر القســرد،
ت ييما ر ما ب السكار ما طا فة الر ما ،لتحدمد أيةاإا اقت مة تقييم حجم ا.
 - 41تالحـــظ اللجنـــة أر  71ر املا ـــة مـــا املســـتفيدما مـــا اإلعالـــة ،ةـــم مـــا األم ـــاا
الوحيداا الاليت ماكلا  84ر املا ة ما مجيع األير الوحيـدة الوالـد .تاـعر اللجنـة بـالقلع
ألر الد لة الدرق ت تكف اإلنفاذ الفعال لإلجـراءاا ر حالـة عـدم يـداد التزامـاا النفقـة،
را منثر بصو ة غ متنايةة ر األم اا الوحيداا.
 - 42توت اللجنة الد لة ا لدرق مبا مل :
تعزمز ج ودةا لكفالة احلصول على مدفوعاا نفقة إعالة األطفال مبقادمر
(أ)
كافية ،أر تنائ لياا لتقدل الدعم لألير الوحيدة العا لألطفال التما مقم ا باء
أ األم اا بالوفاء بالتزاماا نفقت م؛
(ا) النظـــر ر التصـــدمع علـــى اتفاقيـــة تةـــاد قـــم  23ب اـــقر اتعتـــراق
بالقرا اا املتعلقة بالتزاماا النفقة إنفاذةا ( .)1973
إعالر من اا عم بيج
 - 43تدعو اللجنة الد لة الدرق إا اتيـتفادة مـا إعـالر منـ اا عمـ بـيج ر مـا
تةتل ما ج ود لتنفيت أحكام اتتفاقية.
خدة التنمية املستدامة لعام 2030
 - 44تدعو اللجنة إا يقيع املسا اة الفعلية ب اقنس
مراح عملية التنفيت ادة التنمية املستدامة لعام .2030

فقا ألحكام اتتفاقية ر مجيـع

النار
 - 45تا اللجنة إا التزام الد لة الدرق بقر تقـوم بصـو ة من جيـة متواتـلة بتنفيـت
أحكام اتتفاقية .يث الد لة الدرق على إمالء اةتمام علـى يـةي األ لومـة لتنفيـت ةـتظ
املالحظــاا ااتاميــة التوتــياا ر مــا بــ ا ر بــ تقــدل التقرمــر الــد د املقةــ .
لــتا تدلــب اللجنــة أر مــتم ناــر ةــتظ املالحظــاا ااتاميــة ر الوقــت املنايــب ،بالل ــة
الر ية للد لة الدرق ،على املنيساا احلكومية املعنيـة علـى مج يـع املسـتوماا (الوطنيـة
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اإلقليميــة احملليــة) ،اتــة علــى احلكومــة ،الــوزا اا ،الربملــار ،ا ي ــاا القضــا ية
إلتاحة تنفيتةا بالكام  .تاجع اللجنة الد لـة الدـرق علـى التعـا ر مـع مجيـع أتـحاا
املصلحة املعني  ،ما قةي ابداا أ باا األعمال ،النقاباا العمالية ،منظماا حقـوق
اإلنسار منظماا املـرأة ،اقامعـاا ،املنيسـاا الةح يـة ،يـا اإلعـالم .توتـ
اللجنـة بـقر جيـرد ناـر ةـتظ املالحظـاا ااتاميـة بالاـك املنايـب علـى مسـتو التمــع
احملل ليتس تنفيتةا .تدلـب اللجنـة باإلضـافة إا ذلـمم مـا الد لـة الدـرق أر تواتـ
ناـر اتتفاقيـة ،الرب توكــول اإلضـار ـا األحكــام القضـا ية ذاا الصـلة ،باإلضــافة إا
التوتياا العامة للجنة على مجيع اق اا املعنية.
التصدمع على املعاةداا األخر
 - 46تالحظ اللجنة أر انضـمام الد لـة الدـرق إا الصـكوك الد ليـة التسـعة الر يسـية
حلقوق اإلنسار(  ،)1مـا شـقن أر معـزز متـع املـ رأة ققـوق اإلنسـار احلرمـاا األيايـية ر
مجيع جوانب احلياة ،لتلمم تاـجع اللجنـة الد لـة الدـرق علـى النظـر ر التصـدمع علـى
اتتفاقية الد لية حلمامة حقوق مجيع العمال امل ـاجرما أفـراد أيـرةم ،اتتفاقيـة الد ليـة
حلمامة مجيع األشخان ما اتختفاء القسرد اللت تصةح ا لد لـة الدـرق طرفـا في مـا
بعد.
متابعة املالحظاا ااتامية
 - 47تدلب اللجنة إا الد لة الدرق أر تقدم ر غضور ينت معلوماا خديـة باـقر
اادواا املتختة لتنفيت التوتياا الوا دة ر الفقرت  38 26أعالظ.
إعداد التقرمر املقة
 - 48تـــدعو اللجنـــة الد لـــة الدـــرق إا تقـــدل تقرمرةـــا الـــد د الســـابع ر تاـــرما
ال اين نوفمرب .2019
_________________

( )1الع ــد الــد يل ااــان بــاحلقوق اتقتصــادمة اتجتماعيــة ال قافيــة؛ الع ــد الــد يل ااــان بــاحلقوق املدنيــة
السيايــية؛ اتتفاقيــة الد ليــة للقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنصــرد؛ اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع
أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة؛ اتفاقيـــة مناةضـــة التعـــتمب غــ ظ مـــا ضـــر ا املعاملـــة العقوبـــة القايـــية
أ الالإنسانية أ امل ينـة؛ اتفاقيـة حقـوق الدفـ ؛ اتتفاقيـة الد ليـة حلمامـة حقـوق مجيـع العمـال امل ـاجرما
أفراد أيرةم؛ اتتفاقية الد لية حلمامة مجيع األشخان ما اتختفاء القسـرد؛ اتفاقيـة حقـوق األشـخان
ذ د اإلعاقة.
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 - 49تدلــب اللجنــة إا الد لــة الدــرق اتةــاجل املةــادا التوجي يــة املنســقة لتقــدل التقــا مر
مبوجــب املعاةــداا الد ليــة حلقــوق اإلنســار ،مبــا ر ذلــمم املةــادا التوجي يــة لتقــدل ثيقــة
أيايية موحدة ثا ع خاتة مبعاةداا بعين ا ).(HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I
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