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    للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةا
 مــن ١٨املــادة  النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب   

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 

 للدول األطرافي الرابع الدوررير التق  
 

 *سلوفينيا  

 

 .دون إخضاعه لعملية حترير رمسيةا التقرير صدر هذي * 
نظـرت فيـه اللجنـة      و ،سـلوفينيا طالع على التقرير األويل الـذي قدمتـه حكومـة            لال CEDAW/C/SVN/1 انظر  

ــسادسة عــشرة يف دورهتــا ا ــاين  لال، CEDAW/C/SVN/2 انظــرو. ل ــدوري الث ــر ال ــى التقري ــة حل طــالع عل كوم
الطـالع علـى     ل CEDAW/C/SVN/3 انظـر و. والعـشرين لتاسـعة   الذي نظرت فيـه اللجنـة يف دورهتـا ا         سلوفينيا  

 .لتاسعة والعشريننظرت فيه اللجنة يف دورهتا اسلوفينيا، والتقرير الدوري الثالث الذي قدمته حكومة 
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 مقدمة  
يف اإلبالغ عن تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة تعمـل            

 االتفاقيـة، حيـث أهنـا تفهـم          مـن  ١٨سلوفينيا على احترام االلتزامات املنصوص عليها يف املـادة          
 مــن خــالل اســتعراض التــشريعات -هــذا اإلبــالغ إىل هيئــة الرصــد علــى أنــه فرصــة للحــصول 

تنطوي عليه االتفاقيـة      على تقييم للتقدم احملرز يف حتقيق ما       -والسياسات واملمارسات الوطنية    
 حتـول دون متتـع   من مثُل ومعايري، فضال عـن أهنـا فرصـة للتعـرف علـى املـشاكل والعوائـق الـيت                 
 .املرأة متتعا كامال باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

 :ولدى إعداد التقرير الرابع، أُخذت الوثائق التالية يف االعتبار 
املبادئ التوجيهية املتعلقة بشكل التقارير وحمتواها اليت اعتمدهتا اللجنة املعنيـة بالقـضاء              - 

 كـانون  ٣١ييز ضد املرأة وتنطبق على مجيع التقـارير املقدمـة إىل اللجنـة بعـد           على التم 
 ؛٢٠٠٢ديسمرب /األول

التعليقات العامة الصادرة عن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة فيمـا يتعلـق                - 
 بكل من أحكام االتفاقية؛

ىل هيئــات الرصــد املنــشأة  مــشروع املبــادئ التوجيهيــة املنــسق بــشأن تقــدمي التقــارير إ   - 
مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان، الذي أُعد لالجتماع السابع عشر لرؤسـاء هيئـات    

 معاهدات حقوق اإلنسان؛
املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بإعــداد وتقــدمي تقــارير ســلوفينيا، امتثــاال لعهــود واتفاقيــات  - 

ــسان،     ــوق اإلن ــضايا حق ــة بق ــم املتحــدة املتعلق ــذ   وبروتوكــوالت األم ــن أجــل تنفي  وم
توصيات اهليئات اليت ترصـد وفـاء الـدول األطـراف بالتزاماهتـا الدوليـة، وهـي املبـادئ                   

 ؛٢٠٠٥مارس / آذار٣التوجيهية اليت اعتمدهتا حكومة مجهورية سلوفينيا يف 
والتوصيات اليت هي جزء من التعليقات اخلتاميـة الـصادرة عـن اللجنـة املعنيـة بالقـضاء                   - 

املـرأة الـيت نظـرت يف تقريـري سـلوفينيا املـرحليني الثـاين والثالـث يف         ز ضـد  يـ على التمي 
 ). ٢٠٠٣يوليه / متوز١٠يف (دورهتا التاسعة والعشرين 

ــذ أحكــام           ــيت وقعــت يف جمــال تنفي ــشكل خــاص التطــورات ال ــر ب ــذا التقري يعــرض ه
ويتـضمن  ) ٢٠٠٢ديـسمرب   /كـانون األول  (االتفاقية يف الفترة الـيت تلـت تقـدمي التقريـر الـسابق              

املعلومات والبيانات اليت طلبتها اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة لـدي نظرهـا يف                    
وقد اشـتركت يف صـياغة هـذا التقريـر          .  اجلامع للتقريرين الثاين والثالث    حليتقرير سلوفينيا املر  

تفاقيـة وتنـشط    ت والوكاالت احلكومية ذات الصلة، ويف اجملاالت اليت تـشملها اال          امجيع الوزار 
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فيها املنظمات غري احلكومية، طُلب من تلك املنظمات بيان رأيها وتقدمي أي مقترحـات تراهـا                
 .الستكمال النص وتعديله

وقد قدم وفد مجهورية سلوفينيا للجمهور العام يف مؤمتر صحفي عرضـا لـرأي اللجنـة                 
ب بعد أن نظـرت يف تقريـري        املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الذي صدر يف تقرير مكتو          

سلوفينيا الثاين والثالث معا عن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، يف                    
وقد دعا الوفد ممثال عن منظمة غـري حكوميـة،   . ٢٠٠٣هتا التاسعة والعشرين املعقودة عام   ورد

ونظــرت . ؤمتر الــصحفيكانــت قــد تابعــت نظــر اللجنــة يف تقريــر ســلوفينيا، للمــشاركة يف املــ  
حكومة مجهورية سلوفينيا يف تقرير الوفـد ويف التعليقـات اخلتاميـة الـيت انتـهت إليهـا اللجنـة يف                     

ــودة يف   ــا املعق ــول٩دورهت ــى      ٢٠٠٣ســبتمرب / أيل ــرارا يفــرض عل ــك ق ــى ذل ــاء عل  واختــذت بن
ختـاذ تـدابري   الوزارات ذات الصلة والدوائر احلكومية مهمة دراسـة التعليقـات اخلتاميـة للجنـة وا        

لتنفيذ التوصيات كـي تكفـل احتـواء التقريـر الـدوري القـادم للجنـة علـى كـرب قـدر ممكـن مـن                       
وجيـري إطـالع اجلمهـور عمومـا علـى التقـدم احملـرز،              . املعلومات والبيانات اليت طلبتها اللجنـة     

ا تفاقية، وذلـك بنـشر كـل تقريـر مـن تقـارير سـلوفيني              وعلى أوجه القصور، يف تنفيذ أحكام اال      
 . وترمجة تعليقات اللجنة على صفحة اإلنترنت ملكتب تكافؤ الفرص

 
 معلومات عامة  

 
التمييــز  القــضاء علــى مجيــع أشــكال مــسألة ســلوفينيا تعــاجل فيهــا الظــروف الــيت  )أ( 

  املرأة ضد
 

 السكان  
 بيانات أساسية

 نـــسمة يف مجهوريـــة  ١ ٩٩٧ ٥٩٠، بلـــغ جممـــوع الـــسكان   ٢٠٠٤يف هنايـــة عـــام   
 يف  ٥١,١٩وهكذا كانت املرأة متثـل      مرأة،  ا ١٠٢ ٥٣٨ رجال و    ٩٧٧ ٠٥٢يا، منهم   سلوفين

ازداد عـدد الـسكان     لـث   وباملقارنـة بالبيانـات الـواردة يف التقريـر الثا         . املائة من جمموع السكان   
 ٠,١قلـيال مبقـدار     ، ولكن حصة املـرأة اخنفـضت        ٢٠٠٤ترة حىت عام    فبشكل طفيف خالل ال   

 .)١(نقطة مئوية

 

__________ 

 .٣ و ٢، ١، اجلداول ٢انظر التذييل  )١( 
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 بة واإلجهاضاخلصو
 نـسمة   ١ ٠٠٠ أطفال أحياء لكـل      ٩، حيث ولد    ٢٠٠٤-٢٠٠٠البيانات عن الفترة     

، تضع سلوفينيا بني البلدان اليت ينخفض فيها معدل اخلـصوبة اخنفاضـا كـبريا، بيـد                ٢٠٠٤عام  
ــاء    ــودين أحي ــال املول ــا ١٧ ٤٧٧(أن عــدد األطف ــودا حي  ١٧ ٩٦١(، و ٢٠٠١يف عــام )  مول

 يـدل علـى أن معـدل اخلـصوبة يف تزايـد، إذ ارتفـع متوسـط عمـر                    ٢٠٠٤يف عـام    ) مولودا حيا 
 سنة عـام    ٢٨,٥ سنة، بينما كان     ٢٩,٢ كان   ٢٠٠٤األم لدى والدة الطفل األول، ففي عام        

وكـان عـدد حـاالت       )٢()بيانات عن عمـر األمهـات ذوات األطفـال املولـودين أحيـاء             (٢٠٠١
ــستم   ــاض م ــانوين يف اخنف ــام  . راإلجهــاض الق ــي ع ــة٨ ٤٢٩ حــدثت ٢٠٠٠فف ، وكــان  حال

ــددها  ــام ٧ ٧٩٩ع ــام  ٧ ٣٢٧ و ٢٠٠١ يف ع ــة يف ع ــدل حــاالت    .)٣(٢٠٠٢ حال ــغ مع وبل
ــانوين   ــاض القـ ــل ١٣,٥اإلجهـ ــام   ١ ٠٠٠ لكـ ــاب عـ ــن اإلجنـ ــرأة يف سـ ــالل ٢٠٠٣ امـ ؛ وخـ

 بلـغ   ١٩٩٥يف عـام    (السنوات العـشر املاضـية هـبط معـدل حـاالت اإلجهـاض اخنفاضـا كـبريا                  
 ).أة يف سن اإلجناب امر١ ٠٠٠ لكل ٢٠,٨

 
 الزواج والطالق

، ويف الوقـت  ٢٠٠٠ مقارنـة بعـام      ، هبط عدد الزجيـات هبوطـا شـديدا        ٢٠٠٤يف عام    
زواج لـــة حا ٧ ٢٠١ كانـــت هنـــاك، ٢٠٠٠يف عـــام . نفـــسه ارتفـــع عـــدد حـــاالت الطـــالق

، حالـة  ٦٤٣ر  أقـل مبقـدا    زواجا، أي    ٦ ٥٥٨، عقد   ٢٠٠٤ويف عام   .  حالة طالق  ١ ٢٥٢ و
وكــان متوســط ســن الــزواج . حالــة ٢٨٦ يف الــسنة نفــسها الطــالق عــدد حــاالت بينمــا كــان

عمـر العرسـان    متوسـط   كـان   فقـد   للعرائس والعرسـان وقـت الـزواج يرتفـع سـنة بعـد أخـرى،                
 .)٤(٢٠٠٤م يف عا ٢٩,٩ سنوات ومتوسط عمر العرائس ٣٢,٦

  ومعدل الوفياتالسكانشيخوخة 
وهـي  اسـتمرار عمليـة الـشيخوخة،       علـى   التركيب العمري للـسكان     عن  تدل البيانات    

متوســط كــان  ســنة، ٢٠٠٤-٢٠٠٣ يف الفتــرة.  النمــوخاصــية مــن خــصائص اجملتمــع املتقــدم
 ٨١,١ ســنة للــصبيان و ٧٣,٥وبــصورة أدق، كــان .  ســنة٧٧,٤لعمــر املتوقــع عنــد الــوالدة ا

املتوقـع  يتـبني أن العمـر   )  سـنة  ٧٥,٩(،  ٢٠٠١-٢٠٠٠الفتـرة   وباملقارنة ببيانات   . بناتسنة لل 

__________ 

 .٥و  ٤، اجلدوالن ٢انظر التذييل  )٢( 
 .٢٠٠٤معهد الصحة العامة جلمهورية سلوفينيا، عام . ٢٠٠٢حولية الرعاية الصحية، : املصدر )٣( 
 .٧ و ٦، اجلدوالن ٢انظر التذييل  )٤( 
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الوفيـات   يظهـر مـن البيانـات عـن معــدل      .)٥( سنة١,٥ ازداد مبقدار ٢٠٠٤-٢٠٠٣يف الفترة   
 ٢٠٠٠ حالــة وفــاة عــام   ١٨ ٥٨٨(أنــه قــد تغــري كــثريا خــالل الــسنوات اخلمــس املاضــية        

 حالـة  ٣,٧ومعـدل وفيـات األطفـال الرضـع مـنخفض، يبلـغ          ). ٢٠٠٤ حالة عام    ١٨ ٥٢٣ و
 .)٦(ا مولود حي١ ٠٠٠وفاة من كل 

 
 التعليم  
 التعليم االبتدائي والثانوي  

 ٥٣٥التحـق    ،٢٠٠٣/٢٠٠٤يف العام الدراسي    . التعليم االبتدائي إلزامي يف سلوفينيا     
ويف . ، مـن البنـات     يف املائـة   ٤٨,٦، أو   ٨٦ ٣١٠  منهم ،هبذا املستوى من التعليم    تلميذا   ١٧٧

 أي ،مـن البنـات   ٥٠ ٢٣٨م ة، من بينه تلميذا باملدارس الثانوي   ١٠٠ ١٣٢التحق  العــام نفسه   
ثـر  أك املـستوى الثـانوي   يف  يواصـلن التعلـيم     البنات الاليت   أن  ذلك  من  يتضح  و.  يف املائة  ٥٠,٢

 .ننيىل حد ما من البإ
 

 التعليم يف الكليات واجلامعات  
يقرب مـن نـصف      فإن ما . كان عدد الطالب يف الكليات واجلامعات يف تزايد مستمر         

يف . ٢٠٠٤حقـوا هبـذا املـستوى مـن التعلـيم عـام       ت سنة ال  ٢٣ إىل   ١٩ئة العمرية   السكان يف الف  
ــام الدراســـي  ــايل    ٢٠٠٠/٢٠٠١العـ ــيم العـ ــد التعلـ ــدد الطـــالب املـــسجلني يف معاهـ ــان عـ  كـ

ويف العـــام نفـــسه، كـــان عـــدد  .  يف املائـــة نـــساء٥٧,٢ طالبـــا، منـــهم ٨٢ ٨١٢واجلامعـــات 
 بلــغ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ويف العــام الدراســي . اء يف املائــة نــس٥٩,٢، منــهم ١٠ ٢٣٢املتخــرجني 

ــتحقني  ــدد امللـ ــة    عـ ــات اجلامعيـ ــا والدراسـ ــات العليـ ــد الدراسـ ــهم  ٩١ ٢٢٩ مبعاهـ ــا، منـ  طالبـ
، أي  ٧ ٣٣٤ طالبا دراساهتم، منـهم      ١١ ٦٠٨ يف املائة، نساء، وأكمل      ٩٥,٤، أو   ٥٤ ١٦٣
جلامعـات، وكـذلك    تقرر النساء غالبا مواصـلة الدراسـة يف الكليـات وا          .  يف املائة، نساء   ٦٣,٢

 .نسبة النساء الاليت يكملن دراستهن أعلى أيضا
 

 الدراسات العليا بعد الشهادة اجلامعية األوىل   
 يف املائـــة نـــساء بـــني محلـــة املاجـــستري واألخـــصائيني الـــذين أمتـــوا ٥٠,٢كـــان هنـــاك  

 طالبـا علـى     ٢٩٨وحـصل   . ٢٠٠٤ يف املائة نساء يف عـام        ٥٤,٤، و   ٢٠٠١دراساهتم يف عام    
، اخنفــضت ٢٠٠٣ويف عــام .  يف املائــة نــساء٤٩,٠، منــهم ٢٠٠١شــهادة الــدكتوراه يف عــام 

__________ 

 .٢، اجلدول ٢انظر التذييل  )٥( 
 .١٠ و ٩، اجلدوالن ٢انظر التذييل  )٦( 
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 يف املائــة ٤٠,٦ يف املائــة وإىل ٤١,٤نــسبة النــساء الــاليت حــصلن علــى شــهادة الــدكتوراه إىل 
 .٢٠٠٤ عام

 
 احلالة االقتصادية  
 التنمية االقتصادية   

، بلـغ ناجتهـا احمللـي       ٢٠٠٣، ويف عـام     لدى سـلوفينيا منـو ثابـت للنـاتج احمللـي اإلمجـايل             
 يف املائة من الناتج اإلمجايل للفرد يف جمموعة دول االحتـاد األورويب البـالغ عـددها                 ٧٠اإلمجايل  

 يف املائـــة بالقيمـــة احلقيقيـــة، وهـــو أعلـــى منـــو  ٤,٦ة ب ازداد بنـــس٢٠٠٤ويف عـــام . دولـــة١٥
 مـن  ٩ ٥٩٩ي اإلمجـايل للفـرد    ، بلـغ النـاتج احمللـ      ٢٠٠٠ويف عـام    . ١٩٩٩اقتصادي بعـد عـام      

 مـن دوالرات الواليـات املتحـدة،      ١١ ٠٨٨دورات الواليات املتحدة، وبعد مرور سنتني بلـغ         
 دوالرا ١٦ ١١٢ أن النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل للفـــرد يبلـــغ  ٢٠٠٤بينمـــا تظهـــر بيانـــات عـــام 

 .٢٠٠٤ يف املائة عام ٣,٢وكان متوسط التضخم السنوي يف سلوفينيا . أمريكيا
 

 العمالة والبطالة  
ــام   ــاملني  ٢٠٠٤يف عـ ــة ٥٩، بلـــغ معـــدل العـ ــة نـــساء ٥٢,٥منـــهم ( يف املائـ  يف املائـ

ــة رجــال ٦٥,٩ و ــسبة العــاملني إىل عــدد الــسكان    )  يف املائ ــة ٥٥,٣يف حــني بلغــت ن  يف املائ
وبلغ نصيب املـرأة مـن القـوة العاملـة يف           ).  يف املائة رجال   ٦٢,٠ يف املائة نساء و    ٤٨,٩منهم  (
، بينمــا بلــغ نــصيب املــرأة بــني  ) يف املائــة رجــال٧٤,٥مقابــل ( يف املائــة ٦٥,٠فتــرة نفــسها ال

وات سنوخــالل الــ  ).  يف املائــة للرجــال  ٧٠,٠مقابــل  ( يف املائــة  ٦٠,٥األشــخاص العــاملني  
 يف املائـة عـام      ٧,٧املاضية أظهرت دراسة استقصائية للقوة العاملة أن معدل البطالـة هـبط مـن               

ــام  ٦٠,٥ إىل ٢٠٠٠ ــة ع ــني النــساء      . ٢٠٠٤ يف املائ ــرق ب ــع الف ــال، فقــد ارتف ــى أي ح وعل
والرجــال يف معــدل البطالــة يف الفتــرة نفــسها، إذ كــان معــدل البطالــة بــني النــساء أعلــى بنــسبة 

 .)٧( نقطة مئوية عنه بني الرجال٠,٧
 

 تركيب سوق العمل   
 يفـاملرأة هـ   . الرجـال سوق العمل يف سلوفينيا يفصل بقـوة أفقيـا ورأسـيا بـني النـساء و                

الغالبــة بــني األشــخاص العــاملني يف جمــال اخلــدمات، وخباصــة اخلــدمات الــصحية واالجتماعيــة  
يف الـصناعة يبلـغ نـصيب املـرأة ثلـث      . والتعليم والوساطة املالية ويف خدمات املطاعم والسياحة      

 الوقـت   ويف. جمموع عدد األشخاص املستخدمني، وتشكل املرأة أقـل نـسبة يف قطـاع التـشييد              
__________ 

 .١١، اجلدول ٢انظر التذييل  )٧( 
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كبـار املـسؤولني   (نفسه، فإن حصة املرأة يف املناصب العليـا وفئـات املهـن ذات الـدخل املرتفـع         
تبلــغ الثلــث فقــط بــرغم أن املــرأة وســطيا تبلــغ مــن مــستويات التعلــيم    ) واملــديرين واملــشرعني
 .لغه الرجليبواملؤهالت أعلى مما 

 
 سياسة الدخل   

 مثيلــه بالنــسبة للمــرأة يف معظــم األنــشطة يرتفــع متوســط األجــر الــشهري للرجــل عــن 
ينص على كفالة تكـافؤ الفـرص واملـساواة يف املعاملـة بـني      قانون عالقات العمل تقريبا، مع أن   

ويتضح مـن   . الرجل واملرأة فيما يتعلق باألجور وغريه من الدخل الذي ينشأ من عالقة العمالة            
ة أقــل ممــا يكــسبه الرجــل رغــم      يف املائــ١٠ أن املــرأة تكــسب وســطيا   ٢٠٠٢بيانــات عــام  

 .تساويهما يف مستوى املؤهالت املهنية
 

  احلياة العامة والسياسية  
ور ســلوفينيا علــى تكــافؤ الفــرص بــني املــرأة والرجــل يف الترشــيح ملناصــب  تيــنص دســ 

السلطة على صعيد الدولـة وعلـى الـصعيد احمللـي وبنـاء علـى ذلـك عمـدت سـلوفينيا إىل إقـرار                        
أنظمــة واختــاذ تــدابري خاصــة تــستهدف كفالــة التمثيــل املتــوازن بــني اجلنــسني،   قــوانني وتنفيــذ 

 تعــديل هوقــد مت حــىت تارخيــ. واملــساواة بــني املــرأة والرجــل علــى كافــة مــستويات صــنع القــرار
قانونني ينظمان االنتخابات بتضمينهما أحكاما تتعلـق باحلـد األدىن للنـساء والرجـال يف قـوائم                 

