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مقدمة
 - 8تقد اجلم املة السل فاكية ،ب صف ا مبلة ارفا ا اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال
التمييــز ضــد املــرأة ،تقرملرمل ــا الــدمباملل اخلــامس مبالســا س بقــءن اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع
أشكال التمييز ضد املرأة (ملُقاا إليـ فيمـا مللـي باسـم ”التقرملـر“) مبفقـا للمـا ة ( )8( 81ب)
ما االتفاقية .مبملتضما التقرملر معل مات بقءن التـداب التقـرملعية مبالقضـا ية مبار ااملـة مب هـا
اليت اختذت ما أ ل تنفيذ االتفاقية عمليا ،مبأملضا بقءن التقد الذي أحرز ا هذا االجتاه منـذ
النظر ا التقرملر السابق ا حزملران/مل ني  ،4112مبحـ عـا  .4182مبملركـز التقرملـر أساسـا
ع لى تنفيذ الت صيات ال اا ة ا املالحظـات اخلتاميـة للجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز ضـد
املرأة الـيت اعتمـدت ا  82مت ز/مل ليـ  4111بعـد النظـر ا التقرملـر اجلـامع للتقـااملر الدمباملـة
الثاين مبالثالث مبالرابع للجم املة السل فاكية.
 - 4مباشــتريف ا إعــدا املــا ة املقدمــة ا هــذا التقرملــر مبزااة العمــل مبالقــجمبن اال تماعيــة
مباألسرة ،مبمبزااة القجمبن اخلاا ية مباألمبامببية للجم املة السل فاكية بالتعامبن مع السـلاات
املختصة ا اجملاالت ذات الصلة ،مبجلنة املسامباة بل اجلنسل التابعة للمجلـس اككـ مي املعـ
حبق ق ارنسان مباألقليات الق مية مباملسامباة بـل اجلنسـل (ملقـاا إلي ـا فيمـا مللـي باسـم ”جلنـة
املسامباة بل اجلنسل“) مبفقا ملبا ئ األمم املتحدة الت ي ية املتعلقة بقكل مبمضم ن التقـااملر
اليت ملتعل على الدمبل األارا ا اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة تقـدا ا
( )HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2مبالت صــيات العامــة الصــا اة عــا اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى
التمييز ضـد املـرأة (ملُقـاا إلي ـا فيمـا مللـي باسـم ”اللجنـة“) .مبقامـ باسـتعراا التقرملـر جلنـة
املسامباة بل اجلنسل ،كما خضع التقرملر لعملية استعراا مقتريف بل ار ااات.
 - 2مبملتنامبل التقرملر التداب التقرملعية مبالتـداب األخـرا الـيت ت ثـق التقـد الـذي أحـرز ا
القضاء على التمييز ضد املرأة ،مبالتغي ات اليت حدث ا مست ا املسـامباة بـل املـرأة مبالر ـل
ا اكياة السياسية مباال تماعية مباالقتصـا ملة مبالثقافيـة مباملقـاكل الـيت مـا زالـ قا مـة ا هـذا
اجملال ،اليت سيقكل التغل علي ا م ض ع اخلاط مباألهدا مبالسياسات اليت سـتتم متابعتـ ا
الحقا .مبقد أ ا ا التعليقات على فرا ا امل ا معل مات عا تنفيـذ ت صـيات دـد ة مـا
تلك ال اا ة ا املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة بعـد النظـر ا
التقرملر اجلـامع للتقـااملر الدمباملـة الثـاين مبالثالـث مبالرابـع للجم املـة السـل فاكية بقـءن اتفاقيـة
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة( )8مبملر ا ختا التقرملر ـدمبل ملتضـما استعراضـا
عاما ألنقاة تنفيذ دد ة.
__________
( )8اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ،الدمباة اكا ملة مباألابع ن 21 ،حزملران/مل ني  81-مت ز /مل لي .4111
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املجشرات الدا رافية األساسية
 - 2التركيبة السكا نية للجم املة السـل فاكية حسـ السـا مبنـ ع اجلـنسل تقـكل املـرأة
نسبة  3812ا املا ـة مـا سـكان سـل فاكيا (ا  28كـان ن األمبل /ملسـم  .)4184مبتـنجم
شــي خة الســكان بســب ااتفــاع مت ســط العمــر املت قــع (القــي خة ”املنالقــة مــا القمــة“)
مباخنفاا معدل اخلص بة اكايل (القي خة ”املنالقة ما القاعدة“).
 - 3مبتقــمل الــتغ ات الــيت حــدث أثنــاء التحـ ل اال تمــاعي مباالقتصــا ي مبالسياســي ا
اجلم املة السل فاكية تغ ات ا السل يف الدا راا الذي ملقـكل و ذ ـا دملـدا للسـل يف
ارجنايب مباألسري للسكان .مببصفة خاصة ،مثـة اجتـاه لـدا ال الـدملا كلي مـا را ـاء ارجنـاب
إىل مرحلة الحقة ،إذ ملتزاملد مت سط عمر األ عنـد مبال ة افلـ ا األمبل (مـا  42182سـنة ا
عــا  4118إىل  42142ســنة ا عــا  ،)4()4184مبل ـ ميــل لتفضــيل األســر الــيت ل ـدمل ا
عد أقل ما األافال (ملس امليل ا اجلم املة السل فاكية على املدا الا ملـل إىل أن تقتصـر
األسـر علـى إجنــاب افـل مباحـد أمب افلــل)ح مبحـدث زملـا ة بــالقيم املالقـة مبالنسـبية ا عــد
امل اليد األحياء خااج إااا الزمب ية (ااتفعـ النسـبة مـا  8211ا املا ـة ا عـا  4118إىل
 2312ا املا ة ا عا  ،)4184مبهلم را.
 - 6مبمثــة اجتــاه مســتمر حنـ شــي خة الســكان ا اجلم املــة الســل فاكية .مبشــكل الف ــة
العمرملة قبل سا ارنتاج  8312ا املا ة ما عد السكان ا البلد ا عـا  ،4184مبهـي تقـل
عا نسبت ا ا عا  4188بـ  1116نقاة م ملة .مبااتفـع مت سـط عمـر الر ـل مباملـرأة قـداا
 112سنة باملقاانة بعـا  ،4188حيـث مبصـل إىل  2212سـنة للر ـل مب  2112سـنة للمـرأة.
مبشكل الف ة العمرملة املنتجـة نسـبة  2813ا املا ـة مـا السـكان ا عـا  ،4184مبهـي تقـل
عا نسبت ا ا عـا  4188بــ  1142نقاـة م ملـة ،ا حـل ااتفعـ نسـبة الف ـة العمرملـة بعـد
سا ارنتاج مـا  8411ا املا ـة ا عـا  4188إىل  8218ا املا ـة ا عـا  .4184مبتعـزا
شي خة السكان ز يا إىل تزاملد مت سط العمر املت قع عند الـ ال ة ،الـذي كـان  24122سـنة
للر ــل مب  22123ســنة للمــرأة ا عــا  .4184مبحنــا نالحــن انن أن مثــة ترا عــا افيفــا ا
حجم الفج ة ا مت سط العمر املت قع عند ال ال ة بل الر ل مباملـرأة ،الـيت كانـ  2سـن ات
ا عا ( 4184أقل بـ  114ما السنة عما كان علي ا عا .)4188
 - 2مبااتفع نسبة يل األ دا إىل يل األافال (مجشر القي خة) ما سـنة إىل أخـرا
ما  12إىل  ،1313مبه مـا ملعـ أنـ لكـل  811افـل ( 82-1سـنة) كـان هنـايف أكثـر مـا
__________
( )4املكت ارحصا ي للجم املة السل فاكيةل تا ا السكان ا اجلم املة السل فاكية مبا املنااق ا عا .4184
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 13شخصا مما ملبلغ عمرهم  63سـنة أمب أكثـر بـل السـكان .ـ أنـ ت ـد فـرمبق هرملـة
ا قيم مجشر القي خة بالنسبة للذك ا مبارناث .ذلك أن عند النظر إىل السـكان ككـل ،جنـد
أن الف ة العمرملة لألافال ال تزال أكثر عـد ا علـى انـ الـذك ا .أمـا علـى انـ ارنـاث،
فال ضــع عكــس ذلــك .فلكــل  811فتــاة هنــايف  812امــرأة ملبلــغ عمــرها  63ســنة فــءكثر.
مبكان النسبة عكس ذلك ا عا .4111
 - 1مبالســب األساســي لقــي خة الســكان ه ـ اخنفــاا اخلص ـ بة .فقــد اخنفــد معــدل
اخلص بة الكلي اخنفاضا حـا ا ا اجلم املـة السـل فاكية ا فتـرة التسـعينيات مبمبصـل إىل أ
مست ا ل خالل السن ات  4112-4118عندما كان هنـايف  814افـل لكـل امـراة ا سـا
ارجنــاب .مبحــدث ا الســن ات األخ ـ ة ااتفــاع افي ـ ا معــدل اخلص ـ بة ( 8122ا عــا
 .)4184مبذلك نتيجة للم اليد ا الف ة الكب ة ما النساء بل سا  43مب  22سـنة .مبحـدث
ترا ع افي  ،مبلكا استمر االجتاه حن التزاملد التـدايي ا ا ـة اخلصـ بة مباسـتعا فا .ففـي
عــا  ،4184كــان هنــايف مــا م عـ  33 323مــا امل اليــد األحيــاء ،أي عــدل  81أافــال
لكــل  8 111مــا الســكان .مببــدأ ارجنــاب ا التحــريف إىل مرحلــة الحقــة مــا العمــر (إذ زا
مت ســط ســا املــرأة الــيت تنج ـ ا عــا  4184ليصــل إىل  42188ســنة فيمــا ملتعلــق ميــع
األم ات)(.)2
 - 2مبملترامبح عد ال فيات ا اجلم املة السل فاكية ما بل  34 111مب  32 111حالـة
مبفاة سـن ملا ،مـع زملـا ة مبفيـات الـذك ا عـا مبفيـات ارنـاث بــ  2 111 - 4 111شـخ..
مبقــد اســتمر االجتــاه اريــايب ملعــدل ال فيــات ارمجــايل الــذي ســا ا بداملــة عقــد التســعينيات
( ،)8224مبالذي ظل منذ ـذ مبن مسـت ا  81مبفيـات لكـل  8 111مـا السـكان (ا عـا
 4184كــان املعــدل  212ا املا ــةح إذ كان ـ هنــايف  81حــاالت مبفــاة لكــل  8 111ا ــل
مب  2حـــاالت مبفـــاة لكـــل  8 111امـــراة) .مبفيمـــا ملتعلـــق بنـ ـ ع اجلـــنس ،تتميـــز اجلم املـــة
السل فاكية بزملا ة معدل مبفيات الذك ا مبه املعـدل املعتـا ا معظـم البلـدان املتقدمـة النمـ .
مبشكل مبفيات الذك ا نسبة  3812ا املا ة ما إمجايل ال فيات ا عـا  .4184مببلـغ عـد
ال فيات ما الذك ا  8 134مقابل كل  8 111حالـة مبفـاة لانـاث ،مبهـ مـا ملعـ اخنفـاا
عد ال فيات ما الذك ا لكل  8 111حالـة مبفـاة لانـاث قـداا  12حالـة عمـا كـان عليـ
ال ضع ا عا .4188
__________
( )2املر ع نفس .
4/106

14-57454

CEDAW/C/SVK/5-6

معل مات بقءن االنضما إىل االتفاقيات الدمبلية األخرا كق ق ارنسان
 - 81خالل الفترة قيد االستعراا ،مبقع اجلم املة السل فاكية مبصـدق علـى عـد مـا
الصــك يف الدمبليــة كق ـ ق ارنســان الــيت اعتمــدفا األمــم املتحــدة مب لــس أمبامببــا .ففــي أملــاا/
()2
مامل  ،4181أصبح سـل فاكيا مبلـة ارفـا ا اتفاقيـة حقـ ق األشـخاو ذمبي ارعاقـة
مببرمبت ك هلــا االختيــااي .مبا آذاا/مــااس  ،4184صــدق ســل فاكيا علــى ال مبت كــ ل
االختيااي للع ـد الـدمبيل اخلـاو بـاكق ق االقتصـا ملة مباال تماعيـة مبالثقافيـة .مببـدأت ا
عمليـة التصـدملق دليــا علــى اتفاقيــة لـس أمبامببــا املتعلقــة حبماملــة األافــال مــا االســتغالل
اجلنسي مباالعتداء اجلنسي.
 - 88مبخـالل السـن ات  ،4184-4112أسـ م اجلم املــة السـل فاكية إسـ اما ا يســيا
ا اعتما معاهدة مبليـة دملـدة  -ال مبت كـ ل االختيـااي التفاقيـة حقـ ق الافـل املتعلـق
بإ راء تقدمي البال ات (ملُقاا إلي فيمـا مللـي باسـم ”ال مبت كـ ل“) .مبهـذا ال مبت كـ ل هـ
أمبل معاهــدة مبليــة كق ـ ق ارنســان تق ـ في ــا ســل فاكيا بــدمبا الرا ــد مباملنســق ا عمليــة
ارعدا  .فاعتبااا ما عـا  ،4112تصـدات اجلم املـة السـل فاكية ،ممثلـة ا مبزااة القـجمبن
اخلاا ية مباألمبامببيـة ،املفامبضـات املتعلقـة بـال مبت ك ل ،مبترأسـ الفرملـق العامـل الـذي تـ ىل
إعــدا ال مبت كـ ل مبتنســيق األنقــاة العدملــدة ذات الصــلة ،ــا ا ذلــك تقــدمي أابعــة مقــااملع
قــرااات إىل األمــم املتحــدة .مبصــدق اجلم املــة الســل فاكية علــى ال مبت ك ـ ل ا كــان ن
األمبل /ملسم .4184
 - 84مبعلى الصعيد ارقليمي ،كان اجلم املـة السـل فاكية مـا أمبا ـل الـدمبل الـيت مبقعـ
اتفاقية لس أمبامببا املتعلقة نع مبمكافحة العنـ ضـد املـرأ ة مبالعنـ املـ يل (ملُقـاا إلي ـا
فيما مللي باسم ”االتفاقية“) .مبا  88أملاا/مامل  ،4188مبقع سل فاكيا االتفاقية ،الـيت تعـد
مبثيقة اا دة تتع د ب ا الدمبل األعضاء ا لس أمبامببا باختاذ تداب فعالة ملكافحـة العنـ
ضد املرأة مبالعن امل يل .مبتعد االتفاقية معاهدة مبليـة متعـد ة األاـرا ذات اـابع ا اسـي،
مبمعاهــدة مبليــة بقــءن حقـ ق ارنســان مباكرملــات األساســية ،مبمعاهــدة مبليــة تنقـ بصـ اة
مباشرة حق ق أمب مبا بات األشخاو الابيعيل أمب الكيانات القان نية ،مبمعاهـدة مبليـة مبا بـة
__________
( )2أبـدت اجلم املـة السـل فاكية ،بعـد إملـداع صـك يف التصـدملق ،حتفظـا علـى املـا ة ( )8( 42أ) مـا اتفاقيـة حقـ ق
األشخاو ذمبي ارعاقة مبفقا للما ة  26منـ ا ،علـى النحـ التـايلل ”تابـق اجلم املـة السـل فاكية أحكـا الفقـرة
(( )8أ) ما املا ة  42بقرط أن تنفيذ حظر التمييز على أسـاس ارعاقـة عنـد حتدملـد شـرمبط االسـتقدا مبالت ظيـ
مبمــدة التعــيل ال ملســري علــى االلتحــاق باخلدمــة ا الق ـ ات املســلحة ،مباخلــدمات األمنيــة املســلحة ،مباخلــدمات
املسلحة ،مبمكت األما الق مي ،مب ا رة االستعالمات السل فاكية ،مب ا رة ارافاء مبارنقاذ“.
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التابيق حبكم القان ن .مبعمال باملا ة  )2( 2ما ست ا اجلم املة السل فاكية ،مللـز اكصـ ل
علــى م افقــة اجمللــس الـ ا للجم املــة الســل فاكية قبــل التصـدملق علي ــا .مب ـ املــا ة 2
( )3مــا ســت ا اجلم املــة الســل فاكية ،تســبق االتفاقيــة القــان ن مــا حيــث أمبل ملــة تنفيــذها.
مبناققـ ـ اكك مـــة االتفاقيـــة ا لســـت ا املعقـ ـ ة ا  2أملاا/مـ ـامل  ،4188الـــيت اختـ ـذت
في ا القراا اقم  422بقءن ت قيع اجلم املـة السـل فاكية علي ـا ،مـع الـتحفن علـى التصـدملق
علي ــا .مبمبقـ إعــدا هــذا التقرملــر ،كان ـ االتفاقيــة يــري تنفيــذها دليــا اســتنا ا إىل حتليل ـ ا
حتليال شامال.
 - 82مبا عا  ،4182صدق اجلم املـة السـل فاكية علـى ال مبت كـ ل اقـم  83املعـدل
التفاقية محاملة حق ق ارنسان مباكرملات األساسية.
 - 82مبعالمبة على ذلك ،كان ال السياسـة اجلنسـانية مبتكـافج الفـرو أحـد اجملـاالت الـيت
مشل ا االسـتعراا الـدمباي القـامل الثـاين للجم املـة السـل فاكية الـذي ـرا ا  2شـباط/
ف املر  4182ا ني (تقييم ما ان لس حق ق ارنسان التابع لألمم املتحدة).

اجلزء األمبل
املا ة 4
التقرملعات مبالتداب السياسية
 - 83خــالل الفتــرة الــيت خضــع للتقيــيم ،حــدث تغ ـ ا القــرمبط التق ـرملعية ا القــان ن
السل فاكي فيما ملتعلق حبظر التمييـز ا القـان ن العـا مبقـان ن العمـل .فقـد عـززت اجلم املـة
الســل فاكية أارهــا التقـرملعية مباملجسســية املتعلقــة باملســامباة بــل اجلنســل مبفقــا لتقـرملع االحتــا
األمبامبيب مبخباصة بتعدملل قـان ن العمـل ،مبالقـان ن املتعلـق بتفتـيل العمـل ،مب نـا مـا املـ ا
التق ـرملعية .مباعتمــد خــالل الفتــرة املعنيــة عــد مــا ال ثــا ق االســتراتيجية .مبكــان مــا بــل
اخلا ات الر يسية اليت اختذت ت قيع اتفاقية لس أمبامببا املتعلقة نع مبمكافحة العن ضـد
املرأة مبالعن امل يل.
( )3

 - 86مبقد أمبا التقرملر السابق مبصفا تفصيليا لناـاق مبتابيـق ” قـان ن مكافحـة التمييـز“
مبمبافق اكك مة مبال ملان السل فاكيان على إ خال تعدملل علـى هـذا القـان ن ا عـا 4184
( خ ـل حيــز النفــاذ ا  8نيســان/أبرملل  .)4182مبمبســع التع ـدملل ناــاق تعرمل ـ التمييــز ـ
املباشــر لكــي ملقـــمل الت دملــد بــالتمييز مبفقـــا للمنقــ اات الت ي يــة الصـــا اة عــا االحتـــا

__________
( )3القان ن اقم  4112/263بقءن املسامباة ا املعاملة ا ـاالت معينـة مببقـءن اكماملـة مـا التمييـز مبتعـدملل قـ انل
معينة (قان ن مكافحة التمييز).
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األمبامبيب .مبملســتخد التع ـدملل الــذي مبمبفــق علي ـ مــجخرا املنظ ـ ا اجلنســاين لتع ـدملل التعرمل ـ
السليب للتمييز فيما ملتعلق بار راءات اريابيـة .مببعـد إقـراا التعـدملل ،أصـبت اسـتخدام انن
مسم حا ب أملضا على أساس ن ع اجلنس ما ان مجيـع هي ـات ار ااة العامـة ،مـع ت سـيع
نااق استخدام ليقمل الكيانات القان نيـة األخـرا .مبهـذا اككـم يعـل القـان ن السـل فاكي
مت ا ما مع الت صيات اليت أصدافا جلنة األمم املتحدة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة
ا املالحظات اخلتامية على التقرملر اجلامع للتقااملر الدمباملة الثاين مبالثالـث مبالرابـع للجم املـة
السل فاكية بقءن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.
 - 82مباســتنا ا إىل الت افــق الف ـ ا انااء بقــءن ضــرمباة تع ـدملل قــان ن مكافحــة التمييــز
مبالق انل ذات الصلة ،مبخباصة قان ن ار راءات املدنية مبالقان ن املتعلق بتفتيل العمـل ،تت قـع
اهلي ة املسجمبلة عا سياسة املسامباة بل اجلنسل أن سيتم تعدملل هذه القـ انل ا عـا .4183
مبقــد مقــدم ت صــية شــذا القــءن ا املـ ا الــيت أعــدفا جلنــة املســامباة بــل اجلنســل أثنــاء إعــدا
االستراتيجية ال انية كماملة مب عم حق ق ارنسان ا اجلم املة السل فاكية.
 - 81مبملعــا قـــان ن العمـــل مســءلة املســـامباة بـــل اجلنســل مبتكـــافج الفـــرو ا عالقـــات
العمــل مبالت ظي ـ  .مبملــر مبص ـ تفصــيلي للتغــي ات الــيت أ خل ـ ا هــذا اجملــال ا الفصــل
املتعلق بالعمالة.
 - 82مبقــد كانـ ال ثيقــة االســتراتيجية الــيت حتــد إاــاا سياســة املســامباة بــل اجلنســل هــي
االســتراتيجية ال انيــة للمســامباة بــل اجلنســل ،4182 - 4112 ،الــيت اعتمــدفا اكك مــة
ــ القـــراا اقـــم  424الصـــا ا ا  1نيســـان/أبرملل  ،4112الـــذي ملُعـــد مبثيقـــة ال ـــة
األساسية للحك مة السل فاكية بقءن املسامباة بل اجلنسل .مبحـد ت االسـتراتيجية مباقترحـ
هنجا دـد األهـدا لتابيـق السياسـة األمبامببيـة املتعلقـة باملسـامباة بـل اجلنسـل تابيقـا عمليـا
فضــال عــا تنفيــذها قان نيــا مبفعليــا .مبا عــا  ،4182ســيتم مبضــع اســتراتيجية مبانيــة دملــدة
للمسامباة بل اجلنسل تغاي السن ات .4182-4182
 - 41مبقد اعتمدت حك مة اجلم املـة السـل فاكية ا  84أملاا/مـامل  4181خاـة العمـل
القراا اقم  ،1418/286الـذي
ال انية للمسامباة بل اجلنسل4182 - 4181 ،
ملستند إىل التقرملعات األ مبامببيـة األمبليـة مبالثان ملـة مب ـا ملتـ اء مـع اسـتراتيجية االحتـا األمبامبيب
للمسامباة بل املرأة مبالر ل .4183-4181 ،مبسـتق اجلم املـة السـل فاكية بإعـدا تقرملـر
بقءن ال فاء بااللتزامات املنبثقة عا االستراتيجية األمبامببيـة اسـتنا ا إىل تنفيـذ امل ـا ا ـد ة ا
اخلاــة الســالفة الــذكر .مبســيتم ا عــا  4182تقيــيم هــذه اخلاــة مبمبضــع خاــة دملــدة علــى
سبيل املتابعة للفترة التالية.
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القـراا اقـم  221الصـا ا ا  82حزملران/مل نيـ  ،4112مبافقـ اكك مـة
 - 48مب
على خاة العمل ال انية ملنع العنـ ضـد املـرأة مبالقضـاء عليـ ( 4184 - 4112 ،ملقـاا
إلي ا فيما مللي بـ ”خاة العمل ال انية“) .مبتق اخلاة على األهـدا التنفيذملـة لالسـتراتيجية
ال انية ملنع العن ضد املرأة مب اخـل األسـرة ،مبالقضـاء عليـ  ،الـيت تعـا في ـا تلـك األهـدا
مبتناقل بالتفصيل مبفقا للحقا ق اجلدملدة مباالشترااات ال اا ة ا ال ثا ق الدمبلية مباملعمـ ل شـا
ا املمااسات الدمبلية .مبامل ا ال اا ة ا خاة العمل ال انيـة صـيغ أساسـا ا سـياق اخلاـة
الســابقة مــع تابيــق تــداب معينــة ا اجملــاالت األابعــة الــيت حــد ت أصــال ،مــع إضــافة النتــا
ارحصا ية مبالرصد ارحصـا ي إىل ـال البحـث .مبملـتم اسـتكمال املـ ا كـذلك بإضـافة ثالثـة
االت إاشا ملة هيل تثقي مبت عية العاملل ا م ا تقـدمي املسـاعدة ،مبالعنـ ضـد املـرأة ا
أماكا العمل ،مبالعمل مع مرتكيب أعمال العن .
 - 44مبعمـــال بقـــراا اكك مـــة اقـــم  2411/164الصـــا ا ا  88تقــرملا األمبل/أكتــ بر
 ،4112ملــتم ســن ملا إعــدا تق رملــر مـ ز بقــءن حالــة املســامباة بــل اجلنســل ا ســل فاكيا،
ملغاي السنة السابقة .مبنُقر ح انن  6تقااملر شاملة تتنامبل اكالـة ا السـن ات ذات الصـلة.
مبتت ىل مبزااة العمـل مبالقـجمبن اال تماعيـة مباألسـرة ا اجلم املـة السـل فاكية إعـدا التقرملـر
ب صــف ا اهلي ــة املســجمبلة عــا هــذا اجملــال ،مث ملنــاقل التقرملــر بعــد ذلــك ا جلنــة املســامباة بــل
اجلنسل مباهلي ات االستقااملة اكك مية األخرا .مببعد إ ـراء مـدامبالت بقـءن التقرملـر ،تقـد
اكك مــة التقرملــر للعــرا ا لســات اللجــان ال ملانيــة املعنيــة بالقــجمبن اال تماعيــة مبحقـ ق
ارنسان مباألقليات الق مية .كما تقاايف هي ات ار ااة العامـة ذات الصـلة مقـااكة نقـاة ا
إعدا ال ثا ق االستراتيجية اكك مية مبا تنفيذها.
تا ملر املجسسات
 - 42ا عــا  ،4181أنقــ منصــ نا ــ ا ــيس الــ زااء لقــجمبن حقــ ق ارنســان
مباألقليات الق مية الذي تتضما اختصاصات العمل على حتقيق املسـامباة بـل اجلنسـل ،مبلكـا
مل ملن .على ذلك ا القان ن مبألغي املنص لألس منذ ذلك اكل .مببعد تغـي اكك مـة ا
عــا  ،4184أ ــري تع ـدملل علــى ”قــان ن االختصــاو“( )6أمبكــل ألمبل مــرة االختصــاو
املتعلق باملسـامباة بـل اجلنسـل إىل هي ـة معينـة مـا هي ـات ار ااة املرك زملـة للدمبلـة ،مبزااة
العمل مبالقجمبن اال تماعيـة مباألسـرة للجم املـة السـل فاكية .مبنتيجـة للتعـدملل ،مباعتبـااا
مـا  8تقـرملا األمبل /أكتـ بر  ،4184أصــبح تلــك الـ زااة هــي املســجمبلة عــا االضــاالع
__________
( )6القان ن اقم  4118/323بقءن تنظيم أنقاة اكك مة مبتنظيم ار ااة املركزملة للدمبلة.
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مة هي ة ار ااة املركزملة للدمبلة فيما ملتعلق باملسامباة بـل اجلنسـل مبتكـافج الفـرو مببتنسـيق
سياســة الدمبلــة ا هــذا اجملــال .مببــالر م مــا أن تلــك ال ـ زااة كان ـ ت ــد شــا إ ااة منااــة
سجمبليات تتصل باملسامباة بل اجلنسل ،مبتكافج الفرو ،مبمكافحة التمييز منـذ عـا ،8222
فإن التعدملل أمبكل إلي ا ألمبل مرة اختصاصـات انليـة املجسسـية ال انيـة مب ـة االتصـال فيمـا
ملتعلــق باملســامباة بــل اجلنســل .مببــدأت إ ااة املســامباة بــل اجلنســل مبتكــافج الفــرو ا تقــدمي
تقااملرهــا مباشــرة إىل مبزملــر الدمبلــة بــ زااة العمــل مبالقــجمبن اال تماعيــة مباألســرة ا عـــا
 .4181مبتق إ ااة املسامباة بل اجلنسـل مبتكـافج الفـرو بتمثيـل اجلم املـة السـل فاكية ا
خمتل ـ اهلي ــات الدمبليــة مباللجــان االستقــااملة ،كمــا تق ـ عــالمبة علــى االضــاالع ام ــا
القياسية مة تنسيق األمبل ملات األفقية املتعلقة بتكافج الفرو ا الصنا ملق اهليكلية.
 - 42مبا عــا  ،4188مت ا إاــاا املرحلــة الن ا يــة رصــالح اهلي ــات االستقــااملة كك مــة
اجلم املــة الســل فاكية إنقــاء آليــة مجسســية دملــدة للداقراايــة التدامبليــة  -هــي اجمل لــس
اكك مي املع حبق ق ارنسان مباألقليات الق مية مباملسامباة بـل اجلنسـل (ملقـاا إليـ فيمـا
مللــي باســم ”اجمللــس اككـ مي“) .مبملُعــر النظــا األساســي للمجلــس اككـ مي اجمللــس بءنـ
اهلي ة التنسيقية مباالستقااملة اكك ميـة الدا مـة لتقـدمي اخلـ ة مباملقـ اة ا ـاالت منـ ا تعزملـز
مبدأ املسامباة ا املعاملة مبمبدأ املسامباة ،ا ا ذلـك املسـامباة بـل اجلنسـلح مبهـ ملقـ راقبـة
تنفيذ اجلم املة السل فاكية اللتزامافا الدمبلية ا ال حق ق ارنسـان ،مبال سـيما االلتزامـات
املنبثقــة عــا املعاهــدات الدمبليــة مببرمبت ك الفــا االختيااملــة ،مبالــيت صــدق علي ــا اجلم املــة
السل فاكية.
 - 43مبتضــالع ــا أمانــة اجمللــس اكك ـ مي مبزااة القــجمبن اخلاا يــة مباألمبامببيــة ،الــيت
أمبكل إلي ا م مـة تنسـيق السياسـة املتعلقـة حبقـ ق ارنسـان .مبملـرأس اجمللـس اككـ مي مبزملـر
القجمبن اخلاا ية مباألمبامببية ،الذي ملقغل أملضا منص نا ا يس ال زااء .مبملقـمل أعضـاء
اجمللس اكك مي مبزااء الدمبلة ،مبممثلـي ار ااة العامـة مباألخصـا يل ا ـال حقـ ق ارنسـان.
مبأنق جلان ا اجمللس اكك مي ب صف ا هي ات متخصصة.
 - 46مبجلنة املسامباة بل اجلنسل(  )2هي إحدا اللجـان التابعـة للمجلـس اككـ مي ،مبهـي
أنق ك ي ة استقااملة متخصصة تابعة للمجلس اكك مي .مبتقتريف اللجنة مـع ثـالث جلـان
أخــرا تابعــة للمجلــس اكك ـ مي ا أمانــة مباحــدة مل ــد مقرهــا ا مبزااة العمــل مبالقــجمبن
اال تماعية مباألسرة .مبحتد إ ااة املسامباة بل اجلنسل مبتكافج الفرو األنقاة الـيت ملـتعل أن

__________
( )2تعد جلنة املسامباة بل اجلنسل استمرااا للمجلس اكك مي املع باملسامباة بـل اجلنسـل الـذي عمـل خـالل الفتـرة
السابقة مبالذي قمدم بقءن معل مات ا التقرملر السابق.
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تضالع شـا اللجنـة ا ـال اختصاصـ ا .مبمـدملر ار ااة عضـ أملضـا ا اللجنـة ب صـف أمينـ ا
التنفيــذي مبن أن ملك ـ ن ل ـ حــق التص ـ مل  .مبأقــرت اللجنــة نظام ــا األساســي ا لســت ا
االفتتاحيــة املعق ـ ة ا  41حزملران/مل ني ـ  .4188مبعقــدت اللجنــة مبافــا العا ملــة األمبىل ا
 42أملل ل/ســـبتم  .4188مبجتتمـــع اللجنـــة ثـــالث أمب أابـــع مـــرات ا الســـنة ،مبهـــي هي ـــة
تقااكية أساسية تضالع سـجمبلية مقـتركة فيمـا ملتعلـق بتعزملـز املسـامباة بـل اجلنسـل .مبملبلـغ
عــد أعضــاء اللجنــة  61عضـ ا ملــءف نصــف م مــا اجملتمــع املــدين ،مبخباصــة مــا املنظمــات ـ
اكك مية.
 - 42مبمثة تا ا إيايب آخر ملتمثل ا تنفيذ املقرمبع الـ ا ملع ـد املسـامباة بـل اجلنسـل
ا إااا ال نام التنفيذي للعمالة مبار ماج اال تماعي الذي ملضـالع بـ مركـز التعلـيم التـابع
ل ـ زااة العمــل مبالقــجمبن اال تماعيــة مباألســرة بــدعم مــا الصــندمبق اال تمــاعي األمبامبيب.
مبتضما املقرمبع الكث ما األنقاة التعليمية لفا ـدة هي ـات إ ااة الدمبلـة مباككـم ا لـي ،ـا
ا ذلك إنقاء مباات ااسية معتمدة بقـءن املسـامباة بـل اجلنسـل مبإ ـراء حتلـيالت مبأحبـاث
أساسية ،مباستحداث من جيات أساسية لدعم تعزملز املسامباة بل اجلنسل ا اكياة العامـة ،مـع
التركيز على س ق العمل بصفة خاصة.
 - 41مبتقاايف املنظمات اكك مية مبمجاعات املصـا الـيت تنتمـي إىل اجملتمـع املـدين ا
إعـــدا مبإنتـــاج املفـــاهيم مباخلاـــط مبالسياســـات مـــا خـــالل االضـــاالع بعمليـــات اقراايـــة
تقااكية كما أن هلا تـءث ا حامسـا علـى النقـاع العـا الـدا ر ا هـذا اجملـال .مبقـد عـززت هـذه
األنقــاة بإنقــاء اجمللــس اكك ـ مي املع ـ حبق ـ ق ارنســان مباألقليــات الق ميــة مباملســامباة بــل
اجلنسل مباللجان التابعة ل مبإنقاء منصـ املفـ ا اككـ مي املعـ بـاجملتمع املـدين مباجمللـس
اكك مي املع باملنظمات اكك مية.
 - 42مبقد اختذت خاـ ة م مـة إىل األمـا متثلـ ا قيـا املكتـ ارحصـا ي للجم املـة
السل فاكية(  )1بنقر بيانات عـا انعـدا املسـامباة بـل اجلنسـل مبإنقـاء م قـع شـبكي للمكتـ
ارحصا ي لعرا البيانات ارحصا ية املتعلقة بالقضاملا املتصلة باملسامباة بل اجلنسل مبالـيت ملـتم
حت ـدملث ا ســن ملا( .)2مبمل ـ فر املكت ـ ارحصــا ي للجم املــة الســل فاكية اعتمــا ا كــامال هلــذه
األنقــاة .كمــا ملتعــامبن املكت ـ تعامبنــا مبثيقــا مــع املكت ـ ارحصــا ي للجماعــات األمبامببيــة
مباألمــم املتحــدة ،مبخباصــة اللجنــة االقتصــا ملة ألمبامببــا مباملجسســات الدمبليــة األخــرا ا مبضــع
__________
( )1منق ا املسامباة بل اجلنسل 4188 ،أ.

(.http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=27711 )2
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مجشرات ا ال املسامباة بل اجلنسـل مبحتسـل تلـك املجشـرات ،مبملسـعى إىل كفالـة تنفيـذها
إىل أقصى حد ممكا .مبللسب املتقد ذكره ،فإن ارحصـاءات اجلنسـانية الـيت ملنتج ـا املكتـ
ارحصــا ي تكـ ن قابلــة للمقاانــة مبليــا .مبهــي تعــد مصــداا قيمــا للبيانــات لل ملــان مباكك مــة
مب نا ما اهلي ات اكك مية املركزملة مبا لية لـدا قيام ـا باعتمـا تـداب لـدعم املسـامباة بـل
اجلنسل .مبهي أملضا مفيدة للتحقق ما تنفيذ التداب ا هذا اجملال.
 - 21مببغيــة أ اء م ام ـ املنبثقــة عــا خاــة العمــل ال انيــة املتعلقــة باملســامباة بــل اجلنســل،
 ،4182-4181أنقــء املكت ـ ارحصــا ي مكانــا للعمــل ا مكتب ـ بك سيتقــي ملركــز علــى
جت يز ارحصاءات اجلنسانية بص اة من جية .مبما برح املكت ارحصـا ي ،منـذ عـا ،4181
ملق بنقر بيانات معة بص اة منتظمة حت عن ان املسامباة بل اجلنسل .مبقـد مت حـ انن
نقـــر  2مـــا هـــذه التجميعـــات هـــيل املســـامباة بـــل اجلنســـل 4181 ،مب  4188مب 4184
مب  .4182مبهــي مرتبــة ترتيبــا يــدا ،مبت ـ فر مــا خــالل عرض ـ ا لاحصــاءات اجلنســانية ا
خمتل ـ اجملــاالت ،استعراضــا كليــا للمســامباة بــل اجلنســل ا اجلم املــة الســل فاكية ملقــمل
مقاانـــات مبليـــة .مبتـــر علـــى امل قـــع القـــبكي للمكتـ ـ ارحصـــا ي ()www.statistics.sk
معل مات تفس ملة بقءن ارحصاءات مبالبيانات اجلنسانية تركز على ارحصاءات اجلنسـانية ا
االت الرصد ارحصا ي األساسية على الصعيد ال ا .

املا ة 2
ضمان حق ق ارنسان مباكرملات األساسية
التقرملع مبالتداب السياسية
 - 28ا تقرملا الثاين/ن فم  ،4188مبافقـ حك مـة اجلم املـة السـل فاكية علـى م مـة
إعــدا اســتراتيجية مبانيــة كماملــة مب عــم حق ـ ق ارنســان ا اجلم املــة الســل فاكية(.)81
مبملضالع نا ا يس ال زااء مبمبزملر القـجمبن اخلاا يـة مباألمبامببيـة ا اجلم املـة السـل فاكية
باملسجمبلية عا تنسيق األنقـاة املتعلقـة بإعـدا االسـتراتيجية مبعرضـ ا علـى اكك مـة للتـدامبل
بقءهنا بن املة حزملران/مل ني  .4182مبملتمثل اهلد ما هذه ال ثيقة اكك ميـة ا حتسـل نظـا
محاملة مب عم حق ق ارنسـان علـى الصـعيد الـ ا  ،ـا ا ذلـك حتدملـد احتيا ـات مبمتالبـات
الف ـات املستضــعفة .مبيــري اسـتخدا آليــة تقــااكية ا مبضـع االســتراتيجية .مبتناـ ي عمليــة
حتدملد مضم ن االستراتيجية مبأمبل ملافا على تقدمي مسانات ال ما إ ااة الدمبلـة فحسـ  ،بـل
أملضا ما نااق عرملد دا ما املنظمات ـ اكك ميـة مبمـا ممـثلل آخـرملا للمجتمـع املـدين

__________
(.http://www.radavladylp.gov.sk/celostatna-strategia-ochrany-a-podpory-ludskych-prav-v-sr/ )81
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ما ذمبي الصلة .مبملسبق إعدا االستراتيجية إ راء مناققات متخصصة بقءن فـرا ا اجملـاالت
امل اضـــيعية .مبتســـتخد نـــ ات الفعاليـــات ا مبضـــع املـــ ا الـــيت ســـيتم إ ما ـــا ا نـــ.
االســتراتيجية .مبملــتم تك ـرملس إحــدا الفعاليــات املتخصصــة مل ض ـ ع املســامباة بــل اجلنســل.
مبت الفعاليات املتخصصة حنـ ممثلـي القاـاع اككـ مي مباجملتمـع املـدين .مبختضـع الفعاليـات
رشــرا اهلي ــة املســجمبلة املكلفــة بالعمــل ا اجملــال ذي الصــلة .مبهــذه اهلي ــات املســجمبلة هــي
ال زااات املختصة مبأارا أخرا ذات صلة.
 - 24مبستك ن االستراتيجية مبثيقة منفتحة مبم زة مبمباضـحة مبمال مـة مبشـاملة ذات اـابع
تقرملعي .مبسـيحد دت اهـا أاـر مبأمبل ملـات حتسـل محاملـة حقـ ق ارنسـان ا اجلم املـة
السل فاكية ا املستقبل .مبسيتم إ ماج تداب ملم سـة ا خاـط العمـل القا مـة مب/أمب اجلدملـدة
ا ــاالت معينــة .كمــا ســتءخذ االســتراتيجية بعــل االعتبــاا ت صــيات هي ــات الرصــد املنقــءة
الصك يف الدمبلية .مبفد االستراتيجية إىل بيان اجتاهات تا ا حقـ ق ارنسـان علـى
الصعد ال ا مباألمبامبيب مبالدمبيل .مبمل فر الاابع التقااكي لعمليـة إعـدا ها حيـزا كافيـا اكـا
نااقــا عرملضــا مــا األاــرا صــاحبة املصــلحة مــا التعــب عــا آاا ــا .مبخــالل مرحلــة إعــدا
االستراتيجية ،عقدت حلقات عمل ملمثلي اجملتمع املدين ،مبار ااة العامـة ،مبالكـ ا ا امل نيـة ا
براتيسالفا مببانسكا بيسترملكا مببرملس مبك سيتقي .مبقد أس م النقاط الـيت أثـ ت هنـايف
إســ اما قيمــا ا املناققــات الــيت اســت دف حتســل ن عيــة السياســة العامــة املتعلقــة حبقــ ق
ارنسان .مبما اجلدملر باملالحظة ا ال ق ذات أن حلقات العمل السـالفة الـذكر فتحـ بـاب
نقاع مفعـم باملقـاعر بقـءن م اضـيع معينـة تعـد ـزءا ال ملتجـزأ مـا املف ـ اكـدملث كقـ ق
ارنسان ،مبخباصة املسامباة بل اجلنسل مبحق ق املثليات مباملثليل مبذمبي امليل اجلنسـي املـز مبج
مبمغـاملري اهل ملــة اجلنســية مبمز مب ــي اجلــنس .مبا األ ــزاء ا افظــة مــا قاــاع املنظمــات ـ
اكك مية مببل أمبساط عامة اجلم ا ،تعال أص ات مناهضة لبعد مبـا ئ حقـ ق ارنسـان
الناش ة عـا االلتزامـات الدمبليـة للجم املـة السـل فاكية .مبمبقـ إعـدا هـذا التقرملـر ،مل تكـا
تلك املناققات قد ت صل بعد إىل نتيجة هنا ية ا هذا الصد .
 - 22مبما زال حتسل أمبضاع اا فة الرمبما ا مجيع منـاحي اكيـاة ملقـكل إحـدا أمبل ملـات
اكك مـــة الســـل فاكية .مبا كـــان ن الثاين/ملنــاملر  ،4184اعتمـــدت اســـتراتيجية اجلم املـــة
السل فاكية ر ماج اا فـة الرمبمـا لغاملـة عـا  4141ب صـف ا مبثيقـة شـاملة حتـد اسـتجابة
اكك مــة للتحـدملات املرتباــة بار مــاج اال تمــاعي جملتمعــات الرمبمــا ،ــا ا ذلــك اســتجابت ا
للقضـاملا علــى مســت ا االحتــا األمبامبيب .مبفــد املبــا ئ الـ اا ة ا االســتراتيجية إىل إنقــاء
مجسسة معنية بالسياسات (ال سيما ا االت التعليم مبالعمالة مبارسكان مبالسياسة الصـحية)
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ملعاجلــة األمبضــاع الســلبية لاا فــة الرمبمــا ا الفتــرة لغاملــة عــا  ،4141ــا ا ذلــك اســتخدا
الصــنا ملق اهليكليــة ا فتــرة ال ــة  .4141-4182مبمثــة ان ـ م ــم ا االســتراتيجية ه ـ
ت ي السياسة حن البية السكان.
 - 22مبقد انضم اجلم املة السل فاكية (ب صف ا الدمبلة العض الـ  82ا األمم املتحـدة)
إىل امل بــا اة العامليــة املعن نــة ” االلتــزا بإهنــاء العنـ ضــد النســاء مبالفتيــات“ .مبتــدعم تلــك
املبا اة محلة األمل العا لألمم املتحدة ”احتدمبا ما أ ـل إهنـاء العنـ ضـد املـرأة“ .مبأالقـ
هي ة األمم املتحـدة للمـرأة هـذه اكملـة ا اليـ الـدمبيل للقضـاء علـى العنـ ضـد املـرأة (43
تق ـرملا الثــاين /ن ـ فم ) .مبأعرب ـ مبزااة العمــل مبالقــجمبن اال تماعيــة مباألســرة باجلم املــة
السل فاكية عا عم ا للحملة مـع التقيـد بالتزامـات دـد ة .مبنقـرت االلتزامـات علـى امل قـع
القــبكي هلي ــة األمــم املتحــدة للمــرأة مبعُرضـ بصـ اة احتفاليــة أثنــاء انعقــا الــدمباة الســابعة
مباخلمســل للجنــة مبض ـع املــرأة بــاألمم املتحــدة ا ني مل ـ ايف ا  2آذاا/مــااس  ،4182حيــث
ت ّ املبا اة(.)88
 - 23مبا فعاليـــة عقـــدت بقـــءن م ضـ ـ ع ”إمكانيـــة جلـ ـ ء املـــرأة إىل القضـــاء“ اافقـ ـ
اال تماع الرفيع املست ا املتعلق بسيا ة القان ن على الصـعيدملا الـ ا مبالـدمبيل ،الـذي عقـد
ا ني ملـ ايف ا  42أملل ل/ســبتم  ،4184عرضـ اجلم املــة الســل فاكية التع ــدات التاليــة
مبأعلن التزام ا شال


تعزملز ارااا القان ين مباملجسسي لالعترا حبق ق املرأة ا أن تك ن نـءا عـا مجيـع
أشكال العن ضد املرأة اليت تف م على أهنا تعد انت اكا كق ق ارنسان مبشـكال مـا
أشكال التمييز ضد املرأة ،مبذلك امتثاال للقان ن الدمبيل كق ق ارنسانح



االمتنــاع عــا ارقــدا علــى أي عمــل مــا أعمــال العن ـ ضــد املــرأة ،مبكفالــة قيــا
سلاات الدمبلة ،ا في ا اهلي ات القضا ية اليت تعمل باسـم الدمبلـة ،بعملـ ا مبفقـا هلـذا
االلتزا ح



اختــاذ مجيــع التــداب التقـرملعية مب هــا مــا التــداب الالزمــة لبــذل العناملــة ال ا بــة ملنــع
أعمــال العن ـ ضــد املــرأة الــيت ترتكب ـ ا أاــرا مــا ـ الــدمبل ،مبالتحقيــق في ــا،
مباملعاقبة علي ا ،مب ها.