ــا بالتحديـــ  ــانون انتخـــاب األعـــضاء الـــسلوفيني للربملـــان األورويب د املرشـــحني، مهـ ــانون و قـ قـ
قــانون االنتخابــات للجمعيــة ، وجيــري حاليــا وضــع مــشروع قــانون يعــدل  ةاالنتخابــات احمللــي

 . كي ينص على احلد األدىن لكل من اجلنسني يف قوائم املرشحنيالوطنية
ــة ســلوفيني      ــة جلمهوري ــة الوطني ــات األخــرية للجمعي ــام   يف االنتخاب ــيت جــرت يف ع ا، ال
، وبعــد التوزيــع النــهائي للمقاعــد يف برملــان  ) يف املائــة١٢,٢( امــرأة ١١، مت انتخــاب ٢٠٠٤

.  يف املائـة ١٣,٣ عـضوا، أي  ١٢ عضوا كان عدد النـساء بـني أعـضاء الربملـان             ٩٠يتكون من   
ــات كمــا هــو يف        ــساء الربملاني ــة ظــل عــدد الن ــة الوطني ــسابقة للجمعي ــالفترة ال ــة ب ــة ومقارن اهليئ

 . التشريعية العليا
 منـصبا وزاريـا، أي      ١٥يف حكومة مجهورية سلوفينيا توجد وزيرة واحدة من جمموع           

والــوزيران بــدون حقيبــة مهــا رجــال  .  يف املائــة؛ هــي وزيــرة الزراعــة واحلراجــة واألغذيــة ٦,٧
 أربـع نـساء،     واألمني العام، الذي يرأس األمانة العامة للحكومة وتوجد بني أمناء الدولـة           . أيضا

 . يف املائة٢٢,٢يشكلن 
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ــي        ــصعيد احملل ــى ال ــسياسي منخفــضة جــدا عل ــرار ال ــرأة يف صــنع الق ففــي . وحــصة امل
 يف ٢١، كانــت حــصة املــرأة يف قــوائم املرشــحني  ٢٠٠٢االنتخابــات احملليــة الــيت جــرت عــام  

انُتخبـت  . لديـة  يف املائة نساء انُتخنب أعضاء يف اجملـالس احلـضرية والب      ١٣,١املائة، وكان هناك    
 يف املائــة مــن بــني ٤٣وحبــصول املــرأة علــى . يف تلــك االنتخابــات)  يف املائــة٦,٢(مــرأة ا ١٢

ــان األ  ــر اإلجيــايب جلعــل احلــد األدىن   واألعــضاء املنتخــبني للربمل ــي األث ــة ٤٠رويب، يتجل  يف املائ
 . ورويبللرجال والنساء يف قوائم املرشحني النتخاب األعضاء السلوفينيني للربملان األ

 
علــى ســلوفينيا التــدابري املعتمــدة لتنفيــذ االتفاقيــة وأثــر التــصديق علــى االتفاقيــة   )ب( 

 احلالة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والقانونيةبوجه عام وعلى 
 

 أثر التصديق على االتفاقية  
بالقـضاء  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة وتوصـيات اللجنـة املعنيـة                  

على التمييز ضد املرأة اليت تشكل جزءا من االستنتاجات اليت خلصت إليها اللجنـة بعـد النظـر                  
يف تقرير سلوفينيا يف إطار االتفاقية املذكورة، متثل نقطـة انطـالق لـصوغ الـسياسات والـربامج                  

ع الـسلوفيين،   وغريها من التـدابري الراميـة إىل حتقيـق مـساواة فعليـة بـني الرجـل واملـرأة يف اجملتمـ                     
حكـام االتفاقيــة وتوصــيات  أف. ويـسري مفعوهلــا يف الفـرعني التــشريعي والتنفيــذي مـن الــسلطة   

اللجنة تشكل أساسا هاما لتسويغ التـدابري الـيت يقترحهـا مكتـب تكـافؤ الفـرص إىل الـوزارات                    
ــة ــة        . املعني ــق أحكــام االتفاقي ــضا بتطبي ــة أي ــوم املنظمــات غــري احلكومي ــور أخــرى، تق ــني أم وب

 .توصيات اللجنة بوصفها أساسا ألنشطتهاو
وكانت االتفاقية إحدى الوثائق األساسية إلعداد وصياغة القرار الذي اختذتـه اجلمعيـة     

قـرار بـشأن الربنـامج الـوطين لتكـافؤ الفـرص            ، بعنـوان    ٢٠٠٥ أكتوبر/الوطنية يف تشرين األول   
وكـول اإلضـايف لالتفاقيـة،     ، صـدقت سـلوفينيا علـى الربوت       ٢٠٠٤ويف عـام     .بني املرأة والرجـل   

 ودراســة أي يوهبــذا اعترفــت باختــصاص اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة بتلقــ
نيابة عن، أفراد أو جمموعات من األفـراد، خاضـعني لواليـة دولـة طـرف       رسائل مقدمة من، أو 

ألي مـن احلقـوق     يف االتفاقية، يدعون هبا بأهنم ضحايا النتهاك من جانب تلك الدولة الطرف             
 مــن ٢٠وســوف جيــري التــصديق علــى تعــديل الفقــرة األوىل مــن املــادة   . احملــددة يف االتفاقيــة

 .٢٠٠٦اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مبرسوم حكومي يف عام 
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 اآلليات املؤسسية للمساواة بني اجلنسني  )ج( 
 

 لاللتماسات وحقوق اإلنسان وتكافؤ الفرصجلنة اجلمعية الوطنية جلمهورية سلوفينيا   
 أعيد تنظيم اهليئات الربملانية العاملة، ونتيجة لـذلك حتولـت           ٢٠٠٠عد انتخابات عام    ب 

وبعــد . جلنــة اجلمعيــة الوطنيــة جلمهوريــة ســلوفينيا لتكــافؤ الفــرص إىل جلنــة الــشؤون الداخليــة  
يـــة ســـلوفينيا   ر جلمهواجلمعيـــة الوطنيـــة أنـــشئت جلنـــة  ، ٢٠٠٤االنتخابـــات األخـــرية عـــام   

لاللتماسات وحقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص ومشلت صـالحياهتا، بـني أمـور أخـرى، املـساواة                
 . بني اجلنسني

 
 مكتب تكافؤ الفرص  

رة كــدائوحــىت بعــد إعــادة تنظــيم إدارة الدوليــة، واصــل مكتــب تكــافؤ الفــرص عملــه   
 املساواة قانونيا بني الرجل واملـرأة       واملبدأ الرئيسي يف عمل املكتب هو حتقيق      . حكومية مستقلة 

ويرد حتديد صالحيات املكتـب     . وكفالة املساواة يف الواقع بني اجلنسني يف كافة جماالت احلياة         
 ملـرأة والرجـل   بـني ا  قانون تكافؤ الفرص    يف القرار احلكومي املتعلق بإنشائه وتشغيله، الوارد يف         

يــضطلع مكتــب تكــافؤ الفــرص بأنــشطة لتعزيــز  و. قــانون تنفيــذ مبــدأ املــساواة يف املعاملــة ويف 
تعميم املنظور اجلنساين يف مجيع سياسات احلكومة، وفضال عـن ذلـك، يقـوم بتـصميم ورصـد                   
عملية تنفيذ تدابري تستهدف القضاء على التفاوتات القائمة على نوع اجلنس يف مجيـع جمـاالت           

ــاة ــن      . احلي ــا م ــوزارات وغريه ــع ال ــاون م ــه بالتع ــب مهام ــؤدي املكت ــع   وي ــة، وم ــات العام  اهليئ
املنظمات الدولية والوطنيـة واألجنبيـة احلكوميـة وغـري احلكوميـة وغريهـا مـن املؤسـسات ومـع                    

 اخلرباء األجانب واحملليني
، اسُتخدم عشرة أشخاص بدوام كامل يف املكتـب،         ٢٠٠٥أكتوبر  /ويف تشرين األول   

، حينمــا قــدمت ســلوفينيا ٢٠٠٠ يف املائــة عمــا كــان عليــه يف عــام  ٢٠ممــا ميثــل زيــادة بنــسبة 
 .تقريرها الثالث إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

 
 جل بني املرأة والرتكافؤ الفرصحمام ل  

امتثاال لقانون تكافؤ الفرص بني املرأة الرجل، بدأت حمامية لتكـافؤ الفـرص بـني املـرأة                  
ــها يف إطــار املكتــب عــام    ــسماع ال٢٠٠٣والرجــل عمل ــدعي أصــحاهبا عــدم   ، ل قــضايا الــيت ي

 .املساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة
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 بني املرأة والرجل داخل الوزاراتمنسقون لتكافؤ الفرص   
 آلية جديـدة إلدمـاج املنظـور اجلنـساين يف       قانون تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل     أنشأ   

 منـسق لتكــافؤ الفـرص بــني   وتقـوم كــل وزارة بتعـيني  . سياسـات احلكومـة وتنفيــذها ورصـدها   
 .املرأة والرجل يعمل على حنو وثيق مع مكتب تكافؤ الفرص يف أداء مهامه

 
 معات احمللية ذات احلكم الذايتمنسقون لتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل يف اجملت  

للمجتمعـات احملليـة ذات احلكـم الـذايت          قانون تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل     يسمح   
نفيــذ الــسياسة املتعلقــة غة وتق لتكــافؤ الفــرص بــني املــرأة والرجــل يــشارك يف صــيا بتعــيني منــس

وبنهايـة  . باملساواة بني اجلنسني على الصعيد احمللي ويتعاون يف ذلك مع مكتب تكـافؤ الفـرص              
 . بلديات قد عينت منسقيها لتكافؤ الفرص١٠، كانت ٢٠٠٥عام 

 
 جلنة لتشجيع املرأة يف ميدان العلوم  

جلنة تشجيع املرأة يف ميدان العلوم كهيئة خرباء تعمل يف وزارة التعلـيم العـايل               أنشئت   
 الـوزارة ويقـوم     ه عـضوا، منـهم واحـد تـستخدم        ١٥وتتكون اللجنة مـن     . والعلم والتكنولوجيا 

وتقوم اللجنة بإعداد برامج عمل سنوية، تتضمن بالدرجة األوىل الدعايـة أو            . مبهام أمني للجنة  
يــة، وتعمــيم املنظــور اجلنــساين يف وثــائق الــربامج املتعلقــة بالبحــث ووضــع         التوعيــة اجلماهري
ــا  ــسياسات وم ــاحثني        ال ــشبكي بــني الب ــربط ال ــز ال ــة، وتعزي ــائق القانوني ــذلك مــن الوث ــصل ب يت

ويف هناية كل سنة، تقدم اللجنة تقريـرا عـن          . املشتغلني بالدراسات اجلنسانية يف خمتلف امليادين     
 .م والعايل والعلم والتكنولوجياعملها إىل وزارة التعلي

 
 جيابية يف وضع املرأةاإلتغريات تعجيل اللكفالة وألساليب املعتمدة األموال وا )د( 

 
 أموال ميزانية مكتب تكافؤ الفرص  

 تــوالر ٩٠ ٠٠٨ ٠٠٠ بلغــت ٢٠٠٥أمــوال ميزانيــة مكتــب تكــافؤ الفــرص يف عــام   
مرتبــــات املــــوظفني الــــيت تبلــــغ    ، باســــتثناء  ) دوالر أمريكــــي٤٥٤ ٠٠٠حنــــو  (فيين وســــل
ــوالر ســلوفيين  ٣٧ ٤٠٠ ٠٠٠ ــوارد   ).  دوالر أمريكــي١٨٧ ٠٠٠حنــو ( ت ــب م ــوفر املكت وي

إضافية لتنفيذ مشاريع البحث وتوعية الفئات املستهدفة أو اجلمهور العام مـن خـالل املـشاركة     
ربامج يف عطـــاءات ملـــشاريع التمويـــل املـــشترك لتعزيـــز املـــساواة بـــني اجلنـــسني يف خمتلـــف الـــ   

 .األوروبية
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 فصاعدا، يقوم مكتب تكافؤ الفرص بطرح عروض عامـة تـدعو إىل             ٢٠٠٣ومن عام    
التمويل املشترك ملشاريع املنظمات غري احلكومية، من موارد مرصودة يف امليزانيـة حتـت عنـوان                
منفصل وامتثـاال للمرسـوم املتعلـق بـشروط ومعـايري مـشاريع التمويـل املـشترك يف جمـال تكـافؤ                      

 كانـت   ٢٠٠٣ويف عـام    . رص بني املرأة والرجـل، الـصادر عـن حكومـة مجهوريـة سـلوفينيا              الف
 كانت هـذه    ٢٠٠٤ يف املائة من ميزانية املكتب خمصصة للتمويل املشترك، ويف عام            ٣,٣نسبة  

، ٢٠٠٣ويف عـام    . ٢٠٠٥ يف املائـة مـن ميزانيـة املكتـب عـام             ٤,٧ يف املائة وكانـت      ٥النسبة  
لعنف ضـد املـرأة، التمييـز يف العمـل، النـساء املعوقـات، حلقـات عمـل                  ا( مشاريع   ١٠اختريت  

، )للشباب تعاجل قضايا املساواة بـني اجلنـسني، واملـساواة بـني املـرأة والرجـل يف املنـاطق الريفيـة               
التوفيــق بــني احليــاة العائليــة والعمــل؛ االضــطرابات يف   ( مــشروعا ١٢ اخــتري ٢٠٠٤ويف عــام 

ورة املرأة يف وسائط اإلعالم، التحرش اجلنـسي يف مكـان العمـل،             األكل؛ العنف ضد املرأة؛ ص    
ــة         ــرأة املعوق ــاعي، وتوظيــف امل ــصاء االجتم ــة واإلق ــرأة املعوق ــف، امل ــات والعن ــساء املعوق ). الن

املرأة املعوقـة والعنـف، العمـل مـع         ( مشروعا   ١٢ يف متويل    ٢٠٠٥وكذلك شارك املكتب عام     
ت عمل للـشباب تعـاجل قـضايا املـساواة بـني اجلنـسني،            ممارسي العنف، العنف ضد املرأة، حلقا     

دور املرأة يف املناقشات اليت تدور يف وسائط اإلعالم، املرأة يف التعليم ويف سوق العمـل، املـرأة    
 )املعوقة وسوق العمل، املرأة والعمل احلر

ــل الكتــب        ــشارك يف متوي ــضا مــوارده للبحــوث وي خيــصص مكتــب تكــافؤ الفــرص أي
 يف املائـة    ٤,٧، ُخـصص    ٢٠٠٥ففي عام   . واضيع ذات الصلة باملساواة بني اجلنسني     املتعلقة بامل 

من ميزانية املكتب للدعوة إىل تقدمي مقترحات تتعلـق باملـشاركة يف متويـل البحـوث وُخـصص                  
 . يف املائة من امليزانية للدعوة إىل املشاركة يف متويل الكتب ذات الصلة١,٧

 
 واملكاتب واهليئات احلكومية األخرىعنية املالوزارات ات أموال ميزاني  

النظر إىل أن سياســة املــساواة بــني اجلنــسني تــشمل النــهج الــذي يــشمل تــدابري عامــة  بــ 
وخاصة وهنج إدماج املنظـور اجلنـساين يف الـربامج والـسياسات الـيت تنفـذ يف امليـادين الـيت تقـع               

يئـات اجملتمعـات احملليـة      ضمن اختـصاص الـوزارات واملكاتـب واهليئـات احلكوميـة األخـرى وه             
وتشكل املوارد املالية املخصصة لتعجيل التنمية وتعزيـز مكانـة املـرأة جـزءا              . ذات احلكم الذايت  

من أجـل حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني يكـون مـن املهـم بـشكل خـاص،               . أساسيا من ميزانياهتا  
ــو   ــة ال  بــني اجلنــسني ارات، أن ُتخــصص أمــوال إلدمــاج املــساواة زلــدى ختطــيط وتنفيــذ ميزاني

وبنــاء علــى ذلــك فــإن القــرار املتعلــق . بــشكل ســريع وأكثــر فعاليــة يف العمليــات اجلاريــة فعــال 
 يــنص علــى أن التــدابري  ٢٠١٠ - ٢٠٠٥بربنــامج تكــافؤ الفــرص بــني املــرأة والرجــل للفتــرة   

 مليـون تـوالر سـلوفيين       ٢٣١,٣املصممة لتحقيق تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل سريصـد هلـا            
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وســيجري تفــصل مــوارد وحــدات . يف امليزانيــة الوطنيــة)  دوالر أمريكــي١ ١٥٦ ٥٠٠و حنــ(
 .صرف امليزانية حبسب التدابري واألنشطة يف خطط مرحلية لفترة سنتني

 
 منظمات اجملتمع املدين  

متثل منظمات اجملتمع املدين شريكا هامـا يف تنفيـذ خمتلـف املـشاريع، وتـشارك بنـشاط                   
بني اجلنسني باختاذ املبادرات، واالسـتجابة للمقترحـات والتـدابري التـشريعية،            يف كفالة املساواة    

ورصد احلالة وتقدمي تقـارير عـن وضـع املـرأة والرجـل يف سـلوفينيا، وتـسليط الـضوء علـى أي                       
وسريد يف اجلزء املتعلـق بتنفيـذ       . صعوبات تواجهها املرأة يف طريق التمتع حبقوقها وما إىل ذلك         

ضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة عـرض مفـصل لتعـاون املنظمـات غـري                  مواد اتفاقية الق  
 . احلكومية يف تنفيذ أحكام االتفاقية

وقد شاركت املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع احمللي يف كامل عمليـة إعـداد               
 ويف ٢٠١٣ ‐ ٢٠٠٥القرار املتعلق بالربنامج الوطين لتكافؤ الفرص بني املرأة والرجـل للفتـرة       

وقــد كــان لتعــاون هــذه املنظمــات أمهيــة  . أحكــام االتفاقيــة وضــع هــذا التقريــر املتعلــق بتنفيــذ 
تلـف املـشاكل يف احليـاة       خمحيوية، حيث أن عملها هو الذي جيعل من املمكن حتديـد ومعاجلـة              

 .اليومية للمرأة والرجل
 

   مواد االتفاقيةكل من تنفيذ أحكام   
 ١املادة 

 أة التمييز ضد املر
، الـذي حيـدد     ٢٠٠٢املعتمد عـام    ملرأة والرجل   بني ا قانون تكافؤ الفرص    باإلضافة إىل    - ١

 هماهية املساواة بني اجلنسني، والتمييز املباشر وغري املباشر على أساس اجلنس، كما سـبق ذكـر        
 يف  قانون تنفيذ مبـدأ املـساواة     يف التقرير املرحلي الثالث، ورد حظر التمييز ألي سبب أيضا يف            

، الــذي هــو قــانون أساســي وعــام ضــد التمييــز، ويــشمل حظــر   ٢٠٠٤، املعتمــد عــام املعاملــة
 منـه التمييـز املباشـر وغـري املباشـر، ويف        ٤ُيعـرِّف القـانون يف املـادة        . التمييز على أساس اجلـنس    

ويــنص القــانون علــى أن التمييــز املباشــر وغــري املباشــر علــى  .  يعــرف املــضايقة اجلنــسية٥املــاد 
س الظروف الشخصية حيدث عندما يكون الشخص املعين قد عومل، أو ميكـن أن ُيعامـل،                 أسا

 أو مماثــل علــى أســاس هــذه الظــروف هبــصورة أدىن مــن معاملــة شــخص آخــر يف وضــع مــشاب 
وحيــدث التمييــز غــري املباشــر حينمــا تكــون هنــاك أحكــام أو معــايري أو ممارســات    . الشخــصية

ظروفه الشخصية يف وضـع أدىن مـن وضـع شـخص        حيادية يف ظاهرها وتضع الشخص بسبب       
مل يكـن هلـذا التمييـز مـربر موضـوعي مؤيـد يهـدف مـشروع                  آخر يف وضع مماثل أو مشابه مـا       
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وأي تعليمات يف إطار معىن احلكمـني الـسابقني تعتـرب متييـزا             . ووسائل تنفيذه مناسبة وضرورية   
 مرغـوب فيـه، علـى أسـاس أي      والقانون يعرف املضايقة بأهنا سلوك غري     . مباشرا أو غري مباشر   

ظروف شخصية، ومن شأنه أن يؤدي إىل خلـق بيئـة ختويفيـة أو عدوانيـة أو مهينـة أو مزعجـة                   
 . فإن مثل هذا التصرف يعترب متييزا. للشخص أو مهينة لكرامته

 
  ٣ و ٢املادتان 

 التدابري املتخذة لكفالة املساواة بني املرأة والرجل 
ة، كثفت احلكومة جهودها ملنع التمييز وكفالة املـساواة للمـرأة           امتثاال لتوصيات اللجن   - ٢

فقد أقرت سلوفينيا، يف الفترة اليت تلـت تقـدمي التقريـر الثالـث، قانونـا دسـتوريا وثالثـة                    . واقعيا
 مـن   ٤٣قانون دستوري يعدل املادة     : قوانني هامة فيما يتعلق بتعزيز املساواة بني اجلنسني، هي        

قـانون انتخـاب األعـضاء الـسلوفينيني        ، و   قانون االنتخابـات احملليـة     و   ايدستور مجهورية سلوفين  
ــان األورويب ــدأ    و للربمل ــذ مب ــانون تنفي ــساواة يف ق ــةامل ــال    .املعامل ــذ الفع ــة التنفي ــدف كفال  وهب

حـددت فيهـا كيفيـة تنفيـذ       ألحكام قانونية معينة، وضعت احلكومـة أنظمـة تنفيذيـة ذات صـلة            
 . الية حتقيق األهداف اليت اعتمدت بشأهنا تلك األحكامهذه األحكام وكيفية رصد فع