 - 26مبملعقــد منــذ عــا  ،4184برعاملــة نا ــ ا ــيس الــ زااء مبمبزملــر القــجمبن اخلاا يــة
مباألمبامببية ،مـجمتر عـا ي لالحتفـال بـالي الـدمبيل كقـ ق ارن سـان .مبتتضـما تلـك املناسـبة

__________
( )88االلتزامات منق اة على امل قع القبكيل .http://saynotoviolence.org/commit
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عقد حلقات نقاع بقءن م ض ع حق ق ارنسان ا سـل فاكيا ،ملقـاايف في ـا خـ اء شـ ا
ال حق ق ارنسان ا ح اا مفت ح.
 - 22مبيــري منــذ عــا  4188مــنت ــا زة لاس ـ امات املتميــزة ا عــم مبمحاملــة حق ـ ق
ارنســان (منح ــا ا عــا  4188نا ـ ا ــيس ال ـ زااء لقــجمبن حق ـ ق ارنســان مباألقليــات
الق ميــة ،مببعــد إلغــاء هــذا املنص ـ منح ــا ا عــامي  4184مب  4182نا ـ ا ــيس ال ـ زااء
مبمبزملر القجمبن اخلاا ية مباألمبامببية).
 - 21مبمثة نقاط ذمب صلة تقاايف في مبزااة القجمبن اخلاا ية مباألمبامببيـة منـذ عـا 4182
مبه املسابقة الفنية  -األ بية لتالميذ املداا س االبتدا ية مباملـدااس الثان ملـة الـيت تبلـغ مـدة
الدااسة في ا مثاين سن ات ،بعن ان ”حق ق ارنسان مـا خـالل عيـ ن األافـال“ .مبا 82
أملل ل/سبتم  ،4182عقد ا مبزااة القجمبن اخلاا يـة مباألمبامببيـة أمبل احتفـال ملـنت اجلـ ا ز
للفا زملا ا هذه املسابقة .مبقمدم ا زة أفضل عمـل أ يب إىل م عـة مـا التالميـذ املـدع ملا
مبأقيم معرا ضم أفضل  82عمال ما األعمال الفنية املقااكة .مبكـان اهلـد األساسـي مـا
املسابقة ال انية ه بدء نقاع مبتقجيع اهتما التالميذ حبقـ ق ارنسـان ،مبمبـدأ عـد التمييـز،
مباملسامباة ا املعاملة ،مباملساعدة ،بارملقة ابتكااملة ،على تقكيل م اقف م علـى أسـاس الكرامـة
ارنسانية مباملسامباة مباحترا انخرملا.
الترتيبات املجسسية
 - 22خضع ارااا املجسسي كق ق ارنسان ا اجلم املة السـل فاكية لتغـي ات كـ ا
خــالل الفتــرة قيــد االســتعراا .ففــي عــا  ،4184مت نقــل كــث مــا االختصاصــات ا ــال
حق ـ ق ارنســان إىل مبزااة القــجمبن اخلاا يــة مباألمبامببيــة .مب ــاء نقــل االختصاصــات نتيجــة
لقــراا اكك مــة اكاليــة بعــد شــغل منص ـ نا ـ ا ــيس ال ـ زااء لقــجمبن حق ـ ق ارنســان
مباألقليــات الق ميــة .مبتـ ىل نا ـ ا ــيس الـ زااء مبمبزملــر القــجمبن اخلاا يــة مباألمبامببيــة م مــة
تنسيق مبت ي أنقاة اجمللس اكك مي املع حبق ق ارنسان مباألقليات الق ميـة مباملسـامباة بـل
اجلنســل ،مبه ـ اهلي ــة االستقــااملة اكك ميــة املعنيــة حبق ـ ق ارنســان .مبمــا مث أصــبت تنســيق
السياسة ال انية كق ق ارنسان خيضع ملسجمبلية نا ا يس ال زااء مبمبزملر القجمبن اخلاا يـة
مباألمبامببية ا حل ملنداج تنفيذ السياسة حت مسجمبلية فرا ا ال زااات .مبملتسـق هـذا النـ
متاما مع تعميم مراعاة حق ق ارنسان.
 - 21مبا آذاا/مــااس  ،4188أنقــءت حك مــة اجلم املــة الســل فاكية اجمللــس اككـ مي
املع حبق ق ارنسان مباألقليات الق ميـة مباملسـامباة بـل اجلنسـل .مبتعمـل اللجـان ب صـف ا
هي ــات متخصصــة ا ناــاق اجمللــس اككـ مي .مبإحــدا هــذه اللجــان هــي جلنــة املســامباة بــل
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اجلنسل ،اليت تعرا مـ ا بقـءن املسـامباة بـل اجلنسـل للتـدامبل بقـءهنا ا اجمللـس اككـ مي.
(تر معل مات تفصيلية ا هذا الصد ا الفقرات .)43-42
 - 28مباملركز ال ا السل فاكي كقـ ق ارنسـان(  )84هـ كيـان قـان ين مسـتقل ا ـال
محاملــة حق ـ ق ارنســان مباكرملــات األساســية ،ــا ا ذلــك حق ـ ق الافــل ،مبارشــرا علــى
االمتثال ملبدأ املسامباة ا املعاملة .مبملقد املركز مق اة قان نية بقءن املسـا ل املتعلقـة بـالتمييز،
مبمظاهر التعص  ،مبانت اكات مبدأ املسامباة ا املعاملة جلميـع سـكان اجلم املـة السـل فاكية،
كما ملسمت ل القان ن ،بناء على الب  ،بتمثيل األارا ا الدعامبا املتعلقـة بانتـ اكات مبـدأ
املسامباة ا املعاملـة .مبملصـدا املركـز سـن ملا تقرملـرا عـا مراعـاة حقـ ق ارنسـان ا اجلم املـة
الســل فاكية .مبتعــد املســامباة بــل اجلنســل إحــدا القضـاملا الــيت ملغاي ــا التقرملــر املتعلــق راعــاة
حق ق ارنسان ا اجلم املة السل فاكية .مبملت ىل املركز ال ا السل فاكي كقـ ق ارنسـان،
ب صف اهلي ة ال انيـة كماملـة املسـامباة ،م مـة متثيـل اجلم املـة السـل فاكية ب صـف ا عضـ ا ا
القبكة األمبامببية لل ي ات املعنية باملسامباة ( .)EQUINETمبمبق كتابـة هـذا التقرملـر ،كـان
املركز ال ا السل فاكي كقـ ق ارنسـان خيضـع لعمليـة إعـا ة تنظـيم تقـمل إ ـراء تغـي ات
تقرملعية مصممة لكفالـة فعاليـة أ ا ـ مل امـ فيمـا ملتعلـق حبماملـة حقـ ق ارنسـان مباكماملـة مـا
التمييز.
 - 24مبتُعـر املـا ة  838أ ( )8مـا ســت ا اجلم املـة السـل فاكية مكتـ املـدافع العــا
عا اكق ق بءن هي ة مستقلة ا اجلم املة السل فاكية تت ىل م مـة محاملـة اكقـ ق مباكرملـات
األساسية لألشخاو الابيعيل مبالكيانات االعتبااملة ا النااق مبباألسـل ب املـبل بالقـان ن ا
ار ـــراءات املعرمبضـــة علـــى هي ـــات ار ااة العامـــة مب هـــا مـــا الســـلاات العامـــة ا حالـــة
انتـ اك م للقــان ن ــا ملتخذمبنـ مــا إ ــراءات أمب قــرااات ،أمب ا حالــة تقاعسـ م عــا ذلــك.
مبي ـ ز ا حــاالت اــد ها القــان ن أن ملقــاايف املــدافع العــا عــا اكق ـ ق ا املاالبــة ســاءلة
األشخاو العاملل ا هي ات ار ااة العامة إذا ااتك هجالء األشـخاو انتـ اكات للحقـ ق
مباكرملات األساسية لألشخاو الابيعيل مبالكيانات االعتبااملـة .مبملـتعل علـى مجيـع السـلاات
العامة أن تقـد إىل املـدافع العـا عـا اكقـ ق مجيـع أشـكال التعـامبن الضـرمباملة .مبمل ملقـم بعـد
املدافع العا عا اكق ق بالتحقيق ا أي سل يف ما ان أي هي ـة لـا ااة العامـة أ ُعـي فيـ
بعد املسامباة ا معاملة املرأة .مبمل ملتلق املدافع العـا عـا اكقـ ق أي شـكامبا تتعلـق بـالتمييز
__________
قـان ن صـا ا عـا اجمللـس الـ ا للجم املـة السـل فاكية بـرقم  8222/211بقـءن إنقـاء املركـز
( )84أنق
ال ا السل فاكي كق ق ارنسان.
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ضد املرأة ما ان ار ااة العامة مبلـذلك فإنـ ال اكنـ أن ملقـد أي معل مـات عـا أنقـات
فيما ملتعلق بتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.
 - 22مبمثة تدب آخر ملرمي إىل تعزملز اككم املجسسي املتعلق حبماملة حق ق ارنسـان ،ـا ا
ذلك محاملة األشخاو املنتمل إىل أقليات ق مية ،مبه تعـيل عـد مـا املف ضـل اككـ ميلل
املف ا املع باألقليات الق مية ،مباملفـ ا املعـ جتمعـات الرمبمـا ،مباملفـ ا املعـ بـاجملتمع
املدين.
 - 22مبملتمثل أحـد العناصـر األساسـية ا السياسـة ا ليـة ا ـال حقـ ق ارنسـان ا إقامـة
حـ اا ا ــم مــع اجملتمــع املــدين .ففــي إاــاا التغــي ات املجسســية الســالفة الــذكر ،تـدملر مبزااة
القجمبن اخلاا ية مباألمبامببية ـالل آخـ رملا مـا ـاالت السياسـة املتعلقـة حبقـ ق ارنسـان
نال ( )8تعزملز حق ق ارنسان مباكرملات مب عم ا مبمحاملتـ اح ( )4منـع مجيـع أشـكال التمييـز،
مبالعنصرملة ،مبكراهية األ ان  ،مبكراهية املثلية اجلنسية ،مبمعا اة السـامية ،مب هـا مـا مظـاهر
التعص  .مبتعـد املـنت مبسـيلة م مـة لـدعم سياسـة حقـ ق ارنسـان مبأحـد أشـكال اكـ اا مـع
اجملتمع املدين ا هذا اجملال.
 - 23مبا تق ـرملا األمبل/أكتــ بر  ،4184عــم اجمللــس اككــ مي املعــ حبقــ ق ارنســان
مباألقليــات الق ميــة مباملســامباة بــل اجلنســل امل قـ األساســي الــذي تتخــذه جلنــة املســامباة بــل
اجلنســل مبالــذي اعتمــد ـ قــراا صــا ا ا أملل ل/ســبتم  4184بقــءن ضــرمباة إنقــاء
مقرمبع للمنت لدعم أنقاة تع زملز املسامباة بل اجلنسل .مبا تقرملا الثاين/ن فم ،4184
اعتمدت اكك مـة إ ـراء مقـابال ملقضـي بتح ملـل مبلـغ  411 111ملـ امب إىل مقـرمبع للمـنت
لدعم األنقاة مباملقااملع اليت تضالع شا املنظمات اكك مية مب ـ الرحبيـة الـيت تعمـل مـا
أ ــل تعزملــز املســامباة بــل اجلنســل ا اجملتمــع .مبقــد حـ ل هــذا املبلــغ مــا بــاب ميزانيــة مبزااة
القـجمبن اخلاا يـة مباألمبامببيــة إىل بـاب ميزانيــة مبزااة العمـل مبالقــجمبن اال تماعيـة مباألســرة.
مبتعد املسامباة بل اجلنسل زءا ال ملتجزأ ما املف اكـدملث كقـ ق ارنسـان الـذي تتمـاهى
مع متاما اجلم املة السل فاكية ب صف ا عض ا ا االحتـا األمبامبيب ،مباألمـم املتحـدة ،مب لـس
أمبامببا .مبما مث كان ختصي .أم ال كافية لـدعم األنقـاة املضـالع شـا ا هـذا اجملـال خاـ ة
مناقية مبضرمباملة.
 - 26مبقد بلغ إمجايل املنت املقدمـة فعـال ا عـا  4182حنـ  831 111ملـ امب مبمـا مبمبفـق
علي ما منت ا عا  4182بلـغ  11 111ملـ امب .مبنظـرا ألن مقـرمبع املـنت مـا زال دملـدا
مبخ ة التقييم ما زال ا مراحل ا األمبىل ،فإن سيلز حتدملـد الق اعـد امللزمـة لعمليـة التابيـق،

16/106

14-57454

CEDAW/C/SVK/5-6

مباســتحقاق النفقــات ،مبتقيــيم املقــااملع مبامل افقــة علي ــا ،مبذلــك بغيــة حتســل تقــدمي الــدعم إىل
املنظمات اكك مية.
 - 22مبمبفقــا للقــان ن اقــم  1418/342املتعلــق بتقــدمي املــنت ا ناــاق اختصــاو مكت ـ
حك مة اجلم املة السل فاكية ،فإن مقرمبع املنت التـابع للمفـ ا اككـ مي املعـ باألقليـات
الق مية م حن عم ا افظـة علـى ه ملـة األقليـات الق ميـة مبقيم ـا الثقافيـة ،مبالتعـب عنـ ا،
مبمحاملتـ ا ،مبتنميتـ ا ،مبالتثقيـ بقــءن حق ـ ق األقليــات الق ميــة ،مباكـ اا مبالتفــاهم فيمــا بــل
اجلماعات العرقية مبفيما بل الثقافات ،مبكذا اكـ اا مبالتفـاهم بـل األ لبيـة الق ميـة مباألقليـات
الق مية مباجلماعات العرقية .مبملابق مقرمبع املنت التابع للمفـ ا مبـدأ عـد التمييـز ،مبخباصـة
عــا ارملــق إيــا فــرو لتنفيــذ مقــااملع تســت د األشــخاو املعرضــل جل انـ متعــد ة مــا
اكرمان بسب العرق مبالق مية مبن ع اجلنس.

املا ة 2
التمييز اريايب
التقرملع
 - 21أتــاح التع ـدملل الــذي أ خــل علــى قــان ن مكافحــة التمييــز اعتبــااا مــا نيســان/أبرملل
 4182إمكانية أن تق هي ات ار ااة العامة مب ها ما الكيانـات االعتبااملـة باعتمـا تـداب
خاصة ،تُعر باسم التمييز اريايب ،للقضاء على ان اكرمـان ،ـا ا ذلـك تلـك الناشـ ة
عا ن ع اجلنس .مبقد أاسى التقرملع أسـس اعتمـا تـداب فعالـة ترمـي إىل حتقيـق أهـدا مـا
بين ا زملا ة متثيل املرأة ا م اقع صنع القراا .مبتـدايف اجلم املـة السـل فاكية أن مثـة حا ـة إىل
اعتما تداب تقرملعية ا قـ انل االنتخـاب لتنظـيم مجيـع مسـت ملات اهلي ـات املنتخبـة ا البلـد،
مبلكا ليس هنايف أي تغي ات ما هذا القبيل قيـد النظـر حاليـا .مبليسـ هنـايف أي مبـا اات
سياسية لزملا ة متثيل املرأة ا األحزاب السياسية.
 - 22مبقد تـ خى التعـدملل علـى القـان ن اقـم  2411/263املتعلـق باملسـامباة ا املعاملـة ا
االت معينة مبباكماملة ما التمييز مباملعد ل لق انل معينة (قـان ن مكافحـة التمييـز) ،بصـيغت
املعدلة ،ت سيع نااق أحكا املا ة  1أ ما القان ن املتعلق بالتمييز اريايب حبيث تابق حتدملـدا
مببقكل كامل على االت اكص ل على فرو عمـل مبالتعلـيم مبالرعاملـة الصـحية مبارسـكان.
مبالتعرمل اكايل للتمييز اريايب ه كما ملليل
ال يعترب اعتماد هيئات اإلدارة العامة أو غريها من الكياناات االعتاارياة لتاريااري التمييا اإلاجياا
أنه يشكل متييا ا ذاا اانات ك ال التاريااري كإماا ذض العلااج ع ا حلرانا انإمااع ال ا اة عان
14-57454
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األصل العإقا أو اإلثين ،أو اجل سية ،أو االنتماج ذض مجاعة عإقياة ،أو نارا اجلا أ ،أو السان،
أو اإلعاقة ،اغية افالة ككافؤ الفإص يف املمارسة العم ياة ويشاري التمييا اإلاجياا  ،ع ا وحلاه
اخلصرص ،ذض كريااري:
(أ) كإما ذض العلاج ع حلران انإماع االحلتمااعا أو االقتصاادا الاع يعاا
م ها أفإاد الفئات احملإومة اريرحلة ال ك اساية؛
(ب) هتااريإ ذض كع ي ا مصاااد أفااإاد الفئااات احملإومااة فيمااا يتع ا افااإص العماال،
والتع يم ،والثعافة ،والإعاية الصحية ،واخلريمات؛
(ج) كعا ا ك ككاااافؤ فاااإص انصااارا ع ا ا عمااال ،والتع ااايم ،والإعاياااة الصاااحية،
واإلسكاع ،ال سيما من خالا ااإاما اإلعارياد املرحلهاة ألفاإاد الفئاات احملإوماة أو عان إيا
نشإ مع رمات عن ك ل الرباما أو عن فإص التعريم لرظائف أو الت سي يف ال ظام التع يما
وميكن كطاي نظام التميي اإلاجيا ع ريما:
(أ)

كرحلري حالة ال مساواة ميكن التثات م ها؛

(ب) يكرع اهلريإ من الترياري هر انري من هذه اللمساواة أو العلاج ع يها؛
(ج)

ككرع التريااري مععرلة وضإورية لتحعي اهلريإ احملريد

 - 31مبمبق إعدا هذا التقرملر ،تعك اجلم املة السل فاكية على اعتمـا مف ـ م سـع
للتمييــز اريــايب .مبقــد قام ـ مبزااة العــدل مبمبزااة العمــل مبالقــجمبن اال تماعيــة مباألســرة،
بالتعامبن مع أارا فاعلة أخرا مباجملتمع املدين ،بإعدا ارملقة العتما تداب للتمييـز اريـايب
()82
م ة حن املنظمات العامة مباخلاصة .كما قا املركز ال ا السـل فاكي كقـ ق ارنسـان
بإعدا منق ا مماثل .مبقا مقرمبع املـنت التـابع لـ زااة العمـل مبالقـجمبن اال تماعيـة مباألسـرة
بدعم مقرمبع للمنظمـة ـ اكك ميـة ( OZ Možnosť voľbyمجملـدمب االختيـاا اكـر) مل ـد
إىل استحداث ارق لتنفيذ هذه التداب اخلاصة فيما ملتعلق بن ع اجلنس.
 - 38مبتقكل األمبل ملة األفقية لتكـافج الفـرو ـزءا ال ملتجـزأ مـا املقـااملع الـيت تـدعم ا
الصــنا ملق اهليكليــة ا فتــرة ال ــة اكاليــة مبيــري تقييم ــا ســن ملا ا التقــااملر الســن ملة جلميــع
الـ ام التنفيذملــة .مبتقــمل أهــدا األمبل ملــة األفقيــة األهــدا التاليــة ا ــال املســامباة بــل
اجلنسل مبتكافج الفرو بل املرأة مبالر لل

__________
(( Mesároš et al.: Dočasné vyrovnávacie opatrenia )82تــداب خاصــة مجقتــة) .املركــز ال ـ ا الســل فاكي كق ـ ق
ارنسان ،براتيسالفا .ISBN: 978–80–89016–73–0 .4112
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اهلريإ  1-1كع ي فإص عمل املإأة وختفيض معريا اطالة املإأة يف سرق العمل
كع يص الفجرة اني املإأة والإحلل يف معريا العمالة والاطالة
اهلريإ  2-1كيادة مشاراة املإأة يف سارق العمال مان خالا اختااا كاريااري هتاريإ ذض الترفيا
اني العمل وانياة األسإية (كشمل ك ال التاريااري ذنشااج مإافا لتعاريا خاريمات رعاياة األ فااا
ورعايااة األاااااص املعااالني ا خااإين ،ومإااا متعااريدة الرظااائف ل ترفيا اااني العماال وانياااة
األسإية)
كع ايص الفجاارة يف معاريالت العمالااة ااني ال ساااج الاالا لارييهن أ فاااا والإحلااا الااذين لاارييهم
أ فاا
اهلريإ  3-1كع يص الفجرة يف األحلرر اني املإأة والإحلل
ال هرض مبسترى مؤهلت ومهارات املإأة والإحلل يف الصا اعات وااااالت الاع ال يرحلاري اا
كإاي عاا ل ساج (الفصل اني اجل سني)
كيادة نساة األاااص العام ني نسا م اخلاص وأعلاج هيئات ذدارة الشإاات اني ال ساج
اهلريإ  4-1انري من خطإ كعإض املإأة ل فعإ (ال سيما ع ري التعاعري)
اهلاريإ  5-1انااري ماان عااريد ضااحايا الع ااف املاال ،ال ساايما ال ساااج ،عاان إيا كيااادة عااريد
اخلريمات املتاحة للحايا الع ف املال
 - 34مبمل د لدا اجلم املة السـل فاكية نظـا للتـداب اخلاصـة منصـ و عليـ ا القـان ن
لدعم أفرا اجملتمع األشد ضعفا .مبمثة نظـا ملـنت املسـاعدة إىل ا تـا ل ما ملـا(  ،)82تقـد مـا
خالل مساعدات إذا قل خل أفرا أي أسـرة معيقـية عـا اكـد األ للكفـا الـذي حتـد ه
تقــدمي املســاعدة إىل ا تــا ل ما ملــا
التق ـرملعات الســااملة( )83مباــد الظــرمب الــيت تســت
مبملست ي ا ذلك النساء مبالر ال .مببغية تقجيع اختاذ م ق مسجمبل جتاه محاملة صـحة املـرأة
أثنــاء اكمــل ،مبالنم ـ الصــحي للافــل قبــل الـ ال ة مبال الدملــة بالتــايل ،اــق للمــرأة اكامــل أن
حتصــل علــى بــدل مبقــا ي اعتبــااا مــا الق ـ ر الرابــع للحمــل إذا مباظب ـ علــى التــر ش ـ رملا
أل راا الكق ال قا ي لدا ابي متخص .ا أمراا النساء مبالت ليد .مبتبلغ قيمـة البـدل
ال قا ي  82131مل امب .كما اق لل الد/ال الدة اكص ل على بدل مبقا ي بنفس املبلغ ا حالـة
القيا بت ف الرعاملة املناسبة بص اة شخصية علـى أسـاس التفـرل للافـل لغاملـة سـا سـنة .مبا

__________
القان ن اقم  4182/282بقءن منت املساعدة إىل ا تا ل ما ملا مباملعدل لق انل معينة.
( )82دد

( )83القان ن اقم  4112/618بقءن اكد األ
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عا  ،4182قمد بدل املرأة اكامل إىل  8 362شخصـا ا املت سـط شـ رملا كمسـاعدات إىل
ا تــا ل ما ملــا .مبا عــا ُ ،4182فــع البــدل املمنــ ح ل الــدي افــل لغاملــة ســا ســنة إىل
 2 866ما املتلقل ملساعدة االحتياج املا ي ا املت سط ش رملا.
 - 32مبمنــــذ عــــا  ،4112أ ــ ـ متامــــا املبــــا ئ املنصــ ـ و علي ــــا ا القــــان ن اقــــم
 2411/263املتعلق باملسامباة ا املعاملة ا االت معينة مباكماملة ما التمييز مبتعدملل قـ انل
معينــة (قــان ن مكافحــة التمييــز) ا القــان ن اقــم  2411/268املتعلــق بالتــءمل اال تمــاعي،
بصيغت املعدلة (ملُقاا إليـ فيمـا مللـي باسـم ”قـان ن التـءمل اال تمـاعي“) .مبأثنـاء إعـدا كـل
تعدملل على قان ن التـءمل اال تمـاعي تتخـذ االحتيااـات لكفالـة تابيـق هـذه املبـا ئ بصـ اة
متسقة.
 - 32مبملضع قان ن التءمل اال تماعي تداب خاصـة كماملـة اك امـل .مبهـ ملـن .علـى أن
املرأة املجما علي ـا مبالـيت تكـ ن حـامال أمب الـيت تقـ برعاملـة افـل حـدملث الـ ال ة مـا حق ـا
اكص ـ ل علــى اســتحقاق أم مــة إذا كان ـ مجمنــا علي ــا ملــدة  421مل مــا علــى األقــل خــالل
السنتل السابقتل على ارجناب .مبتقمل فترة الـ  421مل مـا الفتـرات الـيت ملكـ ن في ـا التـءمل
ارلزامي ضد املرا للم ظفة م ق فا بسـب اسـتخدا إ ـازة ال الدملـة مبفقـا للتقـرملع السـااي
مبعندما تك ن فترات مبق التـءمل ضـد املـرا للمـرأة العاملـة كسـاشا اخلـاو ،إذا كـان مـا
حق ا اكص ل على بدل ال الدملة عمال بالتقرملع السـااي مبمل تـج أي أنقـاة لقـخ .ملعمـل
كساب اخلاو ملك ن التءمل ضد املرا مبتءمل املعاع التقاعدي في ا أمرا إلزاميا .مبملعـ هـذا
اككم أن إذا أجنب املرأة افال آخر ،فإن الفترة اليت أمبق في ـا التـءمل ضـد املـرا تُحسـ
مع فترة التءمل ضد املرا أل راا حسـاب اسـتحقاق األم مـة .مبمثـة خاـ ة أخـرا اختـذت
لتحسل م ق املرأة العاملة اكامل هي متدملد فترة اكماملة ما  6أش ر إىل  1أش ر ،مبهـ مـا
ملع ـ ا املمااســة العمليــة أن ـ إذا انت ـ ى التــءمل ضــد املــرا أثنــاء اكمــل ملك ـ ن مــا حق ــا
اكص ل على استحقاق األم مة ألن فترة اكماملة متتد ح بداملة إ ازة األم مة.
 - 33مبمبفقا لقان ن التءمل اال تماعي ،اق للعاملة أن حتصل على اسـتحقاق مسـامباة إذا
كملف ـ بعمــل آخــر أثنــاء فتــرة اكمــل ألن العمــل الــذي كان ـ تج مل ـ مــا قبــل دظ ـ ا علــى
التقرملعات السااملة أمب ألن الرأي الايب ملقرا أن ملعـرا محلـ ا للخاـر ،مبأهنـا
اك امل
حتصل على خل أقل ا العمل الذي كملفـ بـ مبن أي خاـء مـا انبـ ا .مبتنابـق القاعـدة
ذافا على املر أة لغاملـة هناملـة القـ ر التاسـع بعـد الـ ال ة .مبملُـدفع اسـتحقاق املسـامباة عـا ارملـق
مبكالــة التــءمل اال تمــاعي .مبهــذه األحكــا ت ـ فر اكماملــة للمــرأة العاملــة مــا فقــدان الــدخل
بسب اكمل أمب األم مة.
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 - 36مببغية حتسل ال ضـع اال تمـاعي لألشـخاو (الـذملا ملك نـ ن ا األ لـ مـا النسـاء
ا ظل أمبضاعنا) الذملا ملقدم ن الرعاملة لافل مبن سا السا سة ،مبا حالـة افـل ملعـاين مـا
حالة صحية سي ة ا مللة األ ل ،بعد عيد امليال السا س للافل مبحبد أقصى لغاملة عيـد مـيال ه
الثاما عقر ،ملقضي القان ن بءن مللز أن ملك ن لدا هجالء األشـخاو تغايـة تءمينيـة للمعـاع
التقاعــدي مبأنــ مل ـتعل علــى الدمبلــة أن تــدفع اشــتراكات املعــاع التقاعــدي .مبهــذا ملعــ ا
املمااســة العمليــة أن مثــة بعــد اســتحقاقات املعــاع التقاعــدي ملعتــر شــا اـ ال فتــرة الرعاملــة
ال ا بة للافل مبما مث تُضما تلك الفترة ا فترة تءمل املعـاع التقاعـدي مبتـدخل ا حسـاب
املعاع التقاعدي مبفقا لا راء ذي الصلة.
 - 32مبعمــال بالقــان ن اقــم  2411/22املتعلــق ــدخرات املعاشــات التقاعدملــة للمســنل
مباملعــدل لق ـ انل معينــة ،بصــيغت املعدلــة ،تــدفع الدمبلــة اشــتراكات إلزاميــة ا الــركا املم ـ ل
بالكامل لألشخاو املقتركل ا نظـا مـدخرات املعاشـات التقاعدملـة للمسـنل خـالل الفتـرة
الــيت تُق ـدي في ــا الرعاملــة ال ا بــة لافــل مبن ســا السا ســة ،مبا حالــة افــل ملعــاين مــا حالــة
صـحية سـي ة ا مللـة األ ـل ،بعـد عيـد املـيال السـا س للافـل (حبـد أقصـى لغاملـة عيـد مــيال ه
الثاما عقر) ،مبباملثل خالل فترة تلقي بدل مقدٍّ الرعاملة مبباملثـل بالنسـبة للمـدخر الـذي تقـ
الدمبلة بالنيابة عنـ  ،ب صـف م ظفـا أمب شخصـا ملعمـل كسـاب نفسـ  ،بـدفع اشـتراكات تـءمل
املعاع التقاعدي أثناء فترة تقدمي استحقاق األم مة .كما مللـز أن ملفـي املـدخر بالقـرمبط الـيت
حد ها القان ن اقم  2411/268املتعلق بالتءمل اال تماعي ،بصيغت املعديلة.
 - 31مبمبفقا لقان ن التءمل اال تماعي ،تقمل فترة التءمل ضـد الباالـة ،الالزمـة للحصـ ل
على استحقاق الباالة ،الفتـرة الـيت ملكـ ن في ـا التـءمل ارلزامـي ضـد الباالـة للم ظـ معلقـا
بســب اســتخدا إ ــاز ة ال الدملــة .مبهــذا اككــم ملعـ أن األشــخاو الـذملا ملءخــذمبن إ ــازة
ال الدملــة عمــال بالقــان ن الســااي اــق هلــم اكص ـ ل علــى اســتحقاق باالــة إذا مل ملســتايع ا
اكص ل على عمل بعد هناملة إ ازفم ال الدملة.
 - 32كمــا ملكفــل قــان ن التــءمل اال تمــاعي معاملــة املــرأة مبالر ــل علــى قــد املســامباة ا
اككم املتعلق عاشات العجز للقباب .مباق للقخ .الابيعي أن اصل علـى معـاع عجـز
ح إذا أصبت عـا زا مبهـ ال ملـزال افـال معـاال مبلـ إقامـة ا مـة ا اجلم املـة السـل فاكية.
مبه ملصبت مستحقا ملعاع العجز اعتبـااا مـا عيـد مـيال ه الثـاما عقـر .مبشـذه الارملقـة ،فـإن
الدعم ملُقد إىل األشخاو الذملا ملك ن ن قا املا على العمل ما سا مبكـرة ـدا بسـب
سـ ء حالتـ م الصــحية مبكــذلك الـذملا ال ملســتايع ن بالتــايل إكمــال الفتــرة ارلزاميــة املال بــة
الستحقاق تءمل املعاع مبالذملا حت ل أملضا حالت م الصـحية السـي ة مبن مباشـرة نقـاط بـء ر
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مل فر هلم خال ملكفي لتغاية تكالي معيقت م .مبملتال استحقاق معاع العجز هـذا اسـتيفاء
شرمبط قان نية معينة ،ملتسامبا في ا الر ل مباملرأة.
 - 61مبمثة تغ كـب ا قـان ن التـءمل اال تمـاعي خـل حيـز النفـاذ ا كـان ن الثاين/ملنـاملر
 4188أ ا إىل حتســل ظــرمب املــرأة الــيت تك ـ ن ا إ ــازة أم مــة ،ملتمثــل ا زملــا ة معــدل
استحقاق األم مة إىل  61ا املا ة ما إمجايل األ ر األساسـي اليـ مي عـا املعـدل الـذي كـان
معم ـ ال ب ـ ا الســابق مبه ـ  33ا املا ــة .مباعتبــااا مــا  8كــان ن الثاين/ملن ـاملر  ،4184مت ـ
زملــا ة اســتحقاق األم مــة مــرة أخــرا إىل  63ا املا ــة مــا إمجــايل األ ــر األساســي الي ـ مي.
مبملبل ا جلدمبل التايل ب ض ح األثـر اريـايب لزملـا ة النسـبة مـا إمجـايل األ ـر األساسـي اليـ مي
املدف عة كاستحقاق أم مةل
اجلدمبل  - 8تلقي استحقاق األم مة ا اجلم املة السل فاكية
مت سط عد متلقي استحقاق األم مة
مت سط مبلغ استحقاق األم مة (بالي امب)

2212

2211

2212

2213

41 122
282128

42 482
212131

42 448
222122

42 131
221162

املصرير :وكارة العمل والشؤوع االحلتماعية واألسإة.

 - 68مباعتبااا ما  8كان ن الثاين/ملناملر  ،4188حدث أملضـا متدملـد للفتـرة الـيت ملُـدفع عنـ ا
استحقاق األم مة  -ما الفتـرة األصـلية الـيت كانـ مـدفا  41أسـب عا إىل  22أسـب عا .مبا
حالــة املــرأة الــيت تنجـ افلــل أمب أكثــر مبتقـ برعاملــة اثــنل منـ م علــى األقــل ،مــد ت فتــرة
استحقاق األم مة ما  22أسـب عا إىل  22أسـب عا .مبتسـتحق األ ال حيـدة اسـتحقاق أم مـة
لغاملة هناملة األسب ع الـ  22ما بدء سرملان حق ا ا اكص ل على استحقاق األم مة.
 - 64مبقـد امبقـ الزملــا ة ا اســتحقاق األم مـة مبمتدملــد الفتــرة الــيت ملُـدفع عنـ ا علــى مجيــع
األم ات ،ا في ا ما بدأن إ ازة األم مة قبل  8كان ن الثاين/ملنـاملر  .4188مبهـذا ملعـ ا
املمااسة العملية أن مبلغ استحقاق األم مة املدف ع للمرأة اكاصـلة علـى إ ـازة أم مـة أصـبت
أقرب إىل األ ر الذي كان تتقاضاه عندما كان تعمل بالفعل.
 - 62مبفيما ملتعلق باجل املبذمبلة كل مقـكلة الفقـر مباالسـتبعا اال تمـاعي ،ملُعـد نـ ع
اجلنس عامال ملج ي إىل زملا ة خاـر ال قـ ع ا بـراثا الفقـر .مبتُعـد املـرأة ،بصـفة عامـة ،أكثـر
عرضة خلار ال ق ع ا براثا الفقر عا الر ل .مبهذا ملع أن املسامباة بل اجلنسل هـي قضـية
م مــة شــاملة لقااعــات متعــد ة ملنبغــي أن تجخــذ ا اكســبان لــدا تصــميم مباعتمــا صــك يف
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فد إىل عم إيا حل ل للفقـر مباالسـتبعا اال تمـاعي .مبمـا اجلـدملر باملالحظـة ا ال قـ
ذات أن النتا املستخلصة ما إحصاءات االحتا األمبامبيب املتعلقة بالـدخل مبالظـرمب املعيقـية
لعــا  4184تق ـ إىل أن نســبة خاــر ال ق ـ ع ا بــراثا الفقــر تكــا تك ـ ن متســامبملة لكــال
اجلنســلح إذ كان ـ تلــك النســبة  8212ا املا ــة بالنســبة للمــرأة مب  8214ا املا ــة بالنســبة
للر ل .مبفيما ملتعلق بالنقاط االقتصا ي ،كان التفامبتات بـل املـرأة مبالر ـل أكثـر مبضـ حا
ا ف ـات األشـخاو ـ النقــال مباألشـخاو املتقاعـدملا .مبكانـ املــرأة ـ النقـاة أكثــر
عرضة خلار ال ق ع ا براثا الفقـر ،بنسـبة  4112ا املا ـة ا حـل كانـ النسـبة  8311ا
املا ة للر ل .مبما بل املتقاعدملا ،كان نسبة  111ا املا ة ما النسـاء عرضـة خلاـر ال قـ ع
ا بــراثا الفقــر مقابــل  311ا املا ــة للر ــال ،أي عــدل ملبلــغ مــرة مبنصـ  .مبكان ـ أصــغر
فج ة بل اجلنسل ا األشخاو العاملل ،حيث كان نسبة الر ال املعرضل خلاـر ال قـ ع
ا براثا الفقر  616ا املا ة مقابل نسبة  316ا املا ة للمرأة العاملة(.)86
 - 62مبفيما ملتعلق بتنفيذ سياسة الدمبلة لدعم الف ات السكانية املستضعفة بقكل خاو مـا
تمعات الرمبما امل مقة ،ملق مكت املف ا اكك مي املعـ جتمعـات الرمبمـا ،مبهـ هي ـة
استقااملة كك مة اجلم املة السل فاكية ،بء اء م ام مبفقا لنظام األساسي الذي مبمبفق عليـ
ـ القــراا اكك ـ مي اقــم  211امل ـجاخ  42حزملران/مل ني ـ  4184ملعاجلــة املســا ل الــيت
متس تمعات الرمبما مبلتنفيذ تداب من جية لتحسل مبضع م مبإ ما م اال تماعي ،مبلتابيـق
مبتنسيق سياسـات أكثـر فعاليـة ،مبلتنفيـذ تـداب من جيـة فـد إىل منـع االسـتبعا اال تمـاعي
جملتمعات الرمبما مب عم إ ما م اال تماعي.
 - 63مبا  81آب/أ ساس  ،4188مبمبفق ـ قـراا اكك مـة اقـم  344علـى خاـة
العمل ال انية املنقحة لعقد إ مـاج الرمبمـا 4183 - 4113 ،للسـن ات 4183 - 4188
(ملُقــاا إليـ فيمــا مللــي باســم ”العقــد“) .مبتغاــي خاــة العمــل ال انيــة هــذه نااقــا كــامال مــا
العناصــر األساســية ا عمليــة ار مــاج ،ــا ا ذلــك التعلــيم مبالعمالــة مبالصــحة مبارســكان.
مبامبعي ا تنقيت خاة العمل الق انل اليت أقرها لس أمبامببـا مباالحتـا األمبامبيب بقـءن زملـا ة
فعالية عملية إ ماج اا فة الرمبما مبحتسل ظرمبف م املعيقية.
 - 66مب ـ قــراا اكك مــة اقــم  8الصــا ا ا  88كــان ن الثاين/ملن ـاملر  ،4184مبمبفــق
علــى اســت راتيجية اجلم املــة الســل فاكية ر مــاج الرمبمــا ح ـ عــا ( 4141ملُقــاا إلي ــا
فيما مللي باسم ”استراتيجية الرمبمـا“  ،مبمبضـع ا ال قـ ذاتـ خاـة العمـل ال انيـة املنقحـة

__________
( )86املصــدال إحصــاءات االحتــا األمبامبيب املتعلقــة بالــدخل مبالظــرمب املعيقــية لعــا  ،4184املكتــ ارحصــا ي
للجم املة السل فاكية.4182 ،
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لعقد خاة عمـل اجلم املـة السـل فاكية ر مـاج الرمبمـا حـ عـا  4141ا ـاالت التعلـيم
مبالعمالــة مبالصــحة مبارســكان .كمــا أس ـ م امل ـ ا املعتمــدة ا مبضــع سياســات فــد إىل
ار ماج املايل ،مبعد التمييز ،مبالسعي إىل حتقيق تمع األ لببيـة  -مبـا اة إ مـاج الرمبمـا عـا
ارملق االتصال .مبتعك اجلم املة السل فاكية حاليا علـى إعـدا الصـيغة الن ا يـة خلاا ـا ا
اجملاالت الثالثة املذك اة أخ ا .مبتتضـما االسـتراتيجية مبـا ئ أساسـية مبمبـا ئ تنفيذملـة مبفقـا
خلاة عمل منظمة األما مبالتعـامبن ا أمبامببـا املتعلقـة بتحسـل مبضـع اـا فيت الرمبمـا مبالسـنيت.
مبتق االستراتيجية ذافا على مبا ئ اكل القـامل ،مبإزالـة ال صـمة ،مبإهنـاء الفصـل ،مبالقضـاء
على ظاهرة األحياء املعزمبلة .مبقد حُد ت املبـا ئ التنفيذملـة علـى أسـاس التضـاما مباملقـرمبعية
مبالقــراكة مبالقــم لية مباملبــا ئ املفاهيميــة مباتبــاع هنـ مــنظم مباالســتدامة مباحتــرا اخلصــا .
ارقليمية مبالذاتية مباملسامباة بل اجلنسل مباملسجمبلية مبالقابلية للتنبج.
 - 62مبأحد األهدا العاملية الستراتيجية الرمبما ملتمثل ا التركيز على القضاء علـى التمييـز
املتعد ضد املرأة مباكد مـا انعـدا املسـامباة بـل اجلنسـل ا اكيـاة اخلاصـة مبالعامـة جملتمعـات
الرمبمــا امل مقــة مب عــم االســتقالل االقتصــا ي لنســاء الرمبمــا عــا ارملــق االضــاالع بءنقــاة
ت ع ملة بقءن املسامباة بل اجلنسل بالتعامبن مـع املنظمـات ـ اكك ميـة املعنيـة باملسـامباة بـل
اجلنسل .كما تتضما استراتيجية الرمبما أهدافا متعد ة لتعزملـز املسـامباة بـل اجلنسـل ا مجيـع
اجملــاالت الــيت تقــمل ا .مبحتــد االســتراتيجية مجشــرات ال ضــع اجلنســاين أل ــراا اصــد أ اء
امل ا املتعلقـة بتحقيـق خمتلـ األهـدا  .كمـا حتـد االسـتراتيجية تـداب خاصـة ،ال سـيما ا
اجملاالت امل صى باالهتما شا  -مبهي الصحة مبالعمالة مبارسكان مبالتعليم ،كما تقمل تـداب
لزملا ة مقااكة الرمبما ،ا ا ذلك املرأة ،ا اكياة العامة مبالسياسية.
 - 61مبقد قد مكت املف ا اكك مي املعـ جتمعـات الرمبمـا تقرملـرا بقـءن اسـتراتيجية
إ مــاج الرمبمــا لعــامي  4184مب  4182لكــي خيضــع لعمليــة اســتعراا مقــتريف بــل ار ااات
مبهذا التقرملر معرمبا حاليا قبل تقدا إىل اكك مة للنظر في .
 - 62مببغية عم تعزملز املسـامباة بـل اجلنسـل مبختفيـ آثـاا اكرمـان مبالتمييـز املتعـد ة الـيت
ت ا نساء مبفتيات الرمبمـا منـذ فتـرة ا مللـة ،مبال سـيما مـا تمعـات الرمبمـا امل مقـة ،ملقـد
مكت املف ا اكك مي السال الـذكر منحـا مـا ميزانيـات ار ااة العامـة تسـ م ا حتسـل
إمكانيــة اكص ـ ل علــى الرعاملــة الصــحية مبالــدعم ا ــال العمالــة مبالقابليــة للت ظي ـ  .كمــا
قمــدم مــنت ا إاــاا خاــط املــنت ملكتــ اكك مــة مبمبزااة الداخليــة لالضــاالع بءنقــاة
مقــااملع خمتــااة تســت د محاملــة نســاء اا فــة الرمبمــا .مبا عــا  ،4188مقــد عــم ملقــرمبع
” حتسل املست ا اال تماعي لنسـاء الرمبمـا مـا خـالل األنقـاة التعليميـة مبالثقافيـة ا الراباـة
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املدنيــة املســماة ( .“)OZ IPCR Rimavská Sobotaمبا عــا  ،4182مقــد عــم ملقــرمبع
”مبضع استراتيجية لالتصاالت لدعم إ ماج ا ال مبنساء الرمبما ا اجلم املة السل فاكية“.
 - 21مبا إااا ال نام ال ا ملكافحـة االجتـاا بالبقـر ،شـاايف مكتـ املفـ ا اككـ مي
املعـ ـ جتمعـــات الرمبمـــا ا تـــدامل املقـــااكل ا ال نـــام (األخصـــا ي ن اال تمـــاعي ن
امليــداني ن ،مبم ظفــ مكاتــ العمــل مبالقــجمبن اال تماعيــة مباألســرة ،مبأخصــا ي القــراة،
مبالعامل ن ا ال ال قاملة ،مبأفرا شراة البلـدملات ،مبقيـا ات املراكـز اجملتمعيـة لاا فـة الرمبمـا)
الــذي نظمتــ مبزااة الداخليــة ا الفتــرة  4181-4112مبســاهم ا إعــدا املنق ـ ا املعنــ ن
”معل مــات أساســية بقــءن مقــكلة االجتـاا بالبقــر“ .مبا إاــاا هــذا ال نــام  ،عــم مكتـ
املف ا اكك مي أملضا بص اة مباشـرة مقـااملع فـد إىل منـع االجتـاا بالبقـر ( امعـة مـات
بــل ا بانســكا بيســترملكا ،مبااباــة املراكــز اجملتمعيــة ا ك سيتقــي ،مبااباــة أمبز ن فــا سيســتا
ماملكال فس املدنية) ما خالل خاة املنت ملكت اكك مـة  -مكتـ املفـ ا اككـ مي املعـ
جتمعات الرمبما.
 - 28مبخالل الفترة ما كـان ن الثاين/ملنـاملر إىل كـان ن األمبل /ملسـم  ،4184قـا مكتـ
اكك مة ،بالتعامبن مع شركاء مـا منظمـات ـ حك ميـة ،بتنفيـذ مقـرمبع بعنـ ان ”املـ ااا
مبالداقراايــة مباملســاءلة مبمركــز اكق ـ ق املدنيــة مبحق ـ ق ارنســان“ بــدعم مــايل مــا مكت ـ
اكك مة مباالحتـا األمبامبيب حتـ عنـ ان ” املسـامباة ا اكقيقـة السـل فاكية  -التغلـ علـى
العراقيــل املجسســية ا تنفيــذ مبــدأ املســامباة ا املعاملــة عــا ا رملــق زملــا ة إمكانيــة تعمــيم
املســامباة“ .مبأبــر اتفــاق بقــءن تنفيــذ املقــرمبع مــع املدملرملــة العامــة للعدالــة التابعــة للمف ضــية
األمبامببية ا إاـاا برنـام ”برمب ـرس“ ( .)4184-4188( )PROGRESSمببلغـ التكلفـة
ارمجاليــة للمقــرمبع  438 328ملـ امب .مباكــز املقــرمبع أساســا علــى تعزملــز حقـ ق ارنســان
مبمبدأ املسامباة ا املمااسة العملية مباملسامباة ا معاملة الف ات املستضعفة اليت تعـاين كـث ا مـا
اســتمراا التمييـــز ضــدها ،مبال ســـيما بســـب ارعاقــة ،مباألصـــل العرقــي أمب ارثــ (ال ســـيما
تمعات الرمبما) ،مبالسا ،مباملعتقد/الـدملا ،مبامليـل اجلنسـي .مبمشلـ أنقـاة املقـرمبع مبن اجتـ
اجملاالت ذات الصلة املتعلقة بـ (مناهضة) التمييز ،مبالعمالـة ،مبالتعلـيم ،مبإمكانيـة اكصـ ل علـى
السلع مباخلدمات ،مبالرعاملة الصحية ،مبالثقافة ،مبمبسا ط االعال  ،مب ها.
 - 24مبخالل الفترة منذ تقدمي التقرملر امل حد األخ إىل اللجنة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز
ضــد املــرأة ،اــرأ بعــد التحســا علــى األمبضــاع املعيقــية للمــرأة الــيت تعــيل كم ــا رة ا
اجلم املة السل فاكية فيما ملتعلق بإمكانية حص هلا على املق اة القان نيـة ،مبالرعاملـة الصـحية،
مبالتعليم ،مبالتدامل اللغ ي ،مباخلدمات الصحية ارجنابية مباجلنسـية .كمـا متـ في ـة الظـرمب
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امل اتية رحداث حتسا ز ي ا ار ماج اال تمـاعي مبالثقـاا للم ـا رات .مبقـد كـان مبضـع
املــرأة امل ــا رة ا ســل فاكيا م ض ـ ع عــد مــا التقــااملر البحثيــة مباــرأ بعــد التحســا علــى
ال عي شذه املقكلة ما خالل أنقاة مبسا ط ارعال مبالنقاع العا .

املا ة 3
القضاء على الق ال

النماية مبالتحيزات اجلنسانية

 - 22ملتمثــل أحــد األهــدا التنفيذملــة الــيت حــد فا االســتراتيجية ال انيــة للمســامباة بــل
اجلنسل 4182 - 4112 ،ا ”التعر على التنميط اجلنساين (الـذي هـ عبـااة عـا إاـاا
واي للعالقات ملقمل الثقافـة مبإيـا
سبيب واي اصاناعي) ،مبإضعاف مبجتنب مبإنقاء نظا
مبعي اتر املسامباة بل املرأة مبالر ل مبنظا تعليمي مللتز متاما باملسامباة بل املرأة مبالر ل“.
 - 22مبملقــ مركــز التعلــيم التــابع لــ زااة العمــل مبالقــجمبن اال تماعيــة مباألســرة بتنفيــذ
املقرمبع ال ا ملع د املسامباة بـل اجلنسـل الـذي مل ـد إىل تعزملـز املسـامباة بـل اجلنسـل
مبالقضاء على الثغرات مبالق ال النماية اجلنسانية .مباملقرمبع م حنـ أابـاب العمـل الـذملا
ملق م ـ ن بتنفيــذ سياســات مبتــداب ترمــي إىل حتقيــق ار مــاج اال تمــاعي مبتكــافج الفــرو ا
القااعل العا مب العا  .مبتتمثل أهدا املقرمبع ال


في ة بي ة م اتية مبإنقـاء آليـات مبأ مبات فعالـة لتنفيـذ سياسـات املسـامباة بـل اجلنسـل
مبالقضاء على التفامبتات اجلنسانية ا س ق العملح



إذكاء ال عي مبتقدمي املق اة مبتعزملز ال عي القان ين ا ال التمييزح



إنقاء نظا إلكترمبين لتعميم مراعاة املنظ ا اجلنساين مبتنسيق على مست ا الدمبلةح
املتخصصة للمقااكل ا منع التمييز مبالقضاء علي ح



حتسل املعاا



حتسل قاعدة بيانات املعل مات مباصد اكالة ا ال املسـامباة بـل اجلنسـل ا سـ ق
العمل.