، مـن هــذا التقريــر الــذي ورد يف  “معلومــات عامــة”وكمـا ذكرنــا يف الفــصل املعنـون    - ٣
إطاره عرض لآلليـات املؤسـسية للمـساواة بـني اجلنـسني، فقـد حـافظ مكتـب تكـافؤ الفـرص،                      

ته وظــل هــو اهليئــة احلكوميــة ، علــى اســتقاللي٢٠٠٣حــىت بعــد إصــالح اإلدارة احلكوميــة عــام 
املركزية لتعزيز تكافؤ الفرص بني املـرأة والرجـل، حـسب توصـية اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى                     

 .التمييز ضد املرأة الواردة يف تعليقاهتا اخلتامية
) ج (“معلومات عامـة  ”جلنة تعزيز وضع املرأة يف العلوم، املذكورة يف الفصل املعنون            - ٤

ــسي  ــات املؤس ــام      اآللي ــذ ع ــت من ــسني، كُلف ــني اجلن ــساواة ب ــيم  ٢٠٠٣ة للم ــتعراض املراس  باس
القانونية الناظمة ألنشطة البحث يف سلوفينيا وإعـداد مقترحـات إلزالـة أي أحكـام تتأكـد مـن                   

 .إمكانية كوهنا متييزية وتستعملها اهليئة ذات الصلة حىت ذلك التاريخ
تمـاد وتنفيـذ تـدابري قانونيـة وبرناجميـة تلـك       ومن األدوار اهلامة يف التقـدم احملـرز حنـو اع          - ٥

، املنظمــات غــري احلكوميــة  “معلومــات عامــة”الــيت قامــت هبــا، كمــا بينــا يف الفــصل املعنــون   
يف الفترة اليت يغطيها هـذا التقريـر، جـرى حـوار عـايل النوعيـة أسـفر                  . ومنظمات اجملتمع املدين  

ان مكتـب تكـافؤ الفـرص ونـواب         عن نشوء مشاركة ذات معىن ملنظمـات اجملتمـع املـدين، وكـ            
ــة       ــة فعــالني بــشكل خــاص يف صــياغة املقتــرح اخلــاص بتعــديل دســتور مجهوري ــة الوطني اجلمعي
سلوفينيا بإدراج حكم يفرض التزاما قاطعـا باعتمـاد تـدابري خاصـة لتحـسني مـشاركة املـرأة يف           
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يهـا اسـم    فقد جتسدت هذه اجلهود يف حركـة للمجتمـع املـدين أطلـق عل             . صنع القرار السياسي  
وكـان  . “التحالف لتنفيذ التمثيل املتوازن للمرأة والرجل يف صنع القرارات العامة والسياسية          ”

هذا التحالف، الذي ضم أفرادا من خمتلف األماكن يف سلوفينيا ومن املنظمـات غـري احلكوميـة                 
، قـد   واهليئات احلكومية ونقابات العمال واألحزاب السياسية ومن املؤسسات العامـة واخلاصـة           

: ثاين له، هـو    وقد وضع التحالف لنفسه هدفا واحدا ال      . ٢٠٠١فرباير  / أنشئ رمسيا يف شباط   
التغلـب علــى الــنقص الكــبري يف متثيـل املــرأة يف هيئــات الــسلطة الـسياسية بــإدراج مبــدأ التمثيــل    

ــات   ــاظم لالنتخاب ــشريع الن ــوازن يف الت ــأوال، صــاغ التحــالف مقترحــا لتعــديل الدســتور    . املت ف
ســـبق ذكـــره، ويف مرحلـــة الحقـــة، وضـــع مقترحـــات إلدخـــال تغـــيريات علـــى قـــانون   كمـــا

وكان من نتائج الثقة اليت بنتها وعززهتا هـذه املبـادرة لـدى اجملتمـع املـدين والربملـان                   . االنتخاب
ه مـن   تلقتـ واحلكومة واخلرباء يف القانون الدستوري ونظام االنتخابات، فضال عن الدعم الذي            

ا جعلت مـن املمكـن االعتـراف بـأن اخنفـاض مـستوى متثيـل املـرأة يف صـنع                     وسائط اإلعالم أهن  
القرار قضية سياسية خطرية حىت أن النواب يف اجلمعية الوطنيـة جنحـوا، بتقـدمي مقتـرح بقـانون        

 . دستوري، يف إثارة مناقشات ومداوالت تشريعية حول إدخال تعديالت على الدستور
خـال تعـديل    دالقـانون الدسـتور بإ    معيـة الوطنيـة     ، أقـرت اجل   ٢٠٠٤يونيـه   /ويف حزيران  - ٦

أضــاف بــه إىل الــنص املتعلــق بــاحلق العــام      مــن دســتور مجهوريــة ســلوفينيا     ٤٥ علــى املــادة 
ــساو ــة       يواملت ــدابري قانوني ــشريعي ســلطة اختــاذ ت ــدة ختــول اجمللــس الت ــرة جدي ــصويت فق  يف الت

ــق بالترشــيح      ــرأة والرجــل فيمــا يتعل ــات إىل مناصــب  لتــشجيع تكــافؤ الفــرص بــني امل لالنتخاب
 .سلطات الدولة وسلطات اجملتمع احمللي

قـانون  يوليـه أُقـر     / ففـي متـوز    -وقد بدأ اجمللـس التـشريعي فعـال مبمارسـة هـذه الـسلطة                - ٧
أ علـى أن األحـزاب الـسياسية أو جمموعـات       ٧٠ الذي ينص يف املادة      احمللية، تعديل االنتخابات 

ها حيبـات اجمللـس البلـدي جيـب أن تـنظم قـوائم مرشـ              الناخبني الذين يقـدمون مرشـحني النتخا      
 يف املائة على األقل من جمموع املرشحني املـدرجني          ٤٠حبيث تضمن أن ميثل كل من اجلنسني        

وعلـى  . يف قوائمها وأن تدرج يف النـصف األول مـن القائمـة كـال مـن اجلنـسني علـى التنـاوب                 
ويـنص القـانون   . األحكـام األنفـة الـذكر   تلتزم ب جلان االنتخابات البلدية أن ترفض أي قائمة ال 

 يف املائـة للرجـل      ٤٠، حيث يصبح التمثيل بنـسبة       ٢٠١٤على أنه يف الفترة االنتقالية حىت عام        
ــوايل       ــى الت ــرأة والرجــل عل ــا، ُيطلــب أن تكــون حــصة امل ــرأة إلزامي ــوائم  ٢٠وامل ــة يف ق  يف املائ

ــام     خاملرشــحني لالنت ــيت ســتجري يف ع ــة األوىل ال ــات احمللي ــات عــام   ٢٠٠٦اب ــا يف انتخاب ، أم
علـى أنـه خـالل هـذه الفتـرة          .  يف املائـة   ٣٠ فستكون حصة املرأة والرجل علـى التـوايل          ٢٠١٠

 مــن املخالفــة اجلزئيــة فيمــا يتعلــق مببــدأ إدراج كــل مــن اجلنــسني علــى يءاالنتقاليــة ُيــسمح بــش
سـم  ا يكـون كـل      التوايل يف النصف األول من قائمة املرشحني، وسيكون كافيا ترتيبـهم حبيـث            
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ولن يكون مـن املمكـن تقيـيم مـدى فاعليـة القـانون بالنـسبة إىل متثيـل                   .  من اجلنس اآلخر   ثثال
 . ٢٠٠٦املرأة يف اجملالس البلدية إال بعد االنتخابات احمللية يف عام 

وجيري حاليا وضع قانون لتعديل قـانون االنتخابـات للجمعيـة الوطنيـة، وسـينص هـذا              - ٨
ري لتعزيـز تكـافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل يف الترشـيح لالنتخابـات وُيعتـزم            تـداب  لىالقانون ع 

 .٢٠٠٦إقرار هذا القانون عام 
قـانون انتخـاب    حىت قبل التعديل اآلنف الذكر للدستور، كان قد أدخـل تعـديل علـى                - ٩

ئم ، نـص علـى شـرط التمثيـل املتـوازن للجنـسني يف قـوا               لربملان األوريب يف ا األعضاء السلوفينني   
 ٤٠تقل نسبة التمثيل لكل مـن اجلنـسني عـن             من القانون أن ال    ١٥وتشترط املادة   . املرشحني

وجيـب أن تـنظم قـوائم املرشـحني حبيـث أن يظهـر مرشـحو                . يف املائة يف أي قائمـة للمرشـحني       
والقــوائم الــيت . كــل مــن اجلنــسني علــى التنــاوب يف النــصف األول مــن أي قائمــة للمرشــحني  

 يف املائـة للمـرأة والرجـل علـى          ٤٠وكان شرط التمثيل بنـسبة      . حلكم تعترب باطلة  متتثل هلذا ا   ال
التوايل يف قوائم املرشحني ناجعا حبيـث جعـل مـن املمكـن انتخـاب ثـالث نـساء بـني األعـضاء                       

 .خبني للربملان األورويبنتالسلوفينيني السبعة امل
ــار -١٠ ــايو /ويف أي ــساواة يف  ، صــدر ٢٠٠٤م ــدأ امل ــذ مب ــانون تنفي ــةق ــانون   املعامل ، وهــو ق

فيما يتعلق حبظر التمييز على أسـاس أي ظـروف شخـصية، مـن     ) lex generalis(أساسي وعام 
 منــه األســاس املــشترك ونقــاط ١فهــو حيــدد يف املــادة . بينــها التمييــز علــى أســاس نــوع اجلــنس

يــاهتم ة يف املعاملــة للجميــع يف ممارســتهم حلقــوقهم، وواجبــاهتم وحر ااالنطــالق لــضمان املــساو
األساسية يف أي جمال من جماالت احلياة االجتماعية، السيما جمـاالت العمالـة وعالقـات العمـل          
ــاعي      ــضمان االجتمـ ــيم والـ ــصاحل والتعلـ ــات ذات املـ ــال واجملموعـ ــات العمـ ــضوية يف نقابـ والعـ
والوصول إىل السلع واخلـدمات وتوفريهـا بـصرف النظـر عـن الظـروف الشخـصية، كاجلنـسية                   

أو اإلثــين، أو نــوع اجلــنس أو احلالــة الــصحية أو اإلعاقــة أو اللغــة أو العقائــد  واألصــل العرقــي 
العمـــر أو التوجـــه اجلنـــسي أو التعلـــيم أو احلالـــة املاليـــة أو الوضـــع   الدينيـــة وغـــري الدينيـــة، أو

 يـنص القـانون علـى أن اجلمعيـة          ٥ و   ٤ويف املـادتني    . االجتماعي أو أي حالة شخصية أخـرى      
لــوزارات وغريهــا مــن هيئــات الدولــة وهيئــات اجملتمعــات احملليــة املتمتعــة  الوطنيــة واحلكومــة وا

 .باحلكم الذايت مسؤولة عن توفري الشروط املؤاتية لضمان املساواة يف املعاملة
قـانون تنفيـذ    ومن املتوقع، لدى تـصميم احللـول واملقترحـات مـن أجـل حتقيـق مقـصد                   - ١١

ت املعنيــة تعاونــا وثيقــا مــع الــشركاء  اومــة والــوزار، أن تتعــاون احلكمبــدأ املــساواة يف املعاملــة
وعمـال بقـانون    ).وهو تعاون مقرر يف القانون املذكور  (االجتماعيني واملنظمات غري احلكومية     

 جملــس احلكومــة لتنفيــذ هــذا ٢٠٠٤أغــسطس /تنفيــذ مبــدأ املــساواة يف املعاملــة، أنــشئ يف آب
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ــا فــصاعدا  “اجمللــس”(القــانون  اجمللــس هــي تــوفري الظــروف   اســية هلــذاواملهــام األس). مــن هن
ة لتنفيذ أحكام القانون ورصد ومعرفة وتقيـيم مواقـف كـل مـن الفئـات يف اجملتمـع فيمـا             ئماملال
ة املقترحات واملبـادرات والتوصـيات وتقـدميها إىل         غعلق بتنفيذ مبدأ املساواة يف املعاملة وصيا      تي

 الالزمـة لتنفيـذ مبـدأ املـساواة يف املعاملـة،            ت والتـدابري القانونيـة    ااحلكومة من أجل اختاذ القـرار     
ووضع مقترحات لتعزيز التعليم والتوعيـة والبحـث يف ميـدان املـساواة يف املعاملـة وتقـدميها إىل           

 ٩ عـضوا، منـهم      ٢٤وبتكون اجمللـس مـن      . ةااحلكومة، واإلعالم عن أعمال حمامي مبدأ املساو      
 أعـــضاء ميثلـــون مؤســـسات اخلـــرباء، ٤أعـــضاء ميثلـــون الـــوزارات والوكـــاالت احلكوميـــة، و 

وعضوان ميثالن األقليات الوطنية اإليطالية واهلنغارية، وعضو واحد ممثـل لرابطـة طائفـة الرومـا                
 . أعضاء ميثلون نشاط املنظمات غري احلكومية يف جمال املساواة يف املعاملة٨يف سلوفينيا، و 

 حيـدد عمـل حمـامي مبـدأ     يف املعاملـة، قانون تنفيـذ مبـدأ املـساواة      ويف الفصل الرابع من      - ١٢
وامتثـاال للقـانون، بـدأت    . املساواة، الذي يـستمع، يف إجـراء غـري رمسـي، لقـضايا متييـز مزعـوم        

 مــن القــانون علــى إلقــاء ٢٢وتــنص املــادة  .٢٠٠٥ينــاير /  كــانون الثــاين١احملاميــة عملــها يف 
ع التمييـز ضـده وقـائع       فـإذا قـدم الـشخص الـذي يـدعى وقـو           . عبء اإلثبات على املدعى عليه    

تربر االفتراض بأن انتهاكا للحظر على التمييز قد وقع وجـب علـى املـدعى عليـه أن يثبـت أنـه              
 حـق املنظمـات غـري    ٢٣وحتدد املـادة  . مل خيالف مبدأ املساواة يف املعاملة أو احلظر على التمييز      

ــة لــص    ــة يف املــشاركة يف إجــراءات احملــاكم أو اإلجــراءات اإلداري احل الــشخص الــذي  احلكومي
 . تعرٍّض للتمييز

وكذلك فإن حمـامي تكـافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل، الـذي ينظـر يف قـضايا يـدعي                        - ١٣
أصحاهبا وقوع متييز على أساس اجلنس، ميارس الـصالحيات نفـسها الـيت ميارسـها حمـامي مبـدأ                   

تكـافؤ الفـرص بـني      ويرد يف التقرير الثالث عرض أكثر تفصيال إلنشاء منصب حمامي           . املساواة
فمنـذ أن بـدأ     . املرأة والرجل، الذي بدأ عمله إثر إقرار قانون تكافؤ الفرص بني املـرأة والرجـل              

 ٢٠٠٥يونيـه   / حزيـران  ٣٠ حـىت    ٢٠٠٣حمامي تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل عمله يف عـام           
 . مبادرة لسماع قضايا تدعى حدوث متييز على أساس اجلنس٢٨تلقى 
 من منظمة غـري     ٢ من رجال و     ٧ن هذه املبادرات مقدمة من نساء، و         م ١٧وكانت   - ١٤

 . من إحدى نقابات العمال٢حكومية نيابة عن رجل، و 
 رأيا بـشأن املبـادرات املقدمـة، وثبـت وقـوع متييـز              ١٣ويف الفترة املعنية أصدر احملامي       - ١٥

ويف . سـاس اجلـنس   قضايا مل يثبت وقـوع متييـز علـى أ      ٥ قضية، ويف    ١٨على أساس اجلنس يف     
 قضايا أوقفت احملامية اإلجراءات إما ألن املهلة الزمنية املقـرر قـد انقـضت وإمـا ألن املعاملـة                    ٣

والقضايا اليت ُنظر فيها حـدثت يف جمـاالت         . تنطوي على متييز   كما ورد وصفها يف الدعوى ال     
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اءات اإلداريــة خمتلفــة، بــدءا بعالقــات العمــل واالســتخدام ومــرورا بــإجراءات احملــاكم واإلجــر  
ــة أن   . وانتــهاء بــاجلوائز املمنوحــة يف األلعــاب الرياضــية   ويف احلــاالت الــيت ثبــت قيهــا للمحامي

التمييز على أساس اجلنس قد وقع فعال، وجهت، برأي صادر عنها، إخطارا إىل منتهك حظـر                
ي هبـا إزالـة     وصـت بالطريقـة الـيت ينبغـ       أالتمييز يف املعاملة منبهـة إيـاه إىل املخالفـات املوجـودة و            

سـبيل املثـال، أن احملاميـة أوصـت منظمـي أحـداث الـسباق               ى  ومـن ذلـك، علـ     . هذه املخالفات 
الطويــل املــسافة بــأن يغــريوا سياســتهم فيمــا يتعلــق بــاجلوائز فيجعلــوا جــوائز النــساء والرجــال     

وأوصـت أحـد أربـاب األعمـال بـأن يعتمـد بيانـا بـسياسته بـشأن املـضايقة اجلنـسية؛                      . متساوية
ر بـدون أن حتـدد اجلـنس؛ وأوصـت          غت وكاالت استخدام الطالب بأن تعلن عن الشوا       وأوص

إحدى شركات التأمني الصحي بأن تغري الشروط العامة الـواردة يف سياسـتها املتعلقـة بالتـأمني                
ــشروط ال       ــك ال ــة يف اخلــارج ألن تل ــساعدة الطبي ــذي يغطــي امل ــصحي ال ــاليف   ال ــشمل التك ت

وعلـى الـرغم   . اإلجهـاض أو الـوالدة   فات املتعلقـة باحلمـل، أو  املتكبدة بـسبب احلمـل واملـضاع      
ــز حيترمــون توصــياهتا إىل        ــة، أثبتــت املمارســة أن مــرتكيب التميي ــة غــري ملزم مــن أن آراء احملامي

ومـع بـدء العمـل بتنفيـذ        . يبـدون عـدم املبـاالة حـني ينكـشف أن تـصرفاهتم متييزيـة               مـا وال   حد
يقـوم مرتكبـو    داد تأثري آراء احملامية ألهنـا يف احلـاالت الـيت ال           ، از قانون مبدأ املساواة يف املعاملة    

ــدابري        ــررة، بالت ــدة املق ــا، يف غــضون امل ــاال لتوصــياهتا وإبالغه ــز بإصــالح املخالفــات امتث التميي
 .املتخذة، حتيل رأيها إىل هيئة تفتيش خمتصة

/ حلكومـة يف أيلـول     أصـدرت ا   قانون مبدأ املساواة يف املعاملـة،      من   ١٤وامتثاال للمادة    - ١٦
وحيــدد . ، مرســوما يــنظم املعــايري لتنفيــذ مبــدأ التمثيــل املتــوازن للمــرأة والرجــل٢٠٠٤ســبتمرب 

املرسوم اإلجراء لكفالة التمثيل املتـوازن للمـرأة والرجـل يف تكـوين اهليئـات العاملـة ويف تعـيني                    
تـوازن يتحقـق حينمـا    وينص املرسـوم والقـانون كالمهـا علـى أن التمثيـل امل        . املمثلني احلكوميني 

ويـسمح املرسـوم يف ظـروف    .  يف املائة لكل من اجلنسني علـى التـوايل        ٤٠ُيكفل التمثيل بنسبة    
ــدأ إذا كانــت مثــة أســباب موضــوعية تربرهــا     ــسمح مبثــل هــذه  . حمــددة باســتثناءات هلــذا املب فُي

 .االستثناءات حني تكون العضوية يف هيئة حكومية معينة تنشأ من وظيفة معينة
قـرارا  ، اختذت اجلمعيـة الوطنيـة جلمهوريـة سـلوفينيا           ٢٠٠٥أكتوبر  /ويف تشرين األول   - ١٧

 وكـان مكتـب     ).٢٠١٣‐٢٠٠٥(بشأن الربنـامج الـوطين لتكـافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل                
رات املعنيـة وغريهـا مـن اهليئـات         اتكافؤ الفرص هو الذي أعد القرار املقترح بالتعاون مـع الـوز           

ــا  ــة واجملتمع ــشركاء االجتمــاعيني ومعاهــد البحــوث     احلكومي ــذايت وال ــة ذات احلكــم ال ت احمللي
واملنظمات غري احلكومية وغريها مـن منظمـات اجملتمـع املـدين ومـع أفـراد خـرباء، وقبـل تقـدمي                      

ويتـضمن القـرار اللتزامـات الناشـئة        . القرار املقترح إىل اجلمعية الوطنية درسته احلكومة وأقرتـه        
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العامـة   ونتائج الدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة          )٨(جنيعن إعالن ومنهاج عمل بي    
املـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة والـسالم يف القـرن          : ٢٠٠٠املرأة عام   ”لألمم املتحدة، املعنونة    

 وهذا القرار هو وثيقة استراتيجية، حتـدد األهـداف والتـدابري فـضال عـن                )٩(“احلادي والعشرين 
ئيــسيني لتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني يف خمتلــف ميــدان احليــاة للمــرأة   صــانعي الــسياسات الر

واهلـدف الرئيـسي هـو حتـسني حالـة املـرأة وكفالـة التقـدم                . ٢٠١٣-٢٠٠٥والرجل يف الفترة    
قـانون تكـافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل            و. السريع حنو حتقيق املساواة بني اجلنـسني يف الواقـع         