 - 23مبملعــد القضــاء علــى الق الـ النمايــة اجلنســانية ،ال ســيما فيمــا ملتصــل بسـ ق العمــل
مبالتعليم ،عنصرا أصيال ما عناصر ال نام التنفيذي للمـ اا البقـ رملة الـذي أنقـ حـدملثا،
مبالــذي أعــد لفتــرة ال ــة اجلدملــدة ا اســتخدا الصــنا ملق اهليكليــة لالحتــا األمبامبيب للفتــرة
 .4141-4182مباألهــدا ا ــد ة لل نــام هــي كمــا مللــيل كيااادة ذكاحااة ان اارا اجلياارية
ال رعيااة واملسااتريامة وامليسااإة التك فااة لتاارفري الإعايااة لفااإد معاااا ماان أفااإاد األسااإة املعيشااية،
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وخباصة لطفل ،اغية كيادة معريا العمالة ،والعلاج ع ا الفصال ااني اجل ساني أفعياا ورأسايا يف
سرق العمل والتريري املهين
 - 26مبمثة عامل حاسم ا القضاء على الق ال النماية اجلنسانية مبه النقاط الذي تقـ
ب املنظمات اكك مية .مبتستخد اجلم املة السل فاكية م عة مـا خاـط املـنت لـدعم
نااق عرملد ما مقااملع املنظمات اكك مية امل ة حن هذا اجملـال .مبتـدعم خاـة مـنت
مبزااة ال عمل مبالقـجمبن اال تماعيـة مباألسـرة ،الداعمـة للمسـامباة بـل اجلنسـل ،املقـااملع الـيت
تضالع شا املنظمات اكك مية اليت فد إىل حتقيق أ راا ما بين ا نقر املعل مـات عـا
املســامباة بــل اجلنســل مبضــرمباة القضــاء علــى الق ال ـ النمايــة اجلنســانية ا اجملتمــع .مبأهــم
مقااملع املنظمات اكك مية اليت فد إىل القضاء علـى الق الـ النمايـة اجلنسـانية مبالـيت
تلق عما ما األم ال العامة تقمل ،ا اأملنا ،ما ملليل
 - 22مقرمبع املنظمة اكك مية ” اسبك “ ) (Aspektاملسـمى عـامل مبا ي مبأزاق -
الذي مل د إىل زملا ة مراعاة الف ااق بل اجلنسـل ا العمليـة التعليميـة ا املـدااس االبتدا يـة
مبالثان ملــة اســتعدا ا رهنــاء الفصــل مســتقبال ا امل ــا ،شــد تــداملس مراعــاة الف ـ ااق بــل
اجلنســل ،مبال ســيما زملــا ة الكفــاءة ا اجملــال اجلنســاين ،مبتابيــق منظ ـ ا نســاين ا التعلــيم،
مبتـ خي ارنصــا ا تقســيم العمــل بــل املــرأة مبالر ــل .مبقــد نُفــذ املقــرمبع ا إاــاا املبــا اة
اجملتمعيــة ”إملك ـ ال“ (املســامباة) بتم ملــل مــا الصــندمبق اال تمــاعي األمبامبيب .مبامتــد تنفيــذ
املقرمبع ما آذاا/مااس  4113إىل هناملة تقرملا األمبل/أكت بر  .4111مبأسفر مقـرمبع عـامل
مبا ي مبأزاق عا العدملد ما الن ات الـيت اكـا أن تسـتخد كءسـاس مل اصـلة العمـل املتصـل
بالبحث عـا أ مبات لتعزملـز مراعـاة اجملتمـع للفـ ااق بـل اجلنسـل ،مبال سـيما ا ـال التعلـيم
املراعي للف ااق بل اجلنسـل .مباكـا االاـالع علـى نتـا املقـرمبع مبأمثلـة علـى املمااسـات
اجليدة على امل قع القبكي للمقرمبع ،الذي سيظل متاحا لكل م تم بامل ض ع مبلدمل إمكانيـة
مل اصلة تا ملره.
 - 21مبمثـة مقـرمبع باسـم ( Rúcame stereotypyحتاـيم الق الـ النمايـة) قامـ بتنفيــذه
الراباة املدنية ( Združenie lesníčiekااباة العامالت ا ال اكرا ة) ما زف لل بدعم مـايل
ما مكت اكك مة .مباهلد ما املقرمبع ه منع مجيع أشكال التمييز الـيت تـجثر علـى مبضـع
املــرأة ا العمــل مبا اجملتمــع ،مبال ســيما ا امل ــا الــيت ملس ـ في ــا مب ـ الر ــال تقلي ـدملا ا
املنااق الرملفية ما اجلم املة السـل فاكية .مبتتصـل أنقـاة املقـرمبع بإسـداء املقـ اة القان نيـة
بقءن التمييز ،مبال سيما التمييز ا إااا العمل ،مبتقدمي معل مـات متخصصـة بقـءن التمييـز ا
شك ل أمثلة على املمااسات اجليدة .مبقـد أعلنـ نتـا مسـابقة املـرأة الرملفيـة لعـا  4188ا
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مناســبة صــاحب عقــد حلقــة ااســية متخصصــة بقــءن ”حتاــيم الق الـ النمايــة“ قــااكة
مبلية.
 - 22مبقام ااباات مدنية أخرا بتنفيذ مقااملع مماثلة لتعزملز التعليم املراعي للفـ ااق بـل
اجلنسل مبالقضاء على الق ال النماية اجلنسانية ،مبتقـمل تلـك الراباـات ااباـة ”إسـفيم“،
مبااباــة امل ـ ااا مبالداقراايــة مباملســاءلة ،مبااباــة ( Možnosť voľbyمجملــدمب االختيــاا اكــر)،
مب ها.
 - 11مبكــان مــا بــل م اضــيع املناققــة العامــة الــيت ــرت خــالل الفتــرة قيــد االســتعراا
م ض ع تسامبي حق ق ال الدملا بعد الاالق ،أي تنفيذ ”تنـامبب حضـانة األافـال“ .مبهـذا
امل ض ـ ع ملقلــق بصــفة خاصــة منظمــات حق ـ ق انبــاء ،الــيت فــد أساســا إىل إذكــاء مبعــي
ا ــاكم ،مبمكات ـ العمــل مبالقــجمبن اال تماعيــة مباألســرة ،مبالسياســيل ،مباجلم ـ ا ،مبلف ـ
االنتبــاه إىل املع قــات ا تملــة الــيت مل ا ــا انبــاء ا الــدعامبا املتعلقــة برعاملــة األافــال بعــد
الاالق.
 - 18مبمثــة أ اة م مــة ا ــال التثقي ـ بقــءن حق ـ ق ارنســان ،ــا ا ذلــك املســامباة بــل
اجلنســل ،تنابــق علــى مجيــع األافــال مبالتالميــذ مبالاــالب ( ــا فــي م األافــال املنتم ـ ن إىل
مجاعات األقليات) مبهـي خاـة التثقيـ ا ـال حقـ ق ارنسـان ،4182 - 4113 ،الـيت
تقــع مســجمبلية تنفيــذها علــى عــاتق مبزااة التعلــيم مبالعل ـ مبالبح ـ ث مبالرملاضــة ا اجلم املــة
السل فاكية .مبملقر على اخلاة املع ـد الـ ا السـل فاكي للتعلـيم ،الـذي ملقـ أملضـا بـدمبا
املنسق للم ا املقترحـة الـيت سـتنفذ بالتعـامبن مـع املراكـز املعنيـة باملن جيـة مبأسـالي التربيـة ا
اجلم املــة الســل فاكية ،مبمع ــد حب ـ ث الســيك ل يا مباألمــراا الســيك ل ية ا األافــال،
مبالتفتــيل علــى املــدااس اكك ميــة ،مبمع ــد املعل مــات مبالتنبــجات ا ــال التعلــيم ،مباملع ــد
اكك مي للتعليم امل  ،مباملنظمات اكك ميـة املقـااكة ا مبضـع اخلاـة ال انيـة للتثقيـ
ا ال حق ق ارنسان .مبمنذ عا  ،4111كان اخلاة ـزء مـا برنـام التعلـيم اككـ مي
للتعليم االبتدا ي (املست ا األمبل ما املدااس االبتدا يـة) ،مبالتعلـيم االعـدا ي (املسـت ا الثـاين
ما املدااس االبتدا ية) ،مبالتعلـيم الثـان ي العـايل (املـدااس الثان ملـة) .مبيـري تنفيـذ اخلاـة مـا
خالل االت التعليم الـيت تتصـل بامل ضـ ع (مثـل اجملـاالت التعليميـةل الفـر مباجملتمـع ،مبالفـر
مبالقيّم مبالفا مبالثقافـة ،مبالفـر مبالصـحة) مبأملضـا مـا خـالل تنفيـذ امل اضـيع التعليميـة القـاملة
لعدة قااعات مثل التعليم املتعد الثقافـات مبالتنميـة القخصـية مباال تماعيـة ا بـرام التعلـيم
املداسي ا املدااس االبتدا ية مبالثان ملة.
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 - 14مبتتضما التعليمات التنظيمية الترب ملة املعتمدة لكل سنة تقييميـة عمـا للتثقيـ ا
ال حق ق ارنسان جلميع األافال مبالتالميذ مبالاالب .مبهي تنفذ أساسا ما خـالل الـ ام
املعتمدة للمركز املع باملن جية مبأسالي التربية مبمكاتب ارقليمية .مبقد أ م م ض ع إذكـاء
ال عي حبق ق ارنسان ،ا ا ذلك املسامباة بل اجلنسل مبالتعامبن مع اجملتمع املـدين مبم ضـ ع
حق ق ارنسان ،ا مجيع أن اع التعلـيم  -مـا خـالل كبـاا املـ ظفل التربـ ملل ،مباملستقـااملا
التعليميل ،مبمنسقي أنقاة ال قاملة ،مبالتثقي ا ال الن التعليميـة ،مبعلـم الـنفس ،مبالعلـ
اال تماعية مبالتعليم املتعـد التخصصـات ،مبامل اضـيع املتعلقـة بالتربيـة ،مبالتربيـة خـااج أمبقـات
التــداملس ،مبالتعلــيم ا مرحلــة مــا قبــل االلتحــاق باملداســة ،مبالدااســات التءهيليــة املتخصصــة
الن ا ية مثل األخالقيات ،مبما إىل ذلك.
 - 12مبا عا  ،4182نظم مبزااة التعليم مبالعل مبالبح ث مبالرملاضـة الـدمباة السا سـة
عقرة ألمبملبيا حق ق ارنسان السـن ي لتالميـذ املـدااس الثان ملـة .مباهلـد مـا هـذه املسـابقة
ه تعزملز الركا ز األساسية للداقرااية ا سل فاكيا ا أمبسـاط الدااسـل اكـدملثي السـا ،مـع
التركيــز بقــكل خــاو علــى محاملــة حق ـ ق ارنســان مبإعماهلــا ،مبزملــا ة املعرفــة بقــءن حق ـ ق
ارنسان ،ا ا ذلك حق ق األافال ،مبف م ا .مبكان حق ق ارنسان للمـرأة مباملسـامباة بـل
اجلنسل نا م ض ع املسابقة ا عا .4182
 - 12مبخالل الفترة قيد االسـتعراا ،اضـالع املع ـد الـ ا السـل فاكي للتعلـيم ،بالتعـامبن
مــع مع ــد املعل مــات مبالتنبــجات ا ــال التعلــيم مبهي ــة التفتــيل علــى املــدااس اكك ميــة،
قــرمبع لرصــد مبتقيــيم حق ـ ق ارنســان ا املــدااس ،تضــما إ ــراء اختبــااات ملعــاا
التالميــذ ا الص ـ التاســع ا املــدااس االبتدا يــة مبالص ـ الرابــع ا املــدااس الثان ملــة بقــءن
حقــ ق ارنســان .مبحُللــ ن عيــا كتــ مداســية خمتــااة لتحدملــد كيفيــة معاملتــ ا كقــ ق
ارنســان .مبتتضــما إ ــراءات اختيــاا الكتـ املداســية اجلدملــدة عمليــات فحــ .للتءكــد مــا
عــرا املعل مــات بءســل ب ــ متييــزي .مبأعــد املع ــد الــ ا الســل فاكي للتعلــيم أهــدافا
مبمضــامل للتنقــ ة مبالتعلــيم علــى أســاس تعــد الثقافــات لكــي تــداج ا الــ ام التعليميــة
اكك مية للمست ملل الصفري مباألمبل ما التصني الدمبيل امل حد للتعلـيم (،)4188-4112
تتضما تـداب ملنـع مجيـع أشـكال التمييـز ،مبالعنصـرملة ،مبكراهيـة األ انـ  ،مبمعـا اة السـامية،
مب ها مـا مظـاهر التعصـ  .مبعلـى الصـعيد ارقليمـي ،ملـتم إ مـاج هـذه املسـءلة ا املمااسـة
العملية ما خالل بـرام التعلـيم املداسـي ،مباملبـا ئ الت ي يـة الداخليـة للمـدااس ،مبالق اعـد
الداخلية للمدااس .مبعلى الصعيد املداسي ،ملضـالع منسـق شـجمبن حقـ ق ارنسـان مبال قاملـة
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مـــا املخـــداات ،مباملستقـــاامبن التعليميـ ـ ن ،مبمعلمـ ـ ذمبي االحتيا ـــات اخلاصـــة ،مبمعلمـ ـ
الفص ل ،باملسجمبلية عا أ اء تلك امل ا .
 - 13مبتــ يل اجلم املــة الســل فاكية االهتمــا ال ا ــ رذكــاء الــ عي حبقــ ق ارنســان
مباملسامباة بل اجلنسل مـا خـالل اكمـالت ارعالميـة .مبقـد اضـالع بـءك محلـة إعالميـة ا
هــذا اجملــال ا إاــاا أنقــاة املقــرمبع ال ـ ا ملع ــد املســامباة بــل اجلنســل خــالل ابيــع عــا
 .4182مبكان اهلد ما اكملة ه لف االنتباه إىل الفج ة القا مـة بـل أ ـر الر ـل مبأ ـر
املرأة مبتدين األ ر املدف ع لقاء عمل املرأة عم ما.
 - 16مبملضالع مع د القباب السل فاكي بءنقاة تثقيفيـة مبت ع ملـة بقـءن حقـ ق ارنسـان.
مبا كان ن األمبل /ملسم  ،4182نظم املع د املكتبـة اكيـة رتاحـة فـرو إ ـراء حـ اا ـ
امسي بل القرّاء  -أفرا ما أ لبية السـكان بقـءن الكتـ  -مبأفـرا مـا الف ـات ا رمبمـة مـا
الســكان .مبا عــا  ،4182نُظمـ مســابقة ا الفنـ ن مبان اب للمــدااس االبتدا يــة ،بعنـ ان
”حق ق ارنسان ما خالل عي ن األافـال“ ،برعاملـة نا ـ ا ـيس الـ زااء مبمبزملـر القـجمبن
اخلاا ية مباألمبامببية.
حتليل ال ضع القا م مبتا ا االجتاهات
 - 12ال ملـزال اجملتمـع السـل فاكي دافظــا نسـبيا ،إذ ملعلـا قاـاع كــب مـا السـكان انتمــاءه
للكنيسة الكاث ليكية .مبا ظل هذه البي ة ا افظة مل د عم ق ي للت زملع التق ليدي النماـي
للم ا مبال ا بات بل الزمب ات/األم ات مباألزمباج/انباء .مبال ملزال هنايف مسـت ا عـال مـا
القب ل بنم ذج لألسـرة ملقـ علـى أن الر ـل هـ عا ـل األسـرة مباملـرأة تقـ برعاملـة األافـال
مباألسرة املعيقية .مبتقابـل السياسـات الـيت ترمـي إىل القضـاء علـى الق الـ النمايـة اجلنسـانية
قامبمة ا هذه البي ة املسيحية ا افظة ،اليت تفضل التءكيد على الفرمبق البي ل ية بـل الر ـل
مباملرأة مبما ملترت على ذلك ما تقسيم ”ابيعي“ للعمل مبأ مباا اجلنسل.
 - 11مبأحد نتا استمراا التنميط اجلنساين ه أن اعاملة األافـال مبأفـرا األسـرة انخـرملا
ما زال تعت ما عمل املرأة .مبال ملستفيد س ا عد قليل دا ما انباء ما إ ازة ال الدملـة.
مبمما ا ل مبن ع ة كث مـا النسـاء إىل سـ ق العمـل اخنفـاا مسـت ا مقـااكة الر ـل ا
األعمال امل لية مباالفتقاا إىل اخلدمات العامة مباخلاصة (أمب عد إمكانية اكص ل علي ا ماليـا).
مبنظــرا ألن املــرأ ة مــا زالــ تتحمــل معظــم املســجمبلية عــا اعاملــة أفــرا األســرة املعــيلل ا
ســل فاكيا ،فــإن تزاملــد مباهــا ا عــامل العمــل املــدف ع األ ــر ملعـ أن علي ــا بصـ اة متزاملــدة
االضــاالع بع ـ ء مــز مبج .مبتق ـ نســاء كــث ات برعاملــة أفــرا مســنل ا األســرة مبن أن
تت فر هلا األ زة املال مة أمب إمكانية اكص ل على اخلدمات.
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 - 12مبمثة عامل ا يسي ا مبضع املرأة مبالر ل ا اجملتمع مبه العالقة بـل العمـل املـدف ع
األ ر مب املدف ع األ ر مبت زملع العمل املـدف ع األ ـر بـل الر ـل مباملـرأة .مبهنـايف
تفامبت بل اجلنسل منذ أمد ا ملل ا ختصي .العمل ـ املـدف ع األ ـر .مبا عـا ،4181
قضـ املــرأة العاملــة ا املت ســط أابعــة أمثــال عــد الســاعات الــيت ملقضــي ا الر ــل العامــل ا
اعاملة األافال ،مباعاملة البالغل ،مبالعمل امل يل ،أي العمل املدف ع األ ر.
 - 21مبما اجلدملر باملالحظة أملضا أن هنـايف بُعـد نسـاين م ـم لتـءث ال الدملـة علـى عمالـة
املرأة مبالر ل  -إذ أن مب أافال مبن سـا السا سـة ا األسـرة ملقلـ .بدا ـة كـب ة مـا
معدل عمالة املرأة مبلكن ملرفع ما معدل عمالة الر ـل .فمعـدل عمالـة املـرأة ا الف ـة العمرملـة
 22-43سنة اليت لدمل ا افل مبن سا السا سـة ملقـل عـا  21ا املا ـة ا حـل ملبلـغ املعـدل
بالنسبة للر ل ا نف س الف ـة العمرملـة مبا نفـس املرحلـة مـا ال الدملـة أكثـر مـا  12ا املا ـة.
مبا حل ملبلغ الفرق ا معدل عمالة الر ل الذي لدمل أافال مبالذي بـدمبن أافـال  88نقاـة
م ملة ،أي أن الر ل الذي لدمل أافال تكـ ن فرصـ ا اكصـ ل علـى عمـل أكـ مـا فـرو
الر ل بدمبن أافال ،فإن الفرق بل املرأة اليت لدمل ا أافـال مبالـيت بـدمبن أافـال ملبلـغ 4612-
نقاــة م ملــة( .)82مبا الســن ات األخ ـ ة ،زا الفــرق فعليــا بالنســبة للمــرأة ،إذ كــان 4212-
نقاة م ملة ا عا .4111
 - 28مبتتســع الفج ـ ة بــل أ ــر الر ــل مباملــرأة لقــاء العمــل بعــد مــيال كــل افــل إضــاا.
مبملكمــا أحــد أســباب هــذه املقــاكل اهليكليــة ا أن انتقــال املــرأة إىل عمــل مــدف ع األ ــر
ال ملقابل بدا ة كافية انتقال الر ل إىل عمل مدف ع األ ر ا البي ( .)81
 - 24مبتتبدا األفكاا النماية بقءن مبا الر ل مباملرأة ا األسـرة ا اختيـاا ال الـد الـذي
ملقــد الرعاملــة القخصــية للافــل بعــد الاــالق .ذلــك أن األاف ـال مل ضــع ن حت ـ الرعاملــة
القخصية لأل ا حن  13ا املا ة ما اكاالتح مبمل ضع ن حت الرعاملـة القخصـية لـألب ا
 81ا املا ــة مــا اكــاالت ،مبملصــدا أمــر بــءن تكـ ن الرعاملــة بالتبــا ل ا حنـ  3ا املا ــة مــا
اكاالت( .)82مبهذا االجتاه ملعكس التص ا النماي لدمبا كل ما األ مباألب ا تنق ة األافـال
__________
( )82بيانات عا  ،4188الف ـة العمرملـة لل الـدملا ا سـا  22-43سـنة مبلـدمل ما افـل سـن  84سـنة أمب أقـل مباللـذملا
بدمبن أي أافال (املصدال املكت ارحصا ي للجماعات األمبامببية).

( )81اافكل  ،ن 4182 ،.ل سياسة إ ازة ال الدملة ا السـ ملدل تا اهـا مبالـدامبس املسـتفا ة .مباقـة مقدمـة ا الـدمباة
السابعة مباخلمسل ،املعق ة ا آذاا/مااس  ،4182للجنة مبضع املرأة التابعة لألمم املتحدة ،ني مل ايف.
( )82مصدا ارحصاءاتل املكت املركزي للعمل مبالقجمبن اال تماعية مباألسرة.www.upsvar.sk ،
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س ـ اء مــا ان ـ ال ال ـدملا أمب القضــاة ،مبإن كان ـ مثــة ع امــل أخــرا تلع ـ مباا أملضــا ا
األحكا (من ا ياب االهتما ما ان انباء أنفس م باملقااكة ا اعاملة األافال).
 - 22مبالفج ة بل اجلنسل ا األ ا تك ن أمبسع ما اكـا ا األشـخاو اكاصـلل علـى
تعلــيم عــال ،األمــر الــذي ملق ـ إىل أن االســتثماا ا التعلــيم ،أي اأس املــال البقــري ،ملعاــي
عا دا أك ا حالة الر ل عن ا حالة املرأة .مبملر ـع هـذا الفـرق أساسـا إىل الفصـل األفقـي
بــل القااعــات علــى أســاس املفــاهيم النمايــة لـــ ”عمــل املــرأة“ ،الــذي ملــنعكس ا اختيــاا
م اضيع الدااسة .مبنتيجة لالجتاهات السا دة ا املاضـي مبامل اقـ النمايـة ،فـإن العمـل الـذي
تج مل املرأة ملعت عا ة أقل قيمة مبملنعكس ذلك علـى األ ـر املـدف ع ا القااعـات الـيت ملغلـ
علي ا الاابع األنث ي .مببالر م ما أن املرأة تتمتع ست ا يد ـدا مـا التعلـيم ،فإهنـا تعجـز
عــا حتقيــق أ ــر مكــاف أمب ال ت ـتمكا مــا تقلــي .الفــرق ا األ ــر إال عــدل باــيء ــدا.
مبملج ي عد تناس حصة ال ا بات ال الدملة اليت تتحمل ا املرأة بارضافة إىل الع ا ـق اهليكليـة
األخرا إىل اكد ما عا د االستثماا ا التعلـيم مبهـدا م اهـ املـرأة مبإمكانيـة االسـتفا ة مـا
اأمساهلا البقري.
 - 22كما تتجلى املفاهيم مبالتحيزات النماية بقءن ”العمل املناس للمرأة“ ا امل ضـ ع
الذي خيتاا القـخ .أن ملداسـ  .مببـالر م مـا أن نسـبة املـرأة بـل خريـي التعلـيم العـايل ا
سل فاكيا كان أك ما نسبة الر ـل علـى مـدا عـدة سـن ات ،فـإن مـا امل ـم أن ملنظـر إىل
هيكل امل اضيع اليت ملكمل كـل منـ ما ااسـت ا .مبتعـد امل اضـيع التقنيـة مبالرملاضـية مـا أفضـل
املجهالت مبأملسرها قابلية للتابيق .مبا عا  ،4188كان حن  22ا املا ة مـا مجيـع اخلـريل
الذك ا ا التعليم العايل (املرحلتـان  3مب  6مـا التصـني الـدمبيل امل حـد للتعلـيم) قـد اسـ ا
م اضيع املاضية مبعلمية مبتكن ل ية .أمـا ا حالـة املـرأة ،فقـد كانـ النسـبة  8816ا املا ـة
فقط ،مبعلى مـدا السـن ات العقـر املاضـية كانـ نسـبت ا ا حـدمب  86-88ا املا ـة(.)41
مبملعد نظا التعليم ا ال ق ذات قااعا اقتصا ملا ما قااعات سـ ق العمـل ،ملتميـز مـا ناحيـة
شيمنــة املعلمــات بدا ــة عاليــة مبلكــا أملضــا شيكــل هرمــيل إذ كلمــا ااتفــع مســت ا التعلــيم،
تصبت نسبة املرأة بـل املعلمـل أقـل .ففـي عـا  ،4188كانـ ارنـاث ملقـكلا نسـبة  12ا
املا ة ما معلمي املدااس االبتدا ية (املرحلة  8ما التصني الدمبيل امل حـد للتعلـيم) ،مب  28ا
املا ة ما معلمـي املـدااس الثان ملـة (املرحلـة  2مـا التصـني املـذك ا) ،أمـا ا التعلـيم العـايل،

__________
( )41املكت ارحصا ي للجماعات األمبامببية.http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do ،
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املرحلتان  3مب  6ما التصني ) فقد كان نسبت ا  22ا املا ة فقط( .)48مببلغـ النسـبة ـ
املعدلة للفج ة بل اجلنسل ا قااع التعليم حن  86ا املا ة ا عا .4188

املا ة 6
العن

ضد املرأة مباالجتاا باملرأة

التقرملع مبالتداب السياسية
 - 23اعتمــدت اجلم املــة الســل فاكية عــد ا مــا التــداب مباملبــا اات ملكافحــة العنـ ضــد
املرأة .مبقد تسب الاابع القامل لعدة قااعـات لقضـية العنـ ضـد املـرأة مبصـع بة معاجلتـ ا،
ا ا ذلك أهنا كان لزما ا ملل تعد ما ا ظ اات اليت أصبح في ا املقـاكل الـيت مل حتـل
بعد متثل زءا عا ملا مبوايا ا اكياة ،ا و املقاكل مبتراكم ا .مبملعاين ال ضع ليس فقـط مـا
سـ ء الف ــم مبامل اق ـ اخلاا ــة جتــاه العنـ ضــد املــرأة ا اجملتمــع ،بــل أملضــا مــا االفتقــاا إىل
خــدمات منســقة مبمتخصصــة مبمتا ـ اة ملســاعدة ضــحاملا هــذا العن ـ  .مبقــد قام ـ حك مــة
اجلم املة السل فاكية ،إ ااكا من ا هلذه األم ا مبسعيا من ا إىل تغي هذا ال ضـع ـ املـ اف،
باعتمــا خاــيت عمــل مبانيــتل ملنــع العن ـ ضــد املــرأة مبالقضــاء علي ـ خــالل الفتــرة قيــد
االستعراا ،تغايان الفترتل  4184-4112مب  4182-4182على الت ايل.
 - 26مبا عا  ،4111أظ ر تقرملر التقيـيم املتعلـق بتنفيـذ خاـة العمـل ال انيـة ملنـع العنـ
ضد املرأة مبالقضاء علي  4111-4113 ،أن هنايف م ـا معينـة قـد أجنـزت بالفعـل .مبمـا بـل
املقاكل اليت مل حتل بعد هي مقكلة عد تـ فر العـد الكـاا مبالن عيـة املال بـة مـا اخلـدمات
املقدمــة إىل املــرأة الــيت تعــاين مــا العن ـ  .مبتتصــل املســءلة علــى مب ـ اخلص ـ و ـدا ت ـ فر
اخلدمات مبن عيت ا بالقياس إىل املعامل األمبامببية ،مبتنسيق عمل امل ا اليت تقد املسـاعدة علـى
الصــعيد ارقليمــي ،مبمت ملــل اخلــدمات املقدمــة ا هــذا اجملــال .مبأكــد التقرملــر علــى ضــرمباة أن
ملك ن هنايف تنسيق كامل بل مجيع عناصـر املسـاعدة املقدمـة إىل ضـحاملا العنـ بإنقـاء أفرقـة
لتنسيق التدخالت ا مجيع منااق سل فاكيا .كما أبرز التقرملر ضرمباة حتسل ن عيـة التـدامل
بالنســبة جلميــع امل ــا الــيت تتعامــل مــع ضــحاملا العنـ  .مبمــا بــل التــداب الــيت ُا ــي أنـ ملنبغــي
م اصلت ا ه مجع بيانات إحصا ية مبحبثية بغـرا حتسـل األنقـاة الـيت تسـت د منـع العنـ
ضد املرأة مبالقضاء علي ا السن ات .4184-4112
__________
( )48املكتـــ ـ ارحصـــــا ي للجماعـــــات األمبامببيـــــةل http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-
.07032013-AP/EN/3-07032013-AP-EN.PDF
14-57454

33/106

CEDAW/C/SVK/5-6

 - 22مبقد تبل مـا تنفيـذ امل ـا املنصـ و علي ـا ا خاـة العمـل ال انيـة ملنـع العنـ ضـد
املرأة مبالقضاء عليـ للفتـرة  4111-4113أن العنـ ضـد املـرأة يـري التصـدي لـ ا إاـاا
اختصاصــــات مبزااات الداخليــــة مبالتعلــــيم مبالعمــــل مبالصــــحة ا اجلم املــــة الســــل فاكية
مبمجسسات مبهي ات أخرا ،مبخباصة منااق اككم الذاف ،ما خالل ار ـراءات مبالسياسـات
العا ملــة هلــذه اهلي ــات مــا أ ــل منــع اجلــرا م املرتكبــة ضــد األفــرا مبالقضــاء علي ــا مبمســاعدة
ضــحاملاها .مباكــا كفالــة تقــدمي مســاعدات شــاملة مبكاملــة عــا ارملــق التعــامبن فيمــا بــل
املتخصصل ا اهلي ات السالفة الذكر مبالتعامبن مع السلاات ارقليمية مبا لية مباملنظمـات ـ
اكك مية.
 - 21مبقد بُني خاة العمـل ال انيـة ملنـع العنـ ضـد املـرأة مبالقضـاء عليـ - 4112 ،
 )4112( 4184على أساس األهدا التقغيلية لالستراتيجية ال انية ملنع العن ضـد املـرأة
مبا األسرة مبالقضاء علي  ،مبا ّات تلك األهدا ا ض ء اخل ة اجلدملدة مبمتالبـات ال ثـا ق
مباملمااســات الدمبليــة .مبتصــال امل ــا أساســا ا ســياق اخلاــة الســابقة عــا ارملــق اختــاذ تــداب
دــد ة ،مــع إضــافة املســا ل املتعلقــة بالنتــا مبأعمــال الرصــد ارحصــا ية إىل ــال البحــث.
مباستكمل امل ا بثالث االت إاشا ملةل تثقي مبت عية القا مل على م ا تقـدمي املسـاعدة،
مبالعن ضد املرأة ا أماكا العمل ،مبالعمل مع مرتكيب العن .
 - 22مباســتند حتدملــد امل ــا الــيت نصـ علي ــا خاــة العمــل ال انيــة ملنــع العنـ ضــد املــرأة
مبالقضاء عليـ  4184-4112 ،إىل املالحظات اخلتامية للجنة األمم املتحدة املعنية بالقضـاء
على التمييز ضد املرأة .مبستق املنظمات اكك مية بـدمبا حيـ ي ا تنفيـذ خاـة العمـل
ألن لدمل ا سن ات عدملدة مـا اخلـ ة مباملعـاا املتخصصـة ا التعامـل مـع العنـ ضـد املـرأة.
مب قاانت ا باخلاة السـابقة ،تغاـي خاـة العمـل اكاليـة للسـن ات  4184-4112عـد ا أكـ
ما أنـ اع العنـ مبلكنـ ا مـا زالـ ال تغاـي مجيـع أشـكال العنـ الـيت مت حتدملـدها .مبتر ـع
أسباب ذلك إىل أن بعد أشـكال العنـ ال حتـدث ا اجلم املـة السـل فاكية بسـب ثقافتـ ا
مبتقاليدها ،مببعـد أشـكال العنـ هـي م ضـ ع خاـط عمـل أخـرا ،مبالـبعد انخـر سـيتم
التعامل مع عا ارملق خاط عمل تالية ا املستقبل.
 - 811مبقد قدم مبزااة العمل مبالقجمبن اال تماعية مباألسرة مقـرمبع خاـة عمـل مبانيـة
ملنــع العن ـ ضــد املــرأة مبالقضــاء علي ـ  ،4182 - 4182 ،ملتمثــل اهلــد من ـ ا ا مبضــع
سياسة مبانية شاملة مبتنفيذها مبتنسيق ا .مبعُرضـ خاـة العمـل ال انيـة املقترحـة ملنـع العنـ
ضد املـرأة مبالقضـاء عليـ  4182-4182 ،مبمبفـق علي ـا ا ا تمـاع اكك مـة السـل فاكية ا
 81كان ن األمبل /ملسم  .4182مببالر م ما استمراا تنفيذ امل ا ا ـد ة ا خاـط العمـل
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الســابقة مبحــدمبث حتــريف إيــايب ا مســءلة العنـ ضــد املــرأة ا الســن ات األخـ ة ،فإنـ مبفقــا
خلاة العمل ال انية ال بد ما التسليم بءن ال مل د ا سل فاكيا ح انن نظا منسـق لتقـدمي
املساعدة إىل النساء الالف ملعانل ما العن أمب لت ف مبقاملة أمبلية ما هذا العن  .مباهلـد مـا
خاة العمل ال انية املقترحة ه مبضع سياسـة شـاملة علـى الصـعيد الـ ا بقـءن منـع العنـ
ضد املرأة مبالقضاء عليـ  ،مبتنفيـذ تلـك السياسـة مبتنسـيق ا .مبتتضـما اخلاـة مقترحـات دـد ة
تقمل إعدا قان ن بقءن العن امل يل مبالعنـ ضـد املـرأة ،مبإنقـاء مركـز للتنسـيق املنـ جي،
مب عم اخلدمات مبالتثقي مبال عي ا هذا اجملال.
 - 818مبمثة مبثيقـة اسـ تراتيجية م مـة بقـءن اجل ـ الراميـة إىل مكافحـة االجتـاا بالبقـر هـي
ال نام ال ا ملكافحة االجتاا بالبقر للسـن ات ( 4182 - 4188اعتمـد ـ قـراا
حك مة اجلم املة السل فاكية اقم  26الصا ا ا  86شـباط/ف املر  ،)4188ملتمثـل اهلـد
من ـ ا مبضــع اســتراتيجية مبانيــة شــاملة مبفعالــة ملكافحــة االجتــاا بالبقــر تــدعم إنقــاء تفــاهم
متبا ل مبنقاط منسق بل مجيع القااعات ما أ ل القضـاء علـى خمـاار راـة االجتـاا بالبقـر
مبمنــع مبق ع ــا ،مبأملضــا مــا أ ــل في ــة الظــرمب لتقــدمي الــدعم مباملســاعدة إىل ضــحاملا االجتــاا
بالبقر مبكفالة محاملة حق ق ارنسان اخلاصة شم مبكرامت م.
 - 814مبمثــة أمبل ملــة تتمثــل ا التحض ـ للتص ـدملق علــى اتفاقيــة لــس أمبامببــا بقــءن منــع
مبمكافحة العن ضد املرأة مبالعن امل يل ،ا ا ذلـك إ ـراء التعـدملالت التقـرملعية الالزمـة
لتنفيذ االلتزامات املنص و علي ا في ا.
 - 812مبتق ـ إ ااة املســامباة بــل اجلنســل مبتكــافج الفــرو مبمع ــد حب ـ ث العمــل مباألســرة
بإعـدا تق رملر سن ي بقـءن العنـ ضـد املـرأة ملُقـيم ناـاق مبمـدا فعاليـة التـدخالت املقدمـة
لصا ضحاملا العن ضد املرأة.
 - 812مبقــد أمبكلـ خاــة العمــل ال انيــة ملنــع العنـ ضــد املــرأة مبالقضــاء عليـ -4112 ،
 4184إىل مكت القراة اجلنا ية ا ا اسة ق ات القـراة م مـة إعـدا تق رملـر اصـد بقـءن
االستبعا ما السكا املقـتريف خـالل الفتـرة مـا  83كـان ن األمبل /ملسـم  4111إىل
 28آذاا/مااس  .4181مبملتصل التقرملر بتعدملل قـان ن قـ ات القـراة ،الـذي مل سـع ناـاق
سلاة ضابط القراة لتقمل استبعا مرتك العن مـا ارقامـة ا مسـكا مقـتريف ملـدة 21
ســاعة .مبأظ ــرت اخلـ ة أنـ ا حــاالت معينــة تصــا فتــرة الـــ  21ســاعة اخلاصــة باســتبعا
مرتك العن عالة هناملة األسب ع أمب عالة عامـة أمب مل مـا مـا ـ أملـا العمـل ،األمـر الـذي
ال ملتيت للضحاملا فرصا كافية الختاذ ترتيبات مجسسية مناسبة كالت م .مبمـا مث ،عُـدل القـان ن
حبيث ال حتس فترة االستبعا أثناء أملا السـب مباألحـد مبالعاـالت العامـة .مبال حتسـ فتـرة
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االســتبعا حاليــا إال أثنــاء أملــا العمــل حبيــث ملتـ فر للضــحاملا مبالســلاات املســجمبلة فتــرة زمنيــة
أاـ ل للتعامــل مــع اكالــة .مبقــد أفــا تقرملــر الرصــد الــذي أعدتـ مبزااة الداخليــة بـ امب ا مب
أفعال إيابية بقءن التعدملل السال الذكر.
 - 813مبتعكـ اجلم املــة الســل فاكية حاليــا علــى ارعــدا للتصـدملق علــى اتفاقيــة لــس
أمبامببا بقءن منع مبمكافحة العن ضد املرأة مبالعن امل يل (اسانب ل ،م عـة معاهـدات
لس أمبامببا اقم  ،481ملُقاا إلي ا فيمـا مللـي باسـم ”اتفاقيـة اسـانب ل“) ،الـيت اعتمـدت ا
عا  .4188مبمبقع اجلم املة السل فاكية االتفاقيـة ا اسـانب ل ا  88أملاا/مـامل .4188
مبتعد االتفاقية ال ثيقة الدمبلية األمبسع نااقا ا هذا اجملال اليت تن .علـى عـد التسـامت مالقـا
مع العن ضد املرأة مبالعن امل يل .مبهي أمبل صك شامل مب قيق مبملز قان نا ملنع مبمكافحـة
العنـ ضــد املــرأة مبالعنـ املـ يل علــى الصــعيد األمبامبيب .مبتعــد معـامل حقـ ق ارنســان الــيت
حتد ها االتفاقية معامل باازة مل اصـلة مناققـة امل ضـ ع .مبتعتـ االتفاقيـة أن العنـ ضـد املـرأة
اثل انت اكا كق ق ارنسان مبشكال مـا أشـكال التمييـز ضـد املـرأة .مبملعـد التمييـز ضـد املـرأة
إنكااا ملبدأ املسامباة بل اجلنسل مبلتسامبي الر ل مباملرأة ا اكق ق .مبتت خى االتفاقيـة إنقـاء
فرملق مبيل ما اخل اء املستقلل لرصد تنفيذها على الصعد ال انية.
 - 816مبا الســياق الــدمبيل ،كان ـ اجلم املــة الســل فاكية مــا أمبا ــل الــدمبل األعضــاء ا
لــس أمبامببــا ا الت قيــع علــى اتفاقيــة اســانب ل ا مل ـ فــتت بــاب الت قيــع علي ــا مبه ـ 88
أملاا/م ـامل  4188ا اســانب ل .مببت قيــع االتفاقيــة تك ـ ن اجلم املــة الســل فاكية قــد أعا ـ
إشااة مباضحة بءهنا لا تغد الار عا هـذه الظـاهرة السـلبية الـيت لـيس اجملتمـع السـل فاكي
املعاصــر دصــنا ضــدها .مباالتفاقيــة تعــد معاهــدة مبليـة متعــد ة األاــرا ذات اــابع ا اســي،
مبمعاهــدة مبليــة بقــءن حقـ ق ارنســان مباكرملــات األساســية ،مبمعاهــدة مبليــة ترسـ بصـ اة
مباشرة حق ق مبمبا بات األشخاو الابيعيل مبالكيانات االعتبااملـة ،مبمعاهـدة مبليـة ملقتضـي
تنفيذها سا قان ن .مبعمال باملا ة  )2( 2ما ست ا اجلم املة السل فاكية ،ملقـترط اكصـ ل
علــى م افقــة اجمللــس الـ ا للجم املــة الســل فاكية قبــل التصـدملق علي ــا .مب ـ املــا ة 2
( ) 3ما ست ا اجلم املـة السـل فاكية ،فإهنـا تسـبق القـان ن ا أمبل ملـة تنفيـذها .مبقـد أ ـرت
اكك مة مدامبالت بقـءن االتفاقيـة ا لسـت ا املعقـ ة ا  2أملاا/مـامل  ،4188الـيت اختـذت
في ــا القــراا اقــم  422بقــءن ت قيــع اجلم املــة الســل فاكية علي ــا اهنــا بالتص ـدملق علي ــا.
مببالنظر إىل اتساع نااق املسـا ل الـيت تغاي ـا االتفاقيـة ،مبالتحليـل املـ ز الـذي أ ـري لألثـر
التقرملعي لالتفاقية ،مباكا ة إىل إنقاء هي ـة تنسـيقية مركزملـة (املـا ة  81مـا االتفاقيـة) ،مللـز
حاليا إقراا بعد التعدملالت التقرملعية ارضافية مبإنقاء ترتيبات مجسسية مركزملـة لكـي ملتسـ
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تنفيذ االتفاقيـة ا سـل فاكيا .مبحتقيقـا هلـذه الغاملـة ،قامـ مبزااة العمـل مبالقـجمبن اال تماعيـة
مباألسرة بإعدا مقرمبع رنقاء مركز للتنسيق املن جي ملنع العنـ ضـد املـرأة مبالعنـ املـ يل
مبالقضاء علي ما ،مبتقدا إىل مكتـ اكك مـة ،مبهـ املقـرمبع الـذي سـينفذ مـا خـالل املـنت
النرمبييــة (آليــة التم ملــل النرمبييـــة) مبالــذي ملُعــد إجنــازه أحـــد القــرمبط األساســية لتصــدملق
اجلم املة السل فاكية على االتفاقية.
 - 812مبقد عقد مجمتر مبيل ا يسي بقءن اتفاقية ا براتيسالفا ا  42تقـرملا الثـاين/ن فم
 .4188مبقا بتنظيم املجمتر ،املعن ن ”السُبل الفعالة ملنع مبمكافحـة العنـ ضـد املـرأة مبالعنـ
امل يل“ لس أمبامببـا بالقـراكة مـع مبزااة العـدل باجلم املـة السـل فاكية مباملـنت املقدمـة مـا
النرمبمل  .مبحضر املجمتر ممثل  81ما الدمبل األعضـاء ا لـس أمبامببـا مبالـدمبل املسـتفيدة مـا
املنت املقدمة ما النرمبمل خالل الفترة .4182-4112
 - 811مبقد قمدم ا التقرملر السابق تفاصيل العق بات املنصـ و علي ـا ا القـان ن اجلنـا ي
على العنـ ضـد املـرأة .مباعتمـدت اجلم املـة السـل فاكية ا السـن ات األخـ ة سلسـلة مـا
التع ـدملالت التق ـ رملعية الــيت اال ـ خمتل ـ أحكــا القــان ن اجلنــا ي ،مبقــان ن ار ــراءات
اجلنا يــة ،مبقــان ن ار ــراءات املدنيــة ،مبالقــان ن املــدين ،مب ـ ه مــا الق ـ انل ،كان ـ هلــا
آثـــاا كـــب ة علـــى العق بـــات القان نيـــة املفرمبضـــة علـــى خمتلــ أشـــكال العنــ ضـــد املـــرأة
مباالجتاا بالنساء.
 - 812مبتكفل أحكا القان ن اجلنا ي للضحاملا سُـبل اكصـ ل علـى املسـاعدة القان نيـة مـا
خــالل مبا ـ ارعــال املفــرمبا علــى ســلاات إنفــاذ القــان ن .كمــا تــن .التقـرملعات علــى
تيس ـ أنقــاة منظمــات تقــدمي املســاعدة إىل الضــحاملا ،ــا ا ذلــك تقــدمي املق ـ اة القان نيــة.
مبملكفل القان ن اكايل للضـحاملا حـق اكصـ ل علـى املسـاعدة القان نيـة بـال مقابـل ا حـاالت
املاالبــة بتع ـ ملد ا الــدعامبا اجلنا يــة مبأملضــا ا قض ـاملا التع ـ ملد املدنيــة مــا خــالل مركــز
املساعدة القان نية(.)44
 - 881مبخالل الفترة  ،4182-4111أ ري عـد مـا التغـي ات التقـرملعية الر يسـية علـى
القان ن اجلنا ي تتصل نع العنـ ضـد املـرأة مبالعنـ املـ يل مبالقضـاء علي مـا .مبمشلـ هـذه
__________
( )44ال ملقد مركز املساعدة القان نية حاليا أي مساعدة قان نية أمب متثيل قان ين ا إ راءات القـان ن اجلنـا ي مبليسـ لـ
أملة فرمبع أمب مكات باخلااج .مبتتضما خاة العمل ال انية ملنع العن ضد املرأة مبالقضاء عليـ 4182-4182 ،
تكليفا ل زااة العدل باجلم املة السل فاكية (النقاة  )83بءن تقد تعدملال علـى القـان ن اقـم  4113/242ملـن.
على أن تقد املكات التابعة ملركز املساعدة القان نية ا اجلم املة السل فاكية مق اة قان نية إىل عمالء شـ مـا
بين م النساء املعرضات خلار العن مبأن ت فر متثيال قان نيا لضحاملا العن ضد املرأة أملضا ا القضاملا اجلنا ية.
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التغــي ات حتدملــد العناصــر القا مــة حاليــا املك نــة للجــرا م مبت ســيع ناــاق تلــك العناصــر
مبإضافة عناصر دملدة مك نة للجرا م عا ارملق إ خال تعدملالت على القان ن اجلنا ي اقـم
 .3411/211مب فيما ملتعلـق بتنفيـذ االتفاقيـة ،فـإن تعـاامل اجلـرا م ا القـان ن اجلنـا ي اكـايل
تتضما العن ضد املرأة مبالعن امل يل مبخص صال
اجلإائم الع هتاريد انيااة والصاحة (أااكاا الع اف الااري ضاري املاإأة) :العتال
(أ)
العمري (املادة  ،)144والعتل (املادة  ،)145والعتل اخلطأ (املادكااع  141و  ،)141والتساا
يف الرفاااة (املااادة  ،)141واالحلهاااض غااري العااانر (املااراد  ،)153-152واملساااعرية ع اا
االنتحاااار (املاااادة  ،)154واإلياااذاج الااااري (املادكااااع  155و  151فعاا ) ،وناا ا األعلااااج
واألنسجة واخلليا اريوع ذاع والتععيم اصررة غري مشإوعة (املادكاع  151و )112؛
(ب) اجلإائم ضري الكإامة اإلنسانية (أاكاا الع ف الاري ضاري املاإأة) :االغتصااب
(املادة  ،)111واالعترياج اجل سا (املادة  ،)222واالنتهاك اجل سا (املادكاع  221و )222؛
(ج) اجلإائم ضري األسإة والشااب (أاكاا الع ف االقتصاادا ضاري املاإأة والع اف
ال فساااا ضاااري املاااإأة) :اال ااااا يف اإلعالاااة اإلل امياااة (املاااادة  ،)221وذياااذاج اااااص قإياا
أو ااص حتت الإعاية (املادة )221؛
(د)
(املادة )311

اجلااإائم ضااري انعاارق وانإيااات األخااإى :العاارادة والتحااإيض ع ا الاغاااج

 - 888مبملتضــما القــان ن اجلنــا ي اكــايل تعرملفــا أمبســع كــث ا جلراــة ”إملــذاء شــخ .قرمل ـ
أمب شخ .حت الرعاملة“ (املا ة  .)411ف فقا للما ة  )8( 411ما القان ن اجلنا يل
” أا اااص يعارم اذياذاج ااااص قإيا أو اااص يتاارض رعايتاه أو كإايتاه ،مسااااا
معاناة ارينية أو معاناة عع ية ل شاص الذا كعإض لإليذاج،
(أ) االلإب أو الإال أو ال كم ،مسااا ذصااات أو حإوق مان تت اف األناراا،
أو اإلاالا ،أو املعام ااة االكدرائيااة ،أو التحااإم املسااتمإ ،أو التهرييااري ،مبااا يااؤدا ذض اخلاارإ
أو الكإب ،أو الع ا العسإا ،أو االاتا اك العاا فا ،أو غاري الال مان السا رك الاذا يعاإض
صحته الارينية أو العع ية ل اطإ ،أو خيل اأم ه،
(ب) اانإماااع دوع مااربر ماان الطعااام أو الإاحااة أو ال اارم ،أو انإماااع ماان الإعايااة
الشاصاااية اللاااإورية ،أو امللااااأ ،أو ال ظافاااة الصاااحية ،أو الإعاياااة الصاااحية ،أو الساااكن،
أو التإاية ،أو التع يم،
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(ج) ااإلحلاااار ع ا التساارا أو ككااإار أداج أنشااطة كتط ا أعااااج ارينيااة أو اه يااة
ال كت اس مع س ه أو حالته الصحية أو ميكن أع كلإ اصحته،
(د)

اتعإيله لتأثري مراد ميكن أع كلإ اصحته،

(ها) اتعييري ،اريوع مربر ،ذمكانية استفادكه مان املمت كاات الاع لا لاه اساتعماهلا،
يعاق االسجن ملرية كتإاوح اني ثلث ومثا س رات
ويعاق ا االسااجن ملاارية كتااإاوح اااني ساااع س ا رات و ااأ عشااإة س ا ة ماان يإكك ا اجلإميااة
امل صرص ع يها يف الفعإة ()1
(أ)

متسااا يف ذناق ذصااة االغة أو املرت،

(ب) لريوافع خاصة،
(ج) اعري ذدانته اارككاب اات اجلإمية أو ذ لق سإاحه مان حكام ساال ل حإياة
الرككاب ك ل اجلإمية خلا فتإة األراعة والعشإين اهإا األخرية،
(د)

اأس رب أاري خطررة

ويعاق االسجن ملرية كتإاوح اني أ عشإة و أ وعشإين سا ة أو االساجن ماريى انيااة
من يإكك اجلإمية املعإَّفة يف الفعإة ( )1متساااا يف ذحارياث ذصاااات حلسايمة اعارية أااااص
أو مبرت عرية أاااص
 - 884مباعتبااا ما  8أملل ل/سبتم  ،)42(4188أ م القان ن اجلنا ي عنصرا مك نا جلراـة
املا ة  261أ مـا القـان ن اجلنـا ي للمعاقبـة علـى راـة ” املالحقـة“،
التحرع اخلا
أي التحرع على املدا الا ملل بقخ .آخر ا اكا أن ملقكل للقخ .املتحرع بـ أسـبابا
للخ على حيات أمب صحت أمب حياة أمب صحة شخ .قرمل من أمب تنـال بدا ـة كـب ة مـا
ن عية حيات .
 - 882مبفيما ملتعلق بتح ملل الت ي الصا ا عـا االحتـا األمبامبيب  ،2011/36/EUاعتبـااا مـا
راـة االجتـاا بالبقـر ا املـا ة  )8( 822مب ()4
ا تعرمل
 8آب/أ ساس  ،4182أ
مــا القــان ن اجلنــا ي ارشــااة إىل ”االختاــا “ مب ”التس ـ ل“ ب صــف ما شــكال خاصــا مــا
أشــكال خــدمات الســخرة مب ”اســتغالل األنقــاة ار راميــة“ .مبا ال قــ ذاتــ  ،أضــيف
__________
( )42القان ن اقم  4188/464املعدل للقان ن اقـم  ،4113/218القـان ن اجلنـا ي ،بصـيغت املعدلـة ،مباملعـدل لقـ انل
معينة.
14-57454
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ارشــااة إىل ” الــزمباج القســري“ ب صــف شــكال خاصــا مــا أشــكال االجتــاا بالبقــر ،مبذلــك
استنا ا إىل اخل ات السابقة.
 - 882مبمثة خا ة أخرا م مة ما مب ـة نظرنـا مبهـي أحـدث تعـدملل أ خـل علـى القـان ن
اقــم  6411/483بقــءن تعـ ملد ضــحاملا ــرا م العنـ (  ،)42الــذي خــل حيــز النفــاذ ا
 8مت ز/مل لي ـ  4182مبالــذي أصــبت ب ـ مــا حــق ضــحاملا ــرا م اال تصــاب مباالعتــداء
اجلنســي مبارملــذاء اجلنســي اكصـ ل علــى تعـ ملد عــا الضــرا ـ املــا ي .مبملــن .التعـدملل
صراحة على أن اق لضحاملا اال تصاب ،مباالعتداء اجلنسي ،مبارملذاء اجلنسي ،اكصـ ل علـى
تع ملد عا األضراا البدنية النامجة عـا اجلراـة مبأملضـا علـى تعـ ملد عـا األضـراا ـ املا ملـة
الناجتة عن ا (الصدمة النفسية ،مبار ا  ،مبالقلق ،مبارحباط).
 - 883مبمثة تدب م م اختذ ملكافحة العن ضد املرأة مبه إقراا تعدملل القان ن املتعلـق بقـ ة
القــراة(  )43الــذي خــل حيــز النفــاذ ا  83كــان ن األمبل /ملســم  .4111مبعــزز التع ـدملل
سلاات ق ة القراة حبيث تقمل استبعا القخ .الذي اااس العن مـا السـكا املقـتريف.
مبعمــال بءحكــا املــا ة  42أ مــا القــان ن اقــم  2822/828بقــءن ق ـ ة القــراة ،بصــيغت
املعدلة ،لضابط القراة أن ملستبعد أي شخ .ما م ل أمب شقة أمب ها ما أشكال السـكا
املقتريف مع شخ .معرا للخار مبما املناقـة اجملـامباة لـ مباشـرة إذا مب ـدت شـ اهد تـدل
على أن مثة احتماال معق ال بءن ملق القخ .ا ظ ا باالعتداء علـى حيـاة القـخ .املعـرا
لل خار أمب صحت أمب حرملتـ أمب أن ملقـ بانتـ ايف كرامتـ ارنسـانية ،مبال سـيما إذا كانـ تلـك
االعتــداءات قــد مبقع ـ ا الســابق .مبملقــمل االســتبعا مــا الســكا املقــتريف حظــر خ ـ ل
القخ .ا ظ ا إىل السكا املقتريف ملدة  21ساعة مـا بـدء مبقـ االسـتبعا  .مباـق لضـابط
القراة أن ملستبعد هجالء األ شخاو مـا خـ ل السـكا املقـتريف ا يـاشم .مبإذا قمـد الـ
إىل ا كمة رصداا أمر قضا ي أثناء فترة االستبعا ما السـكا املقـتريف ،متـد فتـرة االسـتبعا
ما السكا املقتريف إىل حل بدء نفاذ قراا ا كمة بقءن الال .