كومـة سـتقوم    حل منه على أن ا    ١٧تنص املادة   .  الربنامج الوطين  ينص على الرصد املنتظم لتنفيذ    
بــشكل منــتظم كــل ســنتني بتقــدمي تقريــر إىل اجلمعيــة الوطنيــة عــن التــدابري املتخــذة واألنــشطة   

وجيـري وضـع التقريـر بالتنـسيق        . املضطلع هبا يف إطار الربنامج الوطين خالل السنتني املاضـيتني         
 . مع مكتب تكافؤ الفرص

 خطــط مرحليــة،د املهــام واألنــشطة الفعليــة لتحقيــق األهــداف وتنفيــذ التــدابري يف  حتــد - ١٨
ُترســم كــل ســنتني وتــبني مبزيــد مــن التفــصيل اجلــدول الــزمين وطريقــة التنفيــذ لكــل مــن املهــام  

ــشطة ــة       . واألن ومكتــب تكــافؤ الفــرص هــو املــسؤول عــن إعــداد املقترحــات للخطــط املرحلي
 . وجيري حاليا إعداد خطة التنفيذ املرحلية األوىل. ا وإقرارهاوتقدميها إىل احلكومة للنظر فيه

، الــيت اعُتمــدت يف الــدورة االســتثنائية “عــامل صــاحل للطفــل”وامتثــاال للوثيقــة املعنونــة  - ١٩
، تقـوم احلكومـة حاليـا بإعـداد         ٢٠٠٢السابعة والعـشرين للجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة عـام              

 .  حالة األطفال والشباببرنامج وطين متوسط األجل لتحسني
ــاين للــشيخوخة و    - ٢٠ ــة ملــؤمتر القمــة العــاملي الث خطــة عمــل  وامتثــاال لالســتنتاجات النهائي

ــة املتعلقــة بالــشيخوخة   ــد الدولي ، قامــت وزارة ٢٠٠٢أبريــل /، الــيت اعُتمــدت يف نيــسان مدري
تقريـر عـن    ” بإعـداد تقريـر بعنـوان        ٢٠٠٣العمل واألسرة والشؤون االجتماعية يف أوائل عـام         

ومـن حمـاور   . “٢٠٠٥تنفيذ برنامج محاية املـسنني يف ميـدان الـضمان االجتمـاعي حبلـول عـام                
التركيز الرئيسية هو أن السياسات ذات الصلة بشيخوخة السكان جيـب أن تـدرس مـن حيـث                  
ــت نفــسه          ــار يف الوق ــى أن تؤخــذ يف االعتب ــستدامة، عل ــة االجتماعيــة امل ــها والتنمي ــول أجل ط

املبــادئ العامليــة املعتمــدة يف املــؤمترات واالجتماعــات الدوليــة ويف مــؤمترات القمــة   املبــادرات و
، أعدت وزارة العمل واألسرة والـشؤون االجتماعيـة مـشروع    ٢٠٠٥ويف عام . لألمم املتحدة 

، هـدفها االسـتعداد، مـن خـالل سياسـة شـاملة             ٢٠١٠استراتيجية حلمايـة املـسنني حبلـول عـام          
ت الدميغرافية وتوفري الشروط اليت تكفـل لكـل سـكان سـلوفينيا املـسنني               وطويلة األجل، للتغريا  

__________ 

 .١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٣-٤لعاملي الرابع املعين باملرأة املعقود يف بيجني اعُتمدا يف املؤمتر ا )٨( 
 .A/RES/S-23/3و  A/RES/S-23/2قرار اجلمعية العامة، وثائق األمم املتحدة،  )٩( 



CEDAW/C/SVN/4  
 

07-35127 21 
 

وتوجـه االسـتراتيجية اهتمامـا خاصـا لقــضايا     . حيـاة جيـدة النوعيـة وانـدماجا اجتماعيـا كــامال     
ت املتعلقــة ااملــساواة بــني اجلنــسني، خاصــة فيمــا يتعلــق مبــشاركة املــرأة املــسنة يف صــنع القــرار   

 .ية والفرص التعليمية ومنع العنفبقضايا هامة كالرعاية الصح
وسريد الحقا يف نص التقرير املتعلق بتنفيذ أحكام فرادى مواد االتفاقية عـرض لقـضية             - ٢١

 .ة والربناجميةيمنظور املساواة بني اجلنسني يف التدابري التشريع إدماج
 

 ٤املادة   
 تةبني اجلنسني بتدابري خاصة مؤقفعلية مساواة على حتقيق تشجيع ال  

قانون تكـافؤ الفـرص بـني املـرأة        من   ٨ و   ٧سبق أن بينا يف التقرير الثالث، أن املادتني          - ٢٢
وحيــدد القــانون ثــالث فئــات مــن التــدابري . تــشكالن األســاس العتمــاد تــدابري خاصــةوالرجــل 
 :اخلاصة

ــايري املقــررة نفــسه       -  ــاء باملع ــة، يف إطــار الوف ــدابري متــنح األولوي ــة وهــي ت ــدابري إجيابي ا، ت
ســاس أ لــىألشــخاص مــن اجلــنس النــاقص التمثيــل أو يعــاين مــن وضــع الالمــساواة ع  

اجلنس يف جمـاالت معينـة مـن احليـاة االجتماعيـة، وخباصـة يف التعلـيم والعمالـة واحليـاة                     
املهنية والنشاط العام أو السياسي، ويتوقف العمل هبذه التدابري مىت حتقـق اهلـدف الـيت                

لعمـل هبـذه التـدابري يف أعقـاب خطـط العمـل القائمـة علـى                 أريد هبا حتقيقه؛ وقـد بـدأ ا       
أساس حتليل وحتديد األسباب الداعية إىل اختاذ تدابري إجيابية، واألهداف الـيت يـراد هبـا                

 حتقيقها ومىت جبب البدء بتطبيقها وطريقة رصد حتقيق األهداف ومراقبة تنفيذها؛
وفر حـوافز خاصـة بغـرض إزالـة         تدابري تشجيعية وهي تدابري متـنح ميـزات خاصـة أو تـ             - 

التمثيل غري املتوازن بني اجلنسني أو الوضع غري املتساوي القائم علـى أسـاس اجلـنس ،           
وميكن إدراج هذه التدابري يف اخلطط الرامية إىل تنفيذ الربامج الوطنية يف ميادين معينـة               

ــاع العـــ    ــة أو اهليئـــات األخـــرى يف القطـ ــة لـــسلطات الدولـ ام ويف التـــصرفات الداخليـ
ــسياسية ومنظمــات اجملتمــع املــدين وغريهــا مــن      ــصادية واألحــزاب ال والفعاليــات االقت

 .اهليئات بتحديدها يف سياق طبيعة وحمتويات ميدان تطبيقها
تــدابري برناجميــة يف شــكل أنــشطة لزيــادة الــوعي وخطــط عمــل يف ميــادين معينــة تعــزز   - 

ألســلوب املتبــع يف التــدابري  وحتقــق املــساواة بــني اجلنــسني، وميكــن العمــل هبــا بــنفس ا  
 .الشجيعية

وحيدد قانون تنفيذ مبدأ املساواة يف املعاملة أيضا األساس القانوين الختاذ تدابري إجيابيـة               - ٢٣
للتفريق يف املعاملة، مبا يف ذلك التفريق على أساس ظروف شخـصية أخـرى ولـيس فقـط علـى             
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 التــدابري اإلجيابيــة مؤقتــة وحيــددها  مــن هــذا القــانون، تكــون٦وامتثــاال للمــادة . أســاس اجلــنس
القــانون، وُيقــصد هبــا منــع وقــوع األشــخاص يف وضــع أقــل مالئمــة بــسبب ظــروف شخــصية  

 . معينة، أو أهنا متثل تعويضا عن وضع أقل مالءمة
 من قانون انتخـاب األعـضاء الـسلوفينيني         ١٥وتنص الفقرتان الثالثة والرابعة من املادة        - ٢٤

 يف ٤٠جيـوز متثيـل أي مـن اجلنـسني يف قائمـة املرشـحني بأقـل مـن          ى أنـه ال  للربملان األوريب عل  
 من هذا التقرير أحكام القانون اليت حتـدد بالتفـصيل طريقـة تنفيـذ هـذا      ٩وترد يف الفقرة    . املائة

 .التدبري اخلاص
 ).٧ الفقر انظر (قانون االنتخابات احملليةوأدرجت تدابري خاصة مماثلة أيضا يف  - ٢٥
يــنظًم بتــدبري خــاص أيــضا ضــمان التمثيــل املتــوازن يف التعيينــات وذلــك يف املرســوم   و - ٢٦

 ).١٦ الفقرة انظر(الذي ينظم املعايري لتنفيذ مبدأ التمثيل املتوازن للمرأة والرجل 
اصـة مـن حيـث طبيعتـها والغـرض          خلوهناك أيضا عدة تدابري تدخل يف عـداد التـدابري ا           - ٢٧

ــه أصــال، و   ــة    الــذي صــممت مــن أجل ــز العمال ــة تــستهدف تعزي ــائق برناجمي هــي مدرجــة يف وث
 .والقضاء على البطالة وزيادة الدمج االجتماعي

 
  ٥املادة   
 لعادات العرفيةالقضاء على التحيزات وا  
 التعليم من أجل املساواة بني اجلنسني   

د يف  التعليم من أجل املـساواة بـني اجلنـسني هـو هـدف خـاص يف ميـدان التعلـيم، حمـد                      - ٢٨
والتعلـيم  . ٢٠١٣‐٢٠٠٥القرار املتعلق بالربنـامج الـوطين لتكـافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل                 

بتدائيـة املـسمى   نتقائي يف املدرسة االمن أجل املساواة بني اجلنسني مدرج يف إطار املوضوع اال     
يف إطــار رس الثانويــة التعلــيم مــن أجــل املــساواة بــني اجلنــسني  االثقافــة املدنيــة، وُيــدرج يف املــد

مواضيع انتقائيـة إلزاميـة مثـل الثقافـة املدنيـة والتعلـيم مـن أجـل األسـرة والـسالم وعـدم العنـف                       
 .واالجتار بالبشر، وما إىل ذلك

جيري تثقيف الفئات املختلفة من موظفي القطاع احلكـومي فيمـا يتعلـق باملـساواة بـني          - ٢٩
ائيني يف إطـار برنـامج للتـدريب يف         فعلى سـبيل املثـال، جيـري تثقيـف املـوظفني القـض            . اجلنسني

 الرئيـسي   زويقـوم مركـز تـدريب املـوظفني القـضائيني، الـذي هـو اجلهـا               . نسانجمال حقوق اإل  
ظـيم حلقـات تدريبيـة وحلقـات دراسـية          نلتدريب القضاة واملـدعني العـامني وحمـامي الدولـة، بت          

 دراسـية للخـارج     وتـشارك اهليئـات القـضائية يف زيـارات        . تشمل أيضا حقوق اإلنـسان للمـرأة      
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تنظمها مؤسسات التدريب والتثقيف األجنبية، تعاجل، يف مجلة أمور، حقوق اإلنسان املكفولـة             
وهنـاك أيـضا بـرامج تدريبيـة وتثقيفيـة يف جمـال الـشرطة والقطـاع          . بالصكوك القانونيـة الدوليـة    

 . الصحي ومراكز العمل االجتماعي
 ناشـطة أيـضا يف ميـدان التعلـيم مـن أجـل              وهناك منظمات حكومية دولية يف سـلوفينيا       - ٣٠

ويقوم جملس مركز املعلومـات والتوثيـق يف مجهوريـة سـلوفينيا كـل سـنة                . املساواة بني اجلنسني  
ويف الــسنة الدراســية . بتنظــيم مــسابقة لألطفــال والــشباب هــدفها الــتعلم عــن حقــوق اإلنــسان 

 مشلـت أيـضا عنـصر       ،“أنـا مـواطن يف عـامل مـتغري        ” ُنظمت مسابقة موضوعها     ٢٠٠٤/٢٠٠٥
 .املساواة بني اجلنسني

ــسني بطــرق         - ٣١ ــني اجلن ــساواة ب ــن أجــل امل ــيم م ــسهم مكتــب تكــافؤ الفــرص يف التعل وي
تلفـة صـادرة عـن املنظمـات الدوليـة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة             خمفهو حييـل وثـائق      . متعددة

ألمر، ويــصدر ويرســل  واملنظمــات اإلقليميــة إىل اجلماعــات املــستهدفة واألفــراد املهــتمني بــا      
ترمجات لبعض الوثائق الدولية، ويدعم عمل الطالب الذين يتزايـد ميلـهم إىل اختيـار املواضـيع            
ذات الصلة باملساواة بني اجلنسني وجعلها مواضيع حللقاهتم الدراسية، وأطروحـات لتخـرجهم             

إضـافة إىل   و. لديـه مـن وثـائق ومـا لـدى موظفيـه مـن معرفـة وخـربة                  ودراساهتم العليا، بكل ما   
وقـد أصـدر املكتـب الكتيـب اإلرشـادي        . ذلك، يقوم املكتب بإعداد ونـشر مطبوعـات بنفـسه         

تـدابري لتـوفري تكـافؤ      ، والكتيـب املعنـون      حمام من أجل تكافؤ الفرص بني املرأة والرجـل        املعنون  
يقة املـضا  واملنـشور املعنـون      حقـوقي وعـدم التمييـز     ، واملنشور املعنـون     الفرص بني املرأة والرجل   
وحاليـا يــستكمل املكتــب أعمالــه التحـضريية لنــشر الكتيــب املتعلــق   . اجلنـسية يف مكــان العمــل 
ويف إطار املشاركة يف متويل الكتب ذات الـصلة بتعزيـز املـساواة بـني               . بتعميم املنظور اجلنساين  

اجلنسني، يقوم املكتب بتسهيل نشر كتاب عن التفريق اإلجيـايب، ودليـل لوسـائط اإلعـالم عـن                  
ــسيكولوجية      ت ــساعدة الـ ــن املـ ــل ، وكتيـــب عـ ــرأة والرجـ ــافؤ الفـــرص بـــني املـ ــدأ تكـ ــذ مبـ نفيـ

 . واالجتماعية للنساء واألطفال املعرضني للعنف
معلومـات  ” الفـصل    انظـر (، قامت جلنـة تعزيـز املـرأة يف جمـال العلـوم              ٢٠٠٤ويف عام    - ٣٢
 عمـل للمعلومـات بعنـوان       بتنفيذ حلقـيت  ) اآلليات املؤسسية للمساواة بني اجلنسني    ) ج (“عامة

وكانـت حلقتـا    .  يف جامعـات سـلوفينيا الـثالث       “تكافؤ الفرص بني املـرأة الرجـل يف اجلامعـة         ”
العمــل خمصــصتني لتعريــف اجلمهــور اجلــامعي ككــل باملــشاكل الفعليــة املتــصلة بــالتمييز علــى    
ــدمي عــرض          ــن أجــل تق ــا وم ــوم والبحــث يف ســلوفينيا ويف أوروب أســاس اجلــنس يف جمــال العل

 .اللجنة ألنشطة
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وعلى الغـرار نفـسه، تقـوم املنظمـات غـري احلكوميـة بـدور هـام يف التثقيـف مـن أجـل                         - ٣٣
فإىل جانب املشاركة يف تنفيذ برامج تثقيف وتدريب لفئـات خمتلفـة مـن      . املساواة بني اجلنسني  

ثـال،  ر منشورات منها، على سـبيل امل      ااملستخدمني يف القطاع العام، تقوم هذه املنظمات بإصد       
COMPAS :   حقـوق اإلنـسان    وكتيـب بعنـوان    حقـوق اإلنـسان،   جمـال   لـتعلم يف    دليل الـشباب ل
أيـن يقـع    ) باإلنكليزية(املرأة يف االجتار    ” ومنشور بعنوان    إيضاحات ووثائق استهاللية،  : للمرأة

 . اخلاالجتار بالبشر يف سلوفينيا، من سلوفينيا وعن طريق سلوفينيا،: يف األحجية
ــة للمعــوقني  ويف إطــ - ٣٤ ــسنة األوربي ــة العمــل االجتمــاعي يف    ،)٢٠٠٣(ار ال نظمــت كلي

العمل االجتمـاعي ضـد التمييـز ضـد املـرأة           ” - “فائقة اجلمال ومعوقة  ”ليوبليانا مؤمترا بعنوان    
، مقصده توجيه االنتباه إىل العوائق والتحيزات وأنواع التمييـز الـيت تواجههـا املـرأة يف                 “املعوقة

 .حياهتا اليومية
 

 احلياة العائلية  
ــه يوروســتات عــام      - ٣٥ ــذي أجرت ــيٍّن مــن البحــث ال ــدي   )١٠(٢٠٠٤ تب أن التقــسيم التقلي

والبيانــات عــن الوقــت الــذي الــيت يــستخدمه . لــألدوار بــني اجلنــسني مــازال قائمــا يف ســلوفينيا
ــدخل ويف الدراســة      ــدرة لل ــشطة م ــساء والرجــال يف أن ــن الن ــاملون م ــساء ( )١١(الع ، ٢٣: ٤الن

تـبني أن تقـسيم العمـل يف        ) ٩: ٢، الرجـل    ٢٤: ٤املـرأة   ( )١٢(والعمل املـرتيل  ) ٢٥: ٥جال  الر
. األســرة بــني الــشركاء أو األبــوين مــازال غــري متــساو ويقــع عــبء العمــل علــى املــرأة عمومــا  

وتظهر نتائج البحث أن املرأة عموما هي اليت تقوم بأعمـال الطـبخ والتنظيـف وغـسل املالبـس                   
وعلـى أي حـال، يقـوم الرجـل         .  باألطفال واملسنني واملرضى من أفراد األسرة      والتبضع والعناية 

بالقسط األكرب مـن أعمـال التـصليح يف البيـت بينمـا ينقـسم العمـل يف احلديقـة بالتـساوي بـني                        
وباملقارنــة مــع اآلبــاء، تكــرس األمهــات مــن الوقــت يف رعايــة األطفــال أكثــر    . املــرأة والرجــل

ــا ــه الرجــــل  ممــ ــة(يكرســ ــال دون يف رعايــ ــر ٦ األطفــ ــنوات مــــن العمــ ــرأة  : ســ ، ٢٣: ٢املــ
:  سنوات من العمـر    ٩األطفال حىت   (وبالنسبة إىل الوقت املقضي مع األطفال       ) ٥٦ :٠ الرجل

__________ 

ــراغهم     )١٠(  ــت فـ ــون وقـ ــضي األوروبيـ ــف يقـ ــل    : كيـ ــرأة والرجـ ــة للمـ ــاة اليوميـ ــات (احليـ ، )٢٠٠٢-١٩٩٨بيانـ
 .٢٠٠٤يوروستات،

ل املــدر للــدخل والدراســة يف االستقــصاء األورويب املتعلــق باســتخدام الوقــت يــشمالن األعمــال الرئيــسية   العمــ )١١( 
والثانوية وما يتـصل هبـا مـن أنـشطة، وقـت الراحـة والتنقـل أثنـاء سـاعات العمـل والبحـث عـن عمـل والوقـت                              

 .املقضي يف الدراسة يف املدرسة ويف وقت الفراغ
صاء األورويب املتعلق باسستحدام الوقت يشمل أعمال البيت والعناية باألطفال والكبار، العمل املرتيل يف االستق    )١٢( 

ــتعمري واإلصــــالحات والتبــــضع واخلــــدمات وإدارة     ــة والــ ــة باحليوانــــات األليفــ ــة والعنايــ والعمــــل يف احلديقــ
 .األسرة شؤون
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بيد أن الرجل يكرس من الوقت ألنشطة وقت الفـراغ أكثـر ممـا              ). ٧: ٤ ، الرجل    ٩: ٦املرأة  
 ).٣٧: ٤، الرجل ٥١: ٣املرأة (تكرسه املرأة 

 
 الن عن وظائفاإلع  

جيوز اإلعالن عـن عمـل     من قانون عالقات العمل، على أنه ال       ٢٥تنص أحكام املادة     - ٣٦
وقـد سـبق بيـان      . مل يكـن اجلـنس شـرطا أساسـيا ألداء العمـل            للنساء فقط أو للرجال فقط، ما     

جيـوز أيـضا أن يـدل علـى أن صـاحب             واإلعالن عن وظيفة شـاغرة ال     . ذلك يف التقرير الثالث   
وفيمـا يتعلـق بـاإلعالن عـن أعمـال أثبـت       .  يعطي األولوية يف التوظيـف إىل جـنس معـني         العمل

 حــاالت خــالف صــاحب العمــل ٦؛ يف ٢٠٠٤ حمالفــة يف عــام ٣٨جمموعــه  مفتــشو العمــل مــا
فقـد أعلنـوا عـن وجـود        . مبدأ املساواة يف املعاملة بني اجلنـسني يف اإلعـالن عـن وظيفـة شـاغرة               

 .)١٣(فقطشاغر للمرأة فقط أو للرجل 

 حبملـة   ٢٠٠٤شارة إىل هذا احلكم مـن القـانون، قـام مكتـب تكـافؤ الفـرص عـام                   باإل - ٣٧
توعية واسعة النطـاق اسـتهدفت مكتـب االسـتخدام وأصـحاب األعمـال والطـالب وخـدمات                  

ووضـع املكتـب مـشاريع مقترحـات بـشأن اإلعـالن عـن              . الوساطة ووسائط اإلعـالم املطبوعـة     
حلجـم وعلـى املؤسـسات العامـة ونقابـات          اة كبرية ومتوسـطة     وظائف ووزعها على ألف شرك    

الطالب ورابطات أربـاب العمـل ونقابـات العمـال ورابطـة            تشغيل  العمال وخدمات الوساطة ل   
ووجــه املكتــب، برســالة خاصــة، دعــوة إىل دوائــر اإلعــالن يف  . مــوظفي إدارة املــوارد البــشرية

وباإلضـافة إىل محـالت التوعيـة،       . وليةعلـى التـصرف بـروح املـسؤ       فيها  الصحف اليومية حيثهم    
قام املكتـب أيـضا بتحليـل لإلعالنـات عـن وظـائف، املنـشورة يف ثـالث مـن الـصحف اليوميـة                        

 يف املائـة مـن اإلعالنـات        ٤٧فقبل محلـة التوعيـة كـان هنـاك          . الرئيسية قبل احلملة وبعد احلملة    
بعـد احلملـة هبطـت النـسبة       عالن عن وظائف و   عن وظائف خمالفة للحكم التنظيمي املتعلق باإل      

 . يف املائة٢٧إىل 
 

 العنف ضد املرأة والعنف يف األسرة  
ــاء النظــر يف          - ٣٨ ــا أثن ــرأة عــن قلقه ــز ضــد امل ــى التميي ــضاء عل ــة بالق ــة املعني ــت اللجن أعرب

التقريــرين الثــاين والثالــث جلمهوريــة ســلوفينيا بــسب حــوادث العنــف ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك 
فقـانون العقوبـات    . بسب العقوبات اخلفيفة على جرائم العنف ضـد املـرأة         العنف يف األسرة، و   

ولكنه يعترب هذه اجلرمية بأهنا واحـدة مـن جـرائم الفـصل             . حيدد جرمية عنف معينة ضد املرأة      ال
ضــد حقــوق ( ، أو جــرائم الفــصل الــسادس عــشر )ضــد احليــاة واجلــسد( اخلــامس عــشر منــه 

__________ 

 .٢٠٠٥م ، الصادر يف عا٢٠٠٤عن عمل مفتشية العمل جبمهورية سلوفينيا يف التقرير  )١٣( 



CEDAW/C/SVN/4
 

26 07-35127 
 

ــات  ــسان واحلري ــسية ( التاســع عــشر  ، أو جــرائم الفــصل  )اإلن ــسالمة اجلن ، أو جــرائم )ضــد ال
 ).ضد النظام العام والسالم(الفصل التاسع والعشرين 

فعلـى سـبيل املثـال،      . وحيدد مقدار العقوبـة حـسب خطـورة كـل مـن األفعـال اجلنائيـة                - ٣٩
 من قانون العقوبات، بـدفع غرامـة أو         ١٤٤يعاقب على األذى اجلسدي الطفيف، وفقا للمادة        

تزيــد عــن ســنة، ولكــن الفعــل اإلجرامــي احملــدد يتــضمن أيــضا ظروفــا   سحن ملــدة الحكــم بالــ
وينص قـانون العقوبـات يف      . يزيد عن ثالث سنوات    مشددة أيضا تؤدي إىل حكم بالسجن ال      

 على اجلرمية اليت تـسبب ضـررا جـسديا شـديدا أو خطـريا حتمـل حكمـا        ١٣٥ و   ١٣٤املادتني  
أو عشر سنوات أو من سنة إىل عشر سـنوات أو ملـدة             تزيد عن مخس سنوات      بالسجن ملدة ال  

تزيـد عـن مخـس عـشرة سـنة وفقـا ألحكـام             ممـا يعـين أن العقوبـة ال       (تقل عن ثالث سنوات      ال
والعقوبة على جرمية سوء املعاملـة كمـا هـي حمـددة يف املـادة               ). اجلزء العام من قانون العقوبات    

ــسجن    ١٤٦ ــة أو حكــم بال ــات هــي الغرام ــانون العقوب ــد عــن ســتة أشــهر،     مــدة ال مــن ق تزي
مثـل  ( اجلرائم املـذكورة فتـشمل مجيـع األضـرار الـيت هـي أقـل مـن ضـرر جـسدي خفيـف                         أما

 ). اخلدوش أو السحوج، ويف حالة اخلوف من األذى النفسي واالضطراب
 ُشــددت العقوبــة علــى اجلــرائم ضــد الــسالمة  ٢٠٠٤وبتعــديل قــانون العقوبــات عــام   - ٤٠

الت التعسف يف استغالل الوضـع عنـد ارتكـاب جرميـة مـن هـذا القبيـل                  اجلنسية، خاصة يف حا   
أو الـشخص دون اخلامـسة    ) ١٨٢املـادة   (، واستغالل ضعف الشخص الـضعيف       )١٨٤املادة  (

 ).١٨٣املادة (عشرة من العمر 
ويف معاملة العنف ضـد املـرأة تـدخل يف املوضـوع أيـضا جرميـة الـسلوك العنيـف كمـا                       - ٤١

وقـد تنـشأ هـذه اجلرميـة عـن إيـذاء خطـري أو               .  مـن قـانون العقوبـات      ٢٩٩ هي حمـددة يف املـادة     
وتعاقـب هـذه    . معاملة سـيئة أو تعـريض األمـن للخطـر، أو الـسخط أو اخلـوف داخـل األسـرة                   

تزيد عن سنتني، علـى أنـه إذا نـتج عنـها أذى جـسدي خفبـف ُتفـرض                    اجلرمية بالسجن مدة ال   
اجلرميـة مـزيج مـن جـرائم الـضرر اجلـسدي            وهكـذا فهـذه     . تزيـد عـن ثـالث سـنوات        عقوبة ال 

على أنه إذا نتج عن جرميـة العنـف ضـرر جـسدي كـبري               . اخلفيف اآلنفة الذكر واملعاملة السيئة    
جرميـة   للشخص أو أدت إىل وفاته تـصبح جرميـة مزجيـا مـن جرميـة الـضرر اجلـسدي الكـبري أو                     

 . من قانون العقوبات١٢٧القتل العمد مبوجب املادة 
دابري املهمة أيضا التدبري املتعلـق حبظـر االقتـراب مـن مكـان أو شـخص معـني،                   ومن الت  - ٤٢

يـة  ر الـذي سـبق إدراجـه يف تقريـر مجهو           قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة       مـن  ١٩٥واحملدد يف املـادة     
 .سلوفينيا الثالث املتعلق بتنفيذ أحكام االتفاقية
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 العقوبــات، تعطــي  بــدأ تطبيــق تعــديالت علــى قــانون٢٠٠٣سطس غــأ/ويف هنايــة آب - ٤٣
جيــوز للــشرطي أن . الــشرطي والــشرطية مزيــدا مــن ســلطة التــدخل يف حــاالت العنــف العــائلي

ُيصدر أمرا زجريا مينـع بـه شخـصا مـا مـن االقتـراب مـن مكـان معـني أو مـن منطقـة معينـة أو                             
وبدأت الـشرطة بتنفيـذ   . شخص معني، يشمل أيضا حظرا على التحرش عن طريق االتصاالت     

، حني صدرت تعليمات مفـصلة للـشرطة   ٢٠٠٤سبتمرب / ليت حتظر االقتراب يف أيلولالتدابري ا 
القواعد املتعلقة باألوامر الزجريـة ملنـع   بشأن كيفية التعامل مع هذه احلاالت، كما هو حمدد يف         

يفــرض الــشرطي هــذه التــدابري يف احلــاالت الــيت . االقتــراب مــن مكــان معــني أو شــخص معــني
غ بأن الشخص املعين ارتكب فعال جنائيا تدخل فيـه عناصـر العنـف أو               يوجد فيها اشتباه مسو   

ومـن أجـل أن يـتمكن الـشرطي مـن فـرض هـذا التـدبري                 . أنه ُضبط وهـو يرتكـب تلـك اجلرميـة         
ــاة        ــأن اجلــاين يهــدد احلي ــا احلــالتني إثبــات الــسبب أو االشــتباه ب ــضروري يف كلت يكــون مــن ال

ويــستطيع الــشرطي أن يثبــت وجــود    . ةوالــسالمة الشخــصية واحلريــة للــشخص ذي العالقــ    
ظــروف تــستلزم فــرض هــذا التــدبري مباشــرة أثنــاء تدخلــه، وميكــن أن يثبــت وجــود مثــل هــذه   
الظروف جبمع اإلفادات أو بناء على معلومات يتلقاهـا مـن مركـز للعمـل االجتمـاعي أو غـريه          

اءات التـدخل،   ُيفرض احلظر على االقتراب إذا تـوفرت للـشرطة، أثنـاء إجـر             وال. من الكيانات 
أســباب لالشــتباه بــأن الــشخص املعــين ارتكــب فعــال إجراميــا حــوكم عليــه حبكــم املنــصب أو   

 أمـرا زجريـا يف   ١٤ومنـذ اعتمـاد القواعـد املـذكورة أصـدرت الـشرطة          . بطلب من اجملين عليـه    
 .)١٤(٢٠٠٥ أمرا يف النصف األول من عام ٤٩ و ٢٠٠٤عام 
قــانون اجلــرائم املخلــة بالنظــام العــام  حمــددة أيــضا يف واجلــرائم املتعلقــة بــالعنف العــائلي - ٤٤

ينص القانون على أن أي شخص خيـل بالـسالم ويهـدد سـالمة أي شـخص يف إطـار             . والسالم
، ٢٠٠٥ديــسمرب /ويف كــانون األول. شخــصي بــصورة غــري قانونيــة يعتــرب مرتكبــا للجرميــة      

قـانون اجلـرائم    شروع  مـ (اعتمـدت حـكومة مجهورية سلوفينيا مـشروع مقتـرح بقـانون جديـد             
، ُتحدد فيه اجلرائم املتعلقة بالعنف العائلي بـصورة منفـصلة وطُبقـت        )ضد النظام العام والسالم   

ومىت دخل القانون حيز النفاذ سيجرى مجع البيانـات         . عليها أحكام أشد من األحكام السابقة     
 . عن العنف العائلي بصورة أكثر انتظاما

 تعـديالت تـشريعية هامـة تـستهدف القـضاء علـى العنـف               عتمدت مجهوريـة سـلوفينيا    ا - ٤٥
وجيــرى حاليــا إعــداد خطــة عمــل بــشأن منــع العنــف يف األســرة . ضــد املــرأة يف األســرة ومنعــه

ــوان   ــي بعن ــائي األساســي   ”ومــشروع حبث ــة متقدمــة يف القــانون اجلن ــادئ توجيهي ــادئ  (“مب مب
 لتقريـر مـا إذا كـان ينبغـي     سـتقدم أسـسا نظريـة   ) توجيهية إلصـالح القـانون اجلنـائي األساسـي     

__________ 

 .٢٠٠٥وزارة الداخلية، : املصدر )١٤( 
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وكـذلك أحـرز    . لقانون العقوبات الـسلوفيين أن حيـدد جرميـة العنـف العـائلي كجرميـة مـستقلة                
تقــدم يف إقامــة آليــة جلمــع البيانــات بــصورة منتظمــة عــن العنــف ضــد املــرأة، ولكــن تــربز مثــة    

ة بـصورة   تـسجل العنـف ضـد املـرأ        هـاز القـضائي ال    جلصعوبات ألن مكاتب املدعني العامني وا     
 . ها يف سائر اجلرائمجممنفصلة بل تد

مهــام الــشرطة وواجباهتــا يف ميــدان العنــف العــائلي حمــددة يف خطــة العمــل املتوســطة      - ٤٦
وهي تـشمل حتليـل التـدابري والتحقـق مـن األخطـاء             . ٢٠٠٧-٢٠٠٣األجل للشرطة يف الفترة     

 ذالفعليـة يف صـياغة وتنفيـ      كـورا وإناثـا، وتدريبـهم، واملـشاركة         ذوالعيوب، وتثقيـف الـشرطة،      
ــا بتنظــيم التــدريب والتخــصيص يف جمــال العنــف يف    . احللــول التــشريعية وتقــوم الــشرطة دوري

ويقــوم بالتــدريب خــرباء مــن الــشرطة ومــن مكاتــب املــدعني   . األســرة ضــد األطفــال والنــساء 
مـن  جتماعي والصحة، ويشارك غالبـا يف ذلـك خـرباء           العامني واجلهاز القضائي ومن العمل اال     

وتقــوم املديريــة العامــة للــشرطة وفــرادى إدارات . املنظمــات الوطنيــة واألجنبيــة غــري احلكوميــة
ــشاورية يف موضــوع اجلــرائم ضــد       ــد مــستديرة واجتماعــات ت ــشرطة كــل عــام بتنظــيم موائ ال

وتقوم الـشرطة ومكاتـب الـشرطة اجلنائيـة         . القاصرين والعنف ضد األطفال والعنف يف األسرة      
وتصدر الشرطة ملـصقات    . ت عن هذه املوضوعات للمعلمني ولآلباء واألطفال      بتوفري املعلوما 

 . ومنشورات عن إمكانيات منع العنف وإجياد الرد املناسب على العنف
 جتديــدا هامــا إذ مســح للبلــديات ولــصندوق  ٢٠٠٣ مــن عــام قــانون اإلســكانأدخــل  - ٤٧

ــام لإل  ــصندوق الع ــة وال ــام أو منظمــات اإلســكان ا  الدول ــيت الســكان الع ــأن   ل ــربح، ب تبتغــي ال
تــستأجر، حــني ختــصص وحــدة ســكنية كحــل مؤقــت حلاجــات إســكانية ألشــخاص حمــرومني  

أي علـى  (اجتماعيا، وحدة سكنية على أساس قائمة األشـخاص املـستحقني ملثـل هـذا الـسكن               
وهذه الفئة تشمل ضـحايا العنـف يف األسـرة مـن النـساء،              ). أساس دعوة عامة لتقدمي عطاءات    

ــساء  ــالوالن ــوفر      . ذوات األطف ــربح ت ــسكنية لغــري ال ــة باســتئجار الوحــدات ال فالقواعــد املتعلق
للنساء، والنساء ذوات األطفال، من ضحايا العنف يف األسرة، الاليت يتخذن سكنا مؤقتـا هلـن                

البيـوت املأمونـة، واملالجـئ واملراكـز الـيت تقـدم املــساعدة إىل       (يف بيـوت األمومـة ويف املالجـئ    
، إمكانيـة املـشاركة يف الـدعوات العامـة لتقـدمي العطـاءات السـتئجار وحـدات             )مضحايا اجلرائ 

 .سكنية، حىت يف موقع سكنهم املؤقت
. رة الداخليــة هــي املــصدر الرئيــسي للبيانــات عــن مــدى انتــشار العنــف ضــد املــرأةاوز - ٤٨

ففـي عـام   . وحبسب بيانات الوزارة، متثل النساء حنو ُخمس ضحايا اجلرائم ضد احلياة واجلـسد        
وكانـت النـساء ضـحايا يف حنـو         .  يف املائة من النساء ضحايا جـرائم القتـل         ٢٦,٣ كان   ٢٠٠٤
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 باملائــة مــن حــاالت اإلصــابة  ٢٤ يف املائــة مــن حــاالت اإلصــابة اجلــسدية اخلطــرية ويف  ١٤,٧
 .)١٥(اجلسدية اخلفيفة وبنفس النسبة يف حاالت التهديد بسالح خطري

، اخنفـضت قلـيال حـصة املـرأة مـن ضـحايا اجلـرائم               ٢٠٠٤ إىل   ٢٠٠١ويف الفترة مـن      - ٤٩
 ٢٠٠٤ يف املائـة، ويف عـام        ٤٢,٣ كانـت حـصتها      ٢٠٠١يف عـام    . ضد النظام العام والـسالم    

وخـالل الفتـرة نفـسها ازدادت كـثريا حـصة املـرأة مـن جـرائم العنـف                   .  يف املائـة   ٣٨,٨كانت  
 يف املائــة مــن ٢٦,٧ أو ٤ ٤٤٣ إىل ٢٠٠١ يف املائــة يف عــام ١٥,٥ أو ٢ ٥٦٦العــائلي، مــن 

وحـدثت غالبيـة جـرائم العنـف        . ٢٠٠٤جمموع اجلرائم املرتكبة ضد النظام العام والسالم عام         
 .)١٦( يف املائة من احلاالت٩٠العائلي يف إطار املرتل، أي حنو 

، قـام أمـني املظـامل يف قـضايا حقـوق اإلنـسان بتنظـيم                ٢٠٠٣نـوفمرب   /يف تشرين الثـاين    - ٥٠
، هدفـه مـساعدة     “ سـبل التوصـل إىل حلـول       ‐العنـف العـائلي     ”خرباء حتـت عنـوان      اجتماع لل 

ودعـا للمـشاركة يف     . الضحايا ومحاية الضحايا واجملتمع من الـضرر الـيت يـسببه العنـف العـائلي              
االجتماع خرباء من خمتلف الوزارات واملكاتـب احلكوميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة، العاملـة                 

وعلى أساس النتائج اليت خلص إليها االجتمـاع، أصـدر أمـني       . لعائلييف جمال مكافحة العنف ا    
ــران  ــامل يف حزيـ ــه /املظـ ــات    ٢٠٠٤يونيـ ــة واحتياجـ ــربات العمليـ ــضمن اخلـ ــا يتـ ــرا خاصـ ، تقريـ

 .ومقترحات اجتماع اخلرباء ويتناول قضية العنف العائلي يف عملهم اليومي
ه جملـس اخلـرباء اخلـاص مبعاجلـة     أجري حتليل حلالة العنـف ضـد املـرأة يف األسـرة قـام بـ                - ٥١

ــام      ــذ ع ــذي يعمــل من ــرأة، ال ــشؤون  ا داخــل وز٢٠٠١العنــف ضــد امل رة العمــل واألســرة وال
ــة ــل استقــصاء الطــرق املؤســسية      .)١٧(االجتماعي ــصحية،  (وكــان القــصد مــن التحلي ــة ال الرعاي

املعرضـة  ملعاملـة املـرأة   ) العدل، الشرطة، مراكز العمـل االجتمـاعي، واملنظمـات غـري احلكوميـة         
وقــد أظهــر التحليــل بنــاء علــى  . للعنــف العــائلي واألســس القانونيــة ملعاجلــة العنــف ضــد املــرأة  

اســتبيان أجابــت عليــه إدارة الــشرطة أن غالبيــة املــشتبه فــيهم وضــحايا العنــف هــم يف عالقــات 
 ٢٥(ويـأيت بعـدها عالقـات صـداقة أو تعـارف      )  يف املائة٣٤(زواجية أو عالقات غري زواجية   

 يف ٣(، وأزواج ســـابقون أو شـــركاء بغـــري زواج ن ) يف املائـــة١٥(، وغربـــاء متامـــا )ملائـــةيف ا
وعلى أساس النتائج اليت انتهى إليها هـذا التحليـل مت إعـداد مواقـف ومقترحـات لعمـل                    ). املائة

 بقـرار صـادر عـن       ٢٠٠٥يوليه  /وأعيد تعيني اجمللس يف متوز    . قانوين أساسي ملنع العنف العائلي    
__________ 

 .١٣، اجلدول ٢انظر التذييل  )١٥( 
 .١٤، اجلدول ٢انظر التذييل  )١٦( 
فيسليتش وجملس اخلرباء يف معاجلة العنف ضد املرأة، العنف ضـد املـرأة             .  بليش، ت  -شكومشك  . روبنيك س  )١٧( 

 .٢٠٠٣حتليل الوضع، : يف األسرة
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ــوزير ا ــة      . ملخــتصال ــادئ توجيهي ومهــام اجمللــس حمــددة بأهنــا إعــداد وثيقــة أساســية ووضــع مب
 . العتماد التشريع ذي الصلة يف ميدان العنف ضد املرأة واإلشراف على تنفيذه

األنشطة اليت تستهدف منع العنف ضد املرأة تشكل جـزءا اليتجـزأ مـن برنـامج عمـل                   - ٥٢
 اليوم الدويل املكرس ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة      فقد قام املكتب خالل   . مكتب تكافؤ الفرص  

اجلهـــر بـــالكالم عـــن العنـــف ضـــد النـــساء ” بتنظـــيم جلـــسات حتـــت عنـــوان ٢٠٠٤يف عـــام 
، شارك فيها ممثلون للمنظمات غري احلكومية ومراكز العمـل االجتمـاعي وخـدمات              “املسنات

شرطة وأفـراد مهتمـون   الرعاية الصحية والتمريض يف البيت، ورابطـات املتقاعـدين والعـدل والـ      
وقــد بــني التحليــل املعــروض يف اجللــسات أن النــساء املــسنات يقعــن ضــحايا ألشــكال  . بــاألمر

وأكثر أشكال العنف تواترا ضد النـساء املـسنات         . خمتلفة من العنف يف البيت أكثر من الرجال       
ال هي اعتداءات نفسية وعاطفيـة وماديـة؛ ومـرتكيب أعمـال العنـف هـذه هـم يف أغلـب األحـو                     

 .شركاء حياهتن
ويف إطــار اخلدمــة العامــة، تــؤدي مراكــز العمــل االجتمــاعي خــدمات تــستهدف إزالــة  - ٥٣

ــة وقــوع العنــف    ــة األفــراد يف حال وتــضطلع مراكــز العمــل  . الكــرب واملــشاكل القائمــة ومحاي
سـباب الـسلوك العنيـف      أاالجتماعي بدور هام أيضا يف توفري املساعدة للجناة يف حماولة إلزالـة             