__________
( )42القان ن اقم  4182/826املعدل للقان ن اقم  4116/483بقءن تع ملد ضحاملا را م العن  ،بصـيغت املعدلـة
بالقان ن  ،4111/22مباملعدل لق انل معينة.

( )43القــان ن اقــم  4111/228املعــدل للقــان ن اقــم  8222/828بقــءن ق ـ ة القــراة ،بصــيغت املعدلــة ،مباملعــدل
لق انل معينة.
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 - 886مبقــد ُعــدل قــان ن ار ــراءات املدنيــة( )46اعتبــااا مــا  8كــان ن الثاين/ملنـاملر 4181
استجابة لتقيـيم اسـتخدا اككـم املعـ ا عمـل القـراة .مبعـدل التعـدملل فتـرة االسـتبعا مـا
الســكا املقــتريف حبيــث ال تُحس ـ فتــرة االســتبعا الــيت مــدفا  21ســاعة أثنــاء أملــا الســب
مباألحد مبالعاالت العامة .مبتُحس فترة االستبعا مرة أخرا اعتبااا ما مل العمل التايل.
 - 882مبمثة تعدملل مأ خل علـى القـان ن املتعلـق باخلـدمات اال تماعيـة( )42بـدأ نفـاذه اعتبـااا
ما  8كـان ن الثاين/ملنـاملر  4182اسـتحدث مصـالت ”العنـ اجلنسـاين“ ب صـف اثـل حالـة
ما حاالت األزمات اال تماعية تك ن في ا حياة شخ .ابيعـي أمب صـحت أمب أسـرت معرضـة
للخار مبتتال قيا اخلدمات اال تماعية باختاذ إ ـراء عا ـل .مبملتـيت التعـدملل إمكانيـة تقـدمي
خــدمات ا تماعيــة ا مرافــق ارملـ اء العا ــل الــيت ال تتــاح إال لف ــات مســت دفة خمتــااة (مــثال
للمعرضــل خلاــر العن ـ امل ـ يل أمب العن ـ اجلنســاين ،أمب لضــحاملا ــرا م العن ـ ) .مبملســمت
بإخفاء مكـان العمـالء مبه ملتـ م بغيـة محاملـة حيـافم مبصـحت م .مبملتـيت القـان ن حاليـا إمكانيـة
إسداء مق اة ا تماعية متخصصة مبتقدمي خدمات ا مرافق ارمل اء العا ـل لف ـات مسـت دفة
معينة تقمل النساء املعرضات خلار العن .
 - 881مبقد أصدات مبزااة الصحة باجلم املة السل فاكية عـد ا مـا ال ثـا ق املتخصصـة ا
اجملال قيد االستعراا ،منـ ا مبـا ئ ت ي يـة إ را يـة متخصصـة للعـاملل امل نـيل ا ـال
الرعاملــة الصــحية ال ـذملا ملقــدم ن خــدمات الرعاملــة الصــحية إىل النســاء املعرضــات خلاــر
العن ( ،)41نُقرت ا عا  .4111مبا عـا  ،4181أعـدت مبزااة الصـحة مبـا ئ ت ي يـة
متخصصــة بقــءن ار ــراءات الـيت ملــتعل علــى مقــدمي الرعاملــة الصــحية اختاذهــا لابــالل عــا
حـاالت ارملــذاء اجلنسـي املقــتب في ــا لألشـخاو لغاملــة ســا  81سـنة ،نُقــرت ا لــة مبزااة
الصـــحة باجلم املـــة الســـل فاكية ،األ ـــزاء  ،6-2اجمللـــد  .31مبا عـــا  ،4181أصـــدات
ال زااة مبا ئ ت ي يـة متخصصـة بقـءن منـع العنـ بـل املرضـى املقـيمل ا مرافـق الرعاملـة
الصــحية الــيت تقــد خــدمات الرعاملــة النفســية ،نُقــرت ا لــة مبزااة الصــحة باجلم املــة
الســل فاكية ،األ ــزاء  ،81-84اجمللــد .مبا عــا  ،4184أصــدات الـ زااة مبــا ئ ت ي يــة
متخصصــة بقــءن أعــراا مبتقــخي .حــاالت إنــال القصــر أمب إســاءة معاملت ـ م أمب إملــذا م
__________
( )46القان ن اقـم  4112/223املعـدل للقـان ن اقـم  ،8262/22قـان ن ار ـراءات املدنيـة بصـيغت املعدلـة ،مباملعـدل
لق انل معينة.

( )42القــان ن اقــم  4111/221بقــءن اخلــدمات اال تماعيــة مباملعــدل للقــان ن اق ـم  8228/233بقــءن التــراخي.
التجااملة (قان ن التراخي .التجااملة) بصيغت املعدلة.
( )41نُقرت ا لة مبزااة الصحة باجلم املة السل فاكية ،اجلزءان  32مب  ،33اجمللد .36
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مبار راءات اليت ملتعل علـى مقـدمي الرعاملـة الصـحية اختاذهـا لابـالل عـا االشـتباه ا إنـال
القصر أمب إساءة معاملت م أمب إملذا م ،نُقرت ا لـة مبزااة الصـحة باجلم املـة السـل فاكية،
األ زاء  ،61-22اجمللد .61
 - 882مبا عا  ،4182مبُضع قان ن دملد ،هـ القـان ن اقـم  2418/832بقـءن النظـا
ال ا للمعل مات الصحية ،حتد النقاة  84ما املرفق الثـاين منـ إ ـراءات جت يـز البيانـات
القخصـــية لألشـــخاو ذمبي الصـــلة ر اا ـــا ا ”الســـجل الــ ا لألشـــخاو املقـــتب ا
تعرض م خلار ارنال أمب س ء املعاملـة أمب ارملـذاء مباألشـخاو الـذملا ااتكبـ حبق ـم أعمـال
عن “.
 - 841مبقــد شــاايف مكتـ املفـ ا اككـ مي املعـ جتمعــات الرمبمــا مقــااكة نقــاة ا
العمل املتعلق حبماملة حق ق املرأة ما االسـتغالل اجلنسـي ،مـع التركيـز بصـفة خاصـة علـى
نساء اا فة الرمبما ،الذي اضالع بـ ا اللجـان مباللجـان الفرعيـة مبأفرقـة اخلـ اء ذات الصـلة
(مثــل العمــل مــا أ ــل مكافحــة االجتــاا بالبقــر ا إاــاا الفرملــق العامــل املتعــد التخصصــات
مباملع نـع االجتـاا بالبقـر) فضـال عـا اهلي ـات االستقـااملة كك مـة اجلم املـة السـل فاكية.
مبمشل ال ثـا ق الـيت تعـامبن بقـءهنا املكتـ املـذك ا االسـتراتيجيات ذات الصـلة ملنـع اجلراـة،
مبمف ـ مكافحــة التاــر  ،مبخاــة العمــل ملنــع مجيــع أشــكال التمييــز مبالعنص ـرملة مبكراهيــة
األ ان ـ مبمعــا اة الســامية مب هــا مــا مظــاهر التعص ـ  ،إك .كمــا تعــامبن مكت ـ املف ـ ا
اكك مي ا إعدا ليل من جي للتعـر علـى ضـحاملا االجتـاا جتمعـات الرمبمـا .مبملتمثـل
اهلد ما هذا الدليل ا تعزملز األنقاة ال قا ية مبالت ع ملـة الـيت ملضـالع شـا العـامل ن ا م ـا
تقــدمي املســاعدة لصــا هــذه الف ــة املستضــعفة (مــثال ،األخصــا ي ن اال تمــاعي ن امليــداني ن
مباألخصــا ي ن اجملتمعي ـ ن) ال ـذملا ملعمل ـ ن ا البي ــة الابيعيــة جملتمعــات الرمبمــا شــد حتســل
إمكانية التعر على ضحاملا االجتاا ا تمعات الرمبما امل مقة.
 - 848مباضالع مكت املف ا اكك مي املع جتمعـات الرمبمـا باألنقـاة التاليـة ،مبذلـك
بالدا ة األمبىل فيما ملتصل بالعمل اال تماعي امليداينل


شرح مصالت االجتاا بالبقرح



االضــاالع بعمــل مبقــا ي مــع القــابات مبالفتيــات الــالف ملداســا ا املــدااس الثان ملــة
كماملت ا ما ارملذاءح



42/106

ت عية القابات مبالفتيات بقـءن خمـاار مبع اقـ االجتـاا بالبقـر ،فيمـا ملتعلـق
اهلجرة أل راا العمل القان ين مب القان ينح

انـ

14-57454

CEDAW/C/SVK/5-6



حتدملــد املتجـرملا باألافــال الـذملا البــا مــا ملســتغل ن فقــر ال الـدملا (قــد ملبيــع ال الــدان
افــال إىل املتج ـرملا لســدا ال ـدمل ن أمب للحص ـ ل علــى خــل ،أمب قــد ملصــبحان مــا
ضحاملا االحتيال املتصل بت ف فرو لألافال ا التعليم مبا حياة أفضل)ح



التحذملر ما أسالي االستغالل ،مبأسالي التجنيد ،مبالبلـدان األصـلية ،مببلـدان املـرمبا
العابر ،مببلدان املقصد.

تا ملر املجسسات
 - 844أنق ـ منــذ عــا  8222ف رملــق خ ـ اء مع ـ نــع العن ـ ضــد املــرأة مبا األســرة
مبالقضاء علي عمال بقراا حك مي بقءن منع اجلراة .مباستعان فرملـق اخلـ اء باالسـتراتيجيات
النم ذ ية مبالتداب العملية املتعلقة بالقضاء على العن ضد املرأة اليت مبضعت ا األمـم املتحـدة.
مبملعمل فرملق خ اء معـ قـكلة العنـ ضـد املـرأة ا إاـاا اجمللـس اككـ مي ملنـع اجلراـة.
مبملُعد فرملق اخل اء هي ة متخصصة تابعة للمجلس اكك مي ملنع اجلراـة .مبهـ ملتعـامبن ،ب صـف
هي ــة مقــتركة بــل ار ااات ،مــع الــ زااات مب هــا مــا اهلي ــات املركزملــة ر ااة الدمبلــة،
مبالقــركاء اال تمــاعيل ،مبالبلـدملات ،مبال حــدات ارقليميــة األعلــى مســت ا ،مباهلي ــات ا ليــة
ر ااة الدمبلــة ،مباملنظمــات ــ اكك ميــة ،مباملنظمــات ــ الرحبيــة ،مباملجسســات البحثيــة،
مباملجسسات األكا اية .مبملركـز فرملـق اخلـ اء فيمـا ملضـالع بـ مـا أنقـاة علـى امل ـا املتصـلة
بالتقــجيع علــى منــع العن ـ ضــد املــرأة مبا األســرة مبالقضــاء علي ـ مبفقــا لاللتزامــات الدمبليــة
للجم املـــة الســـل فاكية مبالتزامافـــا الناشــ ة عـــا عضــ ملت ا ا االحتـــا األمبامبيب ،مبالقـــان ن،
مبالق انل اليت تابق تابيقا عاما.
 - 842مبمثة مسانة أخرا ا ارااا املجسسي هلذا اجملـال مبهـي إنقـاء ف رملـق عامـل مسـتقل
للقضاء على العن ضد املرأة ا إااا اللجنة املعنية باملسـامباة بـل اجلنسـل التابعـة للمجلـس
اكك مي املع حبق ق ارنسان مباألقليـات الق ميـة مباملسـامباة بـل اجلنسـل .مبا عـا ،4184
ناقق اللجنة امل اضيع املتصلة بتحسل املساعدة املقدمـة إىل ضـحاملا العنـ املـ يل ،مبارملـذاء
اجلنسي ،مبس ء املعاملة.
 - 842مبمبفقا للبيانـات املسـتمدة مـا السـجل املركـزي ملقـدمي اخلـدمات اال تماعيـة ،كـان
هنايف ا  28كان ن األمبل /ملسم  4182ما م ع  61ة لتقـدمي اخلـدمات اال تماعيـة
مسجلة لتقدمي خدمات ارمل اء العا ل إىل األشخاو الابيعيل املعرضل للخار ـرّاء سـل يف
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()42

أشخاو ابيعيل آخرملا أمب إىل ضحاملا هذا السل يف .مبعملية اصد اخلـدمات اال تماعيـة
الــيت ملضــالع شــا مع ــد حبـ ث العمــل مباألســرة ،تقـ إىل أن املــرأة ا مجيــع أحنــاء اجلم املــة
الســـل فاكية تتــ فر هلـــا إمكانيـــة االســـتفا ة مـــا  34ـــة لتقـــدمي اخلـــدمات إىل هـــذه الف ـــة
املست دفة .مبمثة  86ة ا إااا هذه اجملم عة تت فر هلا أقـ ا إمكانيـة لل فـاء باملعـامل الـدنيا
جمللس أمبامببا مبلتقـدمي خـدمات متخصصـة حقـا إىل النسـاء الـالف ملعـانل مـا العنـ  .مبملركـز
عد ما هذه اجل ات أساسا على العن امل يل أمب على محاملـة األافـال مـا العنـ ( )21مبهنـايف
ما م ع  421مكانـا رملـ اء النسـاء مبأافـاهلا ا مرافـق سـكنية خمصصـة للنسـاء املعرضـات
خلار العن تفي باملعامل الدنيا جمللس أمبامببا ست ا  23ا املا ة.
 - 843مبحنــا انن بصــد إعــدا إاــاا لتقــدمي عــم مجسســي لضــحاملا العن ـ ضــد املــرأة
مبالعن امل يل .مببغية تعزملز الدعم املجسسي سيضالع قرمبع مبا بتم ملل ما الصـندمبق
اال تمــاعي األمبامبيب بقيمــة إمجاليــة تبلــغ حنــ  2مالملــل ملــ امب ،تتمثــل أهدافــ ا حتســل
املساعدة املقدمة إىل النساء مباألافال الذملا ملتعرضـ ن للعنـ مبكفالـة إمكانيـة حصـ هلم علـى
خــدمات الــدعم اال تمــاعي ا املنــااق .مباملضــم ن األساســي للمقــرمبع ه ـ ت ـ ف الــدعم
ألماكا إملـ اء النسـاء ( مبا آمنـة للنسـاء) مباخلـدمات اال تماعيـة ذات الصـلة (مراكـز رسـداء
املق اة) ،حيثما مب دت ،مبإنقاء مبتقـغيل مرافـق دملـدة ا مجيـع أحنـاء سـل فاكيا ـا ملكفـل
إمكانية اكص ل علـى اخلـدمات ا كـل مناقـة مـا املنـااق املتمتعـة بـاككم الـذاف .مبسـتقد
هذه املنقآت نااقـا كـامال مـا اخلـدمات إىل النسـاء الـالف ملتعـرا للعنـ املـ يل مبأافـاهلا.
مبهــذه اخلــدمات متاحــة حاليــا ا ســل فاكيا علــى ناــاق دــدمب ح إذ ت فرهــا املنظمــات ـ
اكك مية بصـ اة منتظمـة ا بضـع منـااق فقـط ،بـدمبن أي ابـط شـبكي أمب تعـامبن .مبسـيق
املقرمبع بتصميم مبجترمل نظا متكامـل للتـدخل ا حـاالت األزمـات مبسـيك ن ثابـة شـبكة
للمجسسات التاليةل


خط هاتفي ساخا اين ملعمل على مداا السـاعة  2أملـا ا األسـب ع ملتمثـل مباه
ا تقدمي مق اة قان نية مبنفسـية مب هـا إىل ضـحاملا العنـ املـ يل ،مبإذا لـز األمـر،
االتصال ركز رسداء املق اة مبكفالة تقدمي اعاملة مال مة للمرأةح

__________
(Mgr. Barbora Holubová, Mgr. Jarmila Filadelfiová, PhD: Monitoring of social services for women experiencing )42
violence and their children from the perspective of European standards. Institute for Labour and Family

.Research, Bratislava, 2013
( )21ا معظم اكاالت هي عبااة عا
مبال صاملة اال تماعية.
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شــبكة مــا اخلــدمات اال تماعيــة ا ــد ة  -مراكــز رســداء املق ـ اة لتقــدمي مجيــع
خدمات املق اة إىل النساء مبأافاهلاح ستقد خالل املرحلة األمبىل عمـا إىل املراكـز
القا مــة رســداء املق ـ اة .مبعنــد اكتماهلــا ملت قــع أن ملك ـ ن قــد مت إنقــاء  41مركــزا
دملدا رسداء املق اة تغاي سل فاكيا بءسرهاح



شبكة ما الدمبا انمنة للنساء ،لتقـدمي مسـاعدة متخصصـة شـاملة إىل النسـاء الـالف
ملتعرضا للعن مبأافاهلا ا شكل أماكا لاقامة إىل حل إيا حل ملقـاكل املـرأة.
مبا هناملة املقـرمبع ،ملت قـع أن ملكـ ن هنـايف  881أمـاكا لاملـ اء األسـري متاحـة ا
مجيع أحناء سل فاكيا (ملُع ير مكان ارمل اء األسري بءن مكان ملتسع أل  +افلل).

 - 846مبا منتص عا  ،4182نت قع أن ندشا مقرمبعا رنقاء مركز للتنسـيق املنـ جي
بقــءن العنــ ضــد املــرأة مبالعنــ املــ يل (ملُقــاا إليــ فيمــا مللــي باســم ”مركــز التنســيق
املن جي“) ستك ن م مت إ ااة عملية منع كال الن عل مـا العنـ مبالقضـاء علي مـا .مبسـيتم
تقــكيل فرملــق مــا اخلـ اء اخــل مركــز التنســيق املن ـ جي لالضــاالع باملســجمبلية عــا تنســيق
أنقاة املنع مبالتدخل املن جية مبارشرا علي ا بغرا عم الضحاملا مبتقدمي خـدمات ا ـال
العن ضد املرأة مبالعن امل يل .مبملتمثل اهلد ما مركز التنسيق املنـ جي ا كفالـة التنسـيق
امل ـ بــل خمتلـ األنقــاة مــا خــالل مدمبنــة م حــدة للممااســات املتعلقــة بتقــدمي اخلــدمات
املتصلة نع العن ضد املـرأة مباألافـال مبالقضـاء عليـ  ،مبفي ـة الظـرمب امل اتيـة للتعـامبن فيمـا
بــل املجسســات املتعــد ة لتقــدمي املســاعدة ،مبإنقــاء نظــا تــدامليب ،مبأملضــا ر ــراء البح ـ ث
مباالضاالع بعمليات الرصد مبأنقاة الت عية.
 - 842مبسيتم ما خالل املنت املقدمة ما النرمبمل ت ف مت ملل تكميلي رنقـاء نظـا الـدعم
مبت سيع نااقـ  ،مبتـ ف مت ملـل إضـاا لألنقـاة املضـالع شـا ،مبتغايـة التكـالي األخـرا مثـل
تكالي البحث مبالتثقي مباكمالت مب ها ما األنقاة املا ملة ،مبستستخد هـذه املـنت،
بـاالقتران باملقـرمبع الـذي تدعمـ املجسسـة األمبامببيــة للعلـ  ،ا إنقـاء مجسسـة لتقـدمي عــم
فعال للنساء مبضحاملا العن املـ يل انخـرملا .مبتبلـغ القيمـة ارمجاليـة لالعتمـا املخصـ .مـا
املــنت النرمبييــة حن ـ  1مالملــل مل ـ امب .مبملبلــغ إمجــايل املبلــغ املخص ـ  .علــى الصــعيد ال ـ ا
للقضاء على العن ضد املرأة على مدا السن ات الثالث املقبلة حن  84ملي ن مل امب.
 - 841مببارضــافة إىل هــذا املبلــغ ،هنــايف آليــة ماليــة م مــة هــي الــدعم املقــد للخــدمات
اال تماعية ما خالل منااق اككم الذاف ،اليت تدعم املنظمات املعتمدة اليت تقـد خـدمات
مق اة خاصة إىل ضحاملا العنـ املـ يل ،مبخباصـة النسـاء ،عمـال بالقـان ن اقـم 1411/221
املتعلــق باخلــدمات اال تماعيــة .مبملت ق ـ الــدعم املقــد إىل تلــك املنظمــات علــى ارمكانــات
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املتاحة ملناقة اككم الذاف ،مبملقدا أن ملصل اكجم الكلي هلذا الدعم ا سـل فاكيا إىل مـا بـل
 211 111مب  311 111ملــ امب ا الســنة .مبملبلــغ حجــم الــدعم املقــد إىل مرافــق ارملــ اء
العا ل مب مبا اعاملة النساء أك ما ذلك بكث  ،إذ ملبلغ حن نصـ مليـ ن ملـ امب لكـل مناقـة
ما منااق اككم الذاف ،أي  2مالملـل ملـ امب ا السـنة .بيـد أن معظـم هـذه املجسسـات تـ فر
أماكا إمل اء لنااق ما الف ات املست دفة مبليس ما املمكـا حسـاب املبلـغ الـذي ملنفـق حتدملـدا
فيما ملتعلق بضحاملا العن امل يل.
 - 842مبتقــد مبزااة اخليــة اجلم املــة الســل فاكية مســاعدات إىل ضــحاملا االجتــاا بالبقــر
كما ت فر هلم اكماملة ما خالل برنام عم مبمحاملة ضحاملا االجتاا بالبقـر( .)28مبتُقـدي مجيـع
أشـكال خـدمات الرعاملــة إىل ضـحاملا االجتـاا بالبقــر مبفقـا ملبـدأ املســامباة مبعـد التمييـز مبمبفقــا
لالحتيا ـــات الفر ملـــة للضـــحاملا ،بصـــر النظـــر عمـــا إذا كـــان ا مـــا مـ ـ اا اجلم املـــة
السل فاكية ،أمب ما األ ان  ،أمب أشخاصا عداي اجلنسـية .مبتقـاايف املنظمـات ـ اكك ميـة
ا تقدمي اعاملة شاملة ا إااا برنام ملق على أساس عق م مة مـع مبزااة الداخليـة بقـءن
تقدمي أم ال ما امليزانية اكك مية للجم املة السل فاكية.
 - 821مبمبفقــا لل نــام ال ـ ا ملكافحــة االجتــاا بالبقــر ،أصــدات مبزااة الداخليــة ال حــة
اخلية ا  2أملل ل/سبتم  4111أنقءت ب ا أفرقة عاملة متعد ة التخصصـات ملكافحـة
االجتــاا بالبقــر لتلبيــة االحتيا ــات مبالتصــدي للتح ـدملات الناش ـ ة ا هــذا اجملــال علــى مب ـ
السرعة .مبملنص ت األفرقة العاملة على منع االجتـاا بالبقـر مبتقـدمي اعاملـة شـاملة لضـحاملا
االجتاا بالبقر .مبيري بصفة منتظمة حتدملث الال حة الداخلية اسـتجابة لالحتيا ـات الـيت ملـتم
حتدملدها ما خالل املمااسة العملية مبللتغي ات التنظيمية.
 - 828مبا إاــاا مبزااة الداخليــة ،ملــتم ارشــرا علــى معاجلــة مقــكلة االجتــاا بالبقــر مــا
خالل مركز ارعال املع كافحة االجتاا بالبقر مبمنع اجلراة .مبملُعد املركز مجسسة تابعـة
ـ القـان ن اقـم  1411/312املتعلـق
ل زااة الداخلية بدمبن صالحيات قان نيـة أنقـ
نع اجلراة مب ها ما األنقاة املنامب ة للمجتمع .مبملتمثل أحد ال ا بات اليت ملقـ شـا املركـز
__________
( )28حتــد ال حــة مبزااة الداخليــة اقــم  811الصــا اة ا  82كــان ن األمبل /ملســم  4182بقــءن الترتيبــات املتعلقــة
ب نام عم مبمحاملة ضحاملا االجتاا بالبقر نااق مبن عية اخلدمات املقدمة إىل ضحاملا االجتاا بالبقـر .مبقـد خلـ
هــذه الال حــة حيــز النفــاذ ا  8كــان ن الثاين/ملن ـاملر  4182مبحل ـ دــل الال حــة الســابقة ل ـ زااة الداخليــة اقــم
 4111/22بقءن الترتيبات املتعلقة ب نـام عـم مبمحاملـة ضـحاملا االجتـاا بالبقـر بصـيغت ا املعدلـة ـ ال حـة
مبزااة الداخلية اقم .4181/821
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ا مجع مبجت يز البيانات بغرا إنتاج إحصاءات مبحتلـيالت بقـءن قضـية االجتـاا بالبقـر فضـال
عا القيا بإ ااة نظا للمعل مات بقءن االجتاا بالبقر.
تثقي

مبإذكاء مبعي امل نيل مبالرأي العا

 - 824أنقـــء القـــان ن اقـــم  2411/321بقـــءن األكا ايـــة القضـــا ية ،بصـــيغت املعدلـــة،
األكا ايــة القضــا ية ب صــف ا مجسســة مدا ــة ا امليزانيــة تابعــة ل ـ زااة العــدل باجلم املــة
الســل فاكية .مبقــد بــدأت األكا ايــة أنقــات ا ا  8أملل ل/ســبتم  4112مبملتمثــل مباهــا ا
تنظيم مبتقدمي التثقي للقضاة ،مباملدعل العامل ،مب هم ما م ظفي ا ـاكم ،مبأملضـا للقضـاة
مباملـــدعل العـــامل حتـ ـ التمـ ـرملا .مبخـــالل الفتـــرة  ،4182-4116اضـــالع األكا ايـــة
القضــا ية بءنقــاة للتــدامل امل ـ (حلقــات ااســية ،داضــرات ،إك) بقــءن محاملــة حق ـ ق
ارنســان ،ــا ا ذلــك حق ـ ق املــرأة ،مبالتصــدي للجــرا م املرتكبــة بــدمبافع عنص ـرملة مبملقــكلة
التمييز ،مبذلك ا السياق األعم ا ا اضرات املتعلقة بعلم النفس.
 - 822مبقد فيلق حرس السج ن مبا ـاكم (ملُقـاا إليـ فيمـا مللـي باسـم ”الفيلـق“ ،تثقيفـا
منــ جيا ألعضـــاء الفيلـــق بقـــءن حقــ ق ارنســـان فيمـــا ملتعلـــق نـــع مجيـــع أشـــكال التمييـــز،
مبالعنصرملة ،مبكراهية األ ان  ،مب ها ما مظاهر التعص ما خالل التدامل امل ـ لضـباط
الفيلق ا مع د التثقي التـابع للفيلـق .مبملـدم مف ـ تثقيـ ضـباط مبمـ ظفي الفيلـق للفتـرة
 4183-4112القضــية الســالفة الــذكر ا م ض ـ ع ”أســس القــان ن“ .مبخيصــ .التثقي ـ
امل األساسي  3ساعات للم ض ع ،ختص .من ا  2ساعات للمسا ل املتصلة بءقليـة الرمبمـا
الق مية .مبملضي برنام التثقي امل املتخصـ .سـاعتل إضـافيتل بقـءن هـذا امل ضـ ع ا
امل ض ع الدااسي املعن ن ”نظم السج ن مبتنظيم السج ن“.
 - 822مبا املقر العا للفيلق ،تعـا أساسـا مسـءلة منـع مجيـع أشـكال التمييـز ،مبالعنصـرملة،
مبكراهية األ ان  ،مب ها ما مظاهر التعص ب اساة إ ااة االعتقال مبالسـجا ،الـيت قامـ
ا الســابق بتنظــيم ”برنــام تــدامليب لضــباط الفيلــق أثنــاء عالــة هناملــة األســب ع“ بالتعــامبن مــع
الراباــات مباملجسســات املدنيــة الــيت تكــرس ــزءا مــا أنقــات ا ملنــع مجيــع أشــكال التمييــز،
مبالعنصرملة ،مبكراهيـة األ انـ  ،مب هـا مـا مظـاهر التعصـ اخـل نظـا السـج ن ،مبتعتـز
ار ااة تنظيم أنقاة مماثلة مبتعك حاليا علـى التحضـ لتنظـيم مباات تداملبيـة للمـدابل ا
ال حق ق ارنسان.
 - 823مبا ا اسة ق ات القراة ،شاايف مكت القراة اجلنا ية ا السن ات األخ ة ا عد
ما أنقـاة التـدامل امل ـ لضـباط القـ راة اكـزت علـى مقـكلة العنـ ضـد املـرأة .مبأنقـءت
ا اسة ق ات القراة تعامبنا مع الراباة املدنية ()Pomoc ohrozeným deťom — Centrum Nádej
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(تقــدمي املســاعدة إىل األافــال ا تــا ل  -مركــز األمــل) ا مقــرمبع مل ــد إىل القضــاء علــى
العن امل يل ملنا ي على تنفيذ أسل ب (سااا ي ا) ”“SARA DVب صف أسل با تقخيصـيا
إضافيا اكا لضباط القراة االسـتعانة بـ أثنـاء اخلدمـة ا ال حـدات األساسـية لقـ ات القـراة
للتنبج باحتمال حدمبث عن م يل .مبحضر التدامل على هذا األسل ب ضباط شراة مـا كـل
ما املقاا ارقليمية لق ات القراة ،مبهي ة التداملس ما أكا اية ق ات القراة ،مباملدااس الثان ملة
القراية ،مبالضباط ما ا اسة قـ ات القـراة .مببن املـة عـا  ،4184كـان مـا م عـ 8 611
ما ضباط القراة قد حصل ا على التدامل  .مبقام إ ااة القراة النظامية التابعة لر اسة ق ات
القراة بارشرا على التعامبن بقءن املقرمبع السال الذكر.
 - 826مبقمدم سلسلة ما مباات التدامل امل بقـءن التحقيـق ا حـاالت العنـ املـ يل
إىل دققي القراة بالتعامبن مع أكا اية ق ات القراة مبحت إشرا أكا ايـة قـ ات القـراة
مبمكت القراة اجلنا ية التابع لر اسة ق ات القراة.
 - 822مباضالع ا عا  4188حبملة عن اهنا ”ذ ار عمل مريكه  11يرما لألنشاطة امل اهلاة
ل ع ااف ضااري املااإأة“ بــدعم مــا خاــة املــنت .مبمشلــ تلــك اكملــة تنظــيم مســابقة بعنــ ان
”ال مكان للعن ضد املرأة  -فلن للعمل“ اكا للجم ـ ا أن ملفـ ز في ـا ـ ا ز .مباكـا
أن تك ـ ن املقــااكة ا املســابقة علــى هي ــة ص ـ ا ف ت رافيــة ،أمب ملصــقات ،أمب أفــال في ـدمل
قص ة .مبمشل األنقاة األخرا للحملةل عقد مجمتر إقليمي بعن ان ”حلسرر املساعرية  -مان
ال يات انس ة ذض التعاوع اجليري“ح مبعمـل مسـرحي بعنـ ان ”اناريث :املساار رقام  ،“5ملـبل
افــد العنـ ضــد املــرأة ،مبمناســبة عامــة بعنـ ان ”أاِااع عاان الع ااف “ بنيـ علــى اســتخدا
النساء ا ب مب ألسل ب الصف ملنع العن ما ان العق ا عقد السبعينيات.
 - 821كما اضالع ااباات مدنية أخـرا بءنقـاة تتصـل بـالعن ضـد املـرأة ،منـ ا علـى
سبيل املثال التحالف ال سائا يف س رفاايا .مبخالل املرحلة التجرملبية ما مقـرمبع ملنفـذ بـدعم
ما شركة آف ن ،نُظم حلقات ااسـية لــ  21مداسـة ثان ملـة ا مناقـة براتيسـالفا املتمتعـة
باككم الذاف بارضافة إىل مباات تداملبية ا مللة األ ل لألخصا يل اال تمـاعيل ا مكاتـ
العمــل مبالقــجمبن اال تماعيــة مباألســرة ا مــناقيت براتيســالفا مبترنافــا ،مبكــذلك ملركــز املع نــة
القان نية على الصعيد ال ا  .مبا عا  ،4188مباصل التحـال النسـا ي تقـدمي مباة ااسـية
على مدا فصلل ااسيل ا ال الع ف املال ا العيا ة القان نية جلامعة ترنافا.
 - 822مبقام ـ الراباــة الثقافيــة لاا فــة الرمبمــا ا ســل فاكيا ،بالتعــامبن مــع مكت ـ املف ـ ا
اككـ مي املعـ جتمعــات الرمبمــا بتنفيــذ املقــرمبع ال قــا ي املعنـ ن ”منــع االجتــاا بالبقــر ا
تمعــات الرمبمــا“ .مبملتمثــل اهلــد األساســي مــا املقــرمبع الســال الــذكر ا حتســل مــدا
48/106

14-57454

CEDAW/C/SVK/5-6

استجابة مبفعالية التـداب ال قا يـة مبالت ع ملـة مبالتـدخالت اال تماعيـة علـى الصـعيد ا لـي فيمـا
ملتصــل باالجتــاا بالبقــر ا تمعــات الرمبمــا املســتبعدة ا تماعيــا ا مناقــة بانســكا بيســترملكا.
مبتتمثــل األهــدا ا ــد ة للمقــرمبع ا االاتقــاء باملســت ملات امل نيــة عــا ارملــق زملــا ة أنقــاة
اجملتمع املعرا مباجملتمع املدين ،مباالخصا يل اال تمـاعيل ا لـيل ،مبالعـاملل ا ـال مكافحـة
االجتاا بالبقر ،مبإذكـاء الـ عي بالقضـية املعنيـة بـل الف ـات املسـت دفة مـع التركيـز علـى نسـاء
مبفتيــات الرمبمــا ا م اقــع معينــة ،مبزملــا ة فعاليــة التعــامبن فيمــا بــل القااعــات مببــل امل اضــيع
مباملنظمات مباألفرا امل تمل بالقضية.
حتليل ال ضع القا م مبتا ا االجتاهات
 - 821بين ـ نتــا الدااســة االستقصــا ية الــيت أ رفــا مبكالــة االحتــا األمبامبيب للحق ـ ق
األساسية بقءن العن ضـد املـرأة( )24أن ال ضـع ا اجلم املـة السـل فاكية مقـااب ملت سـط
ال ضع ا االحتا األمبامبيب فيما ملتعلق بانتقاا العن ضد املرأة .فقد كان نسبة اجمليبـات مـا
ســل فاكيا الال ــي ذكــرن أهنــا تعرضــا لعن ـ بــدين أمب نســي ا مرحلــة البل ـ ل مــا ان ـ
العق  42ا املا ـة (املت سـط لالحتـا األمبامبيب  44ا املا ـة) مبا حالـة العنـ املرتكـ مـا
أي ا ل كان النسبة  22ا املا ة (املت سط لالحتـا األمبامبيب  22ا املا ـة) .مبخـالل السـنة
املاضية ،أفا ت نسبة  6ا املا ة ما النساء بءهنا تعرضا لعن ما انـ العقـ مبنسـبة 81
ا املا ة ما انـ أي ا ـل .مبمثـة نتيجـة تـدع للقلـق ،مـا مب ـة نظرنـا ،مبهـي مـا أظ رتـ
الدااســة املتعلقــة بتقــدمي املســاعدة إىل الضــحاملا مــا أن  1ا املا ــة فقــط مــا النســاء اتصــلا
بالقــراة مبأن أكثــر مــا الربــع بقليــل ( 42ا املا ــة) مــا النســاء ملعــرفا مجسســة مباحــدة علــى
األقل ما املجسسات اليت تقد املساعدة للنساء املعرضات خلاـر العنـ  .مبتعرضـ نسـبة 21
ا املا ــة مــا الســل فاكيات للتحــرع اجلنســي ا مرحلــة البلـ ل ،مبنســبة  44ا املا ــة لقــكل
أخار ما أشكال التحرع ،أي لتحرع لفظي.
 - 828مبأبلغ عا نتا مماثلة فيمـا ملتعلـق بـالعن ضـد املـرأة ا اجلم املـة السـل فاكية أثنـاء
مرحلة البل ل للبح ث الـيت أ رملـ ا عـا  .)22(4111إذ تعرضـ نسـبة  4814ا املا ـة
ما النساء للعن ما عق حايل مبنسبة  4212ا املا ـة منـ ا للعنـ مـا عقـ سـابق.
__________
( )24مبكالة االحتا األمبامبيب للحق ق األساسيةل استكقا بيانات الدااسات االستقصا ية – ااسة استقصا ية للعنـ
ضد املرأة.http://fra.europa.eu/DVS/DVT/vaw.php ،

( )22فيال مللفي فا ،ب ناامبفا ،ه ل ب فا4111 ،ل استقصاء بالعينات املمثلة ملدا انتقاا العن ضد املـرأة مبتعـرا املـرأة
ل ا سل فاكيا ،مع د حب ث العمل مباألسرة/صندمبق األمم املتحدة اروا ي للمرأة.
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مبتبلــغ نســبة النســاء الــالف تعرضــا للعن ـ
 2214ا املا ة.

مــا عق ـ حــايل أمب ســابق خــالل فتــرة حيــافا

 - 824مبملسـ ـجيل ناـــاق العنـ ـ الســـن ي ضـــد املـــرأة ا البيانـــات املســـتمدة مـــا الدااســـة
االستقصا ية لضحاملا اجلراة ا سل فاكيا( .)22مبتتعـرا املـرأة لاملـذاء عـدل مـرتل إىل ثـالث
مرات قدا ما ملتعرا ل الر ل .مبمنذ عا  ،4112مثة اجتاه متصاعد حنـ انتقـاا ارملـذاء بـل
كل مـا املـرأة مبالر ـل .مبا عـا  ،4181كانـ نسـبة املتضـراملا مـا ارملـذاء  116ا املا ـة
بالنســبة للمــرأة مب  314ا املا ــة للر ــل (كان ـ الفتــرة دــل الدااســة هــي مــا  8مت ز/مل لي ـ
 4112إىل  21حزملران/مل ني  .)4181مبا عا  ،4188كان نسـبة انتقـاا ارملـذاء سـن ملا
 611ا املا ـة بــل النســاء مب  812ا املا ــة بــل الر ــال (كانـ الفتــرة دــل الدااســة هــي مــا
أملل ل/سبتم  4181إىل آب/أ ساس .)4188
 - 822مبتتعرا املرأة لاملذاء ا أ ل األحيان على ملـد عقـ ها .مبشـكإل إملـذاء املـرأة علـى
ملــد العق ـ (الســابق أمب اكــايل) نســبة  32ا املا ــة مــا اكــاالت ا عــا  4181مب  6812ا
املا ة ما اكاالت ا عـا  . 4188أمـا ا حالـة الر ـل ،فـإن ارملـذاء علـى ملـد عقـ حـايل أمب
ســـابق شـــكل نســـبة  84ا املا ـــة مـــا اكـــاالت ا عـــا  4181مب  2213ا املا ـــة ا عـــا
 .4188مبملعــد ال الــدان (الابيعيــان مبزمبج األ مبزمب ــة األب) نــا ثــاين أكثــر املعت ـدملا علــى
النساء مبالر ال ،مبملصدق ذلك أكثر ا حالة الر ال عن ا حالة النساء.
 - 822مباتصل بالقراة نسبة تقل قليال عا مخس ضحاملا ارملذاء ما الذك ا مبارناث -
 82ا املا ــة .مبكان ـ أكثــر األســباب شــي عا لالتصــال بالقــراة هــي اكا ــة إىل املســاعدة
( 2111ا املا ـــة) .مبدامبلـــة منـــع التكـــراا ( 31ا املا ـــة) .مبكـــان الســـب ا اتصـــال ثلـــث
الضحاملا بالقراة ه الر بة ا أن ملنال اجلاين عقاب .
 - 823مبقــد تــبل مــا آخــر أابــع م ــات مــا الدااســة االستقصــا ية لضــحاملا اجلراــة ا
سل فاكيا أن نسبة انتقاا العن اجلنسي (اال تصاب مبارملذاء اجلنسـي) سـن ملا هـي ا حـدمب
 4-8ا املا ة ما عد السكان مما ملبلـغ سـن م  83سـنة فـءكثر ،مبهـم ملكـا مبن ملك نـ ن مـا
النساء حصرا .مبهذا ملعـ أن امـرأة مـا بـل كـل  31امـرأة تق رملبـا مـا السـكان ممـا ملبلـغ
سن ا  31سنة فءكثر قد تعرض لال تصاب أمب العتداء نسي خالل فترة ارثـ عقـر
األخ ة  .كمـا أظ ـرت القياسـات األخـرا الـيت أ رملـ خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراا ،مـا
__________
( )22ااسة استقصا ية لضحاملا اجلراة ا سل فاكيا ،امعة البلدان األمبامببية ،أ رمل على عينة ممثلة ملبلغ حجم ـا حنـ
 4 111ما اجمليبل مما ملبلغ سن م  83سنة فءكثر.
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أملل ل/ســبتم  4181إىل هناملــة آب/أ ســاس  4188أن نســبة  4182ا املا ــة مــا الســكان
ارنــاث الــالف ملبلــغ ســن ا  83ســنة فــءكثر كــا ضــحية لعمــل مباحــد علــى األقــل مــا أعمــال
العنـ اجلنســي أمب اال تصــاب .مبا معظــم اكــاالت ،كــان مرتكـ العنـ اجلنســي شخصــا
تعرف الضحية .مبمل تكا الضحية تعر مرتك العنـ ا نسـبة تقـل قلـيال عـا  23ا املا ـة
ما اكاالت .مبا اكـاالت الـيت كانـ في ـا الضـحية تعـر مرتكـ العنـ  ،كـان املرتكـ
البا إما زميال ( 8212ا املا ة) أمب صدملقا ( 82ا املا ة).
 - 826مبإمجاال ،مل تتصل نسبة  22ا املا ة ما ضـحاملا العنـ اجلنسـي بالقـراة ا عـا
 4188ا حل كان النسـبة  62ا املا ـة ا عـا  .4181مبكـان السـب الغالـ ا عـد
إبالل القراة باالعتداء اجلنسي ه ”اخل ما انتقـا مرتكـ العنـ “ ( 2218ا املا ـة)،
مب ”القراة لا تفعل شي ا“ ( 2112ا املا ة) ،مب ”اخل مـا التعـرا لالسـتج اب بارملقـة
فجــة“ ( 4618ا املا ــة) .أمــا أســباب اربــالل عــا العنـ اجلنســي فكانـ معاقبــة املرتكـ
( 4812ا املا ـــــة) ،مبدامبلـــــة منـــــع التكـــــراا ( 8212ا املا ـــــة) ،مباكا ـــــة إىل املســـــاعدة
( 112ا املا ة)(.)23
 - 822مبقد اخنفد املعدل السـن ي النتقـاا ارملـذاء ا األسـر بدا ـة افيفـة بعـد أن مبصـل
إىل أعلى مست ا ل منذ مخس سن ات ا عا  .4181مبمـع ذلـك ،فقـد أبلغـ القـراة ا
عــا  4184ب ق ـ ع  88راــة قتــل لنســاء مب  1ــرا م قتــل لر ــال ااتكب ـ بــدمبافع
العالقات القخصـية( . )26مبمـا مث ،فـإن العـر املرتكـ علـى مـدا فتـرة ا مللـة ،مبال سـيما
العن بل املتعاشرملا ،ملتال حال أكثر فعالية مبكفاءة.
 - 821مبباملقاانة باالنتقاا اكقيقي ،فإن عد األشخاو املستبعدملا ما السـكا املقـتريف
عمال باملا ة  42ما القان ن املتعلق بق ات القراة مـنخفد ـدا .مبملتـرامبح العـد سـن ملا
بــل  421مب  411حالــة اســتبعا  .مبا  21ا املا ــة مــا اكــاالت ملك ـ ن القــخ .املســتبعد
ذكــرا مبا  26ا املا ــة مــا اكــاالت ملك ـ ن ه ـ عق ـ املــرأة املتضــراة .مبتعــد فعاليــة نظــا
االستبعا اكايل (ملدة  21ساعة) ب صف مبسـيلة لـتمكل املـرأة مـا حتقيـق االسـتقراا ل ضـع ا
مباختــاذ مزملــد مــا التــداب ريــا حــل ملقــكلة العنـ أمــرا مقــك كا فيـ بــالنظر إىل اخنفــاا
عــد البــات استصــداا األمبامــر القضــا ية املجقتــة بــل مبالعــد األقــل لألمبامــر القضــا ية الــيت
تصداها ا اكم.

__________
( )23ااسة استقصا ية لضحاملا اجلراة ا سـل فاكيا ،4188 ،معل مـات مسـتمدة مـا حلقـة ااسـية متخصصـة بقـءن
النتا املجقتة للبح ث اليت أ رمل ا تقرملا الثاين/ن فم .4188

( )26مل ملُعر
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 - 822مباكا معرفة مدا فعالية القان ن اجلنا ي ا محاملة املرأة ما العن ما معدل أحكـا
ار انة ،أي عد األشخاو الذملا ملدان ن بااتكاب را م عن ضـد املـرأة .مبملُحسـ معـدل
ار انــة كنســبة لعــد األشــخاو املــدانل بااتكــاب ــرا م عنـ ضــد املــرأة إىل عــد النســاء
الضحاملا هلذه اجلرا م الذي اكتقفت القراة .مبمعدل ار انة ا راة إملذاء شـخ .قرملـ أمب
املا ة  411مـا القـان ن اجلنـا ي) بلـغ ا املت سـط  63ا املا ـة
شخ .حت الرعاملة (
خالل الفترة ( 4181-4116ترامبح بل  21ا املا ة ا عا  4112مب  12ا املا ـة ا عـا
 .)4181أما بالنسبة جلراة اال تصـاب (املـا ة  822مـا القـان ن اجلنـا ي) ،فقـد كـان معـدل
ار انة  41ا املا ة فقط ا املت سط (ترامبح بـل  42ا املا ـة ا عـا  4112مب  22ا املا ـة
ا عــا  .) 4116مبا ال اقــع ،فــإن الفــرق بــل عــد الضــحاملا مبعــد ار انــات ملر ــع إىل
االخنفــاا التــدايي ا عــد القضـاملا أثنــاء سـ ار ــراءات اجلنا يــة .ففــي حــل يــري إعــدا
القضاملا ا مكات املدعل العامل ،فإن عد األشـخاو املتـ مل بااتكـاب اجلـرا م املعينـة ا
مجيع القضاملا اليت تكتقف ا القراة خيفد بنسبة  31ا املا ة.
الرسم البياين  - 8عد ا لنساء ضحاملا ارملذاء مبعد أحكا ار انة مبعد النساء ضـحاملا
اال تصاب مبعد أحكا ار انة ( )4181 - 4116
عد النساء ضحاملا اال تصاب الذي اصدت القراة مبعد أحكا ار انة
باال تصاب ا السنة املعينة (أاقا مالقة)4181-4116 ،

عد النساء ضحاملا ارملذاء الذي اصدت القراة مبعد أحكا ار انة
بإملذاء النساء ا السنة املعينة (أاقا مالقة)4181-4116 ،

عد النساء الضحاملا

عد النساء الضحاملا

عد األشخاو املدانل

عد األشخاو املدانل

املصدال املكت اإلحصائا ل جمهررية الس رفااية ،است ادا ذض ايانات مستمرية من وكارة الرياخ ية ووكارة العريا.

 - 831مبتق ـ إ ااة نظــا معل مــات القــراة التابعــة لر اســة ق ـ ات القــراة بــإ ااة نظــا
معل مات إحصاءات اجلراة التابع لق ات القراة (النظا ارحصا ي القا م علـى األ لـة لرصـد
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النقـــاط ار رامـــي) ،الـــذي ملقـ ـ مـــع مبتســـجيل البيانـــات املتعلقـــة بـــاجلرا م مبمرتكبي ـــا
مبضحاملاها .مبملتم جت يز املعل مات ا النظا رنتـاج نـ ات تقـمل تقـااملر قياسـية مب ـ قياسـية
بقــءن اجلــرا م املرتباــة بــالعن ضــد النســاء مبالر ــال مباألافــال ،تســتخد ا منــع اجلراــة
مبأل ـراا األنقـاة التحليليـة مبار ااملـة الـيت تضــالع شـا قـ ات القـراة .مبتتـاح التقـااملر الــيت
ملنتج ــا نظــا معل مــات إحصــاءات اجلراــة للمكتــ ارحصــا ي للجم املــة الســل فاكية،
مباهلي ات ار ااملة اكك مية األخـرا ،مبالبلـدان األخـرا ،عـا ارملـق مكتـ التعـامبن القـراي
الدمبيل التابع لر اسة ق ات القراة.
اجلدمبل  - 4اسـتعراا عـا لضـحاملا م عـة خمتـااة مـا ـرا م العنـ
الفترة حس السنة ( )4182 - 4111
2221

2221

2212

2211

مبالر ذمللـة خـالل
2212

2213

را م العن
القتل
النساء من م

22
42

21
24

14
28

11
28

62
81

21
42

السل
النساء من م

8482
232

8121
266

211
212

628
461

262
432

622
412

222
222

إملـــذاء شـــخ .قرملــ أمب شـــخ .حتــ
الرعاملة
النساء من م
الرذمللة
اال تصاب (الضحاملا ما ارناث فقط) 834
834
النساء من م

228
422

422
412

222
426

412
412

461
812

824
824

882
882

831
831

11
11

28
28

ارملذاء اجلنسي
النساء من م

212
222

226
443

262
212

324
222

222
284

214
282

االجتاا بالبقر
النساء من م

88
2

2
2

2
2

82
1

42
82

88
3

املصرير :ذدارة نظام مع رمات الشإ ة التااع لإئاسة قرات الشإ ة

تمعات الرمبما امل مقة
 - 838إن العن ـ ضــد نســاء الرمبمــا ،ال ســيما مــا ملعقــا ا بي ــة ـ مند ــة ،ملســتحق
اهتماما خاصا .مببالر م ما أنـ مل جتـر أي أحبـاث شـاملة أمب إثن رافيـة علـى العنـ املرتكـ
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نسـاين مباسـع الناـاق
ضد نساء الرمبما ،فإن مثة نتا ز ية متعد ة تق إىل حـدمبث عنـ
ضد نساء الرمبما .مبملقدا أن إذا كان خُمس النساء ما السـكان عم مـا ملتعرضـا للعنـ علـى
ملد عق  ،فإن معدل التعرا للعن املرتك ضد نساء الرمبما ا البي ات املند ة ملتـرامبح
بل ثلث مبنص عـد النسـاء .مبملـج ي فقـر النسـاء ا هـذه اجملتمعـات إىل علـ ا ملعتمـدن
اعتمـا ا شـدملدا علـى عقـرا ا الـذك ا مباجملتمـع ا لـي .مبكـث ا مـا ملكـ ن مـا املت قــع أال
تعمل املرأة .مبهلذا السب  ،فـإن الفتيـات البـا ال ملـتمما تعلـيم ا مبال حـ املرحلـة االبتدا يـة
(التعليم الثـان ي األ ) .مبل حظـ حـاالت تناـ ي علـى بيـع النسـاء أمب تـزمبي ا بـاركراه.
مبهذا الن ع ما العن ملتميز باابع اـا في مبملتخـذ أشـكاال عدملـدة (الضـرب ،ارملـذاء ،البغـاء،
االجتاا بالنساء) .مبال ملتدخل اجملتمـع ا لـي ضـد عنـ العقـ إال إذا أصـيب املـرأة بإصـابات
بالغة .مبح ا تلك اكالة ،ملت قع أن تظـل املـرأة تعـيل ا ظـل العالقـة الـيت ملسـ ها العنـ .
مبإذا ا تُصب امرأة ما نساء الرمبما ،كث ا ما جت على البقاء مع مـا اعتـدا علي ـا .ذلـك أن
املرأة ملصيب ا عاا أك إذا مل تكا عذااء مب متزمب ة عا أن تعيل مع مغتص (.)22
 - 834مبما الناحية األخرا ،أفا  21ا املا ة ما اجمليبل ما سكان الرمبمـا ا البي ـات ـ
املند ة أهنم ملرفض ن السـل يف املتسـم بـالعن  -ا ـل ملضـرب امـرأة ،مباعتـ ت نسـبة  42ا
املا ة من م أن هذا العن ل ما مل اه ،مباعت ت نسبة  2ا املا ـة فقـط أمـرا عا ملـا ـدا .مبايـل
ا ــال الرمبمــا إىل اعتبــاا ضــرب املــرأة شــي ا عا ملــا مبمــا األا ــت أن ملعتـ مبه مـ اا عــا نســاء
الرمبما (أكثر تسادا بنح  81ا املا ة عم ما) .مبا ال ق ذات  ،فـإن املفـاهيم الت ي يـة عـا
املــرأة مبالر ــل مبالتقســيم الصــاا للعمــل بــل الــذكر مباألنثــى ا تمعــات الرمبمــا ـ املند ــة
أكثر مبض حا عن ا ا أ لبية السكان ،مبه ما قد ملس م ا زملا ة معـدل حـدمبث العنـ ضـد
نساء الرمبما مباستمرااه(.)21
 - 832مبملنبغي ا هذا الصد إملالء اهتمـا خـاو لالجتـاا بالنسـاء أل ـراا البغـاء القسـري
مباالســتغالل اجلنســي .مباملالمــت الر يســية هلــجالء النســاء هــي كمــا مللــيل شــابات أساســا ممــا
__________
( )22استمدت هذه املعل مات مـا خـالل مناققـات مجاعيـة ـرت مـع األخصـا يل اال تمـاعيل مبالعـاملل ا املراكـز
اجملتمعية ا اجملتمعات ا لية اليت ملس في ا الفصل بل اجلنسل (امبزانـ فس ،بيترمبفـاين ،سـتااا ل ب فنيـا ،إك) أثنـاء
مقرمبع تثقيفي تنفذه املنظمـة ـ اكك ميـة م زن سـ فـ ليب ( عـاة االختيـاا اكـر) بـدعم مـا مجسسـة اجملتمـع
املفت ح .مبهذه املعل مات مستمدة ما حلقة ااسية بقءن نتا املقرمبع عقدت ا  21حزملران/مل ني .4188

( )21الراباة الثقافية للرمبمـا ا سـل فاكيا (( )Dáta o ľudských práva rómskych žienبيانـات عـا حقـ ق ارنسـان لنسـاء
الرمبما ،بانسكا بيسترملكا .4112 ،أ رمل الدااسة االستقصا ية على عينة تتءل مـا  681مـا اجمليـبل ممـا ملبلـغ
سن م  83سنة فءكثر ما املست انات اليت مل سـ في ـا الفصـل مبالتفرقـة أمب مـا أ ـزاء مـا قرملـة أمب بلـدة ا منـااق
ك سيتقي مببرملس مببانسكا بيسترملكا (اجملم ع  21م قعا).
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تتــرامبح أعمــااها بــل  83مب  43ســنة ،مبتع ـ أص ـ هلا إىل اا فــة الرمبمــا أساســا مــع عــد
إكماهلا التعليم االبتدا ي ،مبتدين مست ا املعل مـات لـدمل ا ،مبملنحـدان مـا خلفيـات درمبمـة
ا تماعيا ،مب افع ا األساسي هـ فكـرة اكصـ ل علـى خـل سـ ل .مبقـد كـان عـد حـاالت
االجتاا الداخلي ،أي اكاالت الـيت تـءف في ـا املـرأة مـا سـل فاكيا مبملتجـر شـا اخلـ ا ،ضـع
عـــد اكـــاالت الـــيت تناـ ـ ي علـــى االجتـــاا بســـل فاكيات باخلـــااج خـــالل الفتـــرة -4112
.)22(4112
 - 832مبخالل الفترة  ،4188-4111سجل القراة ما م ع  26امـرأة مب  81ا ـال
كضحاملا لالجتاا بالبقر (عمـال باملـا ة  822مـا القـان ن اجلنـا ي) .مبخـالل الفتـرة -4111
 ،4181حصل ما م ع  61شخصا على مساعدات ا إااا برنـام عـم مبمحاملـة ضـحاملا
االجتاا بالبقرح منـ م  24امـرأة ،مبا أكثـر مـا  61ا املا ـة مـا اكـاالت كـان السـب مبااء
االجتاا ه االسـتغالل اجلنسـي مبالبغـاء القسـري .مبتتصـل اكـاالت األخـرا بالعمـل بالسـخرة
مبالتس ل القسري(.)21
 - 833مبا عــا  ،4182قام ـ منظمتــان ـ حك ـ ميتل مبمنظمــة مبليــة بتقــدمي خــدمات
الرعاملة إىل ضحاملا االجتاا بالبقر .مبالتحق  21شخصا ب نام عـم مبمحاملـة ضـحاملا االجتـاا
بالبقر ا عا  4182مبمنح ا مساعدات شـاملة .مبحـ  28كـان ن األمبل /ملسـم ،4182
كان هنايف ما م عـ  26ضـحية مـا ضـحاملا االجتـاا بالبقـر اصـل ن علـى عـم مبمحاملـة ا
إااا ال نام  .مبما العـد الكلـي لألشـخاو الـذملا التحقـ ا بال نـام ا عـا  ،4182كـان
هنايف  48ما الضحاملا ارناث مب  2ما الضحاملا الذك ا.

املا ة 2
اكياة السياسية مبالعامة
 - 836تترامبح نسبة متثيل املـرأة ا م اقـع صـنع القـراا ا سـل فاكيا مـا نسـبة منخفضـة إىل
نسبة البة (ا السلاة القضا ية) .مبال ضع األشد إكاحا ه فميل املرأة علـى املـدا الا ملـل
ا املناصـ العليــا ا اكيــاة السياســية الســل فاكية .مبلبلـ ل نســبة الثلــث الــيت تعــد ثابــة اكــد
األ اكرج لتمثيل املرأة لكي تك ن لدمل ا قداة حقيقية علـى التـءث ا صـنع القـراا ،سـيلز
مضاعفة العد اكايل للنساء ا ال ملان.

__________
( )22فيال فا ،مبآخرمبن (( )Obchodovanie s ľuďmi v Slovenskej republike( ،)4111االجتـاا بالبقـر ا اجلم املـة
السل فاكية) ،مكت األمم املتحدة املع باملخداات مباجلراة ،براتيسالفا.

( )21ال نام ال ا ملكافحة االجتاا بالبقر.4182-4184 ،
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 - 832مبمتثــل املــرأة أقليــة ا معظــم اهلي ــات العليــا مباهلي ــات املرك زملــة ا إ ااة الدمبلــة
باملقاانة بالر ل .مبهي تتمتع بءق ا متثيـل هلـا ا ا كمـة الدسـت املة للجم املـة السـل فاكية،
حيث حتتل املـرأة أملضـا منصـ ا ـيس ا كمـة الدسـت املة .مبمللـز أن ملُنظـر إىل نسـبة املـرأة ا
السياق العا الذي اتل في املناص العليا عد قليل ما األشخاو مبمـا مث فـإن مب ـ امـرأة
أمب امرأتل ملزملد ما نسبة متثيل املرأة.
اجلدمبل  - 2متثيل املرأة ا اكياة السياسية مبالعامة
املإأة

الإحلل

املط عااة اااني
الفجاارة
()41
اجل سني

املقـــااكة السياســـية علـــى الصـــعيد األمبامبيب (كنســـبة
م ملة ،ال ملان األمبامبيب)4182 ،
املقااكة السياسية على الصعيد ال ا (كنسبة م ملـة،
ال ملانات ال انية)4182 ،
املقـــااكة السياســـية ا اكك مـــات ال انيـــة (كنســـبة
م ملة)4182 ،
املقـــااكة السياســـية ا ا اســـة اجلمعيـــات ارقليميـــة
(كنسبة م ملة)4182 ،
املقــااكة السياســـية علـــى الصـــعيد ارقليمـــي (كنســـبة
م ملة ،اجلمعيات ال انية)4182 ،

2113

6813

4211

8611

1211

6111

212

2412

1216

صفر

811

811

8312

1216

6214

الت ازن بل اجلنسـل ا ا كمـة العليـا (كنسـبة م ملـة،
الربع الثالث ما )4184

32

22

6

املؤاإ

املصااريرل املصااادر :املكت ا اإلحصااائا ل جماعااات األوروايااة؛ املكت ا اإلحصااائا ل جمهرريااة الس ا رفااية؛ قاعاارية
ايانات املفرضية األورواية املتع عة اتمثيل املإأة والإحلل يف م اص ص ع العإار

 - 831مبما برح متثيل املرأة ا اكياة السياسـية ا اجلم املـة السـل فاكية منخفضـا منـذ أمـد
ا ملل باملقاانة جاالت أخرال فمنذ مدة ا مللـة مبنسـبة املـرأة ا اجمللـس الـ ا للجم املـة
السل فاكية تقع ا حدمب  41-83ا املا ة ا املت سط .مبلبلـ ل نسـبة الثلـث الـيت تُعـد ثابـة
اكد األ اكرج لتمثيل املرأة لكـي تكـ ن لـدمل ا قـداة حقيقيـة علـى التـءث ا صـنع القـراا،
ســيلز مضــاعفة العــد اكــايل للنســاء ا ال ملــان .مبال ملت ـ فر لألحكــا التق ـرملعية الــيت تقضــي
بضرمباة ختصي .نسبة ما األماكا على ق ا م املرشحل للمرأة (حص .نسبية) سـ ا قبـ ل
أمب عم على نااق ددمب دا ،مبال سيما بل األحزاب السياسية اليت سيتعل علي ا تـب هـذه
الق اعــد مبامل افقــة علي ــا .مبخــالل الفتــرة  ،4184-4181مبألمبل مــرة ا تــاامل اجلم املــة

__________
( )28تر الفج ة املالقة بل اجلنسل على هي ة نقاط م ملة ،ما مل ملذكر
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الســل فاكية ،تتــ ىل امــرأة ال ظيفــة الدســت املة لــر يس حك مــة اجلم املــة الســل فاكية (أي
ال ظيفة الدست املة لر يس اهلي ة العليا للسلاة التنفيذملة).
 - 832مبملُعد تك ملا ال فد السل فاكي ا ال ملان األمبامبيب مـا األمثلـة اريابيـة علـى متثيـل
املرأة ا اكياة السياسية ،حيث ت د  3نساء ضما مبفد أعضاء ال ملان األمبامبيب الـذي ملضـم
 82عض ا ،مبه ما يعل نسبة متثيل املرأة ا ال فد  21ا املا ة.
اجلــدمبل  - 2متثيــل املــرأة بــل املمــثلل املنتخــبل لعضــ ملة اجمللــس الــ ا للجم املــة
القان ن اقم  2 822 /828مبا حك مة اجلم املة السل فاكية
السل فاكية
االنتااب لعلرية
اا أ الر ين
ل جمهررية
الس رفااية

ال ساج اللا انتانب لعلرية
الربملاع (العريد من اني 152
نائاا)
ال ساة املئرية
ل ساج
عريد ال ساج

عريد
األعلاج

ال ساة املئرية ل مإأة يف انكرمة
عريد ال ساج

ال ساة املئرية
ل ساج

8222
8221
4114
4116

44
82
42
42

8212
8412
8212
86

82
44
86
86

2/2
4/2
4/1
4/8

48 / 8311
2 / 8216
8413 / 1
8413 / 612

4181
4184

42
42

8312
86

83
83

( 4منص ا يس مبزااء)
8

8212
612

املصاااااارير :املكتــــ ـ ارحصــــــا ي للجم املــــــة الســــــل فاكية ،تــــــاامل حك مــــــات اجلم املــــــة الســــــل فاكية،
.http://www-8. vlada. Gov. sk/index. php?ID=1073

 - 861مبحـ انن ،مل تــرأس أي امــرأة مناقــة مــا منــااق اككــم الــذاف كر يســة ل حــدة
إقليمية ما املست ا األعلى .مبما برح مست ا متثيل املرأة ا اهلي ات اكك مية ا لية املنتخبـة
(البل ـدملات ،منــااق اككــم الــذاف) منخفضــا ــدا منــذ مــدة ا مللــة ،مبهــذا ال ضــع ال ملــتغ
إال بـبطء شـدملد .مبا مجيـع االنتخابـات ،تقـل نسـبة انتخـاب املـرأة عـدل  3-2ا املا ـة عـا
نسبة متثيل ا ا ق ا م املرشحل.
 - 868مبمتثيل املرأة ا السلاة القضا ية ملتسم خبصـا  .ـ عا ملـة .فالقاضـيات ملقـكلا
نسبة  62ا املا ة ما مجيع القضاة .مبكـان ال ضـع ا  28كـان ن األمبل /ملسـم  4182هـ
أن ـ مــا بــل مــا م ع ـ  8 213قاضــيا كــان هنــايف  388ا ــال (بنســبة  2612ا املا ــة)
مب  122امـــرأة (بنســـبة  6218ا املا ـــة) .مبهـــذا ملعـــ أن عـــد النســـاء ا ـــال القضـــاء
14-57454
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(كقاضــيات) كــان  812مــرة عــد الر ــال .مبمبفقــا لل ضــع ا  42شــباط/ف املر  ،4182أن
ما بل  1اؤساء للمحاكم ارقليمية ا اجلم املة السـل فاكية ،كـان هنـايف أابـع ا يسـات
(للمحــاكم ارقليميــة ا ترملنســل ،مبنيتــرا ،مبزمللينــا ،مببرملق ـ ) مبمــا بــل مــا م ع ـ 32
ا يسا للمحاكم ا لية ا سل فاكيا ،كان هنـايف  43ا يسـة .مبحتتـل املـرأة منصـ القمـة ا
عــد مــا املجسســات القضــا ية امل مــةل فمناصـ ا ــيس ا كمــة الدســت املة ،مبنا ـ ا ــيس
ا كمة اجلنا ية املتخصصة ،مبمدملر مركز املع نة القان نية تقغل ا نساء.
 - 864مبمــا بــرح مســت ا متثيــل املــرأة ا مناص ـ صــنع القــراا ا اجملــال االقتصــا ي ا
اجلم املة السل فاكية ،منذ زما ا ملل ،ملعد ما أعلى املسـت ملات ا االحتـا األمبامبيب .مبمبفقـا
لتحليــل أ رت ـ مبزااة العمــل مبالقــجمبن اال تماعيــة مباألســرة لتمثيــل املــرأة ا مناص ـ صــنع
القـراا ا ا لقـركات املسـجلة ا سـ ق األمبااق املاليـة السـل فاكية (مـا م عـ  16شــركة)،
تقــكل املــرأة نســبة تصــل إىل  41164ا املا ــة مــا م ـ ع عــد أعضــاء اجملــالس ارشــرافية.
مباأس ـ املــرأة اجمللــس ارشــراا ا  42111ا املا ــة مــا اكــاالت املعرمبفــة (ال تســمي كــل
القركات هـذا املنصـ )ح مبحتتـل منصـ الـر يس  2نسـاء مـا بـل  22مـا مناصـ الـر يس
املعرمبفة .مبمتثيل املرأة ا املناص التنفيذملـة ضـعي إذ ال تقـكل سـ ا  86112ا املا ـة مـا
أعضاء الس ار ااة ا القركات الـيت ُاسـ  ،مبال تقـغل أعلـى املناصـ إال ا  2122ا
املا ة ما القركات .مبملبل اجلدمبل التايل التمثيل العا للمرأة ا املناص القيا ملـة مبار ااملـة ا
اجلم املة السل فاكية.
اجلدمبل  - 3العامل ن مبالعامالت ا ال ظـا القيا ملـة مبار ااملـة (اسـتنا ا إىل استقصـاء
بالعينــة لق ـ ا عاملــة انتقا يــة باســتخدا نظــا  KZAMلتصــني امل ــا مباعتبــااا مــا عــا
 4188باستخدا التصني الدمبيل امل حد للم ا ())ISCO-08
الر ال
املقرع ن مباملدملرمبن
النساء
بآال األشخاو
النساء كنسبة م ملة ما اجملم ع ٪

2225

2221

2221

2221

2221

2212

2211

2312
2413
2111

2311
2611
4212

1112
2212
2112

2214
2211
4212

2412
2214
2414

28
2118
2216

1216
2212
2112

املصرير :املكت اإلحصائا ل جمهررية الس رفااية ،إيعة االستعصاج اإلحصائا ل عرى العام ة.
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املا ة 1
مبضع املرأة ا السلك الدبل ماسي
 - 862خيتل مبضع املرأة ا السلك الدبل ماسـي ا اجلم املـة السـل فاكية بـاختال نـ ع
اخلدمــة .ففــي حــل مل ــد متثيــل متكــاف تقرملبــا للمــرأة ا ال ظــا العليــا ا مبزااة القــجمبن
اخلاا يــة مباألمبامببيــة ،فــإن املــرأة ال تقــغل س ـ ا نســبة  84ا املا ــة مــا ال ظــا العليــا ا
البعثات الدبل ماسية.
اجلدمبل  - 6متثيل املرأة ا السلك الدبل ماسي
الرصف
عد
عد
عد
عد

ال ظا العليا ا املقر
النساء في ا
ال ظا العليا ا البعثات الدبل ماسية
النساء في ا

الرظائف الع يا

ال ساة املئرية لتمثيل املإأة

22
24
22
88

٪ 2318
٪ 8812

املصريرل اكالة ا  83آذاا/مااس  ،4182املصدا مبزااة القجمبن اخلاا ية مباألمبامببية.

املا ة 2
اجلنسية
 - 862مل حتدث أي تغ ات كـ ا خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراا .مبقـد مبقعـ اجلم املـة
السل فاكية مبصدق على العدملد ما املعاهـدات الدمبليـة بقـءن نسـية (م اانـة) األشـخاو.
مبا  6تقرملا الثاين/ن فم  ،8222مبقع اجلم املة السل فاكية ،باعتبااهـا مبلـة عضـ ا ا
لـــس أمبامببـــا ،مبصـــدق الحقـــا ،ا  42أملاا/مـ ـامل  ،8221علـــى االتفاقيـــة األمبامببيـــة
للجنســية ،الــيت نُقــرت ا ( Zbierka zákonovاجلرملــدة الرمسيــة للــنظم األساســية) حتـ الــرقم
 .1411/281مبعمال باملا ة  2ما االتفاقية ،تتع د الدمبل األارا بءن تق  ،لدا إعـدا ها
مباعتما ها للق اعد املتعلقة باجلنسية ،باحترا املبا ئ العامة الـ اا ة ا االتفاقيـة أي أن ”لكال
اااص انا يف انصارا ع ا حل ساية؛ وال لاإم أا اااص اصاررة كعسافية مان حل سايته؛
وال يؤثإ ال واج أو حل الإااطاة ال وحلياة ااني اااص لمال حل ساية ذحاريى الاريوا األ اإاإ
وااااااص أحلااا ي ،أو كغاااايري أحااااري الااا وحلني جل ساااايته أث اااااج الااا واج ،ك عائيااااا ،يف حل سااااية
ال وج ا خإ“
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 - 863مببارضافة إىل االتفاقية السالفة الذكر ،مبقع اجلم املـة السـل فاكية مبصـدق علـى
االتفاقية املتعلقة ب ضع األشـخاو العـداي اجلنسـية مبملحـق االتفاقيـة (إشـعاا مبزااة اخلاا يـة
اقم  )8411/416مباالتفاقيـة املتعلقـة خبفـد حـاالت انعـدا اجلنسـية (اقـم ،)8411/824
اليت تتضما عد ا ما االلتزامات الدمبلية املتصلة نسية األشـخاو ،مباالتفاقيـة املتعلقـة حبماملـة
األافـــال مبالتعـــامبن ا ـــال التـــب علـــى الصـــعيد الـــدمبيل (إشـــعاا مبزااة اخلاا يـــة اقـــم
 .)8411/211مباحتــرا املــا ة  2مــا االتفاقيــة مكفــ ل ا قــ انل اجلم املــة الســل فاكية
القـان ن الصـا ا عـا اجمللـس الـ ا للجم املـة السـل فاكية اقـم  2822/21بقـءن
نسية اجلم املة السل فاكية ،بصيغت املعدلةح مبه ملكفل تكافج اكقـ ق بـل الر ـل مباملـرأة،
مبمبزااة الداخلية مسجمبلة عا ارشرا علي ا بص اة متخصصة مبتنفيذها.

اجلزء الثالث
املا ة 81
التعليم
 - 866فيما ملتعلق با ئ التقرملع ،فإن حظر التمييز بل اجلنسل مكف ل ا النظا التعليمـي
ا اجلم املة السل فاكية .مبقد قمـدم معل مـات تفصـيلية ا هـذا الصـد ا التقرملـر السـابق.
مبملــن .قــان ن مكافحــة التمييــز علــى حظــر التمييــز املباشــر مب ـ املباشــر ا التعلــيم مبملتضــما
ارشااة إىل أفعال دد ة(.)24
 - 862مبملُعـــا اجملـــال قيـــد االســـتعراا ا قــ انل تتعلـــق بـــالتعليم ارقليمـــي (أي املـــدااس
مباملجسســات املداســية خبــال مجسســات التعلــيم العــايل) الــيت ختضــع رشــرا مبزااة التعلــيم
مبالعل مبالبح ث مبالرملاضة ا اجلم املة السل فاكيةح مبخباصـة ا املـا تل  2مب  2مـا قـان ن
املــدااس( ،)22الــذي اــد املبــا ئ مباألهــدا األساســية للتربيــة مبالتعلــيم .مبهــذه تقــمل مبــدأ
املســامباة بــل الر ــل مباملــرأة مبمبــدأ التعلــيم املــج ي إىل احتــرا حقـ ق ارنســان .مبالتنفيــذ
الي مي هلذه املبا ئ مباألهدا ا العمليـات املتعلقـة بتعلـيم األافـال مبالتالميـذ منصـ و عليـ
ا برام التعليم املداسي ،اليت مللز إعدا ها مبفقا للمبا ئ امل ض عة.
__________
( )24القان ن اقم  4114/828بقءن مجسسات التعلـيم العـايل مباملعـدل لقـ انل معينـة ،بصـيغت املعدلـة ،مبالقـان ن اقـم
 8222/216بقــءن التعلــيم املت اصــل مباملعــدل للقــان ن الصــا ا عــا اجمللــس الـ ا للجم املــة الســل فاكية اقــم
 8226/212بقـــءن العمالـــة ،بصـــيغت املعدلـــة بالقـــان ن اقـــم  ،8222/21بصـــيغت املعدلـــة بالقـــان ن اقـــم
.4118/362

( )22القان ن اقم  4111/423املتعلق بالتربية مبالتعليم (قان ن املدااس) مباملعدل لق انل معينة ،بصيغت املعدلـة (املـا ة 2
مباملا ة  823مباملا ة  2مباملا ة  1املتعلقة بالتفتيل على املدااس اكك مية.
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 - 861مباهلد ما التثقي ا ايل حق ق ارنسان مباملسامباة بـل اجلنسـل ا املـدااس هـ
اكتساب املعاا مبامل ااات مبامل اق اليت تس م ا تعزملـز الكرامـة البقـرملة ،مبإذكـاء الـ عي،
مبتقــجيع املقــااكة بص ـ اة مســتقلة ا إقامــة تمــع اقراا ـي مبفقــا لقــيم حق ـ ق ارنســان
مباملســـامباة مبالتنـ ـ ع مبالعـــدل .مبيـــري إنقـــاء إاـــاا مـــا خـــالل لـ ـ ا ت مبزااملـــة مـــا قبيـــلل
خاــة التثقيـ ا ــال حقـ ق ارنســان 4182 - 4113 ،مبالتعليمــات التنظيميــة الترب ملــة
لكل سنة ااسية.
 - 862مبا كـــــان ن الثاين/ملنـــ ـاملر  ،4184اعتمـــــدت حك مـــــة اجلم املـــــة الســـــل فاكية
االســتراتيجية ال انيــة للتعلــيم العــاملي ،4186 - 4184 ،الــيت تقـ أهــداف ا علــى أســاس
مبــا ئ العدالــة اال تماعيــة مباملســامباة مباحتــرا حقــ ق ارنســان مبتكــافج الفــرو للجميــع.
مبتقــاايف مجسســات الدمبلــة ذات الصــلة مباملنظمــات ـ اكك ميــة ا تنفيــذ هــذا الن ـ ع مــا
التعلــيمح مبســيتم إعــدا م ـ ا مبت صــيات من جيــة للمــدااس الــيت تقـ بتنفيــذ هــذا النـ ع مــا
التعليم مبسيتم ت ف التدامل الالز هلي ة التداملس.
 - 821مبقــد مت تعـدملل صــيا ة املــا ة  33مــا قــان ن التعلــيم العــايل( .)22مبحتظــر املــا ة مجيــع
أشكال التمييز ا مجسسات التعليم العايل .مبمبفقا ملبدأ املسامباة ا املعاملة ،اظـر التمييـز علـى
أساس السا ،أمب نـ ع اجلـنس ،أمب امليـل اجلنسـي ،أمب ال ضـع الزمبا ـي أمب األسـري ،أمب العـرق،
أمب ل ن البقرة ،أمب ارعاقة ،أمب اللغة ،أمب انااء السياسية أمب السياسية ،أمب االنتمـاء إىل أقليـة
ق ميــــة ،أمب العقيــــدة الدملنيــــة ،أمب النقــــاط النقــــايب ،أمب األصــــل القــــ مي أمب اال تمــــاعي،
أمب املمتلكات ،أمب ال ضع اجلنساين ،أمب أي مبضع آخر .مبملتعل أن تك ن ممااسـة مبأ اء اكقـ ق
مبال ا بات املنص و علي ا ا هذا القان ن مبفقا للمبا ئ األخالقية املتعاا علي ا.
قان ن املدااس ،ملتعل على املدااس االبتدا يـة مبالثان ملـة أن تُضـمّا برا ـا
 - 828مب
التعليمية املداسـية بـرام تعليميـة حك ميـة مبأن تُضـمّا مقراافـا الدااسـية م ضـ عي املسـامباة
بل اجلنسل مبحق ق ارنسان.
 - 824مبتعمــل مبزااة التعلــيم مبالعل ـ مبالبح ـ ث مبالرملاضــة مــع مع ــد القــباب الســل فاكي
لــدعم إنقــاء ــالس االبيــة ا املــدااس مببرملانــات للقــباب مبتقــغيل ا بص ـ اة فعالــة .مبنــا
مل ــدفان بــذلك إىل ت ســيع ناــاق نقــر املعــاا مباملعل مــات بقــءن التثقي ـ ا ــال حق ـ ق
ارنسان ،مبإنقاء شبكات ما اجل ـات الفاعلـة فيمـا ملتعلـق بـالتثقي ا ـال حقـ ق ارنسـان
مبالعمل القبايب ،مبارشرا على املقااملع ا لية اجلااملة ،مبتقجيع اسـتخدا أسـل ب ”املكتبـة
__________
( )22القان ن اقم  4114/828بقءن مجسسات التعليم العايل مباملعدل لق انل معينة ،بصيغت املعدلة.
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اكية“ .مبا عا  ، 4188مباصل مع ـد القـباب السـل فاكي ت زملـع نسـخة باللغـة السـل فاكية
مــا الــدليل املعن ـ ن ”اجتاهــات“ علــى القــباب ،مبه ـ ليــل ملتعلــق بــالتثقي ا ــال حق ـ ق
ارنسان نقره لس أمبامببا ا إااا ما ملضالع ب مـا أنقـاة لـدعم تثقيـ القـباب ا ـال
حق ق ارنسان.
 - 822مبا ال ق اكايل ،ال ملُعد التثقي اجلنسـي أمب م ضـ ع التثقيـ ا ـال الـزمباج
مبال الدملة م ض عا مستقال ا النظا املداسـي السـل فاكي .مبا املـدااس االبتدا يـة مبالثان ملـة،
يري إ مـاج امل اضـيع الـيت تُـدايس ا إاـاا التثقيـ اجلنسـي ا امل اضـيع التاليـةل البي ل يـا،
مباألخالقيـات ،مبالتثقيـ الـدمل  ،مبالتربيـة ال انيـة ،مبم ضـ ع القخصـية مبالتنميـة اال تماعيــة
مبالصحة القامل لقااعات متعد ة .مبقد اعتمد مقرا ااسي ملتعلق ض ع التثقيـ ا ـال
الــزمباج مبال الدملــة ا عــا  8221مباس ـتُكمل ا عــا  .4181مببعــد إاــالق عمليــة إصــالح
النظا التعليمـي قبـل حنـ  81سـن ات ،أصـبت امل ضـ ع أحـد امل اضـيع االختيااملـة الـيت اكـا
لكل مداسة أن تقرا ما إذا كان سـتقدم  .مبكـث ا مـا تصـا املـدااس بعـد املقامبمـة مـا
انــ بعـــد انبـــاء مباألم ـــات ،مباملنظمـــات ــ اكك ميـــة ا افظـــة ،مبالسياســـيل الــذملا
ملعااض ن ما حيث املبدأ م ض ع التثقي اجلنسي القـامل مـا النـ ع الـذي مل ـد ا بلـدان
االحتا األمبامبيب األخرا.
 - 822مبقد أ ا اجلدل األملدمل ل ي الـدا ر حـ ل م ضـ ع التثقيـ اجلنسـي مبعـد مب ـ
اهتما باخليااات التثقيفية املتاحة للمعلمل إىل ختل التثقي اجلنسي ا سل فاكيا عـا البيـة
بلدان االحتا األمبامبيب مبحال بين ا مببل ال فاء عامل األمم املتحدة ا ـال حقـ ق ارنسـان.
مبالتثقيـ بقــءن ال الدملــة املســجمبلة مبآ اب العالقــات اكميمـة لــيس كافيــاح فاألافــال ملق مـ ن
بتجرمل ممااسة اجلنس بت اتر أك مبا سـا أبكـر مبن إملـالء أي اعتبـاا للمخـاار أمب اكقـا ق
األساسية بقءن كيفية عمل أ سام م .مبقد بـل التحليـل األمبيل لنتـا البحـ ث الـيت أ رملـ
علــى النقــاط اجلنســي ا ســل فاكيا (مع ــد حبــ ث الت اصــل اال تمــاعي التــابع لألكا ايــة
الســل فاكية للعلــ ا براتيســالفا) أن الكــث مــا املعلمــل الحظــ ا أن األافــال حبا ــة إىل
مبمعل مات م مة مبصحيحة بقءن النقاط اجلنسي ،مبالعالقات مـع العقـ  ،مباكقـ ق اجلنسـية
مبارجنابية .مبا ال قـ ذاتـ  ،فـإهنم ملقـعرمبن بـءهنم ملفتقـرمبن إىل الكفـاءات امل نيـة مبالنفسـية -
التعليمية الالزمة رعماهلا إعماال فعاال مبمن جيا مبمراعيا كساسية امل ض ع(.)23
__________
( )23الن .السل فاكي هلذه الفقرة مقتبس ما من جية ال نام التثقيفي املتعلق بالتثقي باكياة الزمب ية مبال الدملة مبآ اب
العالقات اكميمة ،امل ندسة هنرملتا كرك ن فا ،مركز املن جية مبعلم التربية ،براتيسالفا.
62/106

14-57454

CEDAW/C/SVK/5-6

 - 823مبملقــد مركــز املن جيــة مبعلــم التربيــة ،مبهـ املجسســة الــيت تقــد التعلـيم مبالتــدامل
املت اصــلل للمعلمــل ،برنــا ل تثقيفــيل للمعلمــل بقــءن التثقيـ باكيــاة الزمب يــة مبال الدملــة.
( )26
مبهــذان ال نا ــان نــال التثقيـ باكيــاة الزمب يــة مبال الدملــة مبآ اب العالقــات اكميمــة
مبالتثقي باكياة الزمب ية مبال الدملة ا ال عمـل األخصـا يل التربـ ملل( .)22مبفـد هـذه
ال ام التثقيفية للتعليم املت اصل إىل ت سيع نااق امل ااات امل نيـة املتاحـة للمعلمـل لتمكينـ م
ما تنفيذ التثقي باكياة الزمب يـة مبال الدملـة تنفيـذا نا حـا ا ظـل الظـرمب املداسـية ب صـف
انبا م ما ا إعدا األافال مبالقباب ملمااسة أ مبااهم اكياتية ا املستقبل.
 - 826مبقــد ســع حك مــة اجلم املــة الســل فاكية إىل حتســل ن عيــة التثقيـ اجلنســي مــا
خالل عم عد مـا املقـااملع العمليـة الـيت تسـت د علـى مب ـ اخلصـ و الف ـات السـكانية
ا رمبمــة .مبحصــل مقــااملع املنظمــة ــ اكك ميــة املســماة الراباــة الســل فاكية لتنظــيم
األسرة( )21علـى عـم مـا خاـة املـنت ملكتـ اكك مـة ا عـامي  4188مب  .4184مبمشلـ
املقـــااملع إاـــالق امل قـــع القـــبكي  ،www.sexualnavychova.skلتقـــدمي معل مـــات للقـــباب
مبملعلمي م مبآبا م مبأم افم.
 - 822مبملقد قسم العلـم مبالتكن ل يـا بـ زااة التعلـيم إسـ اما كـب ا ا إنتـاج ارحصـاءات
األمبامببية املتعلقة باملسامباة بل اجلنسل .مبا العا املاضي ،نُقر الكتي املعن ن ”أاقا املـرأة،
 )She Figures 2012( “4184ب صــف منق ـ اا امسيــا للمف ضــية األمبامببيــة ،حيــث قــد
بيانـــات مبمجشـــرات إحصـــا ية عـــا مبضـــع املـــرأة ا ـــال العلــ ا بلـــدان االحتـــا األمبامبيب
مبخاا ا .مبمنق ا ”أاقـا املـرأة “4184 ،هـ املنقـ ا الرابـع (بعـد ”أاقـا املـرأة4112 ،
مب  4116مب  )4112مــا م عــة ا يســية مــا املجشــرات الــيت تُعــد م مــة للت صــل إىل ف ــم
صحيت ل ضع املرأة ا ال العل  .مبه ملقد إحصاءات عا مبضع املرأة ا ـال العلـ مـا
مرحلــة التعلــيم العــايل إىل س ـ ق العمــل .مبتســتخد هــذه السلســلة مــا املنق ـ اات ا خمتلـ
التحلـــيالت مبالدااســـات املقاانـــة ا ـــال املســـامباة بـــل اجلنســـل ،ا اخلاابـــات مبالعـــرمبا
مباملالحظـــات الـــيت تقـــد ا املـــجمترات مبحلقـــات العمـــل الـــيت تُعقـــد ا مجيـــع أحنـــاء أمبامببـــا
مبخاا ا ،كما ملستخدم ا مقرامب السياسـات لـدا قيـام م بإعـدا قـرااافم بصـد م ضـ ع
املسامباة بل اجلنسل على الصُعد ال ا مبارقليمي مباألمبامبيب.
__________
( )26متاح ما امل قع .http://www.mpc-edu.sk/library/files/vmraeiv.pdf

( )22متاح ما امل قع .http://www.mpc-edu.sk/library/files/vych_k_manz_a_rod_v_praci_ped_zam.pdf
( )21الراباة السل فاكية لتنظيم األسرة عض ا االحتا الدمبيل لتنظيم األسرة.
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حتليل ال ضع القا م مبتا ا االجتاهات
 - 821ملنقســم النظــا املداســي ا اجلم املــة الســل فاكية إىل املــدااس االبتدا يــة ،مباملــدااس
الثان ملــة (الــيت تقســم بالتــايل إىل مــدااس ”اجليمنــازمل “ ”“gymnasiumاألكا ايــة الت ـ ،
مباملــدااس امل نيــة الثان ملــة ،مبمــدااس امل ســيقى ”الك نســرفت اا“) ،مبمجسســات التعلــيم العــايل
(اجلامعات) .مبهنايف مدااس خاصة ت فر التربية مبالتعلـيم للتالميـذ ذمبي االحتيا ـات التعليميـة
اخلاصة الذملا ال اكا تعليم م ا املدااس األخرا.
 - 822مبأ لبيــة املعلمــل هــم مــا النســاء ،مبذلــك باســتثناء هي ــة التــداملس ا التعلــيم العــايل،
حيث تزملد نسبة الر ال قداا الربع .مبتبلـغ نسـبة النسـاء ا مجسسـات التعلـيم العـايل 4214
ا املا ة لألساتذة مب  2214ا املا ة لألساتذة املقااكل.
 - 811مبهنــايف اختالفــات حس ـ ن ـ ع املداســة .مبتزملــد أعــدا الفتيــات الــالف ملداســا ا
مــدااس ”اجليمنــازمل “ األكا ايــة الت ـ بنســبة الـــخُمسل عــا أعــدا الفتيــان .مبملزملــد عــد
الفتيان (بنسبة  8214ا املا ة) ا املدااس امل نية الثان ملة مباملـدااس اخلاصـة .أمـا ا اجلامعـات
مب ها مـا مجسسـات التعلـيم العـايل ،فتبلـغ أعـدا الاالبـات  813مـرة أعـدا الالبـة .مبتزملـد
نســبة ارنــاث كــث ا ا م اضــيع معينــة إال ا اجلامعــات ذات الت ـ الــتق أمب العســكري -
األم  .مببالقيم املالقة ،متيل النسـاء ا أ لـ األحيـان إىل ااسـة العلـ اال تماعيـة مبالعلـ
الابية مبالصيدلية .أما الر ال ،ف م أكثـر اهتمامـا بدااسـة العلـ اال تماعيـة مبالعلـ التقنيـة.
مبهنايف ت ازن متكاف بل اجلنسل ا خريي ا ة الدكت ااة.
 - 818مبا عـــا  ،4188كـــان هنـــايف مـــا م عــ  8216ا املا ـــة مـــا الر ـــال مب 8112
ا املا ة ما النساء ا الف ـة العمرملـة  62-83سـنة ملداسـ ن ا مرحلـة التعلـيم العـايل .مبمـع
ت اصل ااتفاع نسـبة مـا ملداسـ ن ا مرحلـ ة التعلـيم العـايل ،ملـز ا أملضـا اتسـاع الفجـ ة بـل
الدااسل ما النساء مبالر ـال مـا  812نقاـة م ملـة ا عـا  4112إىل  211نقاـة م ملـة ا
عا  .4188مبتتسع الفج ة أكثر ما ذلك بالنسبة للاالب ا الف ة العمرملـة  22-21األكـ
سنا ،إذ كان  218نقاة م ملة ا عـا  4112مب  211نقاـة م ملـة ا عـا  .4188مباكـا
مالحظة نفس االجتاه ا مجيع أحنـاء أمبامببـا تقرملبـا ،حيـث تزملـد أعـدا الاالبـات ،ال سـيما ا
الف ات العمرملة األك سنا ،عا أعدا ها ا سل فاكيا(.)22
 - 814مببالر م ما أن النساء شكلا نسبة أكـ مـا خريـي التعلـيم العـايل ا سـل فاكيا
عا الر ال لعدة سن ات ،فإن ما امل ـم أن ملُنظـر إىل ـاالت الدااسـة الـيت ملتخـرج في ـا كـل
__________
( )22املصدال املكت ارحصا ي للجماعات األمبامببية.
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مــا القــابات مبالقــبان .مبمــا أكثــر املــجهالت احبيــة مبأملســرها تابيقــا هــي تلــك املــجهالت ا
امل اضــيع التقنيــة مبالرملاضــية .مبا عــا  ،4188كــان حنــ  22ا املا ــة مــا مجيــع اخلــريل
الذك ا ا التعليم العايل (املرحلتـان  3مب  6مـا التصـني الـدمبيل امل حـد للتعلـيم) قـد اسـ ا
م اضــيع املاضــية مبعلميــة مبتكن ل يــة مبهــذه النســبة تتســم بالثبــات النســيب .مبا حالــة املــرأة،
اس نسبة  8816ا املا ة ما اخلريات ا نفس املرحلتل ا مجيع امليـا ملا هـذه امل اضـيع،
مبعلى مدا السن ات العقر املاضية ترامبح حصت ا ا حـدمب  86-88ا املا ـة( .)31مبملُعـد
نظا التعليم ا ال ق ذات قااعا اقتصا ملا ما قااعات س ق العمل ،ملتميـز مـا ناحيـة شيمنـة
مباضــحة للمعلمــات ،مبمــا الناحيــة األخــرا شيكــل هرمــيل كلمــا ااتفــع مســت ا التعلــيم،
اخنفض ـ نســبة املعلمــات .مبا عــا  ،4188كان ـ نســبة ارنــاث  12ا املا ــة بــل معلمــي
املدااس االبتدا ية (املرحلة  8ما التصني الدمبيل امل حد للتعليم) ،مب  28ا املا ة بـل معلمـي
املدااس الثان ملة (املرحلـة  2مـا التصـني املـذك ا) .أمـا ا التعلـيم العـايل (املرحلتـان  3مب 6
ما التصني ) فكان نسبة ارناث  22ا املا ة فقط( .)38مبكان الفج ة املعدلة لأل ـ ا
بل اجلنسل ا قااع التعليم حن  86ا املا ة ا عا .4188
الرسم البياين  - 4حصة املرأة ا خمتل

ميا ملا الدااسة ا مرحلة التعليم العايل

نسبة االبات اجلامعات حس ميا ملا الدااسة ا السنة الدااسية 4182/4184
العل الابيعية
العل التقنية
العل الزااعية مباكر ية مبالبيارملة
العل الابية مبالصيدلية
العل اال تماعية
العل األ بية
العل العسكرملة مباألمنية

املصدال وكارة التع يم والع رم والاحرث والإياضة يف اجلمهررية الس رفااية

__________
( )31املكت ارحصا ي للجماعات األمبامببية.http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do ،

( )38املكتـ ـ ارحصـــا ي للجماعـــات األمبامببيـــةل
.AP/EN/3-07032013-AP-EN.PDF
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تمعات الرمبما امل مقة
 - 812تبييا ما أمبضاع الر ل مباملرأة ما تمعات الرمبما امل مقـة مب ـ فـرمبق معينـة مـا
ـدا أن ملالحـن مب ـ أفـرا مـا نسـاء
حيث مسـت ا التعلـيم الـذي اققانـ  .مبمـا املـءل
الرمبما مل ملكملا ااست ا ا املـدااس الثان ملـة ،أي أهنـا إمـا مل ملكملـا تعلـيم ا االبتـدا ي أمب
أ كملــا تعلــيم ا االبتــدا ي فقــط .مبتظ ــر فــرمبق بالتــايل ا التمثيــل عنــد مســت ملات التعلــيم
األعلىل فالفج ة ا نسبة األشخاو الذملا أكمل ا التعليم الثان ي أك ما  1نقـاط م ملـة ا
صا املرأة .مباالستنتا ات الـيت مت الت صـل إلي ـا بقـءن األحـ ال املعيقـية لألسـر املعيقـية
لاا فة الرمبما ا عا  4181ملبدمب أهنا تكرا نفس االستنتا ات ال اا ة ا التقرملـر الـذي ملـبل
ال ضع ا عا  ،4113مبما مث ،فإن اهليكل التعليمي لنساء الرمبما اكـا تقييمـ بءنـ متخلـ
قليال عا اهليكل التعليمي للر ل(.)34
 - 812مبتق البيانات اليت ُمِعَ ما البي ـة الـيت متـ ااسـت ا إىل أنـ مـا زال مـا القـا ع
نسبيا أن ملتدخل ال الدان ا حياة القباب ،إمـا ا اختيـاا م ضـ ع الدااسـة أمب شـرملك اكيـاة
أمب املس ة ال ظيفية .مبملك ن هذا تدخل أق ا ا حالة املرأة ،اليت كث ا مـا تُجـ علـى التخلـي
عا حيافـا ال ظيفيـة لصـا مبا بـات ا إاـاا أسـرة مبالـدمل ا .مبمـا املـر ت أال اتـر متامـا ا
بعد اكاالت حق األافال ا التعليم مبن قيـ مـا انـ ال الـدملا أمب بسـب اكالـة املاليـة
لألسرة ،مبحق م ا املقااكة ا اختاذ القرااات بقـءن املسـا ل الـيت متـس حيـافم( ،)32أمب اختـاذ
قرااافم حبرملة عند بل م سا  81سنة.
املا ة 88
العمالة
التقرملع مبالتداب السياسية
 - 813أ خل تعدملل قان ن العمل ا عا  )32(4188تغي ا أساسيا فيمـا ملتعلـق حبظـر التمييـز
ا قـــان ن العمـــل .مبتـــن .املـــا ة  8مـــا املبـــا ئ األساســـية لقـــان ن العمـــل علـــى مـــا مللـــيل
__________
( )34برنام األمم املتحدة اروا ي4184 ،ل تقرملر عـا الظـرمب املعيقـية لألسـر املعيقـية لاا فـة الرمبمـا ا سـل فاكيا،
 ،4181براتيسالفا.