ق وتقـدمي الـدعم   يومن التطـورات اجلديـدة قيـام املنـسقني اإلقليمـيني بتنـس       . من مث منع تكراره   و
بــاخلربة إىل األفــراد العــاملني يف مراكــز العمــل االجتمــاعي وإىل ضــحايا العنــف، واملــشاركة يف 

 إىل  ٢٠٠٤ويف الفتـرة مـن      . األنشطة اليت تضطلع هبا فرق مشتركة بني املؤسسات ملنع العنـف          
 . منسقا إقليميا١٢ استخدمت مراكز العمل االجتماعي،٢٠٠٥

ــة يف          - ٥٤ ــريض والقبال ــة خــدمات التم ــف يف هيئ ــن أجــل الالعن ــل م ــق العام ــوم الفري ويق
 بـدور   - الرابطة السلوفينية ملنظمات املمرضني الرمسيني والقابالت والفنيني الطبيني          -سلوفينيا  

وتركـز  . ني يف التمريض وردودهم املناسـبة     هام يف الكشف عن العنف من خالل األفراد العامل        
ــة الــصحية      ــة الفريــق العامــل عمومــا علــى حتــسني دور املــستخدمني يف مؤســسات الرعاي عملي
ومسؤولياهتم فيما يتعلق خبفض مستوى التسامح بالعنف عموما ومنع وإزالـة العنـف يف مكـان          

توكـوالت خاصـة تتعلـق      وأعـد الفريـق العامـل أشـياء، يف إطـار أنـشطته، مـن بينـها برو                  .العمل
باإلجراءات اليت جيـب أن يتخـذها املـستخدمون يف جمـال العنايـة التمريـضية عنـدما يلتقـون، يف           
أثناء عملهم، بنساء وقعن ضحايا للعنف يف األسرة، ونفذ عدة برامج تدريبيـة بواسـطة اخلـرباء               

الت عامـة   للمستخدمني فيما يتعلق بالعنف اجلنـسي يف العمـل، وشـارك بـصورة نـشطة يف محـ                 
خمتلفة وأعد مواد تثقيفية خمتلفة للمستخدمني يف التمريض، ومستعملي خدمات املستـشفيات،            

 .وزوار املستشفيات وغريهم ممن يدخلون مؤسسات الرعاية الصحية



CEDAW/C/SVN/4  
 

07-35127 31 
 

وبناء على الدعوة العامة لتقدمي عطاءات للمـشاركة يف متويـل مـشاريع املنظمـات غـري                  - ٥٥
 مـشروعا يف جمـال العنـف ضـد         ١٢لفـرص الـدعم املـايل لتنفيـذ         احلكومية، قدم مكتـب تكـافؤ ا      

وركــزت تلــك املــشاريع، يف مجلــة أمــور، علــى الكــشف . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤املــرأة يف الــسنتني 
عن العنف ومعاجلته يف ميـدان العنايـة التمريـضية، واملـضايقة اجلنـسية يف العمـل، والعنـف ضـد                     

لعنـــف، والتوجيـــه النفـــسي اإلفـــرادي  النـــساء املعوقـــات، والـــدفاع عـــن النـــساء املعرضـــات ل  
واجلماعي، ودعم الضحايا والتدريب على املهارات االجتماعية ملـرتكيب العنـف، ومنـع العنـف               

 .وتوعية اجلمهور العام
ــة الــيت     - ٥٦ ــة يف متويــل بــرامج الوقاي وتــشارك وزارة العمــل واألســرة والــشؤون االجتماعي

 عامـة لتقـدمي العطـاءات شـاركت الـوزارة عـام             وبناء على دعوة  . هتدف إىل منع العنف العائلي    
ــة ومؤســسات عامــة،     ٢٠٠٤  يف متويــل اثــنني وعــشرين برناجمــا نفــذهتا منظمــات غــري حكومي

ــوالر ســلوفيين   ٩بتخــصيص  ــني ت ــذها)  دوالر أمريكــي٤٠ ٠٠٠حنــو (  مالي ــام . لتنفي ويف ع
أمونــة،  مليــون تــوالر ســلوفيين لتنفيــذ بــرامج املــساكن امل     ٢٤٧، خصــصت الــوزارة  ٢٠٠٥

وتنفيــذ بــرامج أخــرى هتــدف إىل    )  دوالر أمريكــي١ ٢٣٥ ٠٠٠حنــو ( ومراكــز األزمــات  
ــف   ــساعدة ضــحايا العن ــدره     . م ــا إضــافيا ق ــوزارة مبلغ ــوالراً ٧٨ ٨٦٢ ٥٥٥وخصــصت ال  ت

لـــربامج أخـــرى تتنـــاول هـــذه القـــضايا )  دوالر أمريكـــي٣٩٤ ٠٠٠أي مايقـــارب (ســـلوفينياً 
 .بصورة مباشرة أو غري مباشرة

باإلضافة إىل أن املنظمات الوطنية غري احلكومية تقوم بدور هام يف منع وإزالـة العنـف                 - ٥٧
ضد املرأة والعنف العائلي وتقدمي املساعدة والدعم للضحايا والعمل مع مرتكيب العنـف، تقـوم               
مؤسسات التعليم والبحث وغريها من املؤسسات، واملنظمات الدولية غري احلكوميـة ووسـائط     

 .ي األخرى بدور نشط يف سلوفينيا يف هذا اجملالاإلعالم ه
 

 املضايقة اجلنسية يف العمل  
اليت حتظـر املـضايقة اجلنـسية       قانون عالقات العمل     من   ٤٥يعرض التقرير الثالث املادة      - ٥٨

، الـذي أقـر     قـانون املـوظفني   ويرد حظـر املـضايقة اجلنـسية يف العمـل أيـضا يف              . يف مكان العمل  
املضافة حتظر أي سـلوك غـري مرغـوب         ) أ(١٥فاملادة  . ٢٠٠٥ديسمرب  /األولوُعدل يف كانون    

فيه جسديا كان أو لفظيا أو غري لفظي، وأي سـلوك مـن جانـب موظـف حكـومي مـبين علـى               
ظرف شخصي أو خيلق بيئة عمل ختوفية أو عدائيـة أو مهينـة للكرامـة أو إذالليـة أو عـسفية أو                      

 . هجومية ألي شخص أو مهينة لكرامته
 علــى حــاالت املــضايقة اجلنــسية،   قــانون العقوبــات مــن١٨٤وتنطبــق أحكــام املــادة   - ٥٩

بتعريفه انتهاك السالمة اجلنسية عن طريق استغالل املنـصب بأنـه جرميـة ُيعاقـب عليهـا القـانون                   
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تزيد عن مخس سنوات، ويفرض عقوبة بالسجن ملدة سـنة حـىت مثـان سـنوات                 بالسجن ملدة ال  
إىل أن عــدد  )١٨(وتــشري البيانــات اإلحــصائية للــشرطة. هــذه اجلرميــةعلــى الــشكل املــشدد مــن 

. اجلرائم ضد السالمة اجلنسية عـن طريـق اسـتغالل املنـصب كـان متقلبـا يف الـسنوات األخـرية                    
، ٢٠٠٣ جرمية ضـد الـسالمة اجلنـسية عـن طريـق اسـتغالل املنـصب يف عـام                    ١٢فقد ارُتكبت   

 .هذه اجلرائم من النساء وكان معظم ضحايا - ٢٠٠٤ جرمية يف عام ٢١و
ــة عــام   - ٦٠ اجلديــد، أصــبحت قــانون عالقــات العمــل  ، حيــث بــدأ نفــاذ  ٢٠٠٣منــذ بداي

أحكام هذا القـانون الـيت سـبق وصـفها يف تقريـر مجهوريـة سـلوفينيا الثالـث سـارية املفعـول يف                        
 .معاجلة قضايا املضايقة اجلنسية يف العمل

، الـيت ُتلـزم رب      قـانون عالقـات العمـل      مـن    ٢٥ومن أجل توفري املعلومات عـن املـادة          - ٦١
يتعرض فيها أي عامـل للمـضايقة اجلنـسية، قـام مكتـب تكـافؤ         العمل بضمان قيام بيئة عمل ال     

 بتنظـيم مـؤمتر عـن املـضايقة اجلنـسية، موجـه إىل أصـحاب العمـل                  ٢٠٠٣الفرص يف هناية عـام      
رية وأفراد اجلمهور العـاديني واملهنـيني       ونقابات العمال واحملامني والعاملني يف إدارة املوارد البش       

وأرسل املكتب بعد املؤمتر إىل مجيع الـشركات        ). الشرطة، والعدل، واملنظمات غري احلكومية    (
ــام       ــة والقطــاع الع الكــبرية واملتوســطة احلجــم، وإىل نقابــات العمــال واملنظمــات غــري احلكومي

ة، والعـدل ومؤسـسات التعلـيم،       الوزارات والبلديات ومؤسسات الرعاية الصحية واالجتماعي     (
كيــف نتغلــب علــى املــضايقة اجلنــسية يف  ”وثــائق املــؤمتر مرفقــة باملنــشور املعنــون  ) ومــا إليهــا
ــة مــن  “العمــل ــسية يف العمــل    ” وعين ــضايقة اجلن ويف عــام . “إعــالن عــن سياســة مكافحــة امل
لفئـات  ، ُوزعـت علـى ا     “املـضايقة اجلنـسية يف العمـل      ”، أصدر املكتب كراسـة بعنـوان        ٢٠٠٤

 . املستهدفة نفسها
، نظــرت حماميــة تكــافؤ الفــرص بــني املــرأة والرجــل يف مبــادرة تتعلــق  ٢٠٠٣ويف عــام  - ٦٢

)  مـستخدمات    ٥( فثبـت لـديها أن مجيـع املـوقعني علـى املبـادرة               .باملضايقة اجلنسية يف العمـل    
لعمـل  تعرضن للمضايقة اجلنسية من رؤسائهن، وبناء على ذلك، وجهت توصية إىل صـاحب ا             

ويف عـام   . بأن يضع إعالنا عن السياسة ضد املضايقة اجلنسية، وأمتثل صاحب العمـل للتوصـية             
 .، نظرت احملامية يف مبادرة تتعلق باملضايقة اجلنسية٢٠٠٤

، مل يثبت لدى مفتشي العمـل وقـوع أي انتـهاكات تتعلـق باملـضايقة                ٢٠٠٤ويف عام    - ٦٣
ــسية يف العمــل  ــوا عــدة م  . اجلن ــد أهنــم تلق ــساء    بي ــصرح أصــحاهبا بأمســائهن مــن ن كاملــات مل ي

__________ 

 .٢٠٠٥داخلية، وزارة ال: املصدر )١٨( 
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عامالت يطلنب من املفتشني مساعدهتن، ولكنهن رفضن التبليـع عـن هـذه ااملـضايقات بـدعوى        
 .)١٩(أن مرتكبيها كانوا يف أغلب احلاالت رؤساءهن

 
  ٦املادة   
 االجتار باملرأة والبغاء  

دقت مجهوريــة ســلوفينيا علــى  خــالل الفتــرة منــذ تقــدمي التقريــر املرحلــي الثالــث، صــ   - ٦٤
اتفاقية األمم املتحـدة ضـد اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة وعلـى بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة                        

 .االجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفال، املكمل لالتفاقية
) اجلـرائم ضـد الـسالمة اجلنـسية       (١٩، أقرت تعـديالت علـى الفـصل         ٢٠٠٤ويف عام    - ٦٥

مـايو  /ويف أيـار  . مـن قـانون العقوبـات     ) رائم ضـد اإلنـسانية والقـانون الـدويل        اجلـ  (٣٥والفصل  
، بــدأ نفــاذ تعــديالت علــى قــانون العقوبــات ُتعــرِّف اســتغالل البغــاء يف مــادة جديــدة    ٢٠٠٤

والعمـل كوكيـل    ) ١٨٥املـادة   (، وهكذا أدجمت التعاريف السابقة جلرمية القوادة        )١٨٥املادة  (
ــاء  ــادة (يف البغ ــاء شــخص آخــر بغــرض      و). ١٨٦امل ــاون يف بغ ــا التع ــة بأهن ــرِّف هــذه اجلرمي ُتع

االستغالل، وتعويد أو إغواء شخص آخر على البغاء أو احلصول على شـخص آخـر ألغـراض                 
ويعاقب مرتكب هـذه اجلرميـة بالـسجن مـن ثالثـة أشـهر إىل       . البغاء بالقوة أو التهديد أو احليلة    

د قاصـر أو ضـد عـدة أشـخاص أو يف رابطـة              مخس سـنوات، أمـا إذا ارُتكبـت هـذه اجلرميـة ضـ             
 .إجرامية، يعاقب اجلاين بالسجن من سنة إىل عشر سنوات

ــدة    - ٦٦ ــادة جديـ ــضا مـ ــات أيـ ــانون العقوبـ ــار  )أ(٣٨٧ويتـــضمن قـ ــة االجتـ ــرِّف جرميـ ، ُتعـ
 منـع وقمـع ومعاقبـة       للربوتوكـو ئم وفقـا    اوباإلضافة إىل تعريـف هـذه اجلـر       . بالكائنات البشرية 

، تتـضمن املـادة أيـضا شـكال مـشددا مـن هـذه               ص، وخباصـة النـساء واألطفـال      ااالجتار باألشـخ  
اجلرميــة إذا ارتكبــها اجلــاين ضــد قاصــر أو بالتهديــد أو باالحتيــال أو االختطــاف أو باســتغالل   

ــة     . املنــصب، أو بغــرض إكــراه شــخص علــى احلمــل أو اإلخــصاب األنبــويب ممــا يــشدد العقوب
لظــروف الــيت ترتكــب فيهــا اجلرميــة يف إطــار رابطــة   واألشــكال املــشددة مــن اجلــرائم تــشمل ا 

وحتــدد عقوبــة . إجراميــة منظمــة ُمقامــة لتنفيــذ هــذه األفعــال أو للحــصول علــى حــصائل عاليــة
السجن على هذه اجلرائم مـن سـنة إىل عـشر سـنوات، بينمـا يعاقـب مرتكـب اجلرميـة املـشددة                       

 .تقل عن ثالث سنوات بالسجن مدة ال
 الـــذي يـــنظم قـــانون محايـــة الـــشهود،، مت إقـــرار ٢٠٠٥يـــسمرب د/ويف كـــانون األول - ٦٧

الشروط واإلجراءات حلماية الشهود وغريهم من األشخاص املعرضني للتهديد بسبب تعـاوهنم            
__________ 

  .٢٠٠٤تقرير عن أعمال مفتشيات العمل جبمورية سلوفينيا يف عام : املصدر )١٩( 



CEDAW/C/SVN/4
 

34 07-35127 
 

ومـىت بـدأ نفـاذه فإنـه سـيوفر، فـضال عـن ذلـك، محايـة فعالـة ومالئمـة                      . يف اإلجراءات اجلنائيـة   
 األشـخاص املعرضـني للتهديـد، شـريطة تـوافر           لضحايا االجتار بالكائنات البـشرية وغريهـم مـن        

 . من القانون١٠الشروط الالزمة حلماية األشخاص املهددين كما تعرفهم املادة 
.  جرميــة، تتعلــق باالجتــار بالكائنــات البــشرية  ١٤، عاجلــت الــشرطة ٢٠٠٤ويف عــام  - ٦٨

جنائيـة باسـم    ، ُرفعـت دعـوى      ) مـن قـانون العقوبـات      ٣٨٧املـادة   (وبالنسبة جلرميـة االسـترقاق      
وبالنـسبة إىل جرميـة القـوادة كمـا هـي ُمعرفـة يف       . مخس ضحايا، كلهم نساء يف السن القانونية  

مكتـب املـدعي العـام مباشـرة تقريـر حـول االشـتباه        إىل ، قُـدم  قانون العقوبـات  من ١٨٥املادة  
إىل وقُــدمت . بارتكــاب جرميــة اســترقاق، وتقريــران حــول االشــتباه بارتكــاب جرميــة القــوادة   

ــران مــن خــرباء عــن جرميــة        ــة وتقري مكاتــب املــدعني العــامني املختــصني مخــس دعــاوى جنائي
ويف واحدة من القضايا حول اسـتغالل البغـاء ارتكبـت فيهـا             . استغالل البغاء اليت ُعرفت جمددا    

اجلرمية لإلضرار بامرأة، غريِّ املـدعي العـام التعريـف القـانوين هلـذه اجلرميـة فجعلـها جرميـة اجتـار                      
 شخــصا، وكانــت املــصابات  ١٢جمموعــه  وقُــدمت دعــاوى ضــد مــا  .)٢٠(بالكائنــات البــشرية

 . منهن ضحايا االجتار بالكائنات البشرية١٩كلهن نساء، واعُتربت ) ٢٥(
 جرميــة مبوجــب مــواد قــانون العقوبــات الــيت كانــت  ١٦، اكتــشفت ٢٠٠٣ويف عــام  - ٦٩

 ٢٤،كــان عــدد املــشتبه فــيهم )قاقالقــوادة وعــرض أشــخاص للبغــاء واالســتر(ســارية حينــذاك 
 جـرائم كـان فيهـا عـدد املـشتبه فـيهم         ٩، اكتـشفت    ٢٠٠٤ويف عـام    . ٢٢اجملين علـيهم     وعدد
، وذلك يف إ طار مواد قانون العقوبات املـذكورة أعـاله ومـواده املعدلـة             ٢٩ واجملين عليهم    ١٢

 .٢٠٠٤مايو /اراليت بدأ نفاذها يف أي) استغالل البغاء واالجتار بالكائنات البشرية(
وجاء يف بيان للشرطة أن االجتار بالكائنات البشرية يف سلوفينيا، خاصة املـرأة، يـرتبط                - ٧٠

وأعمــال التحــري والتحقيــق فيمــا يتعلــق باالجتــار بــاملرأة تتطلــب  . حــصرا باالســتغالل اجلنــسي
ن مهــارة وجهــدا كــبريين، خاصــة بــسبب التعــاريف القانونيــة اجلديــدة لألشــكال املكــشوفة مــ  

مث إن مجــع وبقــاء األدلــة ضــد األشــخاص املــشتبه يف أهنــم يــستغلون إزالــة الــصفة          . اجلــرائم
اإلجرامية عن البغاء ويعملون مع جنـاة مـن اخلـارج، يتوقـف أساسـا علـى التعـاون مـن جانـب             

 . الضحايا
ــشرية، تقــوم       - ٧١ ــات الب ــق يف االجتــار بالكائن ــة التحــري والتحقي ومــن أجــل حتــسني عملي

لعامــة للــشرطة بتنفيــذ بــرامج واســعة لتــدريب الــشرطة، يــشترك فيهــا خــرباء مــن           املديريــة ا
املؤسسات الوطنية واألجنبية واملنظمات غري احلكوميـة، علـى غـرار بـرامج التـدريب املوصـوفة                 

__________ 

 .٢٠٠٤تقرير عن أعمال الفريق العامل املشترك بني الوزارات ملكافحة االجتار بالكائنات البشرية، : املصدر )٢٠( 
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 مـن اتفاقيـة   ٥يف اجلزء الذي يشري إىل منع العنف ضـد املـرأة يف سـياق اإلبـالغ مبوجـب املـادة           
 . العنف ضد املرأةالقضاء على مجيع أشكال

ــه عــام  /ويف متــوز - ٧٢ ــة ا، وقعــت وزارة الد٢٠٠٣يولي ــزام خلي ــة  : إعــالن االلت تــشريع حلال
، الذي أعلنت فيه سلوفينيا التزامها بتقدمي املساعدة واحلمايـة          ضحايا االجتار بالكائنات البشرية   

/ ويف أيلـول . ناسـب هلـم  املالئمتني لضحايا االجتار بالكائنات البشرية وتوفري الوضع القـانوين امل     
اتفـاق التعـاون يف     يـة سـلوفينيا     ر، أبرمـت وزارة الداخليـة واملـدعي العـام جلمهو          ٢٠٠٣سبتمرب  

 مــع منظمــة ميــدان تــوفري املــساعدة لــضحايا االجتــار بالكائنــات البــشرية يف مجهوريــة ســلوفينيا 
ــضحايا االجتــار         ــدعم ل ــساعدة وال ــامج امل ــذ برن ــيت تنف ــة، ال ــوتش غــري احلكومي ــات كلي بالكائن

حيدد االتفاق إجراءات التـشغيل والتعـاون املعـني يف تقـدمي املـساعدة للـضحايا، مبـا يف            . البشرية
ذلك وضع تشريعات بشأن وضعهم القانوين يف الدولة، وتقـدمي مـساعدة متكاملـة ومعلومـات        

ميـنح  و. إىل الضحايا أثناء عملية إعادة التأهيل، فـضال عـن التعـاون مـع سـلطات إنفـاذ القـانون                
االتفــاق إقامــة مؤقتــة مــدهتا ثالثــة أشــهر يف مجهوريــة ســلوفينيا للــضحايا املقــيمني يف مجهوريــة   

 ملــدة ثالثــة ةوتــصدر الــسلطات املختــصة اإلذن باإلقامــة املؤقتــ. ســلوفينيا بــصورة غــري قانونيــة 
. أشهر على أساس شهادة تثبت أن الـضحية مقيمـة يف مـأوى آمـن مقـدم مـن مجعيـة كليـوتش                      