( )32انظر األحكا املتعلقة بـالتعليم مباملقـااكة ا اتفاقيـة األمـم املتحـدة كقـ ق الافـل ،الـيت احتُفـل بالـذكرا السـن ملة
العقرملا العتما ها ا تقرملا الثاين/ن فم ( 4112األمم املتحدة.)8212 ،
( )32القان ن اقم  4188/21املعدل للقان ن اقـم  ، 4118/288قـان ن العمـل ،بصـيغت املعدلـة ،خـل حيـز النفـاذ ا
 8نيسان/أبرملل .4188

66/106

14-57454

CEDAW/C/SVK/5-6

”لألاااص الطايعيني ان يف العمل ويف حإية اختيار العمال ،ويف أع ككارع ظاإوإ العمال
عادلة ومإضاية ،ويف انماياة مان الفصال التعسافا مان العمال وفعاا ملااريأ املسااواة يف املعام اة،
الذا ي ص ع جماا علقات قانرع العمل مبرحل قانرع خاص اشأع املسااواة يف املعام اة يف
جماالت معي ة واشأع انماية من التميي واشأع كعرييل قرانني معي ة (قاانرع مكافحاة التمييا )
وهذه انعرق ختصهم دوع أا قيرد أو متييا ع ا أسااو نارا اجلا أ ،أو انالاة ال واحلياة أو
األسإية ،أو امليال اجل ساا ،أو العاإق ،أو لارع الاشاإة ،أو ال غاة ،أو السان ،أو انالاة الصاحية
غري املراكية ،أو اإلعاقة الصحية ،أو الصفات الرراثية ،أو املعتعاري والاريين ،أو الععيارية السياساية
أو غري السياسية ،أو ال شاط ال عا  ،أو األصال العارما أو االحلتمااعا ،أو االنتمااج ذض مجاعاة
قرمية أو عإقية ،أو املمت كات ،أو ال سا  ،أو أا وضاع رخاإ ،ذال يف انالاة الاع ككارع فيهاا
املعام ة املات فة هلا ما يربرها اسا ايعة األنشطة الع كاؤدى يف العمال ،أو اساا الظاإوإ
الع كؤدى فيها هذه األنشطة ،ذاا اكل هذا السا اإ ا فع يا وحامسا ألداج العمال ،ااإيطة
أع يكرع اهلريإ مشإوعا والشاإط م اسااا“ .مبقـد عُـدل املـا ة  )2( 82مـا قـان ن العمـل،
املتعلقـــة بـــاحترا مبـــدأ املســـامباة ا املعاملـــة ،اعتبـــااا مـــا  8أملل ل/ســـبتم  4188للســـماح
للم ظ بتقدمي شك ا إىل اب عمل ليس فقط بقءن انت ايف مبدأ املسامباة ا املعاملة مبلكـا
أملضا بقءن املسا ل اليت تنداج حت املا ة  )2( 82مثل الترهي ا مكان العمل.
 - 816مبعمال باملـا ة  6مـا قـان ن العمـل ،للنسـاء مبالر ـال اكـق ا املسـامباة ا املعاملـة
فيما ملتعلق باكص ل على فرصة عمل ،مباأل ر ،مبالترقية ،مبالتـدامل امل ـ  ،مبظـرمب العمـل.
مبمللــز أن ملـ فر للنســاء اك امــل ،مباألم ــات الــالف أجنـ ا ضـ ن األشـ ر التســعة الســابقة،
مباملرضــعات ،ظــرمب عمــل حتمــي حالتـ ا البي ل يــة فيمــا ملتصــل باكمــل مبالـ ال ة ،مباعاملــة
الافل بعد ال ال ة ،مبعالقت ا القخصية بالافل بعد مبال ت  .مبيـ أن تُ يـء للنسـاء مبالر ـال
ظرمب عمل تسمت هلم بء اء ال ظيفة اال تماعية املتمثلة ا تنق ة األافال مباعاملت م.
 - 812مبعمـال بقـان ن التفتــيل علـى العمـل( )33ملقـ مفتقـ العمـل مــا مفتقـيات العمــل
بارشرا على االمتثال للتقـرملعات مباللـ ا ت األخـرا ا اجملـاالت املقـم لة بقـان ن التفتـيل
على العمل ،مبهلذا الغرا ملتمتع مفتق العمل ،بناء على ما ملت صـل ن إليـ مـا نتـا التفتـيل
علــى العمــل مبخاـ اة تلــك النتــا  ،بــاكق ا إصــداا أمبامــر رزالــة أمب ـ القصـ ا الــيت ثبـ
مب هـا ،مبحظــر أ اء العمــل مباألنقــاة الــيت تقــكل خاــرا علــى ســالمة العــاملل مبصــحت م،
مبحظــر عمــل النســاء اك امــل مباألم ــات الــالف أجن ـ ا ض ـ ن األش ـ ر التســعة الســابقة،
__________
( )33القان ن اقم  4116/843املتعلق بالتفتيل على العمل مببتعدملل القان ن اقم  4113/14بقءن العمل
القان ين مببقءن تعدملل ق انل معينة ،بصيغت املعدلة.
مبالت ظي
14-57454

القان ين

67/106

CEDAW/C/SVK/5-6

مباملرضعات ،مباألشخاو الابيعـيل مبن سـا  81سـنة ،مب ـ ذلـك مـا األعمـال مباألنقـاة،
إذا كان القيا شا ملتعااا مع الل ا ت السااملة ،كما أن مـا حق ـم اقتـراح فـرا رامـة علـى
أي اب عمــل ملنتـ ك اللـ ا ت التنظيميــة لقــان ن العمــل ،مبخباصــة تلــك املتعلقــة ببــدء عالقــات
العمل مبتغي ها مبإهنا ا ،مبشـرمبط فـع األ ـ ا ،مبظـرمب العمـل ،ـا ا ذلـك ظـرمب عمـل
النســاء ،مباملــراهقل ،مباملع ـ قل ،مبااللتزامــات الناش ـ ة عــا االتفاقــات اجلماعيــة مبالتق ـرملعات
القان ين.
املتعلقة حبظر العمل القان ين مبالت ظي
 - 811مبمثــة مبا م ــم فيمــا ملتعلــق بالقضــاء علــى الفج ـ ات بــل اجلنســل ا س ـ ق العمــل
تضــالع ب ـ املقــااملع الــيت يــري تنفيــذها ا إاــاا ال نــام التقــغيلي للعمالــة مبار مــاج
اال تماعي ا فترة ال ة  .4182-4112مبتقمل األمثلة على املمااسات اجليـدة املقـرمبع
ال ا الذي سبق ذكره مباملتعلق ع د املسامباة بـل اجلنسـل( )36مبمقـرمبع ااباـة مـاي مـامي
( )MyMamyاملدنية املسمى باندمبااز ب كس ( .)32()Pandora’s Boxمباهلد ما املقرمبع هـ
ت سيع نااق اخلدمات اال تماعية اليت تقدم ا ااباة ماي مامي املعنية صـا املـرأة مـا أ ـل
تنمية قداات الف ات السكانية املستضعفة مبأفـرا أسـرهم علـى أن ملعيقـ ا حيـاة مسـتقلة ،مبأن
ملقض ا على انثاا اجلانبية السلبية اليت تج ي إىل االستبعا اال تماعي ،مبذلـك بالدا ـة األمبىل
عـــا ارملـــق زملـــا ة إتاحـــة اخلـــدمات ا املنـــااق الرملفيـــة مـــا خـــالل تكن ل يـــا املعل مـــات
مباالتصاالت مبتا ملر ن عية امل اا البقرملة ا ال تقدمي اخلدمات.
 - 812مبفيمــا ملتعلــق بالت صــية الــيت تــدع إىل تضــييق مبســد الفجــ ة ا األ ــ ا ،اختــذت
اجلم املة السـل فاكية اخلاـ ات التقـرملعية الالزمـة ا هـذا االجتـاه .مبأضـي ا عـا 4112
حكم م م إىل قان ن العمل ،حبيث ُملنَ .ا القان ن علـى مبـدأ املسـامباة بـل املـرأة مبالر ـل ا
األ ــر لقــاء العمــل املتســامبي مبلقــاء العمــل املتســامبي ا القيمــة .مببــالر م مــا هــذا التق ـرملع،
ما زال هنـايف فجـ ة كـب ة ا األ ـ ا بـل املـرأة مبالر ـل ا سـل فاكيا .مببـدأت الفجـ ة ا
األ ـ ا بــل اجلنســل تضــيق تــداييا مبتبلــغ نســبت ا حاليــا حن ـ  41ا املا ــة .مبهــذا ملع ـ أن
مت سط أ ر املرأة ما زال أقل ما  11ا املا ة ما أ ر الر ل.
 - 821مبتق اجلم املة السل فاكية حاليا بتنفيذ أمب بارعدا لتنفيـذ عـد مـا التـداب ترمـي
إىل تضييق الفج ة ا األ ا ،تقمل عم تبا ل املمااسات اجليدة ا إااا االحتـا األمبامبيب،
مبتنفيذ عمليات للتحقق ما حالة املسامباة بل اجلنسل ا أماكا العمل ا القاـاع العـا علـى
__________
(.http://www.institutrr.sk )36

(.http://www.mymamy.sk/obsah/17/pandorina_skrinka/ )32
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األقــل ،مبارعــدا للتــدامل علــى إ ــراء عمليــات التحقــق هــذه مبالتصـدملق علي ــا بالتعــامبن مــع
منظمة العمـل الدمبليـة .مبقـد أمالـق ملـ للمسـامباة ا األ ـر (حـ ايل  3نيسـان/أبرملل مـا سـنة
تق اية) رذكاء ال عي بامل ض ع.
 - 828مبتق مبزااة العمل مبالقـجمبن اال تماعيـة مباألسـرة ،بصـفة منتظمـة ،بتنظـيم مسـابقة
باســم ” اب العمــل املراعــي لألســرة مبللمســامباة بــل اجلنســل مبتكــافج الفــرو“ .مبتقــمل
األهــدا األساســية مــا املســابقة حفــز أابــاب العمــل علــى في ــة ظــرمب تراعــي ال ا بــات
األسرملة للعاملل مبارعراب علنا عا التقدملر ألاباب العمـل الـذملا ملق مـ ن بتابيـق الـنظم الـيت
تست د الت فيق بل العمل مباكياة األسرملة مبفي ة فرو متكاف ـة للمـرأة مبالر ـل .مبقـد أمعلـا
عا املسابقة ا الي الدمبيل لألسر ( 83أملاا/مامل  )4111مبمُنحـ اجلـ ا ز ا البداملـة سـن ملا
ا هذا التاامل  ،مث كل سنتل اعتبااا ما عا .4188
 - 824مبخبص و الت صيات املتعلقة بالت فيق بـل اكياة األس رملة مبالعمـل ،نـ أن نقـ إىل
أن قان ن العمل ملتضما أحكاما بقءن أشكال العمل املرنة اليت اكـا أن ملكـ ن هلـا أثـر إيـايب
على عمل املرأة اليت تر ا حتقيـق التـ ازن بـل ال ا بـات األسـرملة مبمبا بـات العمـل .مبقـد
حُد ت أشكال العمل املرنة التاليةل


نظا عمل ملق على تقص مبق العمل (العمل لبعد ال ق )  -اكـا لـرب العمـل
أن ملتفــق مــع امل ظــ ا عقــد العمــل علــى مبقــ عمــل أقصــر مــا مبقــ العمــل
األســب عي ا ــد  .مبملر ــع الســب ا عــد اســتخدا هــذا القـكل مــا نظــا العمــل
بص اة أكثر ت اترا ،مثال استخدام ما ان امل ظفل العا دملا ما إ ازة ال الدملـة،
ه ـ أن العــاملل لــبعد ال ق ـ ملقتصــر حق ــم ا األ ــر علــى األ ــر املقابــل ل ق ـ
العمل األقصر املتفق علي ح



عالقة ختضع لقان ن العمل تق على أساس االتفاق على أ اء العمل أمب االتفـاق علـى
نقاط العملح



تقاسم ال ظا  -ملتيت هذا اخلياا لصاح العمل إنقاء مبظيفـة مقـتركة للمـ ظفل
العاملل لبعد ال ق  ،حبيث ملتفق امل ظف ن سـ ملا علـى ـدمبل زمـ ل قـ العمـل
مبم ا العمل املقراة لل ظيفة (أمضي هذا اخلياا إىل قان ن العمل ـ القـان ن
اقم  4188 /432على أن ملسري اعتبااا ما  8أملل ل/سبتم )4188ح
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نظا مبق العمل املرن  -ق اعد تتميز بقداة أكـ علـى التكيـ بقـءن مبقـ العمـل
املرن  -إلغاء شرط حتدملد مبق العمـل االختيـااي .مبهـذا اكـا أن ملـج ي إىل زملـا ة
كفاءة العمل .إذ خيتاا كل م ظ ساعات العمـل األنسـ لـ (أم خـل هـذا التغـي
القان ن اقم  8 418 /432املعـد ل للقـان ن اقـم  ،8 411 /288قـان ن
العمل ،بصيغت املعدلة ،على أن ملسري اعتبااا ما  8أملل ل/سبتم )4188ح



العمل ما امل ل مبالعمل ما بُعد  -مبهذا القكل ما أشـكال العمـل ملُسـتخد أساسـا
لالنتقال ما إ ازة ال الدملة إىل الت ظي  ،لل الدملا اللذملا ملع الن أافاال صغااا.

 - 822مبهذه األشكال العا ملة ما أشـكال الت ظيـ  ،ـا ا ذلـك األشـكال املـتغ ة
ل ق ـ العمــل ،تزملــد مــا اضــا العــاملل ،مبحتســا ن عيــة العمــل ،مبتزملــد مــا كفــاءة أســالي
العمــل ،مبتســاعد العــاملل علــى الت فيــق بــل عمل ـ م مبمبا بــافم األس ـرملة .مبلكــل شــكل مــا
أشكال العمل املرنة السالفة الذكر مسات اخلاصة بـ مبلكـل مـا اب العمـل مبامل ظـ أن خيتـاا
أملــا مــا أســالي العمــل املتاحــة ا اراــاا القــان ين القــا م مبنـ ع عالقــة العمــل املتفــق علي ــا.
مبملستفيد امل ظف ن ا سل فاكيا ما هذه اخليااات بدا ة أقل ممـا هـ معتـا ا بلـدان أمبامببـا
الغربية .مبليس املقكلة ا هذه اكالة تتعلق بالقـان ن ،ألن اجلم املـة السـل فاكية مل ـد شـا
عــد كــا مــا الصــك يف الــيت تســمت بــالت فيق بــل العمـل مباكيــاة األسـرملة ،مبلكــا املقــكلة
تكمــا بــاألحرا ا ت ـ فر اراا ة مباكــافز مباكيــز فيمــا ملتعلــق باســتخدا األشــكال البدمللــة.
فاخليااات املرنة الـيت اكـا االتفـاق علي ـا بـل اب العمـل مبامل ظـ  ،مثـل نظـا العمـل علـى
أساس تقص مبق العمل ،ال تك ن ا ما مفيدة للم ظفل الذملا ملق م ن برعاملة افـل .ذلـك
أن ا ظل بي ة تتميز باخنفاا األ ا نسبيا ،ملعز امل ظف ن ،ألسباب اقتصا ملة أساسـا ،عـا
قبـ ل مبظيفــة اصــل ن في ــا علــى أ ــر أقــل .مبهلــذا الســب  ،فــإن مثــة حــافزا أقـ ا ألن ملعــز
امل ظ عا تريف س ق العمـل مبأن مل اصـل العمـل مـع القيـا برعاملـة افـل مـا أن ملقبـل عمـال
بنظا تقص مبق العمل مع القيا برعاملة الافل (بعد تريف س ق العمل).
 - 822مبتقمل عمليات التفتيل على العمـل للتحقـق مـا االمتثـال لقـان ن العمـل ارشـرا
علــى امتثــال اب العمــل ل ا ـ احتــرا مبــدأ املســامباة ا املعاملــة بــل امل ـ ظفل .مبملتضــما
الغرا ما عمليات التفتـيل هـذه اصـد اكالـة فيمـا ملتعلـق بـالتمييز مبالكقـ عـا التمييـز ا
أماكا العمل.
 - 823مبا عــا  ،4182قام ـ مفتقــيات العمــل بــإ راء عملــييت تفتــيل من ـ جيتل علــى
الصــعيد الـ ا ملعرفــة مــدا االمتثــال ملبــدأ املســامباة بــل الر ــل مباملــرأة ا األ ــر لقــاء العمــل
املتسـامبي مبلقــاء العمــل املتسـامبي ا القيمــة .مبقــد حـد ت عمليــات التفتــيل الـيت اضــالع شــا
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خــالل عمليــات التفتــيل املن جيــة مبأملضــا بــا اة مــا امل ـ ظفل مبممثلــي امل ـ ظفل  22خرقــا
ألحكا قان ن العمل اليت حتد حق ق مبمبا بات األارا ا عقد الت ظي فيمـا ملتعلـق بـدأ
املسامباة ا األ ر .مبتق مفتقـيات العمـل ،ا إاـاا مجيـع أنقـاة التفتـيل الـيت تضـالع شـا،
مبأملضا بناء على الـ أابـاب العمـل مباألشـخاو الابيعـيل ،بتقـدمي مقـ اة مبمعل مـات فنيـة
أساسية ا نااق سلات ا بقءن أجنع السُبل لالمتثال للق اعد اليت حتكم اجملال ذي الصلة.
 - 826مبا عا  ،4182تلقـ مفتقـيات العمـل  22شـك ا مـا مـ ظفل تتصـل بانتـ ايف
مبدأ املسامباة ا املعاملـة مـا حيـث اناباقـ علـى العالقـات ـ قـان ن العمـل مبالتمييـز ا
األ ر .مببين عمليات التفتيل مبق ع  64خرقا ل ا بـات أابـاب العمـل املنصـ و علي ـا ا
قان ن العمل فيمـا ملتعلـق باجملـال قيـد االسـتعراا .مبتقـ الزملـا ة ا عـد القـكامبا باملقاانـة
بعــا  4184إىل أن مثـــة اجتاهـــا ا تماعيـــا لتزاملـــد الـ ـ عي القـــان ين بـــل مــ اا اجلم املـــة
السل فاكية ،الذملا ملستعين ن بسلاات التفتيل على العمل رنفـاذ محاملـة حقـ ق م مبمصـاك م
اليت امي ا القان ن.
 - 822املقااملع اليت تضالع شا ال كالة السل فاكية لألعمـال التجااملـة مبالـيت تـدعم األنقـاة
التجااملة للمرأةل


عـم مباشــرات األعمــال اكـرة ا ســل فاكيا ( 8آب/أ ســاس  28 - 4112متـ ز/
مل لي )4188ح



”اكراســــة املال كيــــة ملباشــــرات األعمــــال اكــــرة“ ( 8أملل ل/ســــبتم – 4188
 28آب/أ ساس  + )4182م اصلة املقرمبع بص اة متماسكة.

مبمل د املقرمبع إىل ت سيع ا رة مباشري األعمال اكـرة مبتعزملـز صـف ف م بإشـرايف املـرأة ا
هذا النقاط ،مبمساعدة املرأة على التغل علـى اخلـ مببـدء أعمـال جتااملـة مبعلـى أن تصـبت
مستقلة مبمعتمدة على نفس ا ،مبه أملضا ما فد إلي برام الدعم اليت تضـالع شـا املف ضـية
األمبامببيــة .مبتضــما تنفيــذ هــذه املبــا اة إنقــاء شــبكة أمبامببيــة مــا ســف ات مباشــرة األعمــال
اكــرة لتك ـ ن ثابــة مصــدا لألمثلــة املل مــة مبا فــزات القخصــية ملباشــرات األعمــال اكــرة
ا تمالت ،مبشبكة أمبامببية لت ي مباشرات األعمال اكرة ،ملُقد مـا خالهلـا ذمبمب اخلـ ة مـا
مباشــري األعمــال اكــرة مقـ اة مبت ي ــا بصـ اة ا عيــة إىل املبتــد ات ا مباشــرة األعمــال
اكرة.
 - 821مبشــااك ســل فاكيا ا املبــا اة مــا خــالل أنقــاة ال كالــة الســل فاكية لألعمــال
التجااملة .مبما فت تلك ال كالة تقاايف ا عم مباشرات األعمال اكرة ملا ملقرب مـا 83
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سنة .مبأعلن ال كالة عا املقرمبع الرابع عقر ملباشرات األعمال اكرة السـل فاكيات ،الـذي
مل ــد أساســا إىل ارشــا ة ــا تضــالع ب ـ املــرأة مــا مبا م ــم ا قاــاع األعمــال التجااملــة
مبارعــراب عــا التق ـدملر هلــذا الــدمبا .مبقام ـ الســيدة ســيلفيا اســباامبفيك فا ،زمب ــة ا ــيس
اجلم املة السل فاكية ،برعاملة املقرمبع .مبأصبح سـن ات اخلـ ة الا مللـة ا عـم مبتقـجيع
مباشــرات األعمــال اكــرة مــا خــالل مســابقة مباشــرات األعمــال اكــرة الســل فاكيات هــي
األســاس ملقــرمبع عــم مباشــرات األعمــال اكــرة ا ســل فاكيا ،الــذي انضــم مــا خالل ـ
ال كالة السـل فاكية لألعمـال التجااملـة ،مببالتـايل أملضـا سـل فاكيا ،إىل الـدمبل الــ  42األخـرا
املقــااكة ا القــبكة األمبامببيـة لســف ات مباشــرة األعمــال اكــرة .مبفــد ســف ات مباشــرة
األعمال اكرة السل فاكيات إىل حفز مبتقجيع مباشرات األعمال اكرة ا ـتمالت مـا خـالل
امباملــة قصــ .خ ـ افا القخصــية ا ممااســة األعمــال اكــرة مبإســداء مق ـ اة عمليــة لكــي
ال خيقل ما خ ل ال األعمال اكـرة .مبمل تت قـ ال كالـة السـل فاكية لألعمـال التجااملـة
عا عـم مباشـرة األعمـال اكـرة بـل صـف النسـاء ا سـل فاكيا بن املـة املقـرمبع .مببـدأت
ال كالة ا متثيل سل فاكيا ا إاالق مبا اة دملدة للمف ضية األمبامببيـة  -القـبكة األمبامببيـة
لت ي ـ مباشــرات األعمــال اكــرة .مبانتقل ـ امل مــة إىل املقــرمبع اجلدملــد املســمى ”اكراســة
املال كية ملباشرات األعمال اكرة“ .مبا حل كـان اهلـد مـا املقـرمبع األمبل هـ اسـتخدا
قصــ .ســف ات مباشــرة األعمــال اكــرة مبمق ـ افا العمليــة كفــز مباشــرات األعمــال اكــرة
ا ــتمالت علــى بــدء عمــل حــر ،فــإن املقــرمبع الثــاين عــا مســءلة اخلاـ ة التاليــة مباجل ــة الــيت
ستساعد مباشرات األعمال اكرة املبتد ات خالل السن ات األمبىل لنقاا ا.
 - 822مبا عــــا  ،4188اضــــالع املنظمــــة ــ ـ اكك ميــــة ” املــ ـ ااا مبالداقراايــــة
مباملساءلة“ قرمبع لتعزملز تابيق مبدأ املسامباة ا املعاملة ا س ق العمـل مـا خـالل التعـامبن
مع مفتقيات العمل فيما تق بـ مـا أنقـاة تداملبيـة مبتثقيفيـة( ،)31مبذلـك بـدعم مـا مكتـ
حك مــة اجلم املــة الســل فاكية مــا خــالل برنــام عــم مبمحاملــة حق ـ ق ارنســان مبحرملات ـ .
مباهلد مـا املقـرمبع هـ تعزملـز تابيـق مبـدأ املسـامباة ا املعاملـة ا عمـل املفتقـيات مبزملـا ة
فعالية س ق العمل بارشااة إىل اجل ان املث ة للجدل املتعلقة بتحدملـد حـاالت التمييـز القـا م
علــى شـ األســس ،ــا ا ذلــك التمييــز القــا م علــى أســاس نـ ع اجلــنس مبالتمييــز اجلنســاين،
مبالكقــ عــا تلــك اكــاالت مباملعاقبــة علي ــا .مبملســتند املقــرمبع إىل التعــامبن النــا ت مــع
مفتقــيات العمــل ا عــا  ،4181الــذي مت مــا خالل ـ حتدملــد امل اضــيع األساســية املارمبحــة
للمناققة مبالتنفيذ.
__________
(.http://www.oad.sk/node/647, 648, 576, 587 )31
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حتليل ال ضع القا م مبتا ا االجتاهات
 - 411تتءثر عمالة املرأة ا اجلم املة السل فاكية بنااق ما الع امل اخلاصـة بالبلـد حتدملـدا
مثل االختالفات ارقليميـة الكـب ة مبقلـة عـد فـرو العمـل املتاحـة علـى أسـاس عـد التفـرل.
مبفيما ملتعلق بعمالة املرأة عم ما ،تُعد اجلم املـة السـل فاكية مـا البلـدان الـيت تتميـز باخنفـاا
مست ا عمالة املرأة نسبيا.
اجلدمبل  - 2استعراا عا للمجشرات األساسية املتعلقة بس ق العمل ما منظ ا نساين
املإأة

املؤاإ

الإحلل

الفجرة اني اجل سني

معدل العمالة (ا املا ة 62-41 ،سنة)4184 ،
معدل العمالة (ا املا ة 62-83 ،سنة)4184 ،
معدل عمالة القباب (ا املا ة 42-83 ،سنة)4184 ،
معدل عمالة كباا السا (ا املا ة 62-31 ،سنة)4184 ،
معدل الباالة (ا املا ة ،مجيع الف ات العمرملة)4184 ،
معدل باالة القباب (ا املا ة 42-83 ،سنة)4184 ،
معدل باالة كباا السا (ا املا ة 62-31 ،سنة)4184 ،
الفج ة املعدلة بل اجلنسل ا الدخل (ا املا ة)4188 ،

3212
3412
86
2216
8213
2413
8812

2411
6612
4218
6218
8213
23
8112

8313
82
118
8313
8
413
112
4113

ت زملع العمل املدف ع األ ر بل اجلنسل (ساعة/أسب ع)4181 ،
إمجايل حجم العمل املدف ع األ ر مب املدف ع األ ر (ساعة/أسب ع)4181 ،

4213
6218

6
3416

8112
8212

املصدال كعإيإ كرليفا اشأع حالة املساواة اني اجل سني يف س رفاايا لعام 2212

 - 418مبا عــا  ،4184كــان معــدل عمالــة املــرأة ا ســا  83ســنة فــءكثر  2212ا املا ــة
مبللر ل  3218ا املا ة .مبما هذه البيانات ،ملتـبل أن الفجـ ة بـل عمالـة الر ـل مباملـرأة تبلـغ
 8313ا املا ة ا صا املرأة.
 - 414مبما زال معدل النقاط االقتصا ي للر ـل ( 6112ا املا ـة ا عـا  )4184أعلـى
كــث ا من ـ بالنســبة للمــرأة ( 3112ا املا ــة ا عــا  )32()4184مبه ـ مــا يعــل الفج ـ ة بــل
اجلنســل حـ ايل  81نقاــة م ملــة .مبأكـ فجـ ة بــل اجلنســل هــي ا اخلمـ ل االقتصــا ي -
حيث مل د فااق ها ل بل اجلنسل ا األاقا  .ففي عا  ،4184كان نسـبة النسـاء الـالف
__________
( )32مصدا بيانات س ق العملل املكت ارحصا ي للجم املة السل فاكية ،قاعدة بيانات سل فستات.
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ملعانل ما اخلم ل االقتصا ي  6416ا املا ة ،أما ا حالة الر ال فقد كان النسبة أقـل مـا
الثلث .مبهذا الفااق ال ملر ع فحس إىل ك اهليكل العمري للمرأة.
 - 412مبا ســ ق العمــل ا اجلم املــة الســل فاكية ،ت ا ــ املــرأة فصــال أفقيــا مباأســيا.
مبتقكل املرأة ا االت ما قبيل الرعاملة الصحية ،مباخلدمات اال تماعية ،مبالتعليم ،أكثر مـا
 11ا املا ة ما القـ ا العاملـة ،مبتقـكل ا قاـاع ار ااة العامـة  61ا املا ـة .مبمـا الناحيـة
األخرا ،فإن املرأة ال تقكل س ا  28ا املا ة ما العاملل ا القااع اخلـاو حيـث تكـ ن
مست ملات األ ا أعلى .مبتك ن الفج ة بل اجلنسل أك ما اكا ا قااع األعمـال ،حيـث
تبلـغ نسـبة مباشـرات األعمـال اكـرة ثلــث نسـبة الر ـال .مبملتميـز سـ ق العمـل ا اجلم املــة
السل فاكية بءن ما أكثر أس اق العمل فصال بل اجلنسـل ا أمبامببـا ،ذلـك أنـ بـالر م مـا
تزاملد حصة املرأة ا املناصـ القيا ملـة مبار ااملـة ( 28ا املا ـة ا عـا  )61()4188فـإن املـرأة
ت ظ ا مناص أ عدالت أعلى كث ا ما الر ل.
 - 412مبملتصل الفصل بل اجلنسل اتصاال مبثيقا باملست ا األ عم ما لدخل املـرأة ،حيـث
ما زال هنايف فج ة كب ة بـل أ ـر املـرأة مبأ ـر الر ـل .مبت ـد املـرأة ا األ لـ ا ف ـات
امل ظفل املنخفضة األ ر ،أي تلك الف ات اليت ملقل أ رها بالسـاعة عـا ثلثـي مت سـط األ ـر
بالساعة ا االقتصا السل فاكي .مببالر م مـا املسـت ا التعليمـي اجليـد ـدا للمـرأة (مبهـ ا
سل فاكيا أعلى ا ال اقع ما مست ا الر ل) ،فإن املرأة ال حتصـل علـى أ ـر مماثـل ملـا اصـل
علي الر ل ألن التعليم ا ”اجملاالت األنث ملة عا ة“ ملُعد أقل قيمة.
 - 413مبما فت الفج ة ا األ ا بل اجلنسل أك ما مت سـط حجـم الفجـ ة ا بلـدان
االحتــا األمبامبيب ،مبلكن ـ ا ت اصــل التحــريف ا اجتــاه إيــايب ملنح ـ حن ـ تضــييق ا .ففــي عــا
 ، 4184كان النسبة ـ املعدلـة للفجـ ة ا األ ـ ا بالسـاعة بـل الر ـل مباملـرأة  4813ا
املا ة مبا عا  4182اخنفض إىل  8212ا املا ة( )68مبتبلـغ الفجـ ة ا األ ـ ا ا سـل فاكيا
ا القاـــاع اخلـــاو ا حـــدمب  48-82ا املا ـــة مبا القاـــاع العـــا ا حـــدمب  86-81ا
املا ة .مبهنايف فرمبق هرملة ا اهليكل اجلنسـاين ا القاـاعل ،حيـث تقـكل املـرأة نسـبة 61
ا املا ة ما العاملل ا قااع األعمال مبنسبة  24ا املا ة ا قااع األعمال.
__________
( )61تقـــمل مناصـــ مـــدملري القـــركات مبمـــدملري املجسســـات الصـــغ ة ،مبكـــان املت ســـط ا االحتـــا األمبامبيب
املجلــــــ مــــــا  42عضــــــ ا  22ا املا ــــــة (املصــــــدال املكتــــــ ارحصــــــا ي للجماعــــــات األمبامببيــــــةل
.http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-07032013-AP/EN/3-07032013-AP-EN.PDF

( )68مجيع البيانات املتعلقة بء ا اجلنسل مستمدة ما نظا معل مات مت سط األ ر ،ترملكسيما ،براتيسالفا.
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الرسم البيـاين  - 2الفجـ ة ا األ ـ ا بـل اجلنسـل ا الفتـرة ( 4182 - 4113األ ـر
بالساعة مباأل ر الق ري)

الفج ة بـل اجلنسـل ا
األ ر الق ري
الفج ة بـل اجلنسـل ا
األ ر بالساعة

املصرير :كإيكسيما ،نظام مع رمات مترس األحلإ2213-2225 ،

 - 416مبملسـ م عــد مــا الع امــل ا اربقــاء علــى الفجـ ة بــل اجلنســل ا األ ـ ا ،ــا ا
ذلك الفصل األفقي ا سـ ق العمـلح فـاملرأة مـا األا ـت أن ت ظـ ا قااعـات االقتصـا
اليت تعت تقليدملا أهنا خمصصـة للمـرأة مبمسـت ملات األ ـ ا في ـا متدنيـة ،مبالفصـل القاـاعي ،ال
سيما ا القااع اخلاو .مبمثـة عامـل آخـر مبهـ الفصـل الرأسـي  -مـا ملُعـر باسـم ”مف ـ
الســق الز ــا ي“ ،الــذي اــد مــا عــد النســاء الــالف ملصــلا إىل أعلــى املناصـ (مبأعالهــا
أ را) ا اجملاالت اليت مل د في ا متثيل ق ي للمرأة ا مناص أخرا.
 - 412مبا ممااسات الت ظي ا سل فاكيا ،ما القا ع ـدا أملضـا أن تكـ ن هنـايف معاملـة
متكاف ة بسب ال الدملة ،مبخص صا األم مة .ذلك أن حدمبث تغـ ا ال ضـع األسـري
للم ظ مبمبال ة أافال ل كث ا مـا ملـج ي إىل حـدمبث تغـ ا سـل يف أابـاب العمـل .فنسـبة
كب ة من م ملراقب ن ال ضع األسري مل ظفي م ،مبملسبب ن هلم مقـاكل بعـد عـ فم مـا إ ـازة
ال الدملة ،أمب ملتحامل ن على امل ظفات الالف أصبحا أم ات( .)64مبما بـل انثـاا املترتبـة علـى
__________
(Filadelfiová, J.: Podkladová analýza prioritných oblastí pre prípravu Národnej stratégie rodovej rovnosti )64
(حتليل اعم للمجاالت ذات األمبل ملة أل راا إعدا االستراتيجية ال انيـة لتحقيـق املسـامباة بـل اجلنسـل) .مبزااة
العمل مبالقجمبن اال تماعية مباألسرة ،براتيسالفا.http://www.gender.gov.sk/index.php?id=566 .4111 ،
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مــا تقــد (مبإن كــان مثــة أملضــا أســباب أخــرا لــذلك) ه ـ اخنفــاا متثيــل املــرأة ا املناص ـ
ار ااملة األقد مبمناص ار ااة العليا ،مبه ما ملع أن املـرأة فرصـ ا دـدمب ة ا املقـااكة ا
عمليات صنع القـراا .مبال ضـع مماثـل فيمـا ملتعلـق قـااكة املـرأة ا اكيـاة العامـة مبالسياسـية.
مبملج ي اخنفاا مست ا مقااكة املرأة إىل نق ء مبضع تك ن في املرأة قـا اة علـى التـءث
ا صنع القرااات االسـتراتيجية مبالتخاـيط االسـتراتيجي مبتترتـ عليـ أملضـا ا هناملـة املاـا
آثاا تنعكس على أح اهلا املعيقية(.)62
 - 411مبما زال الت فيق بل اكياة ا ألس رملة مبالعمل مل ا عقبـات مبأمب ـ قصـ ا كـب ة ا
اجلم املة السل فاكية .مبأكثر التداب تابيقـا مباسـتخداما للت فيـق بـل العمـل مباكيـاة األسـرملة
ه مبق العمل املرن .مبملتمثل أحد النتا املترتبة على استمراا الق الـ النمايـة اجلنسـانية ا
أن م مة اعاملة األافال مبأفرا األسرة انخرملا ما زال ملُنظـر إلي ـا باعتبااهـا مـا عمـل املـرأة.
مبال ملءخــذ إ ــازة ال الدملــة سـ ا عــد قليــل ــدا مــا انبــاء .مباـ ل تــدين مســت ا مقــااكة
الر ل ا األعمال امل لية مبعد ت فر خدمات عامة مبخاصة (أمب عد إمكانيـة اكصـ ل علي ـا
ما ال ة املالية) مبن عـ ة كـث مـا النسـاء إىل سـ ق العمـل .مبنظـرا ألن املـرأة مـا زالـ
تتحمل معظم املسجمبلية عـا اعاملـة أفـرا األسـرة املعـالل ا سـل فاكيا ،فـإن تنـامي مباهـا ا
عــامل العمــل املــدف ع األ ــر ملع ـ أن ـ ملــتعل علي ــا بص ـ اة متزاملــدة أن ت ا ـ القيــا بع ـ ء
مز مبج .مبتق نسـاء كـث ات برعاملـة املسـنل مـا أفـرا األسـرة مبن أن تتـ فر هلـا األ ـزة
املال مة أمب إمكانية اكص ل على اخلدمات.
 - 412مبما الضرمباي أن مل ىل االهتما للبعـد اجلنسـاين الكـب ألثـر ال الدملـة علـى عمالـة
املرأة مبالر ل .مبالنتيجة العامة اليت مت الت صـل إلي ـا هـي أن مب ـ أافـال مبن سـا السا سـة
ا األسرة اد كث ا مـ ا عمالـة املـرأة مبلكـا ملترتـ عليـ أثـر افيـ فقـط فيمـا ملتعلـق بعمـل
الر ل .فمعدل عمالة املـرأة ا الف ـة العمرملـة  22-43سـنة مبلـدمل ا افـل مبن سـا السا سـة
ملقل عا  21ا املا ة ا حل أن املعدل بالنسبة للر ـل ا نفـس الف ـة العمرملـة مبنفـس مرحلـة
ال الدملة ملزملد على  12ا املا ة .مبتتسع الفج ة بل أ ر الر ل مباملـرأة لقـاء العمـل بعـد مبال ة
كل افل إضـاا .مبملكمـا أحـد أسـباب هـذه املقـاكل اهليكليـة ا أن انتقـال املـرأة إىل العمـل
املــدف ع األ ــر مل ملقابــل بدا ــة كافيــة بانتقــال الر ــل إىل العمــل ــ املــدف ع األ ــر ا
البي (.)62
__________
( )62املر ع نفس .

( )62اافكل  ،ن4182 ،.ل سياسة ار ازة ال الدملة ا الس ملدل تا اها مبالدامبس املستفا ة .مباقـة مقدمـة ا الـدمباة
السابعة مباخلمسل ،آذاا/مااس  ،4182للجنة األمم املتحدة ل ضع املرأة ،ني مل ايف.
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 - 481مبمثة عامل أساسي فيمـا ملتع لـق ب ضـع املـرأة مبالر ـل ا اجملتمـع مبتسـامبي االسـتقالل
السياسي مبه العالقة بل العمل املدف ع األ ر مبالعمل املدف ع األ ر مبت زملـع العمـل
املدف ع األ ر بـل الر ـل مباملـرأة  .مبملنبغـي أن ملتضـما هـذا السـياق تـداب للت فيـق بـل
العمل مباكياة األسرملة تُدعم قيا الر ل بدمبا أك ا اعاملة األشخاو املعـالل مبتكفـل أملضـا
استفا ة املرأة مبالر ل على قد املسامباة ما فرو الت فيق بل العمل مباكيـاة األسـرملة .مببـدمبن
هذا الدعم ،فإن ما سيحدث هـ ـر استنسـاخ نصـي املـرأة ـ املتناسـ مـا العمـل ـ
املدف ع األ ر.
تمعات الرمبما امل مقة
 - 488ملنبغـــي أملضـــا إملـــالء االهتمـــا النعـــدا املســـامباة بـــل اجلنســـل ا تمعـــات الرمبمـــا
امل مقة ،حيث أن مبضع نساء الرمبما ملتءثر بقدة بالق ال النماية الق ملة القا مـة علـى أسـاس
ن ع اجلنس مبااتفاع مست ا القي املفرمبضة على حقـ ق ارنسـان للمـرأة ،مبهـ مـا ملـنعكس
على مبضع ا ا س ق الع مل .مبحـد ت األحبـاث الـيت أ رملـ علـى الظـرمب املعيقـية لألسـر
املعيقية لاا فة الرمبما( )63ااتفاع مست ا الفرمبق بل اجلنسل ،اليت تقكل هيكال آخـر اخـل
إااا اهلياكل اجلغرافية مبالعرقية ا سل فاكيا.
 - 484مبتق ـ البيانــات إىل مب ـ أمب ـ ال مســامباة بــل اجلنســل ا مجيــع املجشــرات الــيت
ق ان ل تلك اليت مب ـدت ا كـل مـا اا فـة الرمبمـا مبعامـة السـكان ،مبلكـا الفـرمبق كانـ
أكـ بعــدة مــرات ا الســكان مــا اا فــة الرمبمــا .مبحـ باملقاانــة ســت ا العمالــة ا تمــع
اا فة الرمبما عم ما ،مبه مـنخفد ـدا ،كـان معـدل عمالـة نسـاء الرمبمـا مـا مجيـع الف ـات
العمرملة مباجليلية أقل ما نص معـدل عمالـة الر ـل (ا املت سـط  41ا املا ـة لر ـال الرمبمـا
مب  81ا املا ة لنساء الرمبما).
 - 482مبمبا ـ نســاء الرمبمــا فج ـ ة نســانية أك ـ مــا الفج ـ ة اجلنســانية الــيت ت ا ــا
النســاء مــا عامــة الســكان الــالف ملعقــا بــالقرب منـ ا عنــدما ق انـ معــدالت عمالــة املــرأة
__________
( )63برنام األمم املتحدة اروا ي 4184 ،ل تقرملر عـا الظـرمب املعيقـية لألسـر املعيقـية لاا فـة الرمبمـا ا سـل فاكيا،
 ،4181براتيسالفا .استنا ا إىل املست اال تماعي – ارحصا ي جملتمعات الرمبما املصنفة مبفقا لدا ة االندماج مع
أ لبية السكان ب صف ا معزمبلة أمب منفصلة أمب منتقرة .مباخت ت م عة املقاانة ا املست ما عامة السـكان الـذملا
ملعيق ن على مقربة ما مكان األسر املعيقية لاا فة الرمبما .مب ُمعـ البيانـات ا تقـرملا الثـاين /نـ فم مبكـان ن
األمبل /ملسم  4181ما خالل مقابالت شخصية مباشرة باستخدا استبيان من جي .مبمشل التحليل مـا م عـ
 8 112أسرة معيقية ،منـ ا  242أسـرة معيقـية لاا فـة الرمبمـا تضـم  2 682فـر ا ( 8 124ا ـال مب 8 214
امرأة) .مبكان م عة املقاانة تتءل ما  261أسرة معيقية مب  8 161فر ا ( 382ا ال مب  322امرأة).
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مبالر ل ا كل ما الف تل .مبكان معدل عمالة ا ال الرمبما أقل ما ثلـث املعـدل للر ـال
ما عامة السكان الذملا ملعيق ن بالقرب من م (  41ا املا ة مقابل  68ا املا ـة) ا حـل
كان معدل عمالة نساء الرمبما ملترامبح ما بل خُمس مبابع نفـس املعـدل للنسـاء مـا عامـة
الســـكان (  88ا املا ـــة مقابـــل  22ا املا ـــة) .مبكانــ الفجــ ة اجلنســـانية ”اجلغرافيـــة -
العرقية“ ا معدل العمالـة كـب ة بالفعـل ا يـل النسـاء األحـدث سـنا ( 212ا املا ـة لنسـاء
الرمبما ا الف ة العمرملة  42-83سنة مقابل  8612ا املا ة لنفس الف ة العمرملة ما النساء مـا
عامة السكان) مباتسع مع كل انتقال إىل يـل أكـ سـنا (تـرامبح الفـرق بـل  212ا املا ـة
مب  4212ا املا ة ا الف ـة العمرملـة  62-33سـنة) .مبإذا نظرنـا إىل السـكان عم مـا ممـا ملبلـغ
سن م  83سنة فـءكثر ،جنـد أن معـدل عمالـة نسـاء الرمبمـا بلـغ  8113ا املا ـة ا حـل كـان
املعدل للنساء مـا عامـة السـكان الـالف ملعقـا بـالقرب منـ ا  2216ا املا ـةح مبكـان املعـدل
لر ــال الرمبمــا مباملعــدل للر ــال مــا عامــة الســكان  8213ا املا ــة مب  3412ا املا ــة علــى
الت ايل(.)66
 - 482مبكان األا ت أال تقـاايف النسـاء علـى اراـالق ،مبال سـيما نسـاء الرمبمـا ،ا العمـل
املدف ع األ رل  36ا املا ة ما نساء الرمبما ا الف ة العمرملـة  62-83سـنة مقابـل  2311ا
املا ــة مــا النســاء مــا عامــة الســكان مب  4118ا املا ــة مــا ا ــال الرمبمــا( .)62فمعــدل إقصــاء
السكان ما اا فة الرمبما ما العمل املدف ع األ ر (اخلمـ ل االقتصـا ي) مرتفـع مبجنـاح م ا
خ ل س ق العمل منخفد عم ما ،مبلكن ملتخذ ا حالة نسـاء الرمبمـا أبعـا ا ضـخمة ملتزاملـد
حجم ا مع تزاملد االستبعا املكاين.
 - 483مبما األا ت كث ا أن تءخذ نساء الرمبما إ ازة ال الدملـة عـا الر ـل أمب أن تعقـا ا
كن األسرة املعيقية مبالقليـل منـ ا ملعملـا أمب ملسـجلا أنفسـ ا بـءهنا عـااالت عـا العمـل.
مبمشل الف ة النقاة اقتصا ملا عم ما (أي العامل ن مبالعاال ن عا العمل)  2616ا املا ة مـا

__________
( )66ا عا  ،4181كان مت سط معـدل العمالـة للسـكان السـل فايف ككـل  3114ا املا ـة للر ـل مب  2212ا املا ـة
للمرأة .مبهذا ملع أن االخنفاا الكب ا معدالت العمالة عا املست ملات ال انية للر ـال مبالنسـاء ال ملقتصـر علـى
ا ال مبنساء الرمبما فحسـ  ،بـل ملقـمل أملضـا الر ـال مبالنسـاء مـا عامـة السـكان القـرملبل منـ م غرافيـا .مبقـد
حـد ت النتـا املتكــراة حـدمبث اخنفـاا قــداا ثالثـة أمثـال ا مســت ملات العمالـة بـل ســل فاكيا ككـل مبعامــة
السكان الذملا ملعيق ن ا املنـااق القرملبـة مـا تمعـات الرمبمـاح مببـل عامـة السـكان الـذملا ملعيقـ ن بـالقرب مـا
تمعات الرمبما مبالسكان ما اا فة الرمبماح مببل خمتل أن اع تمعات الرمبمـا .مببارضـافة إىل هـذه االختالفـات
اجلغرافية مبالعرقية العامة ،ت د أملضا فج ة بل اجلنسل.

( )62كان معدل النقاط االقتصا ي عكس ذلك على حن مماثل – إذ كـان املعـدل بالنسـبة لنسـاء الرمبمـا أ مـا اكـا
(كان نسبة  22ا املا ة فقط ما نساء الرمبمـا ا الف ـة العمرملـة  62-43سـنة نقـاة اقتصـا ملا مقابـل  3214ا
املا ة ما النساء ما عامة السكان مب  2812ا املا ة ما ا ال الرمبما).