ــساعدة       وختــصص  ــضرورية، باإلضــافة إىل امل ــات ال ــضحية بكــل املعلوم ــد ال ــرة لتزوي ــذه الفت ه
التعـاون    هذه، قد تقرر الـضحية  “التأمل”وبعد فترة   .  االجتماعية والطبية والقانونية   -النفسية  

ويف بعــض احلــاالت الــيت ميكــن فيهــا أن تكــون شــهادة الــضحية هامــة  . يف اإلجــراءات اجلنائيــة
ة، ميكــن للــسلطة اإلداريــة، أن تــصدر، بنــاء علــى إعــالن مــن املــدعى العــام  جــراءات اجلنائيــلإل

ية سلوفينيا، إذنـا بإقامـة مؤقتـة اسـتنادا إىل أسـباب موضـوعية أخـرى كمـا هـو                     راألعلى جلمهو 
ا حــدث أثنــاء فتــرة ذوإ. تزيــد صــالحيته عــن ســنة القــانون األجانــب  مــن ٤٠مــبني يف املــادة 

إلجراءات اجلنائيـة الـيت تـشارك فيهـا الـضحية كـشاهد مل تنتـه                صالحية اإلذن بإقامة مؤقتة أن ا     
وبعد اختتام اإلجراءات اجلنائية، ميكـن متديـد        . جاز متديد اإلذن حىت انتهاء اإلجراءات اجلنائية      

إذن اإلقامة املؤقتة للضحية اليت شاركت فيها لفترة أخرى بناء على أسـباب موضـوعية أخـرى                 
انـب علـى أسـاس شـهادة مـن مجعيـة كليـوتش بـأن الـضحية                   من قـانون األج    ٤٠مبوجب املادة   

 .مدرجة يف برنامج إلعادة التأهيل
سبق لسلوفينيا أن ذكرت يف تقريرهـا املرحلـي الثالـث أن حكومـة مجهوريـة سـلوفينيا                   - ٧٣

 ملكافحة االجتار يف الكائنـات البـشرية،        ٢٠٠١أنشأت فريقا عامال مشتركا بني الوزارات عام        
جتــار يف الكائنــات البــشرية ومــساعدة    ســة احلكومــة املتعلقــة مبكافحــة اال   مهمتــه تنــسيق سيا 

وبناء على مقتـرح أعـده الفريـق العامـل املـشترك بـني الـوزارات، اعتمـدت احلكومـة                    . الضحايا
تـشغيل  وخطة العمل تقوم علـى       .٢٠٠٤خطة عمل ملكافحة االجتار يف الكائنات البشرية عام         
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 وغريها من املؤسسات واملنظمات املمثلة يف الفريق العامـل          مجيع الوزارات واملكاتب احلكومية   
الــوزارات، الــشرطة، اجلمعيــة الوطنيــة، املــدعى العــام األعلــى جلمهوريــة ســلوفينيا، املنظمــات  (

ملنــع االجتــار يف الكائنــات البــشرية ومحايــة ) الدوليــة والوطنيــة غــري احلكوميــة ووســائط اإلعــالم
 و التعــاون الــدويل للمــوظفني واملــسؤولني واملتطــوعني  وتقــوم أيــضا علــى التــدريب . الــضحايا

 .جتار يف الكائنات البشرية يف أثناء عملهمالذين يعاجلون ميدان اال
، اضطلعت منظمة اهلجرة الدولية واملنظمة غري احلكومية ملعهد الـسالم          ٢٠٠٣يف عام    - ٧٤

 الدراسـة إىل أن سـلوفينيا       وخلصت. بدراسة حبثية عن االجتار يف الكائنات البشرية يف سلوفينيا        
بلــد مقــصد وبلــد منــشأ وبلــد عبــور وأن االجتــار يف الكائنــات البــشرية مقــصور عمومــا علــى    

وتعــرض الدراســة تقــديرات مجعيــة كليــوتش،  . االجتــار يف املــرأة ألغــراض االســتغالل اجلنــسي 
ــضحايا االجتــ       ــساعدة ل ــدم امل ــيت تق ــدة يف ســلوفينيا ال ــة الوحي ار يف وهــي املنظمــة غــري احلكومي

 امـرأة ميكـن أن يكـن ضـحايا أو           ٢ ٥٠٠ و   ١ ٥٠٠الكائنات البشرية، وهـي أن هنـاك مـابني          
أن يـــصبحن ضـــحايا لالجتـــار يف الكائنـــات البـــشرية، والـــسفر ســـنويا إىل أوروبـــا الغربيـــة         

 .سلوفينيا عرب
 

 ٧املادة   
 املرأة يف احلياة العامة والسياسية  

ســتكملت مجهوريــة ســلوفينيا اسة مــن هــذا التقريــر، كمــا ورد ســابقا يف الفقــرة اخلامــ - ٧٥
دستورها حبكم يتعلق بتعزيز تكافؤ الفرص بني املرأة والرجـل بالنـسبة إىل الترشـيح النتخابـات              

 .هيئات الدولة وهيئات اجملتمعات احمللية بإدراج تدابري خاصة بذلك يف التشريع
رص بــني املــرأة والرجــل يف  وحــىت قبــل اعتمــاد التعــديل الدســتوري بــشأن تكــافؤ الفــ   - ٧٦

الـذي كـان    ،  قـانون انتخـاب األعـضاء الـسلوفينيني للربملـان األورويب          الترشيح لالنتخابات، أقر    
 ٩ الفقـرة  انظـر ( يف املائـة  ٤٠تقـل حـصة املـرأة والرجـل عـن       أول قانون انتخايب يشترط أن ال   

/  حزيـران  ١٣يف  (فينيني  ويف أول انتخابات ألعـضاء الربملـان األورويب الـسلو         ). من هذا التقرير  
 مرشـــحا يف قائمـــة املرشـــحني ٩١ يف املائـــة بـــني ٤٥,١كانـــت حـــصة املـــرأة ) ٢٠٠٤يونيـــه 

ونظــم مكتــب تكــافؤ الفــرص اجتماعــا عامــا قبــل االنتخابــات للربملــان األورويب،   . لالنتخــاب
وكانــت نتيجــة االنتخابــات مثــاال . حــضرته املرشــحات لالنتخــاب مــن مجيــع قــوائم املرشــحني

ــدا ــساء       جي ــالث ن ــاك اآلن ث ــشريع االنتخــايب، الن هن ــدابري خاصــة يف الت ــة إدراج ت ــى أمهي  عل
 .ني السبعة يف الربملان األورويبيبني األعضاء السلوفين)  يف املائة٤٢,٩(
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 مـن   ٣  و ٢وكما ورد يف هذا التقريـر، يف اجلـزء الـذي يتنـاول تنفيـذ أحكـام املـادتني                     - ٧٧
 انظـــر( تعـــديالت علـــى قـــانون االنتخابـــات احملليـــة  ٢٠٠٥ يوليـــه/االتفاقيـــة، أُقـــرت يف متـــوز

 ).٧ الفقرة
ــة ســلوفينيا بإعــداد    - ٧٨ ــة مجهوري ــات    وتقــوم حكوم ــانون انتخاب ــانون يعــدل ق مــشروع ق

ستحدد فيه أيضا التدابري املتعلقة بتعزيز تكـافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل يف                 اجلمعية الوطنية،   
 .ة جلمهورية سلوفينياالترشيح النتخابات اهليئة التشريعي

ــة ســلوفينيا   حوأصــدرت  - ٧٩ ــة مجهوري ــل     كوم ــدأ التمثي ــذ مب ــايري لتنفي ــنظم املع مرســوما ي
وذلك من أجل إقامة متثيـل متـوازن للمـرأة والرجـل            ) ١٦ الفقرة   انظر (املتوازن للمرأة والرجل  

.  مـن االتفاقيـة    ٣و   ٢يف املناصب التعيينية كما هو مبني يف اجلزء املتعلق بتنفيذ أحكام املادتني             
ــات        ــرأة يف اهليئ ــل امل ــات الــيت مجعهــا ورصــدها مكتــب تكــافؤ الفــرص، بقــي متثي ــا للبيان ووفق

. احلكومية ويف الوفود وجمالس اخلرباء والكيانات العامة كما كـان قبـل صـدور املرسـوم تقريبـا          
وجمـالس  ووفقا لتقديرات املكتب، حياول الـذين يقترحـون تـشكيل اهليئـات احلكوميـة والوفـود              

 من االستثناءات الـيت تـسمح بإمهـال مبـدأ التمثيـل املتـوازن يف إطـار                  ةإليها االستفاد  اخلرباء وما 
وُتستعمل هذه االستثناءات ملصلحة متثيل الرجـل يف ميـادين املـال            . الظروف احملددة يف املرسوم   

ــة       ــشؤون االجتماعي ــدان العمــل واألســرة وال ــا يف مي ــدفاع، أم ــصاد والنقــل وال ــيم واالقت والتعل
وهبـذه الطريقـة، يبقـى التقـسيم جزئيـا بـني            . فتٍُستعمل االستثناءات عمومـا ملـصلحة متثيـل املـرأة         

، ولـذلك حيـاول   “نـاث اإل” و تلـك الـيت تـسود فيهـا          “الذكور”ميادين العمل اليت يسود فيها      
مكتب تكافؤ الفرص، عن طريق الرصد والتـذكري بواجـب احتـرام األنظمـة املعتمـدة، تـشجيع           

 .تقدم يف حتقيق التوازن بني اجلنسني يف تكوين اهليئات احلكومية والوفود وجمالس اخلرباءال
ويف التقرير الثالث عـن تنفيـذ أحكـام االتفاقيـة، أبلغـت سـلوفينيا اللجنـة أن األحـزاب                     - ٨٠

، بأن تقدم كـل أربـع سـنوات         قانون تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل     السياسية ملزمة، يف إطار     
دد فيها موقفها من قـضية التمثيـل املتـوازن لكـال اجلنـسني، وأن حتـدد، بنـاء علـى هـذا                       خطة حت 

املوقف، الطرق والتـدابري الالزمـة للتـشجيع علـى حتقيـق متثيـل أكثـر توازنـا للمـرأة والرجـل يف                       
اهليئات احلزبيـة، ويف قـوائم املرشـحني النتخابـات اجلمعيـة الوطنيـة وانتخابـات هيئـات اجملتمـع                    

ــة احمللــي  وكــذلك فــإن مبلــغ الغرامــة املفــروض علــى األحــزاب    . وانتخابــات رئــيس اجلمهوري
 ٦، قـدمت  ٢٠٠٥ديـسمرب  /  كـانون األول ١وحـىت   . السياسية ملخالفة هذا النظام حمدد أيـضا      

 أحـزاب   ٧أحزاب سياسية فقط خطة من هذا القبيل إىل مكتب تكافؤ الفـرص، بينمـا أعلنـت                 
 أحـزاب   ٥وأبلغت  .  على أبعد تقدير   ٢٠٠٦األول من عام    اعتماد اخلطة وتقدميها يف النصف      

هنـا ملتزمـة فعـال وفقـا     تنوي اعتماد خطة عمـل مـن هـذا القبيـل أل     سياسية املكتب خطيا أهنا ال   
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 حزبـا   ١٩ومل جيب على دعـوات املكتـب اخلطيـة          . لقوانينها بتحقيق متثيل متوازن بني اجلنسني     
لـت الرسـالة األخـرية الـيت أرسـلها املكتـب يف              أحزاب أمه  ٩منها حزب برملاين واحد، حىت أن       

ومل يـشرع املكتـب بعـد بـأي إجـراءات لفـرض             .  مشفوعة بإيصال للـرد    ٢٠٠٥أغسطس  /آب
غرامــة علــى أي مــن األحــزاب الــسياسية، ألن األنفــع مــن فــرض الغرامــات، يف تقــديره، هــو     

للمـرأة والرجـل يف      نالتعاون مع األحزاب السياسية بغرض زيادة وعيهـا بأمهيـة التمثيـل املتـواز             
وفضال عن ذلك، فإن عـددا مـن األحـزاب          . هيئات احلزب السياسي ويف الترشيح لالنتخابات     

اليت مل جتب على مبادرات املكتب األخرية هي أحزاب تعمل علـى مـستوى حملـي معـني أو أن                
تعقــد اجتماعــات منتظمــة أو أن هيئــات  عــضويتها حمــدودة جــدا وتركيبــها ضــعيف، حييــث ال

 .جتتمع إال نادرا جدا لقرار فيها الصنع ا
 

 املرأة يف مناصب صنع القرار السياسي  
علــى الــرغم مــن أن نــصيب املــرأة يف قــوائم مرشــحي األحــزاب الــسياسية النتخابــات   - ٨١

 يف املائـة عـام      ١٨,٦، نـساء و     ١٩٩٢ يف املائـة عـام       ١٤,٨(اجلمعية الوطنية يتزايد شيئا فشيئا      
ظـل معـدل النجـاح    ) ٢٠٠٤ يف املائـة عـام     ٢٤,٩، و   ٢٠٠٠ عـام     يف املائة  ٢٣,٤، و   ١٩٩٦
 ١٢,٢مـرأة أو  ا ١١ انُتخبـت   ٢٠٠٤ففي انتخابـات اجلمعيـة الوطنيـة األخـرية عـام            . منخفضا

 يف املائــة ومل ١٣,٣يف املائــة وبعــد التوزيــع النــهائي للمقاعــد يف اجلمعيــة، كانــت حــصة املــرأة 
وحـصة املـرأة يف اجمللـس الـوطين أدىن، حيـث            . الـسابقة تتغري هذه النـسبة مقارنـة بفتـرة الواليـة           

، وهـذا   ٢٠٠٢ عضوا بعد االنتخابات األخرية يف عـام         ٤٠بني  )  يف املائة  ٧,٥( نساء   ٣توجد  
 . )٢١(أقل حىت باثنتني من الوالية السابقة

ــوان ٢٠٠٤وأجــري يف عــام  - ٨٢ ــة العامــة عــام  ” حبــث بعن  مــن ٢٠٠٤انتخابــات اجلمعي
ومشـل املـشروع حتلـيال    .  بعد االنتخابـات األخـرية للجمعيـة العامـة       “أة والرجل منظور متثيل املر  

لقوائم املرشـحني لألحـزاب الـسياسية، وبراجمهـا وقوانينـها مـن منظـور كفالـة التمثيـل املتـوازن                    
للجنــسني ومنــاظرات املرشــحني قبــل االنتخــاب يف وســائط اإلعــالم، وحتليــل نتــائج االنتخــاب 

 .ادة متثيل املرأة يف الربملانوالتدابري املقترحة لزي
هو احلال على الصعيد الوطين، فإن متثيل املرأة يف مناصب صـنع القـرار            وعلى غرار ما   - ٨٣

فحـصة املـرأة يف قائمـة املرشـحني للعـضوية يف            . السياسي منخفض علـى املـستوى احمللـي أيـضا         
، كانـت   ٢٠٠٢ألخـرية عـام     يف االنتخابـات ا   (جمالس املدينة ويف اجملالس البلدية ازدادت قلـيال         

، ولكن حصة املرأة يف االنتخاب ظلت أدىن كثريا من حـصة نظريهـا              ) يف املائة  ٢١حصة املرأة   
__________ 

 .١٦ و ١٥، اجلدوالن ٢انظر التذييل  )٢١( 
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 يف  ١٣,١ كانت حصة املنتخبات لعـضوية اجملـالس         ٢٠٠٢ويف االنتخابات احمللية عام     . الرجل
 يف املائـة    ٦,٢وحصة املنتخبات ملنـصب الُعمـدة       )  يف املائة  ١١,٧ كانت   ١٩٩٨يف عام   (املائة  

وبــالنظر إىل التطــورات اجلديــدة الــيت أحــدثها ).  يف املائــة٤,٢ كانــت النــسبة ١٩٩٨يف عــام (
 من املمكن أن نتوقع أن يكون متثيل املرأة بـني املنتخـبني   قانون تعديل قانون االنتخابات احمللية،   

 . )٢٢(من أعضاء اجملالس والُعمد أعلى يف كل مرة جتري فيها االنتخابات احمللية

، كان للروماويني يف منطقة سكن طائفـة الرومـا   قانون احلكم الذايت احمللي   على أساس    - ٨٤
يف ( عــضوا مــن الرومــاويني يف اجملــالس ١٩ومــن بــني . األصــلية ممثــل معــني يف اجمللــس البلــدي 

 يف املائــة علــى  ٥,٢، كانــت هنــاك امــرأة واحــدة عــضوا يف اجمللــس، أو      )٢٠٠٢انتخابــات 
 .التوايل
جمموع عدد األعـضاء    ( نساء للربملان األورويب     ٣، انتخبت   ٢٠٠٤ويف انتخابات عام     - ٨٥

وهـذه النـسبة،    .  من هذا التقرير   ٩، كما هو مبني يف الفقر       )٧السلوفينيني يف الربملان األورويب     
 . يف املائة، تتجاوز كثريا متوسط معدل متثيل املرأة يف الربملان األورويب٤٢,٩

 
 كومةاملرأة يف احل  

ابـات األخـرية   خفبعـد االنت  . متثيل املـرأة مـنخفض أيـضا يف حكومـة مجهوريـة سـلوفينيا              - ٨٦
 يف املائـة، وهـذا أقـل بكـثري ممـا كـان        ٥,٩ توجد وزيرة واحدة يف احلكومـة، متثـل          ٢٠٠٤عام  

 يف  ٢٠نـسبة التمثيـل     (، حيث كانت هناك ثالث وزيـرات يف احلكومـة           ٢٠٠٠بعد انتخابات   
األمـني العـام، رئـيس األمانـة العامـة للحكومـة رجـال، وبـني األمنـاء أربـع نـساء،             وكان  ). املائة
 . يف املائة٢٢,٢ميثل  مما
ة العامة أكثر توازنا بقليـل      اروالتمثيل بني اجلنسني يف السلطات احلكومية وهيئات اإلد        - ٨٧

املـسؤولني  ة بـني كبـار      أ كانت حـصة املـر     ٢٠٠٤ففي عام   . مقارنة بالتمثيل يف اجملال السياسي    
وحـصة املـرأة بـني      .  يف املائة، وكانت حـصتها أقـل مـن ذلـك يف املناصـب العليـا                ٥٢اإلداريني  

 يف املائــة، وأعلــى حــصة للمــرأة كانــت بــني   ٢٥,٦املــسؤولني املعيــنني يف مناصــب املفوضــني  
ــة   وأدىن حــصة بــني املــديرين العــامني للمــديريات   )  يف املائــة٣٨,٥(رؤســاء املكاتــب احلكومي

 .)٢٣() يف املائة١٣,٣(

 يف املائــة، وكانــت ٣٦,٢، كــان حـصة املــرأة يف األجهــزة احلكوميـة   ٢٠٠٤ويف عـام   - ٨٨
وأعلى قليال يف جمـالس     )  يف املائة  ١١,٣(يكون يف اهليئات احلكومية العاملة       متثيل املرأة أدىن ما   

__________ 

 .١٧ل ، اجلدو٢انظر التذييل  )٢٢( 
 .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١، احلالة كما هي يف ٢٠٠٥وزارة اإلدارة العامة : املصدر )٢٣( 
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وكانــت ). ملائــة يف ا٣٨,٣(ويف األفرقــة العاملــة التابعــة للحكومــة )  يف املائــة٣٥,٧(احلكومــة 
والوضـع  .  يف املائـة   ٢١,٨حصة املرأة بني ممثلي مجهوريـة سـلوفينيا يف اهليئـات العاملـة الدوليـة                

مماثل أيضا فيما يتعلق باملمثلني احلكوميني واملمـثلني يف مؤسـسات القطـاع العـام، والـشركات                 
والنـسبة  . ائــة  يف امل  ٢٠,٢املسامهة والشركات احملدودة املـسؤولية، حيـث كانـت حـصة املـرأة              

 يف املائــة؛ ويف ٤٨,٩بــني ممثلــي احلكومــة مــن اجلنــسني متوازنــة نــسبيا، حيــث متثــل املــرأة          
ــن متثيــل الرجــل يف مؤســسات الرعايــة            ــى م ــل املــرأة أعل ــان متثي ــاع العــام ك مؤســسات القط

 .)٢٤() يف املائة نساء٧٠,٨(ويف مراكز العمل االجتماعي )  يف املائة نساء٧١,٤(االجتماعية 

 
 املرأة يف القضاء  

حــصة القاضــيات يف الفــرع القــضائي مــن الــسلطة أعلــى وســطيا مــن حــصة القــضاة      - ٨٩
ــا تــضم  . الرجــال وازدادت قلــيال خــالل الــسنوات األخــرية    ٤ أعــضاء منــهم ٩فاحملكمــة العلي

 يف املائــة، وتــشغل قاضــية واحــدة منــصب رئــيس  ٤٤,٤قاضــيات يف احملكمــة الدســتورية، أي 
.  يف املائــة ٧٠,٥ كانــت نــسبة النــساء بــني مجيــع القــضاة      ٢٠٠٤ويف . ريةاحملكمــة الدســتو 

تكــون يف  وأعلــى مــا)  يف املائــة٣٤,٢(تكــون يف احملكمــة العليــا  وكانــت حــصة املــرأة أدىن مــا
وعلــى الــرغم مــن أن  ).  يف املائــة٧٧,٢(ويف احملــاكم احملليــة )  يف املائــة٨٣,٣(حمــاكم العمــل 

كمـة االجتماعيـة،    حمل ماعدا احملكمة العليا وحمكمة العمل العليا وا       القاضيات غالبات يف احملاكم،   
، ويف ) حمكمـة حمليـة    ٤٤من جممـوع    ( حمكمة حملية    ٢٤فإهنن يشغلن مناصب رؤساء حماكم يف       