78/106

14-57454

CEDAW/C/SVK/5-6

ا ال الرمبما مبلكا  34ا املا ة فقط ما نساء الرمبما .مبا املت سط ،فإن امرأة ما بـل كـل
امرأتل ما نساء الرمبما تُعد نقاة اقتصا ملا ا حل أن ثالثة ما بل كل أابعة مـا ا ـال
الرمبما نقا ن اقتصا ملا.
 - 486مبملتءثر أملضا مبضع نساء ا لرمبمـا بالنسـبة للعمـل بنـ ع السـكا الـذي ملعقـا فيـ  .ففـي
املست انات املنعزلة ،تعمل نسبة  413ا املا ة منـ ا ،مبا املسـت انات املنفصـلة ،تعمـل نسـبة
 614ا املا ة ،مبا حالة نساء الرمبما الالف ملعقا بص اة منتقرة ،تبلغ النسـبة  211ا املا ـة.
مببينما مل ملجثر نـ ع املسـت انة ا عـد النسـاء الـالف ملداسـا أمب الـالف ملءخـذن إ ـازة أم مـة
أمب إ ازة مبالدملة ،فإن كان مثـة تـءث علـى مـا اصـلا علـى معاشـات تقاعدملـة مبمـا ملـبقل ا
كن ـ األســرة املعيقــية .مبكان ـ النســاء األقــل احتمــاال ألن اصــلا علــى معــاع تقاعــدي
للقيخ خة ها النساء الالف ملعقا ا مست انات منعزلة ،مبلكا هـذا النـ ع مـا املسـت انات
كان ملعيل في أملضا عد مما اصلا على معاع عجـز أكـ ممـا ملعقـا ا أنـ اع أخـرا مـا
املست انات .مبكان األا ت أن تبقى النساء ا األسر املعيقـية ا املسـت انات املنفصـلة (611
ا املا ــة) مبكــان احتمــال بقــا ا ا كن ـ األســر املعيقــية نص ـ ذلــك االحتمــال ا حالــة
معيقــت ا بص ـ اة منتقــرة ( 214ا املا ــة) .مباكــا أن نســتنت أن العــزل املكــاين مل زملــد مــا
التباملنــات اجلنســانية مبالعرقيــة الــيت ت ا ـ نســاء الرمبمــا .مبا البي ــات املنعزلــة ،تكــا نســاء
الرمبما أن ملكا مستبعدات متامـا مـا العمـل املـدف ع األ ـر مبملظللـا ا أ لـ األحيـان ملعقـا
ا كن األسرة املعيقية أمب اصلا على معـاع عجـز .مبقـد ملتـءثر ال ضـع ،بارضـافة إىل تـءثره
بع امل عامة( ، )61باملعامل مبالت قعات الثقافيـة املتعلقـة بـدمبا كـل مـا الر ـل مباملـرأة ا األسـرة
مبا اجملتمــع()62ح كمــا أن تزاملــد أعــدا أصــحاب معاشــات العجــز (مباخنفــاا أعــدا أصــحاب
معاشات ا لقيخ خة) ا البيانات قد ملق إىل انثـاا السـلبية علـى صـحة نسـاء الرمبمـا النامجـة
عا س ء ن عية اكياة ا املست انات املنعزلة.
 - 482مبإمجــاال ،فــإن مقاانــة الســكان مــا اا فــة الرمبمــا بعامــة الســكان تقـ إىل اخــتال
مست ا التنميـة متامـا بـالر م مـا القـرب اجلغـراا .مباألاقـا املـذك اة املتعلقـة باملقـااكة ا
العمالــة املدف عــة األ ــر ملبــدمب مبكءهنــا تــءف مــا بل ـدملا خمــتلفل متــا االخــتال  ،مبلــيس مــا
__________
( )61على سبيل املثال ،ع امل ا رافية (ااتفاع معدل اخلص بة ،ااتفاع معدل ال فيات مبحدمبث ال فاة ا سـا أصـغر
ا كل ما ارناث مبالذك ا ،اخنفاا العمر املت قع) مبع امل صحية (س ء اكالة الصحية ،ااتفاع معدالت اعـتالل
الصحة) ،مبع امل متعلقة بالعمل (قلة فرو العمل ،االفتقاا إىل املجهالت).

( )62لالاالع على مزملد ما املعل مـات ،انظـر الراباـة الثقافيـة لاا فـة الرمبمـا ا سـل فاكيا4112 ،
( práva rómskych žienبيانات عا حق ق ارنسان لنساء الرمبما) ،بانسكا بيسترملكا.4112 ،
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” ااتل“( . )21مبملبلغ نصـي الفـر مـا النقـاط االقتصـا ي للفـر املت سـط مـا أفـرا أ لبيـة
الســـكان  8412ملــ امب ا الســـنة ،مبهـ ـ ا مســـت ا أ ــ  43ا املا ـــة مـــا بلـــدان العـــامل.
أما نصي الفر ما النقاط االقتصا ي لقخ .ما اا فة الرمبما فيبلغ  812ملـ امب ا السـنة،
مبه ـ ا مســت ا أفقــر  43ا املا ــة مــا بلــدان العــامل .مبا حالــة نســاء الرمبمــا مــا تمعــات
الرمبمــا امل مقــة ،فــإن االختالفــات اجلغرافيــة  -العرقيــة تتضــاع بســب الق اعــد اجلنســانية
اجلامدة ب صف ا عامال آخر ما ع امل اكرمان .مبإذا كـان اجملتمـع السـل فاكي ككـل قـد متيـز
منــذ أمــد بعيــد ب ـ تباملنــات بــل اجلنســل مــا حيــث ال ضــع ا س ـ ق العمــل ،فــإن هــذه
االختالفات تتفاقم أكثر ما ذلك ا حالة اا فة الرمبما.

املا ة 84
الصحة
التقرملع
 - 481أقرت اجلم املة السل فاكية تقرملعات فد إىل م اءمة حق ق املرضـى مـع املعـامل
الدمبليــة ا عــا  .4113مبأصــبت بإمكــان النســاء الــالف زُعــم أهنــا تضــران مــا ــراء أخاــاء
بصد التعقيم اماتُكِب قبل  8كان ن الثاين/ملنـاملر  4113أن مللتمسـا االنتصـا أمـا ا ـاكم
العامة ا اجلم املة السل فاكية ا عامبا مدنيـة .أمـا فيمـا ملتعلـق بالـدع ة إىل فـتت حتقيقـات
شاملة ا مجيع حاالت التعقيم ار بااي ،فإننا حنيـل إىل تقرملـر مفـ ا لـس أمبامببـا كقـ ق
ارنســان الصــا ا ا آذاا/مــااس  )CommDH(2006)5( 4116الــذي ملفيــد بــءن مثــة ـ ا
حثيثة بُذل للتحقيق ا اال عاءات ب ق ع عمليات تعقيم إ بااي أمب قسري لنسـاء مـا أصـل
الرمبمــا ا ســل فاكيا .مببارضــافة إىل التحقيــق اجلنــا ي ،مت تنظــيم عمليــة تفتــيل اــيب م ــ
ملجسســـات الرعاملـــة الصـــحية مبالتمســ آااء خــ اء مـــا كليـــة اــ امعـــة ك مينيــ س ا
براتيســالفا .مبمل ملــتم التءكــد مــا أن اكك مــة الســل فاكية اكــا أن تك ـ ن قــد أملــدت سياســة
ممن جــة ر ــراء عمليــات تعقــيم علــى أســاس متييــزي .مبقــد اختــذت اكك مــة تــداب تق ـرملعية
مبعمليــة للقضــاء علــى أي أمب ـ قصـ ا إ ااي ملــتم حتدملــدها أثنــاء سـ التحقيقــات مبللحيل لــة
مبن مبقــ ع حــاالت مماثلــة ا املســتقبل( .)28مبمل ملُالــ ا النتيجــة الــيت انتــ ى إلي ــا تقرملــر

__________
( )21برنام األمم املتحدة اروا ي ، 4184 ،تقرملر عـا الظـرمب املعيقـية لألسـر املعيقـية لاا فـة الرمبمـا ا سـل فاكيا،
.4181

( )28ا  8نيسان/أبرملل  ،4182خل مرس صا ا عـا مبزااة الصـحة بـرقم  4182/36حيـز النفـاذ ،اـد تفاصـيل
املعل مات اليت ملتعل تقدا ا قبل إبداء امل افقة املستن ة على إ راء عمليـة التعقـيم ألي شـخ ،.مبعينـة مـا امل افقـة
املستن ة على إ راء عملية التعقيم ألي شخ .بلغة الدمبلة مبلغات األقليات الق مية.
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املف ا إ راء أي حت قيق آخر مـا انـ اجلم املـة السـل فاكية .مبمل تتنـامبل الت صـية سـ ا
مســءلة تعـ ملد ضــحاملا انتـ ايف اكقـ ق ـ االتفاقيــة األمبامببيــة كق ـ ق ارنســان بســب
إ راء عمليات التعقيم القان نية.
 - 482مبمبضــع اجلم املــة الســل فاكية نصــا ا القــان ن بقــءن االســتنكا الضــم ي.
مبال اكا ماالبة األخصا يل الصـحيل بالقيـا بـإ راء ملتعـااا مـع ضـم هم أمب املقـااكة ا
مثل هذا ار ـراء إال ا اكـاالت الـيت تناـ ي علـى فدملـد مباشـر للحيـاة أمب الصـحة .مبختضـع
املسا ل األخالقية املتصلة بتقدمي خدمات الرعاملـة الصـحية للتقيـيم ب اسـاة جلنـة مسـتقلة معنيـة
باألخالقيات ،اد القان ن شرمبط ما تضالع ب ما أنقاة .مبال مللـز أن ملعقـد مقـد الرعاملـة
الصحية اتفاقا بقءن تقدمي الرعاملة الصحية مع املرملد إذا كان ما شءن ذلـك أن ملتعـااا مـع
عقيدتـ ـ القخصـــية .مبملنابـــق ذلـــك حصــرملا علـــى حـــاالت ار ـــاا املســـتحث مبالتعقـــيم
مباملساعدة على ارجناب.
 - 441مبمثــة أس ـ لة تنتظــر ار ابــة ا ــال الصــحة مباكقـ ق اجلنســية مبارجنابيــة ،مبال ســيما
إعمــال حــق االســتنكا الضــم ي مبإتاحــة إمكانيــة ال ص ـ ل إىل أســالي مبخــدمات تنظــيم
األســرة للجميــع مــا زالـ متثــل حتـدملا صــراا للفتــرة املقبلــة .مبلــذلك اقترحـ اللجنــة املعنيــة
باملسامباة بـل اجلنسـل ،ا مقـرمبع ا لتـداب املتعلقـة بإعـدا اسـتراتيجية مبانيـة كماملـة حقـ ق
ارنســان مب عم ــا ا اجلم املــة الســل فاكية ،اختــاذ ترتيبــات لكفالــة إمكانيــة حص ـ ل املــرأة
بصـ اة شــاملة مب ـ متييزملــة علــى هــذه اخلــدمات ا حالــة تابيــق حــق االســتنكا الضــم ي
بص ـ اة معق لــة ا ــال اخلــدمات الصــحية مبمبضــع اإناااما لااريعم ويايااة الصااحة اجل سااية
واإلجناايااة يف اجلمهرريااة الس ا رفااية لكفالــة إمكانيــة حص ـ ل مجيــع النســاء علــى اخلــدمات
مباكق ق الصحية اجلنسـية مبارجنابيـة مبكـذلك حرملـة مبصـ هلا إىل املعل مـات املتعلقـة بالصـحة
مباكقـ ق اجلنســية مبارجنابيــة ،ــا ا ذلــك تنقـ ة مبتربيــة األافــال .مبســتجخذ هــذه املســا ل ا
اكسبان ا االستراتيجية اجلدملدة املتعلقة باملسامباة بل اجلنسل.
راــة ”التعقــيم ـ
 - 448مبأ مـ القــان ن اجلنــا ي (القــان ن اقــم  )3411/211تعرملـ
راـــة ” االن تـــزاع ــ املـــءذمبن بــ لألعضـــاء
القـــان ين“ مـــا القـــان ن الســـابق ا تعرملــ
مباألنسجة مباخلالملا مبالتعقيم القان ين“ (املا ة  )832كما حـد عق بـات أكثـر صـرامة
على املرتكبل .مبعمال باملا ة  ،)4( 832ملُعاق كل ما يـري عمليـة تعقـيم ـ مـءذمبن شـا
لقخ .ابيعي بالسجا ملدة تتـرامبح بـل سـنتل مبمثـاين سـن ات .مبملُعاقـ املرتكـ بالسـجا
ملدة تترامبح بل سبع سن ات مباثنيت عقرة سنة إذا ااتُكب اجلراة بءسل ب أكثر خاـ اة ،أمب
بــدافع خــاو ،أمب إذا كــان مرتكبــ ا عضــ ا ا مجاعــة خاــرة (املــا ة  .))2( 832مبملُعاقــ
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املرتكـ بالســجا ملــدة تتــرامبح بــل عقــر ســن ات مبمخــس عقــرة ســنة إذا تســبب اجلراــة ا
حدمبث إصابة بالغة أمب ال فاة (املا ة .))2( 832
 - 444مبكث ا ما ملك ن ضحاملا االجتاا بالبقر أل راا االنتزاع القان ين أمب ـ املـءذمبن
ب لألعضاء مباألنسجة مباخلالملـا البقـرملة هـم مـا النسـاء الـالف تعرضـا ا السـابق لالسـتغالل
اجلنسي أل راا البغاء .مبهلذا السب  ،شـاايف ممثـل عـا مبزااة العـدل باجلم املـة السـل فاكية
ا اال تماعات املنتظمة اليت تعقدها جلنة اخل اء املعنيـة باالجتـاا باألعضـاء مباألنسـجة مباخلالملـا
البق ـرملة ،الــيت قام ـ علــى مســت ا اخل ـ اء بإعــدا مباعتمــا اتفاقيــة لــس أمبامببــا ملكافحــة
االجتاا باألعضاء البق رملة ا عا .4184
 - 442مبقــد أصــدات ا كمــة األمبامببيــة كقــ ق ارنســان (ملُقــاا إلي ــا فيمــا مللــي باســم
”ا كمــة“) أحكامــا ضــد اجلم املــة الســل فاكية ا ثــالث قض ـاملا تتعلــق بتعقــيم نســاء مبن
م افقتــ ـ ا املســــتن ة (  .س .ضــــد ســــل فاكيا) (أصــــبت اككــــم الصــــا ا ا  1تقــ ـرملا
الثــاين/ن فم  4188هنا يــا ا  1شــباط/ف املر  ،)4184مب ن .ب .ضــد ســل فاكيا (أصــبت
اككم الصا ا ا  84حزملران/مل ني  4184هنا يـا ا  84أملل ل/سـبتم  ،)4184مب إ .ل .مب
 .يف .مب ا .هـــــ .ضــــد ســــل فاكيا (أصــــبت اككــــم الصــــا ا ا عــــا  4184هنا يــــا ا 42
نيسان/أبرملل  .)4182مبا قضية  .س .ضد سل فاكيا ،مل تقترط ا كمـة علـى السـلاات
ا لية القرمبع ا إ راء حتقيق نا ي با اة من ا ألهنـا مل ملتـبل هلـا أن األابـاء تصـرف ا بسـ ء
نية ،بقصد إساءة معاملة املدعيـة .مبمل تقبـل ا كمـة اال عـاء ب قـ ع انتـ ايف للقـرط ار را ـي
للما ة  2ما نظا ا كمة ا قضية  .س .ضد سل فاكيا فيمـا ملتصـل بالتقـاعس عـا إ ـراء
حتقيق فعال .مبباملثل ،فإن ا قضية ن .ب .ضد سل فاكيا ،مل تقبل ا كمـة حجـة املدعيـة بـءن
ا كمــة تقاعس ـ عــا إ ــراء حتقيــق فعــال ا عمليــة تعقيم ــا .مباأت ا كمــة أن القــك ا
اجلنا ية املقدمة مـا املدعيـة قـد فحصـت ا سـلاات اال عـاء علـى ثـالث مسـت ملات مبأن مكتـ
املدعي العا أقر بءن املدعية قد عُقم باملخالفة للقـان ن ذي الصـلة حيـث أن ممثلـ ا مل مل افـق
على ار راء .مبتبل للمحكمة أن مل ادث انتـ ايف للمـا ة  2مـا نظام ـا إال ا قضـاملا إ .ل.
مب  .يف .مب ا .هـــ .ضــد ســل فاكيا مبفيمــا ملتعلــق باكقــا ق ا ــد ة للقضــية ،عنــدما أعلن ـ أن
الارملقـــة الـــيت باشـــرت شـــا الســـلاات ا ليـــة الـــدع ا مل تكـــا متفقـــة مـــع شـــرط الســـرعة
مباالستعجال املعق ل .مبمل تقتنع ا كمة باأل لة املقدمة الـيت تفيـد بـءن التعقـيم كـان ـزءا مـا
سياسة ممن جة ،أمب بـءن سـل يف العـاملل باملستقـفى كـان متعمـدا بـدمبافع عنصـرملة .مبال تجملـد
األحكــا الصــا اة عــا ا كمــة ا القض ـاملا ا لســالفة الــذكر اال عــاءات املتعلقــة حبــدمبث
العدملد ما عمليات التعقيم القان نية لنساء الرمبما.
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 - 442مبتق ـ حاليــا جلنــة ال ـ زااء التابعــة جمللــس أمبامببــا برصــد التــداب التق ـرملعية مبالتــداب
األخــرا الــيت تتخــذها اجلم املــة الســل فاكية بصــد تنفيــذ األحكــا الســالفة الــذكر .مبقــد
مُ نح املدعيات مبالغ االنتصا املـايل الـيت قرافـا ا ـاكم .مبنُقـرت مجيـع األحكـا السـالفة
الذكر ا لة ”األحكا القضا ية“ ( .)Judicial Reviewكما أحيل األحكا الصـا اة ضـد
اجلم املـــة الســـل فاكية ا القضـــيتل املتعلقـــتل بــــ  .س .مب ن .ب .إىل ا ـــيس ا كمـــة
الدست املة مبإىل اؤساء مجيع ا اكم ا لية مبارقليمية .مبملقد ممثل اجلم املـة السـل فاكية أمـا
ا كمة األمبامببية كق ق ارنسان معل مات بقءن القضاملا خالل األنقـاة التثقيفيـة مبالتداملبيـة
للقضــاة مباملــدعل العــامل .مببالنســبة للمحــاكم ا ليــة ،فــإن اككــم ا قضــية  .س .ضــد
سل فاكيا (مباككمل انخرملا املذك املا) ،تُعد ليال ملُسترشد ب فيما ملتعلق بكيفيـة التصـر
عند تقييم عامبا التع ملد املرف عة ما النساء الالف تضران ما راء األخااء الـيت ااتُكبـ
بصد عمليات التعقيم مبعند حتدملد مبلغ التع ملد.
 - 443مبيـري إ مـاج امل اضــيع املنبثقـة عـا اتفاقيــة القضـاء علـى مجيــع أشـكال التمييـز ضــد
املرأة ا ا ت ا التعليمي بارملقة شاملة جلميع الاالب الذملا ملداس ن علـى أسـاس التفـرل أمب
عد التفرل ا ـال تقـدمي الرعاملـة الصـحية ـا ملـج ي إىل تءهيلـ م م نيـا أل اء أنقـاة عمليـة
متخصصــة ا خمتل ـ م ــا الرعاملــة الصــحية (الال حــة اكك ميــة اقــم  4418/426املتعلقــة
باملجهالت امل نية املال بة أل اء م ا الرعاملة الصحية ،مبأسـل ب التعلـيم املت اصـل لألخصـا يل
ا ــال الرعاملــة الصــحية ،مبنظــا التخصصــات ،مبنظــا أنقــاة العمــل املعتمــدة) ا امل اضــيع
التاليــةل آ اب الســل يف امل ــ  ،مبالصــحة العامــة ،مبالاــ اجملتمعــي ،مبا ــد ات اال تماعيــة
للصحة ،مبا أمراا النسـاء مبالت ليـد ،مبقـان ن الرعاملـة الصـحية ،مبالتمـرملد ،مبالتمـرملد ا
ال أمـراا النسـاء ،مبالقبالـة ،مبالتمـرملد اجملتمعـي ،مبالرعاملـة الصـحية ا حـاالت الاـ اائ،
مبالتم ـرملد ا إاــاا تعــد الثقافــات ،مبالعمــل اال تمــاعي ،مب هــا .كمــا ملُعــا امل ض ـ ع ا
إاــاا الدااســات التءهيليــة املتخصصــة مل نــة التم ـرملد ا اجملــاالت التاليــةل اجلراحــة ،مبالرعاملــة
املركزة للراشدملا ،مبالرعاملة املركـزة ا ـال اـ أمـراا النسـاء مبالت ليـد ،مبالقبالـة ،مباعاملـة
املرأة ا األسرة مباجملتمـع ا لـي ،مبالتمـرملد ا اجملتمـع ا لـي ،مبأملضـا ا ـال ااسـات إ ااة
مبتنظيم الرعاملة الصحية للحص ل على ا ة املا ست ا الصحة العامة.
 - 446مبملُعد مقرمبع ” اجملتمعات الصحية“ ،الذي ملستند إىل إااا برنـام النـ ا بصـحة
اجملتمعــات ا رمبمــة ا ســل فاكيا مــا أهــم أ مبات إذكــاء ال ـ عي ،مب عــم مســت ملات الــ عي
الصحي ،مبحتسل إمكانية اكص ل على خدمات الرعاملة الصحية .مبملق على تنفيـذ املقـرمبع
منتــدا النــ ا بصــحة الف ــات ا رمبمــة حتــ إشــرا مكتــ املفــ ا اككــ مي املعــ
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جتمعـات الرمبمــا .مبا الربـع األخـ مـا عــا  ،4182قـدم مبزااة املاليــة مبمبزااة الداخليــة
مبمبزااة العمل مبالقجمبن اال تماعية مباألسرة ،تمعة ،منحة قـداها  226 212ملـ امب لكفالـة
مت ملــل املقــرمبع .مببلغ ـ مســانة مبزااة العمــل مبالقــجمبن اال تماعيــة مباألســرة 884 212
مل ـ امب .مبالف ــة األساســية املســت دفة مــا املقــرمبع هــي أعضــاء تمعــات الرمبمــا امل مقــة ا
سل فاكيا .مبتقمل أهدا املقرمبع ما ملليل
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حتسل العالقـات مباالتصـاالت بـل اجملتمـع ا لـي مبمقـدمي خـدمات الرعاملـة الصـحية
مبالتغل على انعدا الثقة ا نظا الرعاملة الصحيةح



كســر اكـ ا ز الــيت تعتــرا إمكانيــة ال صـ ل إىل خــدمات الرعاملــة الصــحية مبإنقــاء
قن ات اتصال دملدةح



افــع مســت ا الـ عي الصــحي ،مبمســجمبلية النــاس عـا صــحت م القخصــية ،مبالنظافــة
الصحية القخصية مباجملتمعيةح



حتســـل مســـت ا خـــدمات الرعاملـــة الصـــحية املتاحـــة مبتعزملـــز كفـــاءة اســـتخدام ا،
ا ا ذلك املقااكة ا الفح و الابية ال قا يةح



اكد ما حاالت ارصابة باألمراا املعدملةح



زملا ة أعدا النساء الالف مل اظ على إ راء الفح و الابية أثناء اكملح



إذكــاء ال ـ عي بءنيــة اللقاحــات ارلزاميــة لألافــال ،مبف ا ــدها/ا مب أفعاهلــا املت قعــة،
مبآثااهــا اجلانبيــة ـ الضــااة عــا ة ،مبزملــا ة املقــااكة ا بــرام اللقاحــات ارلزاميــة
لألافالح



زملا ة أعدا األافال الذملا ملـتم حتصـين م ضـد فـ مبس التـ اب الكبـد ألـ (األافـال
مبن سا سنتل الذملا ملعيق ن ا ظرمب تتد في ا مست ملات النظافة الصحية)ح



حتسل االتصال راكز العمليات املختصة باخلدمات الابية ا حاالت الا اائح



اكــد مــا عــد حــاالت االســتجابة ـ امل ـ اة مبإســاءة اســتخدا املســاعدة الابيــة
العا لةح



إذكاء ال عي باأل مبملة املبيعة بدمبن مبصفة ابية مبكيفية استخدام ا.
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 - 442مبملق حاليا مكت املف ا اكك مي املع جتمعات الرمبما التابع لـ زااة الداخليـة
بتقدمي مت ملـل( )24قـداه  231 111ملـ امب لضـمان اسـتمراا املقـرمبع ا الـربعل األمبل مبالثـاين
مــا عــا  .4182مبسيســتخد املقــرمبع التم ملــل لزملــا ة عــد امل اقــع الــيت ملعمــل في ــا بـــ 26
م قعا إضافيا مبزملا ة عد العاملل ا ـال الت عيـة الصـحية بــ  26مسـاعدا مبأابعـة منسـقل.
مبمل د حاليا  841مسـاعدا ميـدانيا ا ـال الرعاملـة الصـحية (مبسـااء صـحي ن) ملعملـ ن ا
املقرمبع مبملق م ن خبدمة  811 111ما أفرا اجملتمعات امل مقة خمتـااملا علـى أسـاس نتـا
جت يز البيانات املستمدة ما ”أالس تمعات الرمبما لعا  .“4182مبمل د مكتـ املفـ ا
اكك مي املع جتمعات الرمبما ا النصـ األمبل مـا عـا  4182إىل تثبيـ عـد العـاملل
ا املقرمبع عند اقم  .861مبما بل العد الكلي للعاملل القا مل حاليـا علـى تنفيـذ أنقـاة
املقرمبع مبه  ،841ت د  12امرأة.
حتليل ال ضع القا م مبتا ا االجتاهات
 - 441بــالر م مــا أن مت ســط العمــر املت قــع للمــرأة ملزملــد عــا العمــر املت قــع للر ــل بـــ 2
سن ات ،فـإن املـرأة اكـا أن تت قـع قضـاء عـد أكـ مـا السـن ات ا حالـة صـحية سـي ة.
مبمبفقـا لالستقصـاء بالعينـات الـذي أ ــراه مركـز إحصـاءات االحتـا األمبامبيب املتعلقـة بالــدخل
مبالظرمب املعيقية ا عا  ،4184فإن نسبة املصابل بءمراا أمب حـاالت مزمنـة تبلـغ 2212
ا املا ة بل النساء مب  4311ا املا ة بل الر ال .مبكان نسبة ما مت تقيـيم حالتـ م الصـحية
بءهنا سـي ة أمب سـي ة ـدا  8212ا املا ـة ا حالـة النسـاء مب  8111ا املا ـة ا حالـة الر ـال.
مبت اتر ارصابة را السكري آخذ ا التزاملد ،مبعد املصـابات بـاملرا أكـ بنسـبة  213ا
املا ــة .مبمــا بــرح عــد حــاالت ارصــابة بالســل آخــذا ا التنــاق .مبلكــا نســبة ارصــابة بــل
الر ال تبلغ  811مرة نسبت ا بل النساء .مبمعدل االنتحاا بـل الر ـال ملبلـغ  312مـرة معدلـ
بــل النســاء .فلكــل  811 111شــخ .مــا الســكان ،ملُقـ ِد علــى االنتحــاا  412مــا النســاء
مب  8212مــا الر ــالح كمــا أن الر ــال اــامبل ن االنتحــاا عــدل أكـ  .مبملبلــغ عــد الر ــال
الذملا ملعاجل ن ما إ مان املخداات  213مرات العد بل النساء(.)22

__________
( )24ــ القـــان ن اقـــم  4181/346املتعلـــق بتقـــدمي إعانـــات ا إاـــاا اختصاصـــات مبزااة اخليـــة اجلم املـــة
السل فاكية ،بصيغت املنقحة.

( )22املصدال املكت ارحصا ي للجم املة السل فاكيةل .http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=29763.
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الرسم البياين  - 2العمر املت قـع عنـد الـ ال ة مبمت سـط العمـر عنـد ال فـاة ا اجلم املـة
السل فاكية حس ن ع اجلنس

العمر بالسن ات

السنة
العمر املت قع عند ال ال ة  -الر ال
العمر املت قع عند ال ال ة  -النساء
مت سط العمر عند ال فاة للر ال
مت سط العمل عند ال فاة للنساء

املصرير :املإا الر ين ل مع رمات الصحية :حرلية الصحة لعام 2212

 - 442مبتق ارحصاءات إىل مب فرمبق كب ة بل معدل ال فـاة لكـل مـا الر ـل مباملـرأة
ا منتص العمر .مبملبلغ معدل ال فاة للمرأة ا سا ارنتاج ( 62-83سـنة)  414لكـل ألـ
ا حل ملبلغ املعدل بالنسبة للر ل  314لكل أل  .مبكان أك فرق بـل االثـنل هـ ا الف ـة
العمرملة  22-41سنة ،اليت كان في ا نسبة  11ا املا ة ما ال فيـات بـل الـذك ا ،مبكانـ
األسباب األساسية لل فاة هي ح ا ث املرمبا مبارصابات العرضية مباالنتحـاا .مباسـتمرت لبـة
ال فيات بل الذك ا إىل سا  23سنة.
 - 421مبمل تتغ أكثـر أسـباب ال فـاة شـي عا بدا ـة تـذكر منـذ زمـا ا ملـل .مبكـان أكثـر
أسباب ال فاة شي عا لكل ما الر ـل ( 2614ا املا ـة مـا اكـاالت) مباملـرأة ( 6118ا املا ـة
ما اكاالت) ا عا  4184ه أمراا الدمباة الدم ملة .مبهنايف فرمبق هرملـة بـل اجلنسـل
فيمــا ملتعلــق بءســباب ال فــاة ا منتص ـ العمــر .فقــد كان ـ نســبة الر ــال ا الف ــة العمرملــة
 62-43سـنة الـذملا ت فـ ا بســب أمـراا الــدمباة الدم ملـة  43ا املا ــة بينمـا كانـ النســبة
للنساء ا نفس الف ة العمرملة  2ا املا ة .مبتءف ال فاة بعد سا  63سـنة أمب أكثـر ا حالـة 23
ا املا ة ما الر ال مبلكا بنسبة  22ا املا ة ما النساء .مبهنايف أملضا فرق كب بـل اجلنسـل
فيمـا ملتعلـق بال فــاة الـيت تر ــع إىل أسـباب خاا يــة .فحـ ا ث املــرمبا ،مبارصـابات العرضــية،
مبإملذاء النفس عمدا ،شـكل نسـبة  212ا املا ـة مـا ال فيـات بـل الر ـال ( 4 162ا ـال)
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مبلكنـ ا مل تقــكل سـ ا  416ا املا ــة بــل النســاء ( 631امــرأة) .مبكانـ نســبة كــب ة مــا
الضحاملا الذك ا ( 21ا املا ة) تقع ا الف ة العمرملة  62-82سنة.
 - 428مبفيمــا ملتعلــق جشــرات الصــحة ارجنابيــة (كمــا هــي مُعريفــة ا األهــدا اروا يــة
لأللفية) ،فإن اجلم املة السل فاكية ما برح منـذ مـدة ا مللـة متماشـية مـع االجتـاه األمبامبيب
العــا مبذلــك باســتثناء بضــعة مجشــرات مثــل معــدل مبفيــات الرضــع ،حيــث تتجــامبز ســل فاكيا
معـدل االحتـا األمبامبيب بــءكثر مـا حالـة مبفــاة إضـافية لافـل قبــل أن ملـتم سـنت األمبىل ا كــل
أل ما امل اليد األحياء( .)22مبملتضت ما اخلرملاة أن ااتفـاع معـدل مبفيـات الرضـع (أكثـر مـا
عقــر مــرات باملقاانــة بالعاصــمة مبمنــااق أخــرا معينــة) ملر ــع إىل تــدين ال ضــع اال تمــاعي
لألم ات أمب ال الدملا ،مبال سيما ا اجملتمعـات امل مقـة ،مبأمب ـ اكرمـان مبالقيـ النامجـة عـا
ذلك اليت حتد ما إمكانية اكص ل على الرعاملة الصحية قبل ال ال ة أمب عد االستفا ة من ا.
الرسم الت ضيحي 8
معدل مبفيات الرضع ا عا 4184

 8111فءكثر

212-111

212-211

212-811

صفر – 112

املصرير :املإا الر ين ل مع رمات الصحية :حرلية الصحة لعام 2212

__________
( )22املركـز الـ ا للمعل مـات الصـحيةل ح ليـة الصـحة لعـا http://www.nczisk.sk/Documents/rocenky/ ،4181
 .2010/1kap.pdfت ىف  222افال خالل السـنة األمبىل مـا حيـافم ( 823مبلـدا مب  822بنتـا) بفـااق سـليب قـداه
افالن عا السنة السابقة (ت ىف عد ما األمبال أقل بـ  82مبلدا ا حل زا عد ال فيات بل البنات بـ  84بنتا).
مبحدث زملـا ة افيفـة ا عـد مبفيـات اكـدملثي الـ ال ة حيـث تـ ا  42افـال آخـرملا ا ضـ ن  41مل مـا مـا
مبال فم (من م  42بنتا) ،عدل ملقل قليال عا  216ا املا ة.
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 - 424مبمثة مجشرات خمتااة بقءن اكالة الصحية للسـكان تـدل علـى أن سـل فاكيا هـي مـا
بل البلدان األعضاء ا االحتا األمبامبيب اليت تتميز بءقـل عـد مـا حـاالت ارصـابة بفـ مبس
نقــ .املناعــة البق ـ رملة/ارملدز املبلــغ عن ـ ا .مبمــع ذلــك ،ي ـ أال ملغي ـ عــا البــال أن عــد
ارصــابات بف ـ مبس نقــ .املناعــة البق ـرملة ا ســل فاكيا ملتزاملــد كــل ســنة .مبملقــكل الــذك ا
الغالبية العظمى ما األشخاو املصابل بالف مبس .مبمل د  416مصابا بالف مبس ما الر ـال
مب  32ما النسـاء .مبأكثـر مبسـا ل نقـل العـدمبا شـي عا هـي االتصـال اجلنسـي املثلـي ( 63ا
املا ة) مبتنتقل العدمبا باالتصال اجلنسي بل اجلنسل ا  43ا املا ة ما اكـاالت( .)23مباكـا
القضــاء بنجــاح علــى انتقــال العــدمبا بفـ مبس نقــ .املناعــة البقـرملة مــا األ إىل الافــل عنــد
ال ال ةح ذلك أن ما بل  86امرأة مصـابة بـالف مبس ،مل ملـتم التءكـد مـا انتقـال العـدمبا بـل
األ مبالافـل ا  88افــال مبملقـ األخصــا ي ن الصـحي ن برصــد حالــة  3أافــال آخـرملا(.)26
مبتتم معاجلـة ال قاملـة مـا فـ مبس نقـ .املناعـة البقـرملة/ارملدز ا ال نـام الـ ا لل قاملـة مـا
ف ـ مبس نقــ .املناعــة البق ـرملة/ارملدز ا اجلم املــة الســل فاكية ،)22(4184-4112 ،الــذي
اعتمدت اكك مة ا عا .4112
 - 422مبمثة اجتاه ملبعث على القلق فيمـا ملتعلـق بـاألمراا األخـرا الـيت تنتقـل باالتصـال
اجلنسي ،اليت ملتزامل د ببطء معـدل ارصـابة شـا .فعلـى سـبيل املثـال ،كـان عـد تقـااملر حـاالت
ارصابة باألمراا اليت تنتقل باالتصال اجلنسي  8 824تقرملرا ا عـا  ،4184بزملـا ة قـداها
 26حالة عا عا  ،4112أي بنسبة  8414ا املا ة (زا ت حـاالت ارصـابة بنسـبة  213ا
املا ة ا الفترة  .)4181/4112مبكان عد حاالت ارصابة بل النسـاء  241حالـة مـا هـذا
اجملم ـ ع ،أي بنســبة  2611ا املا ــة( .)21مبكــان مــرا الزهــري أكثــر األمــراا الــيت تنتقــل
باالتصال اجلنسي شي عا ا كـال اجلنسـل .مباكـا أن ملعـزا هـذا االجتـاه إىل تـدين مسـت ملات
الـ عي نســبيا مبضــع اكمــالت ارعالميــة بقــءن ال قاملــة مــا األمــراا الــيت تنتقــل باالتصــال
اجلنسي مبالسل يف ا ف باملخاار.
 - 422مبال ملتم اختاذ التداب ال قا ية ا ال الصحة ارجنابية ،مثل الفح و الابيـة ال قا يـة،
إال علــى أســاس اـ عيح مبال مل ــد حاليــا أي نظــا للكقـ عــا ارصــابة بالســراان .مبفيمــا
خي .التقااملر املتعلقة بإصابة األعضاء التناسـلية للمـرأة بالسـراان ،فـإن أكثـر أنـ اع السـراان

__________
(.http://www.uvzsr.sk/docs/info/epida/Vyskyt_HIV_AIDS_31102010.pdf )23

(.http://www.sme.sk/c/5656257/pocet-nakazenych-hiv-na-slovensku-stupa.html#ixzz16zc9sVXI )26
(.https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=1749&langEID=1 )22
( )21املركز ال ا للمعل مات الصحيةل ح لية الصحة لعا .4184
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شــي عا ه ـ ســراان الثــدي (ح ـ ايل  4 411حالــة ا الســنة) مبســراان الــرحم ،ــا ا ذلــك
سراان عنق الرحم (ح ايل  8 211حالـة) .مبالتحصـل ضـد فـ مبس الـ ا اكمليمـي البقـري
متــاح ا ســل فاكيا مباــ ّل ز يــا مــا اعتمــا ات التــءمل الصــحي للفتيــات الــالف تتــرامبح
أعمــااها بــل  88مب  84ســنةح مبملع ـ ااتفــاع ســعر اللقــاح (حن ـ  211مل ـ امب) أن االهتمــا
بالتحصل ا الف ـات األخـرا دـدمب نسـبيا .أمـا السـراانات الـيت تصـي األعضـاء التناسـلية
للر ل ف ي أقل شي عا بدا ة افيفـة (حنـ  4 111حالـة مُبلإـغ عنـ ا) مبلكـا مللـز مـع ذلـك
إملالء االهتمـا شـا أل ـراا ال قاملـة منـ ا مبإذكـاء الـ عي شـا .مبتضـالع شـذه األنقـاة أساسـا
منظمات حك مية مثـل عصـبة مكافحـة السـراان ،مبالقـركات التجااملـة ا إاـاا محالفـا
ارعالمية.
 - 423مبفيما ملتعلق بـاكق ق ارجنابيـة ،ال ت ـد أي عقبـات أمب قيـ قان نيـة خاـ ة حتـ ل
مبن حص ل املرأة علـى اخلـدمات مباملـ اا الالزمـة مثـل مبسـا ل منـع اكمـل مبتنظـيم األسـرة.
مبملتجلى ذلك ا االجتاه الا ملل األ ل حن زملا ة أعـدا النسـاء الـالف ملسـتخدما مبسـا ل منـع
اكمل اكدملثـة (حنـ  211 111امـرأة ا سـا اخلصـ بة) مبا ـا أملضـا أسـالي أخـرا لتنظـيم
األسرة (ال سيما األسالي ”الابيعية“) مبما ملنت عا ذلك ما تناق .مستمر دمـ ا عـد
حاالت إهناء اكمل اصـاناعيا .بيـد أن مسـاا هـذا االجتـاه انعكـس منـذ عـا  ،4111مببـدأت
أعدا مسـتعملي مبسـا ل منـع اكمـل اكدملثـة ا التنـاق ..مبا عـا  ،4184اسـتعمل 422
 212امرأة مبسـا ل منـع اكمـل ( 4412ا املا ـة مـا النسـاء ا سـا اخلصـ بة) ا سـل فاكيا.
مبكانـ نســبة مــا اســتعملا مبســا ل منــع اكمــل اهلرم نيــة  1818ا املا ــة مباأل ــزة الرمحيــة
 8613ا املا ــة ا الف ــة العمرملــة  22-83ســنة( .)22مبلكــي اكــا صــر مبســا ل منــع اكمــل
اهلرم نية مببعد أشكال مبسا ل منع اكمل اكدملثة األخرا (األ ـزة الرمحيـة) مللـز اكصـ ل
علـى مبصـفة ابيـة ،مبهــذه ال سـا ل ال ملغاي ـا التـءمل الصــحي العـا مبال تُـدعيم ا إاـاا نظــا
الرعاملة اال تماعية إال إذا ُمبصِفَ ألسباب صحية ا اكاالت امل اة ابيا.

__________
( )22املركز ال ا للمعل مات الصحيةل ح لية الصحة لعا .4184
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الرسم البياين  - 3تا ا استخدا النساء ا سا اخلص بة ل سا ل منع اكمل

ال سا ل اهلرم نية

السنة

مالحظةل استخدا النساء ا الف ة العمرملة  22-83سنة ل سا ل منع اكمل

األ زة الرمحية

املصرير :املإا الر ين ل مع رمات الصحية :حرلية الصحة لعام 2212

 - 426مبقــد ســجل أابــاء أمــراا النســاء  62 243حالــة محــل دملــدة ا عـــا 4184
أمعاي بقءهنا النساء اك امـل شـ ا ات محـل .مبا  41 232حالـة منـ ا صُـن اكمـل علـى
أن ملنا ي على ا ة عالية ما اخلا اة أمب معرا للخار.
اجلدمبل  - 1تا ا خدمات الرعاملة االسعافية للمرأة
الس ة

4111
4112
4181
4188
4184

جممرا املإض
انرامل اجلريد

63 218
66 623
22 661
24 824
62 243

حاالت انمل اجلرييرية امل طرية
ع خطررة عالية

82 286
42 113
46 681
82 111
41 232

حاالت انمل اجلرييرية امل طرية ع خطررة
عالية من جممرا املإض انرامل

2114
2214
2212
4216
2813

املصرير :املإا الر ين ل مع رمات الصحية :أنشطة املمارسات الطاية ال سائية يف اجلمهررية الس رفااية2212 ،

 - 422مببلغ عد حاالت اكمل اليت انت بإسـقاط اجلـنل أمب ار ـاا  86 264حالـة،
مبهي أقـل بــ  223حالـة عنـ ا ا عـا  .4188مبكانـ هنـايف  84حالـة إسـقاط أمب إ ـاا
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لكــل  8 111امــرأة ا ســا ارجنــاب .مببلــغ عــد حــاالت ارســقاط (ار ــاا العف ـ ي)
 3 862حالة ،بزملا ة نسبت ا  816ا املا ة عا السنة السابقة ،مبلكا عد حـاالت ار ـاا
املستحث اخنفد بنسبة  212ا املا ة إىل  1 222حالـة .مبكانـ هنـايف  614حالـة إ ـاا
مستحث لكل  8 111امرأة ا الف ة العمرملة  22-83سـنة .مبكـان إمجـايل معـدل ارسـقاط/
ار اا ا عـا  ، 4184أي مت سـط عـد حـاالت ارسـقاط/ار اا لكـل امـرأة خـالل
فتـــرة حيافـــا ارجنابيـــة 112 ،مبذلـــك مـــع افتـــراا عـــد تغــ مســـت ا اخلصــ بة مبمعـــدالت
ار اا مبعد حدمبث أي مبفيات .مبكـان مت سـط عـد حـاالت ار ـاا املسـتحث حنـ
 . 1142مبكــان عــد حــاالت ار ــاا املســتحث  84حالــة لكــل  8 111امــرأة ا الف ــة
العمرملة  22-83سنة ا عا .4184
الرسم البياين  - 6تا ا املعدل العا كاالت ارسقاط مبار اا
لكل  8 111امرأة ا الف ة العمرملة  22-83سن

ار اا املستحث

السنة
حاالت ار اا العف ي

إمجايل حاالت ار اا

املصرير :املإا الر ين ل مع رمات الصحية :حرلية الصحة لعام 2212

املا ة 82
املسا ل اال تماعية
 - 421مجيع التداب التقـرملعية مب ـ التقـرملعية ا اجلم املـة السـل فاكية حتتـر مبـدأ حظـر
التمييز مبفقا للتقرملعات السااملة .مبملر مبص لكل تدب مـا تلـك التـداب ا املـ ا املكرسـة
جملاالت معينة ما االت اكياة العامة مباكياة االقتصا ملة.
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 - 422مبملتضما القان ن اقم  2411/631املتعلـق ـدخرات املعاشـات التقاعدملـة التكميليـة
مباملعــدل لق ـ انل معينــة ،بصــيغت املعدلــة ،إشــااة مباشــرة إىل قــان ن مكافحــة التمييــز .مبملُباــل
القــان ن املتعلــق ــدخرات املعاشــات التقاعدملــة التكميليــة أحكــا أي اتفــاق مجــاعي ملتصــل
دخرات املعاشات التقاعدملة التكميلية ،أمب أي اتفاق لرب العمـل ،أمب أي اتفـاق مقـااكة ،أمب
النظــا األساســي ألي صــندمبق للمعاشــات التقاعدملــة التكميليــة ،إذا كانــ تلــك األحكــا
تتعااا مع مبدأ املسامباة ا املعاملة.
 - 421مبملغاي تءمل املعاشـات التقاعدملـة للقـيخ خة املـ اانل ا مرحلـة القـيخ خة أمب ا
حالة العجز أمب بعد فقدان عا ـل األسـرة .مبتقـكل املـرأة أ لبيـة بـل مـا اصـل ن علـى معـاع
القــيخ خة مبمعــاع ال اثــة ا حــل اصــل الر ــل البــا علــى معــاع العجــز .مبلفتــرة انتقاليــة
ت اصل املرأة التقاعد ا مبق أبكـر مبهـي تعـيل ا املت سـط عمـرا أاـ ل ،مبهـ مـا ملعـ أهنـا
حتصل على معـاع تقاعـدي لفتـرة أاـ ل .مبا املت سـط ،اصـل الر ـل علـى معـاع أكـ ممـا
حتصل علي املرأة .مبا عا  ،4184حصـل املـرأة ا املت سـط علـى معـاع شـيخ خة فـر ي
ملقل بنسبة  4418ا املا ة عما حصل علي الر ل .مبعندما ملُـدفع معـاع القـيخ خة بـاالقتران
مع معاع األاملة ،تـتقل .الفجـ ة بـل اجلنسـل فيمـا ملتعلـق عـاع القـيخ خة إىل  8311ا
املا ة .مبا الف ة اليت حتصل على أ مست ملات املعاشـات التقاعدملـة تزملـد أعـدا النسـاء كـث ا
عا أعدا الر ال مب البا ما ملك ن ما حتصـل عليـ املـرأة مـا معـاع تقاعـدي مبن اكـد األ
للكفا .
 - 428مبتزملــد أعــدا النســاء كــث ا عــا أعــدا الر ــال فيمــا ملتعلــق بتلقــي الرعاملــة ا املرافــق
املجسسية للخدمات اال تماعية (بنسبة  4612ا املا ـة) .كمـا تزملـد أعـدا النسـاء عـا أعـدا
الر ال بـ  414مرة ا املرافـق املخصصـة للمسـنل .مبملسـتخد الر ـال املـآمبي الليليـة بدا ـة
أك ( 412مرة أكثر ما النساء) ،مبمراكز التءهيل اال تماعي ،مباملال .
 - 424مباملرأة أكثـر عرضـة خلاـر الفقـر بدا ـة افيفـة عـا الر ـل ( 8212ا املا ـة مقابـل
 8214ا املا ة) .مببصفة عامـة ،ملـج ي قـدمب كـل افـل إضـاا ا األسـرة املعيقـية إىل زملـا ة
خار الفقر .مباألسر املعيقية املكتملة ،أي األسر املعيقية اليت ملع هلا أحد ال الدملا مبفي ـا
افل معال مباحد على األقل ،ت ا خار الفقر بدا ة عالية ( 4213ا املا ـة)ح مبأ لبيـة هـذه
األسر املعيقية ترأس ا امرأة .مبعند تقاعد املرأة بعد سـن ات مـا العمـل مب فـع االشـتراكات ا
نظا املعاشات التقاعدملة ،مببعد قيام ا بتنق ة أافاهلا مباعاملت م مبحتمل العـ ء املـز مبج املتعلـق
باألعمـــال امل ليـــة باملقاانـــة بالر ـــل ،تتعـــرا املـــرأة ا ســـا  63ســـنة فـــءكثر خلاـــر الفقـــر
مباالستبعا اال تماعي عدل قداه  813مرة ما ملتعرا ل الر ل ا الف ة العمرملة ذافا.
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الرسم البياين  - 2التعرا خلار الفقر حس ن ع اجلنس ،بعد التح ملالت اال تماعية

معدل التعرا خلار الفقر (بعد
التح ملالت اال تماعية)

اجملم ع

الذك ا

ارناث

املا ة 82
املرأة الرملفية
 - 422ملتم تنفيذ تكافج الفـرو (املسـامباة بـل اجلنسـل) مببالتـايل أملضـا القضـاء علـى التمييـز
ضد املرأة ب صف ما ملقـكالن أمبل ملـة أفقيـة ا مجيـع الـ ام التقـغيلية لفتـرة ال ـة -4112
 4182مبا برنام التنمية الرملفيـة للجم املـة السـل فاكية للفتـرة  4182-4112مبال نـام
التقـــغيلي ملصـــا د األمســـايف ا اجلم املـــة الســـل فاكية للفتـــرة  ،4182-4112الـــيت ختضـــع
لاشرا امل باشـر لـ زااة الزااعـة مبالتنميـة الرملفيـة .مبهاتـان املسـءلتان تـجثران ا األنقـاة الـيت
تضالع شا ال زااة مباملتعلقة بإ ااة مبتنفيذ ال ام اليت ملقتريف االحتا األمبامبيب ا مت ملل ا.
 - 422مبعند تنفيذ السياسة الزااعية ،تراعى الف ا د النامجة عا تعزملز تكافج الفرو للجميـع
مب عم متثيل املرأة مبالر ل على قد املسامباة.
 - 423مبتقـ البيانــات املســتمدة مــا ااســة استقصــا ية للظــرمب املعيقــية لألســر املعيقــية
لاا فة الرمبما امل مقة إىل أن نساء الرمبما تقل فرص ا كث ا عا ا ال الرمبما ما نفـس البي ـة
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ا العثـ ا علــى عمــل مــدف ع األ ــر .كمــا تسـ م مقــكلة الــدمل ن إسـ اما كــب ا فيمــا تعانيـ
األســر املعيقــية لاا فــة الرمبمــا منــذ أمــد ا ملــل مــا تــده ا مبحرمــان شـدملد ا بي ــة اســتبعا ملة
انعزالية .مبهذا ال ضع ال ملج ي فحس إىل ال ق ع ا مقـكلة التعامـل مـع املـرابل ،بـل أملضـا
إىل إساءة استغالل الظرمب الصـعبة الـيت تعيقـ ا األسـر املعيقـية للرمبمـا مـا تمعـات الرمبمـا
ات أخرا مثـل الكيانـات مـا ـ املصـاا  ،مباملصـاا  ،مبشـركات
امل مقة ما ان
التءمل ،مبمقغلي خدمات النقل ،مبمبكالء إنفاذ استعا ة األم ال (مبكالء التنفيذ).

اجلزء الرابع
املا ة 83
املسامباة أما القان ن
 - 426تن .املا ة  84ما ست ا اجلم املـة السـل فاكية علـى أن النـاس أحـراا مبمتسـامبمبن
ا الكرامة مباكق ق .مبال ي ز انت ايف اكق ق مباكرملات األساسية ،مبهي قابلـة للتصـر ،
ـ القــان ن ،مباكق ـ ق األساســية ـ القابلــة للاعــا مكف لــة ا اجلم املــة
مبمكف لــة
السل فاكية للجميع بغد النظر عا ن ع اجلنس ،أمب العرق ،أمب اللـ ن ،أمب اللغـة ،أمب املعتقـد أمب
الدملا ،أمب االنتماء السياسي أمب أي معتقد آخر ،أمب األصـل الـ ا أمب اال تمـاعي ،أمب اجلنسـية
أمب األصــل العرقــي ،أمب الثــرمبة ،أمب الســاللة أمب أي مبضــع آخــر .مبال يـ ز إملــذاء أي شــخ .أمب
دابات أمب حرمانـ ألي سـب مـا ذلـك القبيـل .مبمـا حـق كـل شـخ .أن تكـ ن لـ حقـ ق
(املا ة  82ما ست ا اجلم املة السل فاكية).
 - 422مباألهليــة املتعلقــة بــاكق ق مبال ا بــات مباألهليــة القان نيــة تنظم مــا ق ـ انل أخــرا،
مبخباصــــة القــــان ن اقــــم  ،2826/21القــــان ن املــــدين ،بصــــيغت املنقحــــة ،مبالقــــان ن اقــــم
 ،8822/382القـــان ن التجـــااي ،بصـــيغت املنقحـــة ،مبالقـــان ن اقـــم  8822/233املتعلـــق
بالتراخي .التجااملة (قان ن التراخي .التجااملة) ،بصـيغت املعدلـة ،فضـال عـا األحكـا العامـة
السالفة الذكر املستمدة ما ست ا اجلم املة السل فاكية.
 - 421مبقــد اعتمــدت اجلم املــة الســل فاكية عــد ا مــا ال ثــا ق االســتراتيجية مباملفاهيميــة
اجلدملدة (انظر ما ذمكر أعاله ا التقرملر).
 - 422مبمبا ئ املسامباة ا املعاملة مبمبسا ل اكماملة القان نية منص و علي ا ا القـان ن اقـم
 2411/263املتعلــق باملســامباة ا املعاملــة ا ــاالت معينــة مباكماملــة مــا التمييــز مباملعــدل
لق ـ انل معينــة ،بصــيغت املعدلــة (قــان ن مكافحــة التمييــز) كمــا تنابــق علــى ــايل مــدخرات
معاشــات القــيخ خة (الركيــزة الثانيــة) مبمــدخرات املعاشــات التكميليــة (الركيــزة الثالثــة).
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مبحظر التمييـز منصـ و عليـ بصـ اة مباشـرة ا القـان ن اقـم  2411/22املتعلـق ـدخرات
معاشات القيخ خة مباملعدل لق انل معينة ،بصيغت املعدلة (ملُقاا إلي فيما مللـي باسـم ”قـان ن
مــدخرات املعاشــات التقاعدملــة“) ،الــذي ملتمتــع املــدخرمبن ب ـ حبق ـ ق تتعلــق ــدخرات
املعاشات التقاعدملة للقيخ خة مبن أي قي أمب متييـز مباشـر أمب ـ مباشـر علـى أسـاس نـ ع
اجلــنس ،أمب ال ضــع الزمبا ــي أمب األســري ،أمب العــرق ،أمب لـ ن البقــرة ،أمب اللغــة ،أمب الســا ،أمب
اكالة الصحية ،أمب الدملا أمب املعتقد ،أمب الرأي السياسي أمب أي آااء أخرا ،أمب النقاط النقـايب،
أمب األصــل اال تمــاعي ،أمب االنتمــاء القـ مي أمب العرقــي ،أمب الثــرمبة ،أمب ال ضــع اجلنســاين أمب أي
مبضع آخر .مبيري حاليـا إعـدا تعـدملل علـى قـان ن مـدخرات املعاشـات التقاعدملـة ملقتـرح أن
ملتضــما إشــااة مباشــرة إىل قــان ن مكافحــة التمييــز .مبملُلــز قــان ن مكافحــة التمييــز شــركات
التءمل اليت تدفع مستحقات سن ملة مدا اكياة كجزء ما نظا مدخرات املعاشـات التقاعدملـة
للقــيخ خة بــءن تســتخد ــدامبل خمتلاــة (أمحا ملــة اجلــنس) كســاب االســتحقاقات الســن ملة.
مبما شءن استخدا دامبل ال فيات األُحا ملة اجلـنس هـذه أن ملكـ ن هلـا أثـر إيـايب عـا علـى
حتدملد املعاع التقاعدي الذي حتصل علي املرأة حيث أهنا تعـيل عمـرا أاـ ل ا املت سـط ،أي
أن مجيع النساء اكا أن اصـلا علـى معـاع تقاعـدي أعلـى ممـا كـان مـا املمكـا أن اصـلا
علي إذا استخدم دامبل مبفيات خمتلفة للر ل مباملرأة.

املا ة 86
الزمباج مباكياة األس رملة
 - 431فيمـــا ملتعلـــق بقـــان ن األســـرة()11ل باملقاانـــة باملعل مـــات الـــيت قدمتـ ـ ا اجلم املـــة
السل فاكية بقءن املا ة  86ما االتفاقية ا التقرملر السابق ،مل تُدخَل أي تعـدملالت (ا انمبنـة
األخ ـ ة) علــى األحكــا املعينــة لقــان ن األس ـرة .مبعمــال بالقــان ن اقــم  8411/324املتعلــق
بتنظيم أنقاة اكك مة مبتنظيم ار ااة املركزملة للدمبلـة ،بصـيغت املعدلـة (قـان ن االختصـاو)،
فإن القان ن املتعلق بإبرا عق الزمباج مبال ضع األسري ملدخل ا اختصـاو مبزااة الداخليـة.
مبالســـتكمال امل ضــ ع ،مـــا اجلــدملر بالـــذكر أن الق اعـــد املتعلقـــة بتقـــدمي الرعاملـــة بالتنـــامبب
مباملنص و علي ا ا القـان ن قـد عُـدل بنـاء علـى اقتـراح أحـد أعضـاء ال ملـان (القـان ن اقـم
 ،1418/482املابق اعتبااا ما  8مت ز/مل لي .)4181
 - 438مبعمال باملا ة  43ما قان ن األسرة ،اكا لل الدملا أن ملتفقـا علـى ق اعـد االتصـال
بالافل القاصر قبل إصداا املرس الذي ملقضي حبل ابـاط الزمب يـة بينـ ماح مبملصـبت االتفـاق

__________
( )11القان ن اقم  4113/26املتعلق باملساعدات االسـتثمااملة مباملعـدل لقـ انل معينـة ،خـل حيـز النفـاذ ا  8نيسـان/
أبرملل .4113
14-57454

95/106

CEDAW/C/SVK/5-6

بقــءن اتصــال ال ال ـدملا بالافــل القاصــر ـزءا مــا مرس ـ الاــالق .مبا حالــة عــد اتفــاق
ال الدملا على ق اعد االتصال بالافل القاصر عمـال بـالفقرة ( ،)8تقـ ا كمـة ب ضـع ق اعـد
التصال ال الدملا بالافل القاصر ا مرس الاالقح مبال ملسري ذلـك إذا الـ ال الـدان عـد
حتدملد أي ق اعد لالتصال بالافل .واجيرك ل محكمة أع كُعيِّري أو حتظإ اكصااا الطفال ااأا مان
الرالااريين ذاا اركااأت أع الاال ضااإورا ملصا حة الطفاال الع يااا .مبإذا منــع أحــد ال الـدملا ال الــد
انخر ما االتصال بالافل القاصر مرااا مبتكرااا ،مبن سب مبعا عمـد ،يـ ز للمحكمـة أن
تغـ القــراا املتعلــق بالرعاملــة القخصــية مــا تلقــاء نفسـ ا .مبيـ ز للمحكمــة أع كلااع قراعااري
الكصاا الطفل اشاص قإي ما تل قـاء نفسـ ا إذا ااتـءت أن ذلـك ضـرمباي ملصـلحة الافـل
العليا مبإذا كان ذلك مبفقا ملا تقتضي العالقات ا األسرة .مبفيمـا ملتعلـق شـذه املـا ة مـا قـان ن
األسرة ،تُعد املصلحة العليـا للافـل القاصـر ذات أنيـة قصـ ا .مبيـ ز للمحكمـة أن تُقيـد أمب
حتظر اتصال الافل بءي ما ال الدملا ذاا اركأت أع الل ضإورا ملص حة الطفل الع يا.
 - 434مبخالل الفترة قيـد االسـتعراا ،عُـدل البي ـة التقـرملعية لقـان ن األسـرة فيمـا ملتعلـق
بتحدملد الرعاملة القخصية للافل القاصر بعد االق مبالدمل  .مبمبسع تعدملل القـان ن ،الـذي بـدأ
نفاذه ا  8مت ز/مل لي  ،4181نااق اخليااات املتاحة فيما ملتصل برعاملـة الافـل بعـد حـدمبث
الاـــالق أمب االنفصـــال  -إذ يـ ـ ز للمحكمـــة أن تضـــع الافـــل ا حضـــانة كـــال ال الـ ـدملا
بالتنــامبب ،إذا كــان كالنــا قــا املا علــى تنق ـ ة الافــل مبكالنــا ملر بــان ا ت ـ ف الرعاملــة
القخصية للافل ،مبإذا كان ذلك ملصـلحة الافـل العليـا ،مبإذا كـان مـا شـءن ذلـك أن ملكفـل
تلبيــة احتيا ــات الافــل بقــكل أفضــل .مبإذا مبافــق أحــد ال ال ـدملا علــى األقــل علــى اكضــانة
بالتنــامبب ،ملــتعل علــى ا كمــة أن تستقصــي عمــا إذا كان ـ اكضــانة بالتنــامبب ا مصــلحة
الافل .مبعند الب ا مسءلة ممااسة حق ق مبمبا بـات ال الدملـة ،مبعنـد امل افقـة علـى اتفاقـات
ال ال ـدملا ،حتتــر ا كمــة حــق القمصــر ا االحتفــا بعالقــات مــع كــال ال ال ـدملا مبتءخــذ ا
اعتبااها ا مـا مصـا القمصـر ،مبخباصـة ااتبااـافم العاافيـة ،مباحتيا ـافم اروا يـة ،مباسـتقراا
بي ت ـ م امل ليــة ا املســتقبل ،مبأملضــا قــداة كــل مــا ال ال ـدملا علــى اعاملــة افل ـ ما مبتنق ـ ت
باالشــترايف مــع ال الــد انخــر .مباعتبــااا مــا  8كــان ن الثاين/ملن ـاملر  ،4184أصــبت ا مقــدمبا
ا كمة أن تصدا أمرا مجقتا مللز أحد اـرا ار ـراءات بتسـليم الافـل لـيس فقـط ليكـ ن ا
اعاملــة ال الــد انخــر ،بــل أملضــا ا اعاملــة شــخ .آخــر ختتــااه ا كمــة أمب ليكـ ن ا حضــانة
بالتنــامبب .مبا هــذا الســياق ،تقـ مكاتـ العمــل مبالقــجمبن اال تماعيــة مباألســرة ،ب صــف ا
السلاات املسجمبلة عا اكماملـة اال تماعيـة مبالقان نيـة لألافـال مبال صـاملة اال تماعيـة ،بتقـدمي
خـــدمات املقــ اة النفســـية مباال تماعيـــة إىل األافـــال مبمبالــدمل م مباملســـاعدة ا تصـــحيت أمب
ختفي آثاا تعااا املصا بل ال الدملا مبافلـ ما .مبقـد أسـفر تابيـق اكضـانة بالتنـامبب بـل
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كال ال الدملا عا حدمبث مقـاكل تتعلـق بالتفسـ ا املمااسـة العمليـة مباتبـاع إ ـراءات ـ
متســقة ا التابيــق مبهــذه ســتتم معاجلتــ ا مــا خــالل تعــدملل ملُعتــز إ ــراؤه للقــان ن اقــم
 3411/26املتعلق باألسرة ،بصيغت املعدلة ،تعك مبزااة العدل حاليا على إعدا ه.
 - 432مبليس هنايف حا ة إىل تعدملل التقرملع املتعلق قكلة حـاالت الـزمباج القسـري ألن
هذا اجملال ملعا على حن كا ا املـا تل  82مب  82مـا قـان ن األسـرة .مبعمـال باملـا ة 82
مـا قـان ن األسـرة ،ملصـبت الـزمباج بـااال مبال يــا إذا مل ملكـا إعـالن إبـرا عقـد الـزمباج قــد مت
حبرملة ،مببص اة ـا ة مبقااعـة مبشـاملة (ا هـذه اكالـة ،ملُعـد الفعـل القـان ين بـااال متامـا نظـر
لعد ت فر اراا ة اكرة) .مبي ز للمحكمة أن تب ا صحة الزمباج بناء علـى اقتـراح أي مـا
الزمب ل .مبملنت ي حق أي مـا الـزمب ل ا إقامـة عـ ا بقـءن باـالن الـزمباج عمـال بـالفقرة
( )8بعد سنة مباحدة ما تاامل علم بءسباب باالن الزمباج عمال بالفقرة (.)8
 - 432مبتعتــز اجلم املــة الســل فاكية حاليــا أن تق ـ  ،أساســا بارشــااة إىل اتفاقيــة لــس
أمبامببا بقءن منع مبمكافحة العن ضـد املـرأة مبالعنـ املـ يل ،بإعـدا تـداب تقـرملعية لكفالـة
أن تءخذ ار راءات املتعلقة بتحدملد حق ق اكضـانة مبال زملـااة بعـل االعتبـاا أي حـ ا ث
عن خا ة ضد املرأة أمب أي عن م يل مبأال تتعـرا حقـ ق مبسـالمة الضـحية أمب األافـال
للخار راء ممااسة أي حـق مـا حقـ ق الزملـااة أمب اكضـانة .مبسيقتضـي ذلـك تعـدملل قـان ن
األسرة مبقان ن ار راءات املدنية السااي حاليا.
 - 433مبت اصل جلنة إعـا ة تـدمبملا القـان ن املـدين عملـ ا بقـءن صـيا ة نـ .القـان ن املـدين
الســل فاكي اجلدملــد مبذلــك اســتنا ا إىل القصــد التق ـ رملعي للقــان ن املــدين الــذي اعتمدت ـ
قرااهـا اقـم  82الصـا ا ا  82كـان ن الثاين/ملنـاملر  ،4112مـع إملـالء
اكك مة
االعتباا املناس لضرمباة التعب عا االلتزامـات الدمبليـة للجم املـة السـل فاكية الدمبليـة عنـد
صيا ة كل زء ما أ زا  .مبملُقكل قـان ن األسـرة ـزءا قا مـا بذاتـ مـا هـذا القـان ن .مبا
اخلاة اراااملة لألنقاة التقرملعية كك مة اجلم املة السـل فاكية للفتـرة االنتخابيـة السا سـة،
كملف مبزااة العدل مة عرا ن .القان ن املدين اجلدملد ا الربع الثالث مـا عـا .4182
مبمت انن متدملد هذا امل عد إىل عا .4183
 - 436مبا مت ز/مل لي ـ  ،4184أنقــء مبزملــر العــدل جلنــة رعــا ة التــدمبملا ا مبزااة العــدل
القـراا اككـ مي اقـم  412الصـا ا
رعدا قان ن دملد لا راءات املدنية .مبمبفق
ا  3حزملران/مل ني  4182على القصد التقرملعي ما إعا ة تدمبملا قـان ن ار ـراءات املدنيـة.
مبتن .النقاة باء  8 -ما هذا القراا على أن تقد مبزااة العدل مقااملع الق انل على أسـاس
القصــد التقــرملعي للتــدامبل بقــءهنا ا لســة للحك مــة حبلــ ل  21أملل ل/ســـبتم .4182
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مباهلد ما التقرملع املقترح ه ت ف آليات أكثـر مرمبنـة لا ـراءات القضـا ية .مبهنـايف جلـان
فرعية خاصة تعك على ااسة خمتل اجملاالت.
 - 432مبقــد أمنق ـ فرملــق عامــل رعــدا اقتــراح لتع ـدملل القــان ن اقــم  3411/26املتعلــق
باألســرة مبتعــدملل قــ انل معينــة بارشــااة إىل اخلاــة اراااملــة لألنقــاة التقــرملعية كك مــة
اجلم املـــة الســـل فاكية للفتـــرة االنتخابيـــة السا ســـة (حُـــد الربـــع الثـــاين مـــا عـــا 4182
لالضاالع بامل مة) .مباهلد ما التعدملل ه القضاء علـى املقـاكل القا مـة ا تفسـ خمتلـ
انليات مبتابيق ا عمليا ،مبزملا ة مرمبنة هذه انليات ،مبإبراز أهـدا محاملـة األسـرة الـ اا ة ا
بيان اكك مة .مبعُقد ا مع د التثقي التابع لـ زااة العـدل ا أمبمسـي ا عـا  4182عـد
ما ا تماعات العمل مع القضاة الذملا ملنظرمبن ا القضاملا املتعلقة شذا اجملال.
 - 431مبا  8كان ن الثاين/ملناملر  ،4181خل قان ن دملد بقءن بـدل ال الدملـة (القـان ن
اقم  )2411/328حيز النفاذ ،مبه ملتيت لل الدملا ،بارضافة إىل بدل اعاملـة األافـال ،الـذي
القان ن اقم  ،1411/368إمكانية اختياا شـكل الرعاملـة الـيت ملتلقاهـا افلـ ما
أنق
خالل السن ات األمبىل ما حيات ا ملتفق إىل أقصى حد ممكا مع االحتيا ـات الراهنـة للافـل
مبال الـدملا مبالــيت حتتــر متامــا قــراا أي مــا ال الـدملا بتـ ف الرعاملــة لافلـ شخصــيا أمب ممااســة
نقاط مـدا للـدخ ل أمب املقـااكة ا تعليمـ ا املسـت ا الثـان ي أمب العـايل .مب ـ الق اعـد
اجلدملــدة ،ت اصــل الدمبلــة عــم ال ال ـدملا الل ـذملا ملقــدمان الرعاملــة ألافاهلمــا مبن ســا ثــالث
سن ات ،أمب س سن ات إذا كان الافل ملعاين ما حالـة صـحية سـي ة ا مللـة األ ـل ،أمب ملـدة
تصل إىل ثالث سن ات ما ا الافل مبن سا السا سـة ،ا حالـة الافـل الـذي ملتلقـى اعاملـة
بدمللة عا اعاملة ال الدملا .مبشرمبط استحقاق ذلك الدعم هـي أن ملـ فر ال الـد الرعاملـة ال ا بـة
للافــل مبأن ملك ـ ن مقيمــا ا إقلــيم اجلم املــة الســل فاكية .مباال ـ الــدعم الــذي اــق لــ
اكص ل علي ه إما أب الافل أمب أم  ،حسـبما ملتفقـان سـ ملا ،حـ إذا كـان ـ متـزمب ل،
أمب القخ .الابيعي الذي مل ع الافل حت اعاملت بصـ اة بدمللـة بقـراا مـا ا كمـة (ال الـد
الب ـدملل) .مبعلــى مــدا فتــرة الــثالث أمب الس ـ ســن ات اكــا ل الــدي الافــل أن ”ملتنامببــا“
اعاملت  .مبيري تعدملل مبلـغ بـدل ال الدملـة سـن ملا اعتبـااا مـا  8كـان ن الثاين/ملنـاملر باسـتخدا
نفس املضـاع املسـتخد لتعـدملل اكـد األ للكفـا ح مبقـداه  412141ملـ امب اعتبـااا مـا
 8كان ن الثاين/ملناملر .4182
 - 432مبباستااعة ال الد الذي ملرعى افـال مبن سـا الثالثـة مبالـذي ملقـرا العـ ة إىل العمـل
قبل بل ل الافل سا الثالثة أن خيتاا بل أن ملءخذ بدل ال الدملـة أمب أن ملتقـد بالـ للحصـ ل
على بدل اعاملة افل ،الـذي ُملعَـد األفضـل عنـدما ملكـ ن لل الـد عـد مـا األافـال مبن سـا
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الثالثــة مبإذا كانـ اعاملــة الافــل تـ فر مــا خــالل مرفــق للرعاملــة الن ااملــة (مثــل مبا اكضــانة
اخلاصة أمب التابعة للمجلس البلدي) تك ن اس م الق رملة أك ما بدل ال الدملة.
اجلدمبل  - 2عد املستفيدملا ما بدل ال الدملة حس ن ع اجلنس
الس ة
عد املستفيدملا ما بدل ال الدملة
الر ال من مل
كنسبة م ملة

4112

4111

4112

4181

4188

4184

4182

824 212 824 422 828 126 821 121 823 222 822 131 823 112
2 822 2 828 2 423 4 112 4 382
4 331
4 222
٪ 4142 ٪ 4141 ٪ 4141 ٪ 4111 ٪ 8116 ٪ 8128 ٪ 4112

املصرير :املكت املإا ا ل عمل والشؤوع االحلتماعية واألسإة

 - 461مببغيــة مســاعدة ال الـدملا علــى تغايــة التكــالي املتصــلة بتـ ف االحتيا ــات العا لــة
للافــل اكــدملث الــ ال ة ،ملُــدفع لل الــدملا بــدل مبال ة .مباعتبــااا مــا  8كــان ن الثاين/ملنــاملر
ُ ،4112ملــدفع البــدل بقيمــتل ،إمــا  121ملـ امب ،ا حالــة فــع البــدل لتغايــة تكلفــة األ ــزة
الالزمة للم اليد ما األمبل إىل الثالـث ،مب  838122ملـ امب لكـل م لـ بعـد ذلـك .مبا حالـة
تعد األافال امل ل ملا ا نفس ال ق  ،اكا زملا ة بدل ال ال ة بلغ  23162مل امب ،مبملُـدفع
مبلــغ آخــر فعــة مباحــدة إىل ال الـدملا ا الســن ات التق ايــة ذات الصــلة إىل أن ملبلــغ األافــال
امل ل مبن ا نفس ال ق سا  83سنة.
 - 468مبتدفع الدمبلة عالمبة افل لتغاية تكالي تعليم مبإعالة الافل املعال ،إىل حـل بلـ ل
الافل سا  43سنة على األكثر .مبتُعدي ل قيمـة عـالمبة الافـل كـل سـنة اعتبـااا مـا  8كـان ن
الثاين/ملناملر بنفس العامل املابق ا تعدملل اجلد األ للكفا  .مباعتبـااا مـا  8كـان ن الثـاين/
ملناملر  ،4182تبلـغ قيمـة عـالمبة الافـل  42134ملـ امب شـ رملا .مببارضـافة إىل عـالمبة الافـل،
اكا لل الدملا العاملل أن اصال على مكافءة ضرملبية ش رملة لكل افل معالح مبشـذه الارملقـة
تعزز الدمبلة الدخل الصاا لل الدملا اللذملا لدمل ما أافال قمصر .مبتبلـغ قيمـة املكافـءة الضـرملبية
 48128مل امب ش رملا ا النص األمبل ما عا .4182
 - 464مبملتضما قان ن ضرملبة الدخل عما لل الدملة على هي ة تداب فـد إىل عـم األسـرة
اليت تق بتنق ة افل نح ا إعفـاء ضـرملبيا معينـا ا شـكل إمكانيـة املاالبـة بتخفـيد ضـرمليب
للزمب ة/الزمبج الذي ملت ىل اعاملـة افـل لغاملـة سـا ثـالث سـن ات أمب لقـخ .مسـتحق (أحـد
ال الدملا إذا كان ملعيل مع الافل ا سـكا مقـتريف مبملسـت ا القـرمبط ا ـد ة) ،مبتبلـغ قيمـة
التخفــيد الضـرمليب  431ملـ امب ا الســنة للافــل املعــال لغاملــة ســا  43ســنة ،إذا كــان الافــل
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ملق بص اة من جية باالستعدا ملمااسة م نـة ا املسـتقبل عـا ارملـق الدااسـة (التعلـيم علـى
أساس التفرل).
 - 462مبمثة عامل ا يسي ملج ي إىل تفـاقم حالـة األسـر ال حيـدة ال الـد هـ ااتفـاع مسـت ا
االمتناع عـا فـع نفقـة األافـال املقـراة .مبت ـد إ ـراءات إنفـاذ السـتر ا نفقـة األافـال،
مبملُجــر القــان ن اجلنــا ي ارخــالل ب ا بــات النفقــة مبُملــدعّم اســتر ا النفقــة مــا خــالل فــرا
عق بات تصل إىل السجا ملدة سنتل ملـا خيلـ ن ب ا ـ تـ ف نفقـة األافـال (تصـل العق بـة
إىل مخس سن ات ا اكاالت األشد خا اة).
 - 462مبتق سل فاكيا أملضا بتنفيذ نظا لتقدمي سـل مقابـل مـدف عات النفقـة .مببـدأ نفـاذ
قان ن دملد بقـءن سـل مـدف عات النفقـة ا عـا  .4111مبالتغـي األساسـي الـذي أ خلـ
ذلك القان ن ه تيس حصـ ل األشـخاو املسـتحقل علـى سـل مقابـل مـدف عات النفقـة.
هذا القان ن ،فإن إذا ختلـ مبالـد القاصـر عـا فـع النفقـة بالكامـل ا خـالل الفتـرة
مب
املقــراة مببالارملقــة الــيت حــد ها حكــم هنــا ي صــا ا عــا دكمــة أمب ـ اتفــاق مت افقــة
ا كمة ملدة ثالثة أش ر متتالية على األقل ما تاامل فع آخـر قسـط مـا أقسـاط النفقـة ،اـق
للقــخ .املســتحق (القاصــر) أن اصــل علــى ســل مقابــل مــدف عات النفقــة بعــد اســتيفاء
القرمبط اليت اد ها القان ن .مبتتضما هذه القرمبط ضرمباة أن ملك ن القخ .املسـتحق قـد
بدأ ا اختاذ إ راء امسي الستر ا مبـالغ النفقـة املتـءخرة ،مبأن ملكـ ن ار ـراء قـد مضـى عليـ
ثالثــة أشـ ر علــى األقــل مــا تــاامل تســليم الـ إنفــاذ االســتر ا إىل مبكيــل إنفــاذ االســتر ا
(مبكيل التنفيذ) ،مبأال ملك ن القخ .امللتز قـد بـدأ ا فـع النفقـة .مبتُـدفع سـل مـدف عات
حكم دكمة هنا ي أمب اتفاق ت افـق عليـ ا كمـة،
النفقة عدل مبلغ النفقة الذي تقرا
حبد أقصى قداه  814مرة اكد األ ملست ا الكفا للقاصر.
 - 463مبمل ــد ا ســل فاكيا نظــا للمســاعدة اال تماعيــة ملعمــل ثابــة شــبكة أمــان لــذمبي
الدخل املنخفد أمب الذملا ليس هلم أي خل ،مبت ـ املسـاعدة إىل املـ اانل ا تـا ل ما ملـا.
مبتُدفع مساعدة االحتياج املـا ي ا شـكل اسـتحقاقات لتلبيـة تلـك االحتيا ـات ،مبهـي تُقـد
علــى ســتة مســت ملات تت قـ علــى م عــة األشــخاو الـذملا ملــتم تقيــيم م بصـ اة مقــتركة
مبالبدالت املكملة الستحقاق االحتياج املا ي .مبعالمبة علـى ذلـك ،اكـا تقـدمي فعـة مباحـدة
مــا اســتحقاق االحتيــاج املــا ي لتغايــة التكــالي االســتثنا ية الــيت ملتكبــدها متلق ـ مســاعدة
االحتيـــاج املـــا ي .مباكـــا تعـ ـدملل مبلـــغ اســـتحقاق االحتيـــاج املـــا ي مبالبـــدالت املكملـــة
ال حة تصداها اكك مة ا  8أملل ل/سبتم ما السـنة التق ايـة .مبخـالل
لالستحقاق
الفتــرة املقــم لة بــالتقرملر ،متـ ا عــا  4111زملــا ة مبــالغ اســتحقاق االحتيــاج املــا ي علــى
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مجيع املست ملات مبكذا مبـالغ اسـتحقاق السـكا .مباعتبـااا مـا  8أملل ل/سـبتم  ،4112متـ
زملا ة استحقاق االحتياج املا ي علـى مجيـع املسـت ملات ،مباسـتحقاق املـرأة اكامـل اعتبـااا مـا
بداملة الق ر الرابـع للحمـل ،مباالسـتحقاق املـدف ع لل الـد الـذي ملقـ برعاملـة افـل مبن سـا
ســنة مباحــدة ،مباســتحقاق الافــل الــذي ملــذه إىل املداســة بانتظــا  .مباعتبــااا مــا  8كــان ن
الثــاين /ملنـاملر  ،4182متـ زملــا ة قيمــة اســتحقاق االحتيــاج املــا ي علــى مجيــع املســت ملات ا
إااا التعدملالت التقـرملعية الـيت مأ خلـ علـى اككـم املتعلـق سـاعدة االحتيـاج املـا ي .كمـا
خل حيز النفاذ اعتبااا ما  8كان ن الثاين/ملناملر  4112عد ما التغي ات الن عيـة امل مـة ا
نظــا اكماملــة اال تماعيــة مبالقان نيــة للافــل مبال صـاملة اال تماعيــة لــدعم الرعاملــة ال الدملــة.
فعلى سبيل املثـال ،بغيـة منـع حـدمبث أزمـات ا األسـرة ،مبلتخفيـ آثااهـا السـلبية مبالقضـاء
علي ــا ،إذا اأت الســلاات املســجمبلة عــا اكماملــة اال تماعيــة مبالقان نيــة للافــل مبال صــاملة
اال تماع ية ،ا سياق قيام ا بعمل ا ،أن مثـة افـال أمب مقـدما للرعاملـة حبا ـة إىل مسـاعدة ألنـ
قـا ا علـى معاجلـة املقـاكل ا األسـرة ،أمب ال اعـات ا األسـرة ،أمب التكيـ مـع أمبضـاع
دملدة ا األسرة ،أمب إذا تبل لتلك السلاات أن األسرة تعـاين مـا مقـاكل دـد ة مبال سـبيل
للحيل لة مبن مبق ع أزمة بدمبن تدخل ،فإهنـا تقـ بتـ ف خـدمات مبسـااة أمب اختـاذ ترتيبـات
لت ف ها ،أي اختاذ إ راء م لتيس حل ال اعات اخل األسرة.
 - 466مبتعكس التقرملعات السـل فاكية متامـا الت صـية املتعلقـة حبظـر العق بـات البدنيـة مبإن
كان ال حتظرها صـراحة ا إاـاا قـان ن األسـرة ،الـذي اكمـ املبـدأ الـذي ملعاـي لل الـدملا
اكق بـل مبال ا ـ ا اختيـاا أشـكال معق لـة للتء ملـ ا تربيـة أافاهلمـا .مبقـد ضُـما حظـر
صرملت للعق بات البدنية ا نظـا اكماملـة اال تماعيـة مبالقان نيـة للافـل مبال صـاملة اال تماعيـة
التعدملل الـذي مأ ـري ا  8كـان ن الثاين/ملنـاملر  4112علـى القـان ن املتعلـق باكماملـة
اال تماعيـــة مبالقان نيـــة للافـــل مبال صـ ـاملة اال تماعيـــة .مبملعاـــي القـــان ن املتعلـــق باكماملـــة
اال تماعية مبالقان نية للافل مبال صاملة اال تماعية تعرملفا امعا ملبدأ ”عـد التسـامت مالقـا“
إزاء العق بات البدنية مب ها ما أشكال املعاملة املفراة مبامل ينة لألافال (”ملُحظـر عنـد اختـاذ
هذا القان ن استخدا أي شكل ما أشـكال العقـاب البـدين علـى الافـل أمب أي
تداب
شكل آخر ما أشكال العقاب املفرط أمب امل ل على الافل ،مما ملسب أمب اكـا أن ملسـب لـ
إصابة بدنية أمب صدمة نفسية“) .مبملقضي القان ن السال الذكر بءن ملتعل على اجلميع إبـالل
السلاات املسجمبلة عا اكماملة اال تماعية مبالقان نية للافل مبال صاملة اال تماعية بـءي انتـ ايف
كق ق الافـل .مبإذا مـا تلقـ السـلاات املسـجمبلة عـا اكماملـة اال تماعيـة مبالقان نيـة للافـل
مبال صاملة اال تماعية شك ا بقءن استخدا معاملة أمب عق بة مفراة أمب م ينـة للافـل ،أمب إذا
هذا القان ن ،أن هـذا القـكل مـا أشـكال
وى إىل علم ا ،ا أثناء قيام ا باختاذ تداب
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املعاملة ملُستخد ما ِقبَل أحد مبالدي الافل أمب شخ .ملقـد لـ اعاملـة شخصـية ،يـ علي ـا
أن تتخذ تداب عمال شذا القان ن مبفقـا لاـابع املعاملـة أمب العق بـة مبخا افـا .مباـق لألافـال
أن ملالبــ ا املســـاعدة ا محاملـــة حقــ ق م مـــا الســـلاات املســـجمبلة عـــا اكماملـــة اال تماعيـــة
مبالقان نية للافل مبال صاملة اال تماعية .مبملتعل على أي هي ة أخرا مـا هي ـات الدمبلـة ملكـ ن
ما اختصاص ا محاملة حق ق األافال مبمصـاك م الـيت امي ـا القـان ن ،مبكـذلك املجسسـات،
مبالبل ـدملات ،مبمنــااق اككــم الــذاف ،مباجل ــات املعتمــدة ،مباملــدااس ،مباملجسســات املداســية،
مبمقــدمي خــدمات الرعاملــة الصــحية ،مبمجيــع اهلي ــات املماثلــة ،أن تقــد ملــد املســاعدة ف ـ اا
لألافــال كماملــة حيــافم مبصــحت م ،مباختــاذ تــداب لكفالــة احتــرا حق ـ ق م مبمصــاك م الــيت
امي ا القان ن ،ا ا ذلك اخت اذ ترتيبات لتقـدمي تلـك املسـاعدة .مبملسـري هـذا أملضـا ا حالـة
عد استااعة الافل بسب سن مبنضج الفكـري ،أن ملالـ املسـاعدة مبحـده بـل اتـاج إىل
مساعدة ار ثالث.
حتليل ال ضع القا م مبتا ا االجتاهات
 - 462تتسب معـدالت امل اليـد مبالـزمباج مبزملـا ة معـدالت الاـالق ا حـدمبث تغـي ات ا
هيكل األسـر مبحجم ـا ا اجلم املـة السـل فاكية .مبمثـة تنـاق .ا نسـبة األسـر الكاملـة ،أي
األسر اليت تتءل مـا زمبج مبزمب ـة أمب قـرملنل متعاشـرملا بـدمبن أافـال أمب لـدمل ما أافـال (إذا
كان األبناء البالغل مل ملك ن ا بعد أسرا معيقية مستقلة مبفقا لتعدا السكان) مبزملـا ة ا نسـبة
األسر ال حيدة ال الد .مبمبفقا للبيانات املستمدة ما تعدا السكان مبارسكان ا عـا ،4188
شكل األسر الكاملة نسبة  3412ا املا ة ما مجيع األسر املعيقية ا اجلم املة السـل فاكية
(ا عـــا  4118شـــكل تلـــك األســـر  3612ا املا ـــة) .مبا أكثـــر مـــا  11ا املا ـــة مـــا
اكــاالت ،تتــءل األســر ـ الكاملــة ا ســل فاكيا مــا امــرأة مبحيــدة لـدمل ا افــل أمب أافــال.
مبكان نسبة األسر الـيت ملرأسـ ا أب مبحيـد أكـ أملضـا ا تعـدا عـا  4188عنـ ا ا السـنة
السابقة .مبنسبة األسر املعيقية املجلفة ما فر مباحد مقاشة لنسبت ا ا عا  4118مبتبلـغ حنـ
 21ا املا ــة مــا مجيــع األســر املعيقــية .مبكانـ هنــايف زملــا ة ا عــد حــاالت املعاشــرة ـ
الرمسية ،أي قرناء ملعيق ن س ملا بدمبن زمباج .مبا عا  ،4188كـان هنـايف ثالثـة أمثـال هـذا
الن ع ما االقتران عما كان علي ال ضع ا تعدا السكان مبارسكان لعا .4118
 - 461مببالتــايل ،فــإن اجتاهــات تا ـ ا العمليــات الدا رافيــة تــنعكس ا هيكــل الســكان
حس مبضع األسرة .مبملتضت ما املجشرات الدا رافية أن الزمباج مباألسـرة ال ملـزاال اـتالن
مكانة عالية ا اجلم املة السل فاكية .إال أن ال ضع ش د مـجخرا تغـ ا ا بعـد االجتاهـات.
ذلك أن الناس ملتزمب ن ا سا أك مبمت سط سا األشخاو املخا بل مت يدا للزمباج آخـذ
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ا االاتفاع .مبعلى راا االجتاه اكا ث ا امل اليد ،استمر ا عا  4184االجتاه حنـ ااتفـاع
مت سط السا الذي ملتزمبج في كـل مـا الر ـل مباملـرأة ،ممـا ملـدل علـى حـدمبث تغـ معـل ا
م ق اجليل اكدملث السـا جتـاه الـزمباج .مبقـد كـان مت سـط السـا عنـد الـزمباج  2416سـنة
للر ــل مب  4216لســنة للمــرأة .مبكــان معــدل الاــالق  2418ا املا ــة ،باخنفــاا قــداه 814
نقاــة م ملــة عــا الســنة الســابقة مب  612نقاــة م ملــة عمــا كــان علي ـ اكــال ا عــا ،4116
عندما مبصل املعـدل إىل أعلـى مسـت ا لـ  .مبمـا زالـ أ لبيـة كـب ة مـا األافـال مل لـدمبن ا
إااا الزمباج مبلكا هنايف زمل ا ة سـن ملة ا عـد األافـال الـذملا مل لـدمبن خـااج إاـاا الـزمباج.
مبا عا  ،4184بلغ نسبة األافال امل ل ملا خااج إااا الزمباج  2213ا املا ة مـا مجيـع
امل اليد األحياء.
 - 462مبااتبا ـ الع امــل الر يســية الــيت أثــرت ا ال ضــع االقتصــا ي مباال تمــاعي جلميــع
أشــكال األســر ا الفتــرة قيــد االســتعراا باألزمــة االقتصــا ملة .مبقلصـ تلــك األزمــة بدا ــة
افيفة الفرمبق بل اجلنسل فيما ملتعلق بالفقر خالل عامي ا األمبلـل ألن معـدل التعـرا خلاـر
الفقر زا بدا ة أك للر ل عن للمرأة .مبل ال التح ملالت اال تماعية اليت حدث لكانـ
األزمــة قــد تســبب ا حــدمبث زملــا ات أك ـ ا معــدالت الفقــر بــل كــل مــا النســاء
مبالر ال  .مبمـا مث ،كانـ إعـا ة الت زملـع عـامال م مـا ا تقلـي .الفجـ ات بـل اجلنسـل ا
معدالت الفقر .مبما الناحية األخرا ،فإن مجشرات فقر الدخل علـى األ ـل الا ملـل تـبل أن
الر ل استااع اخلرمبج ما ا رة الفقـر عـدل أسـرع مبهـذا ملـث تسـاؤالت عـا مـدا كفاملـة
تداب م ا ة األزمة ،اليت كان  ،بقـكل أمب بـآخر ،تركـز بقـ ة علـى القااعـات االقتصـا ملة
اليت مل يما علي ا الذك ا.
اجلدمبل  - 81استعراا عا للمجشرات األساسية للحالة االقتصا ملة لألسـر املعيقـية ا
اجلم املة السل فاكية
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اجل سني

معدل التعرا خلار الفقر ()4188 ،٪
معدل التعرا خلار الفقر لكباا السا ( 63 ،٪سنة فءكثر)4188 ،
معــدل التعــرا خلاــر الفقــر لألســر ـ الكاملــة ( ،٪افــل مباحــد علــى
األقل)4188 ،
معدل التعـرا خلاـر الفقـر لألسـر املعيقـية املجلفـة مـا فـر مباحـد (،٪
)4188

8218
114

8411
212

112
211

8611

4212

4612
612
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املؤاإ

املإأة

الإحلل

الفجرة اني
اجل سني

معدل فقر الدخل املزما ()4188 ،٪

212

216

412

4218
4812

4111
8213

412
811

8211

214

116

معدل اكرمان املا ي ()4188 ،٪
معدل التعرا خلار الفقر مباالستبعا اال تماعي ()4188 ،٪
معدل التعرا خلار الفقر مباالستبعا اال تماعي لكبـاا السـا (63 ،٪
سنة فءكثر)4188 ،
املصرير :كعإيإ اشأع حالة املساواة اني اجل سني يف س رفاايا لعام 2212

 - 421مبخالل الفترة قيد االستعراا ،ااتفع معدل الفقر لكل ما املرأة العاملة مبالر ل
العامل .مبمل ت فر ا ما األ ا املنخفضة دا محاملة ضد التعـرا خلاـر الفقـر .مبعـالمبة علـى
ذلك ،تقكل املرأة نسبة أك كث ا ما العـاملل ا الف ـات األ خـال ،مبهـ مـا ملتجلـى ا
أن نسبة العامالت الالف ملتقاضل أ را بالسـاعة ملقـل عـا ثلثـي مت سـط األ ـر بالسـاعة ا
االقتصا  ،أعلى ما نسبة العاملل ما الر ـال .مبا عـا  ،4181كـان إمجـايل نسـبة مـا هـم
ا هذه اكالة  8216ا املا ة للر ل مب  4212ا املا ة للمرأة.
 - 428مبملق ـ االخنفــاا العــا ا إنفــاق األســر املعيقــية خــالل الفتــرة قيــد االســتعراا،
ال ســيما ا البن ـ املتعلقــة باخلــدمات مبالرعاملــة ،إىل زملــا ة ع ـ ء العمــل ـ املــدف ع األ ــر
امللقـى علـى كاهـل املـرأة ،حيـث ت ـد بالفعـ ل فجـ ة كـب ة بـل اجلنسـل قبـل األزمـة .مبمـا
املمكا أن تك ن الزملـا ة ا اسـ اخلـدمات اال تماعيـة أمب تعـذا إمكانيـة ال صـ ل إلي ـا قـد
أ ت إىل تفاقم احتمال استبعا املرأة ما العمل املدف ع األ ر.
 - 424مبل ـ حن تفــاقم مباضــت نســبيا ا مبضــع األســر املعيقــية ال حيــدة ال الــدل إذ ااتفع ـ
نسبة هذه األسر املعيقية بل ما ملعـان ن مـا فقـر الـدخل مـا  4112ا املا ـة ا عـا 4111
إىل  4612ا املا ــة ا عــا  .4188مبملــنجم ذلــك عــا تــراكم م عــة مــا انـ اكرمــان
بسب ال الدملة ،مبالتمييز ضد األم ات ا س ق العمل ،مب ها ما العراقيل اهليكلية اليت تزملـد
ما خار تعرا األ مبالافل للعيل ا فقر بال كرامة .مبملق تزاملد نسـبة األسـر ـ الكاملـة
اليت تعـيل مبن خـط الفقـر إىل أن االسـتحقاقات مبالبـدالت اال تماعيـة ال تـ فر محاملـة كافيـة
ما الفقر ا حاالت كث ة(.)18

__________
( )18ن أن نجكد على أن خط الفقر هنـا هـ اخلـط النسـيب الـذي حتـد ه من جيـة إحصـاءات االحتـا األمبامبيب املتعلقـة
بالدخل مبالظرمب املعيقية .مبا عا  ،4188بلغ مست ا هذا اخلط  213مل امب ا الق ر للفر ال احد .مبتكفـل
الدمبلة ا ال قـ اكـايل حـدا أ للمرتـ القـ ري إمجاليـ  282ملـ امب مبصـافي  42213ملـ امب ا عـا 4188
(خبال املكافءة الضرملبية مبعالمبة العمل).
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 - 422مبتترت على أزمة ارسكان آثاا كب ة على حياة معظـم األسـر املعيقـية املستضـعفة،
ا ا ذلك األسر املعيقية اليت ترعاها أ مبحيدة مباألسر املعيقـية املنخفضـة الـدخل (الـيت متثـل
املرأة في ا نسبة كب ة) .مبقـد زا خاـر فقـدان املسـكا مبفقـدان املسـكا علـى األ ـل الا ملـل
إبان األزمة .مببسب ااتفاع أسعاا مبتكالي السكا مبال ضع املتفاقم ا سـ ق العمـل ،كـث ا
ما ت ا األسر املعيقية ال حيدة ال الد اليت ترأس ا امرأة خار فقدان بيت ا .مبملظ ر اصـد
اخلدمات اال تماعية أن مرافق ارملـ اء ا حـاالت الاـ اائ ملي ـة بءم ـات مـع أافـاهلا جلـءن
إلي ا إمـا هربـا مـا شـرملك اـااس العنـ أمب بسـب عـد قـدافا علـى فـع تكـالي السـكا
مباضارااها إىل اللج ء إىل مرافـق لاملـ اء ا حـاالت الاـ اائ .مبالنسـاء الـالف أصـبحا بـال
مءمبا كث ا ما ملكا ”خمتفيات عا األنظـاا“ ألهنـا مللجـءن إىل حلـ ل مجقتـة مثـل ارقامـة مـع
أسرها ،أمب أصدقا ا ،أمب مع ”شرملك أل راا خاصة“ ،أمب معاا عق ا يل.
 - 422تءنيــث الفقــر ا الســا املتقدمــة .مــع تقاعــد املــرأة بعــد ســن ات مــا العمــل مب فــع
االشتراكات املقراة ا نظا املعاشات التقاعدملة ،مبتنق ة األافال مباعاملت م ،مبقيام ـا بالعـ ء
املضاع املتمثل ا األعمال امل لية باملقاانة بالر ل ،فإن املرأة اليت بلغ سـن ا  63سـنة فـءكثر
ملتضاع معدل تعرضـ ا خلاـر الفقـر مباالسـتبعا اال تمـاعي باملقاانـة بالر ـل ا نفـس الف ـة
العمرملة .مبا عا  ،4184حصل املرأة ا املت سط على معاع شيخ خة ملقـل بنسـبة 4418
ا املا ة عما حصل علي الر ل .مبعندما ملُدفع معاع القيخ خة باالقتران مـع معـاع األاملـة،
تتقل .الفج ة بل اجلنسل فيما ملتعلق عـاع القـيخ خة إىل  8311ا املا ـة .مبا الف ـة الـيت
حتصل على أ مست ملات املعاشات التقاعدملـة ،تزملـد أعـدا النسـاء كـث ا عـا أعـدا الر ـال
مب البا ما ملك ن ما حتصل علي املرأة ما معاع تقاعدي مبن حد الكفا .
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املرفق
اجلــدمبل  - 88اســتعراا عــا لتنفيــذ الت صــيات الـ اا ة ا املالحظــات اخلتاميـة للجنــة
املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةل اجلم املة السل فاكية ()CEDAW/C/SVK/CO/4
ملمرع الترصية

امل اقشة يف ال ص

ددمب ملة نااق ق انل مكافحة التمييز
الت عية مبالتدامل
التداب اخلاصة املجقتة

86
16-22
86
4-21

األ زة ال انية املعنية بالن ا باملرأة

21-42
22-22

خاة العمل ال انية
املمااسات الثقافية مبالتعليم

44-41
16-22
822-866
822-23
812-812
482-488

العن ضد املرأة مباالجتاا شا
نساء الرمبما
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مقااكة املرأة ا اكياة السياسية مبالعامة

862-836

العمل
الصحة

822-813
446-481
823-822

العالقات األسرملة
املنظمات اكك مية

466-431
26-22 41 46
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