مــن جممــوع (، ويف اثنــتني مــن حمــاكم العمــل  ) حمكمــة١١مــن جممــوع ( حمــاكم املــديريات ٦
كمة عمـل وحمكمـة اجتماعيـة وحمكمـة عمـل           ومن القاضيات أيضا رؤساء حمل    ). حماكم عمل  ٣

 .)٢٥(أعلى وحمكمة اجتماعية أعلى وواحدة من أربع حماكم أعلى
بيـد أن حـصتها يف       .وحصة املرأة بـني املـدعني العـامني أعلـى قلـيال مـن حـصة الرجـل                  - ٩٠

مكتـب املـدعي العـام بــني املـوظفني األقـدم تـنخفض كلمــا ارتفـع التسلـسل اهلرمـي يف مكتــب          
 ٤٥ويف مكاتب املدعي العام يف املديريات تبلغ نسبة املرأة بـني املـوظفني األقـدم                . العاماملدعي  

وتـشغل امـرأة أيـضا      .  يف املائـة   ٤٥يف املائة وتبلغ هذه النـسبة يف مكتـب املـدعي العـام األعلـى                
 .منصب مدع عام للدولة

__________ 

 .٢٠٠٤مارس / آذار١٧، احلالة كما هي يف  /http://interispo.sigov.si/delovnatelesa: املصدر )٢٤( 
ــة كمــا هــي يف   htt://www.sodisce.si/vsrs/default.asp?idall=1254&showin=all: املــصدر )٢٥(  ــه / متــوز١٢احلال يولي

 .١٨، اجلدول ٢، انظر التذييل ٢٠٠٥
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 املرأة يف االقتصاد ويف منظمات أرباب العمل والنقابات املهنية   
يزال عدد النساء منخفضا يف املناصـب القياديـة يف الـشركات ومنظمـات الـشركاء                 ال - ٩١

االجتماعيني وغريها من الرابطات واملنظمـات رغـم أن حـصة املـرأة يف املناصـب العليـا كانـت                
يف عــام ( يف املائــة ٤ة متثــل أ كانــت املــر٢٠٠٣ففــي عــام . يف تزايــد خــالل الــسنوات األخــرية

 يف  ٢٢ ؤسـاء جمـالس إدارة أكـرب الـشركات والكيانـات االقتـصادية، و             بـني ر  )  ال أحد  ٢٠٠٠
وبني األشخاص الذين يـشغلون مناصـب إداريـة كانـت نـسبة             . املائة بني أعضـاء جمالس اإلدارة    

وكان هناك مائة من أجنح املؤسسات والشركات يف سلوفينيا يرأسـها            .)٢٦( يف املائة  ٣٤النساء  
 .)٢٧( مديرات٣ مديرا و ٩٩
. يف مجيع احتادات النقابات املهنية الرئيسية يف سلوفينيا، يشغل منصب الرئاسة رجـل            و - ٩٢

يـة لنقابـات العمـال الـيت هـي أعـضاء يف احتـادات، أظهـر أن                  اروقد أجـري استقـصاء للبنيـة اإلد       
الرؤساء معظمهم من الرجال، أمـا املـرأة فتـشغل أكثـر بقليـل منـصب نائـب الـرئيس، علـى أن                       

 .فضة جداتزال منخ حصتهن ال
ــاب العمــل    - ٩٣ ــل يف منظمــات أرب ــة   (والوضــع مماث ــسلوفينيا، غرف ــاب العمــل ب رابطــة أرب

توجــد أي امــرأة يف املنــصب   ، حيــث ال)بــسلوفينيا التجــارة والــصناعة، غرفــة الفنــون اليدويــة 
يف اجمللـس اإلداري لرابطـة      )  يف املائـة   ٢٠( هناك ثالثـة أعـضاء إنـاث        . األعلى، منصب الرئيس  

ــاب ا ــسلوفينيا أرب ــسلوفينية، ال  .)٢٨(لعمــل ب ــصناعة ال ــة التجــارة وال ــرأة   ويف إدارة غرف ــشغل امل ت
ونـسبة  . سوى منـصبني مـن مخـسة مناصـب، ومهـا منـصب نائـب الـرئيس ومنـصب أمـني عـام                      

 .)٢٩( يف املائــة٣٨,٥ املنــاطق لغــرف التجــارة والــصناعة الــسلوفينيةجمــالس النــساء بــني مــديري 
 يف املائـة مـن النـساء بـني          ٨لسلوفينية من رجال فقط، بينما توجد       وتتكون إدارة غرفة الفنون ا    

الفنـون  جمـالس   يف ةمناصـب الـسكرتاري  يف وتغلـب املـرأة   . غرف الفنون باملنـاطق جملس رؤساء  
 .)٣٠( يف املائة٧١املناطق، إذ متثل اليدوية 

__________ 

ــصدر )٢٦(  ــات  : http://www.europa.eu.int/comm/employment_men_stats/index_en.htm: املـ ــدة بيانـ ــرأة -قاعـ  املـ
 .٢٠٠٥والرجل يف صنع القرار، 

غرفـة التجـارة والـصناعية بـسلوفينيا، البيانـات يف           : املـصدر . كل شركة تستخدم مـديرين اثـنني وكالمهـا رجـل           )٢٧( 
 .٢٠٠٤فرباير /شباط ٢

 .www.zds.si. ٢٠٠٤ العمل السلوفينية، حساباهتا اخلاصة، برابطة أربا: املصدر )٢٨( 
 .www.gzs.si. ٢٠٠٤غرفة التجارة والصناعة السلوفينية، حساباهتا اخلاصة، : املصدر )٢٩( 
 .www.ozs.si. ٢٠٠٤غرفة الفنون السلوفينية، حساباهتا اخلاصة، : املصدر )٣٠( 
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 مبادرات اجملتمع املدين   
التحـالف إلقامـة متثيـل متـوازن للمـرأة          د  سبق لنا أن حتدثنا يف التقرير الثالث عن جهـو          - ٩٤

وقد كان للتحالف يف الـسنوات الـسابقة تـأثري يف تعـديالت التـشريع               . والرجل يف احلياة العامة   
 انظـــر(االنتخـــايب، هبـــدف حتقيـــق متثيـــل متـــوازن للمـــرأة والرجـــل يف مجيـــع اهليئـــات املنتخبـــة 

 ). ٥ الفقرة
تعـززت قـدرات املنظمـات غـري احلكوميـة علـى            ويف الفترة منذ تقدمي التقريـر األخـري،          - ٩٥

. تشجيع مشاركة املرأة يف اجملـال الـسياسي، السـيما املـرأة مـن الفئـات االجتماعيـة املستـضعفة              
، قام أحد مراكز املديريات للمساواة بني اجلنسني يف إطـار االتفـاق             ٢٠٠٣يونيه  /ففي حزيران 

ــوان      ــي بعن ــشروع حمل ــذ م ــتقرار بتنفي ــق باالس ــساء”املتعل ــذلك   ن ــام ب ــستطعن القي ــا ي ، “ الروم
يستهدف تشجيع نساء الرومـا علـى املـشاركة بـصورة أنـشط يف احليـاة العامـة والـسياسية ويف                     

 .شبكة املنظمات غري احلكومية للمساواة بني اجلنسني
 

 ٨املادة   
 املرأة بوصفها ممثلة للحكومة يف املنظمات الدولية ويف الدبلوماسية   

 ٤١٣جمموعـه   ستخدمت أجهزة التمثيـل الدبلوماسـي والقنـصلي مـا        ، ا ٢٠٠٥يف عام    - ٩٦
 . يف املائة، نساء٤٦,٦ ، أو ٢٠٥دبلوماسيا بينهم 

تركيب التمثيل الدبلوماسي والقنصلي حبسب نوع اجلنس تشري إىل عدم التوازن فيمـا              - ٩٧
 يف ٣٨,٦:  يف املائــة٢٢,٦فمــن بــني الــسفراء متثــل املــرأة . يتعلــق بالترتيــب اهلرمــي واملناصــب
 يف املائـة    ٦٢,١يف منصب القنـصل العـام، و        )  يف املائة  ٢٠(املائة وزيرات مفوضات، وواحدة     

وبالنــسبة إىل منــصب املستــشار والــسكرتري ، تــسود املــرأة يف منــصب   . وزيــرات مستــشارات
وبـني املـوظفني اإلداريـني      ).  يف املائـة   ٦٤(ومنـصب سـكرتري ثـان       )  يف املائة  ٧٥(مستشار أول   

ل الرجـال وظـائف   غني، بينما يـش يقنيني، تشغل املرأة مجيع مناصب املراسلني والكتبة اإلدار والت
 . )٣١(األمن واملرافقة والسائقني

ويف الربملانــات فــوق القوميــة ويف الربملــان األورويب واجلمعيــة الربملانيــة جمللــس أوروبــا،   - ٩٨
ــايل    ــى النحــو الت ــرأة عل ــل امل ــان األور: يتكــون متثي ــساء ٣ويب يف الربمل ــة٤٢,٩( ن مــن )  يف املائ

جمموع سبعة أعضاء سلوفينيني، ويف اجلمعية الربملانيـة جمللـس أوروبـا، يتكـون الوفـد الـسلوفيين                  

__________ 

، ٢انظــر التــذييل . ٢٠٠٤نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٨احلــال كمــا هــي يف . ٢٠٠٤ارة اخلارجيــة، وز: املــصدر )٣١( 
 .١٩اجلدول 
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ــة وكــالء  (مــن ســتة أعــضاء    ــثلني وثالث ــة مم ــهم ) ثالث ــساء ورجــالن ٤من ــة االحتــاد  .  ن ويف جلن
، ) وكـالء  ٧ ممـثلني و     ٧(نيا   عضوا سـلوفي   ١٤ يف املائة من     ١٤,٣األورويب للمناطق متثل املرأة     

 يف املائــة ٢٨,٦بينمــا متثــل املــرأة يف اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة التابعــة لالحتــاد األورويب   
 . ممثلني جلمهورية سلوفينيا٧من جمموع ) امرأتان(

 
  ٩املادة   
 اجلنسية  

سية جبمهوريـة  قـانون اجلنـ  و. منذ إعداد التقرير األخري مل حتـدث أي تغـيريات تـشريعية           - ٩٩
 . فالترتيبات هي نفسها للمرأة والرجل. مييز بني اجلنسني السلوفينيا 

 
 ١٠املادة   
 التعليم   

فقــد .  بــأي تغــيريات منــد إعــداد التقريــر األخــريقــانون تنظــيم ومتويــل التعلــيم مل يــأت - ١٠٠
م املبينـة يف    وأهـداف التعلـي   . يفـرق بـني اجلنـسني       وهـو قـانون ال     ١٩٩٦اعُتمد القانون يف عـام      

  : من القانون املذكور حتدد، يف مجلة أمور، تكافؤ الفرص واملساواة بني اجلنسني٢املادة 
ــن جنــسهم وخلفيتــهم االجتماعيــة          -  ــراد بــصرف النظــر ع ضــمان النمــاء األمثــل لألف

 والثقافية، وديانتهم وقوميتهم ومعوقاهتم اجلسدية والعقلية؛ 
ادل وتنمية الوعي للمساواة بني اجلنسني واحتـرام التنـوع     التعليم من أجل التسامح املتب     - 

حقـــوق الطفـــل وحقـــوق اإلنـــسان واحلريـــات   البـــشري والتعـــاون املتبـــادل واحتـــرام 
األساسية وتعزيـز تكـافؤ الفـرص بـني اجلنـسني ومـن مث تطـوير القـدرة علـى العـيش يف                  

 .جمتمع دميقراطي
ــه /ويف حزيــران - ١٠١ ــة الوطا، ٢٠٠٤يوني القــرار بــشأن اخلطــة الرئيــسية   نيــةختــذت اجلمعي

يكفل هذا القرار الوصول إىل املعلومـات       . ٢٠١٠لتعليم الكبار يف مجهورية سلوفينيا حىت عام        
ــتعلم جلميــع الكبــار وتنفيــذ مبــدأ املــساواة بــني اجلنــسني      . والتوجيــه فيمــا يتعلــق بإمكانيــات ال

، ٢٠٠٤ أقرهتا احلكومـة عـام       ويف الوثيقة املتعلقة بوضع استراتيجية يف سلوفينيا، واليت        
 .ُوجه أيضا انتباه خاص إىل تكافؤ الفرص يف التعليم
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 التعليم قبل املدرسي والتعليم يف رياض األطفال  
 يف املائـة، مـن      ٦١,٤ طفـال، أو     ٥٤ ٨١٥، كـان    ٢٠٠٤/٢٠٠٥يف السنة الدراسـية      - ١٠٢

 نقــاط ٤,٦اد  ســنوات مــسجال يف ريــاض األطفــال، بزيــ ٦-١جممــوع األطفــال ممــن عمــرهم  
وبلغ عدد األطفال املسجلني يف مدارس األطفال الـذين         . ٢٠٠٠مئوية عن عدد املسجلني عام      
ويف الـسنة   .  يف املائـة، بنـات     ٣٢,٧، أو   ١٥٢ طفـال، بينـهم      ٣٦٥حيتاجون إىل معاملة خاصـة      

 طفـــل ٣٠٠طفـــال املـــسجلني يف ريـــاض األطفـــال ، ازداد عـــدد األ٢٠٠٤/٢٠٠٥الدراســـية 
وازداد عـدد املـوظفني أيـضا، بينمـا تنـاقص عـدد املؤسـسات ومـدارس                . ة الـسابقة  مقارنة بالسن 

، بقيــت حــصة البنــات بــني األطفــال  ٢٠٠١ومقارنــة بعــام . األطفــال ذوي احلاجــات اخلاصــة
 .)٣٢(املسجلني يف رياض األطفال كما هي تقريبا

 
 التعليم املدرسي االبتدائي والثانوي  

فـإىل جانـب    . ركيـب اجلنـسي لألطفـال يف املـدارس االبتدائيـة          يف سلوفينيا، مل يتغري الت     - ١٠٣
املدرسة االبتدائيـة ذات الثمـان سـنوات، جيـري تـدرجييا تنفيـذ برنـامج املدرسـة االبتدائيـة ذات                    

، ووفقـا هلـذا الرنـامج ُخفـض سـن دخـول             ١٩٩٩سـبتمرب   / التسع سنوات الذي بـدأ يف أيلـول       
. يف برنـامج املدرسـة ذات الثمـان سـنوات         املدرسة إىل ست سنوات بينمـا كـان سـبع سـنوات             

 التحق مجيع األطفال يف سن املدرسـة باملدرسـة االبتدائيـة          ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤ويف السنة الدراسية    
 ســيكون مجيــع أطفــال   ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨ذات التــسع ســنوات واعتبــارا مــن الــسنة الدراســية      

 .)٣٣(املدرسة االبتدائية قد التحقوا باملدرسة االبتدائية ذات التسع سنوات
ــسنة الدراســية   - ١٠٤ ــال يف املــدارس االبتدائيــة   ٢ ١٧٨ التحــق ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢ويف ال  طف

 يف ٣٦,٢ بنتـا، أو  ٧٨٩جبدول زمين خمتلف ومنهج دراسي خمتلف، وكان عدد البنات بينـهم    
 .املائة
غــري أن . مل يــتغري التركيــب اجلنــسي للتالميــذ الــذين التحقــوا بــربامج التعلــيم الثــانوي  - ١٠٥

 بـني حـصة الفتيــان وحـصة الفتيـات يف كــل مـن بـرامج التعلــيم الثـانوي تـدل علــى أن         الفـروق 
فالفتيــات يغلــنب يف بعــض ميــادين . الفــصل بــني اجلــنس يف نظــام التعلــيم الثــانوي مــازال قائمــا 

والكيميـاء والـصيدلة وصـناعة املطـاط واالقتـصاد والـصحة والتعلـيم للمهـن                 الدراسة كالنـسيج  
أمـا الفتيـان فيلتحقـون يف       , لعلوم االجتماعية والثقافة واخلدمات الشخصية    التعليمية يف ميادين ا   

برامج التعليم اليت تركز على جمـاالت احلراجـة واألخـشاب وصـناعات البنـاء وصـناعة الطباعـة                   
__________ 

 .٢٠، اجلدول ٢انظر التذييل  )٣٢( 
 .٢١، اجلدول ٢انظر التذييل  )٣٣( 
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والورق واهلندسة الكهربائية وصناعة الكمبيوتر وهندسة املعـادن واهلندسـة الكيميائيـة، والنقـل              
ويتساوى متثيل اجلنسني يف ثالثة من برامج الدراسة الثانويـة العليـا هـي    . واالتصاالت والتعدين 

 . )٣٤(جتهيز األغذية الزراعية وخدمات املطاعم والسياحة ويف برامج التعليم العام
 

 الدراسات العليا ملدة سنتني ودراسات التعليم العايل  
لعـايل يف الـسنوات األخـرية    تدل البيانات عن الطلبة يف اجلامعات ومؤسسات التعليم ا      - ١٠٦

ففـي  . الثانويـة يتزايـد    على أن عدد الشباب الذي يرغبون يف مواصلة تعليمهم بعد إمتام املرحلة           
 طالبــا مــسجلني يف بــرامج التعلــيم العايل،عــدد الطالبــات   ٩١ ٢٢٩كــان هنــاك , ٢٠٠٤عــام 
ــا مــس١٢ ٦٢١ يف املائــة، بينمــا كــان هنــاك  ٥٩,٤و أ طالبــة، ٥٤ ١٦٣ منــهم جلني يف  طالب

 . )٣٥( يف املائة طالبات٤٨,٦، أو ٦ ١٢٩برامج التعليم العايل ملدة سنتني، منهم 
فكمـا  . سـة ا، حدثت تغريات أساسية بالنـسبة إىل اختيـار ميـدان الدر           ٢٠٠٤ويف عام    - ١٠٧

تـزال املـرأة هـي الغالبـة يف الدراسـات العليـا ويف الكليـات         كان احلال يف الـسنوات املاضـي، ال     
وتفـوق حـصة الطالبـات    . يف جماالت الرعايـة الـصحية والعمـل االجتمـاعي والتربيـة           املتخصصة  

ودراســـات إدارة األعمـــال،  حـــصة الطـــالب بدرجـــة ملحوظـــة يف جمـــال العلـــوم االجتماعيـــة 
بيـــد أن حـــصة الطـــالب تفـــوق حـــصة الطالبـــات يف  . والقـــانون والفنـــون والعلـــوم اإلنـــسانية

وتوجـد  ). الكمبيـوتر (الرياضـيات وعلـوم احلاسـوب       الدراسات التقنيـة والدراسـات العلميـة، و       
 .)٣٦(حالة مماثلة بالنسبة إىل حصة املتخرجات يف الربامج الدراسية

 طالبــا خترجــوا بلقــب اختــصاصي وحامــل  ١ ٠٥٦، كــان مــن بــني ٢٠٠٤ويف عــام  - ١٠٨
 . )٣٧( يف املائة٥٦,٤ طالبة، أو ٥٩٦ماجستري 

 
 املنح الدراسية  

حنـو  ( تـوالر سـلوفيين      ٣٥ ١٠٠، بلغ متوسـط املنحـة الدراسـية         ٢٠٠٤ويف هناية عام     - ١٠٩
 ٣٥,٩( تلميـذا    ٣٦٦٧٥، وكان من بـني احلاصـلني علـى مـنح دراسـية              ) دوالرا أمريكيا  ١٨٠

وكــان ).  يف املائــة طــالب مــسجلني٢١,٣( طالبــا ٢٤ ٠١٦، و )يف املائــة يف التعلــيم النظــامي

__________ 

 .٢٢، اجلدول ٢انظر التذييل  )٣٤( 
 .٢٤، اجلدول ٢انظر التذييل  )٣٥( 
 ٢٦ و ٢٥، اجلدوالن ٢انظر التذييل  )٣٦( 
 .٢٧، اجلدول ٢انظر التذييل  )٣٧( 
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 يف املائـة، منـهن      ٥٤,٧، أو   ٣٣ ١٨٧ية  عدد اإلناث بني جممـوع احلاصـلني علـى منحـة دراسـ            
 . يف املائة طالبات٦٠,١، أو ١٤ ٤٤٤  يف املائة، تلميذات و٥١,١ أو ١٨ ٧٤٣
ــية إىل   - ١١٠ ــا دراسـ ــة مـــن جممـــوع  ١١,٧، أو ٧ ٠٧٧وقـــدمت الـــشركات منحـ  يف املائـ

 يف املائـة، مـن      ٦٧و  أ،  ٤٠ ٦٥٩احلاصلني على منح دراسية، وقُدمت منح دراسية وطنيـة إىل           
ــدمت منحــة زويــس  . جممــوع احلاصــلني علــى منحــة دراســية   ــذ والطــالب  ) ZOIS(وقُ للتالمي

وكــان .  يف املائــة، مــن احلاصــلني علــى مــنح دراســية٢١,٣ طالبــٍا، أو ١٢ ٩٢٠املوهــوبني إىل 
 يف املائـة مـن التلميـذات والطالبـات، منـهن            ٣٧,٧جمموع احلاصلني على املنح يتكون من حنـو         

  .)٣٨( يف املائة بني التالميذ٢٦,٧لطالب و  يف املائة بني ا٤٤,٣
 

 التعلم مدى احلياة  
ــة     ، ٢٠٠٤يف عــام  - ١١١ ــار يف مجهوري ــيم الكب ــسية لتعل اعُتمــد القــرار املتعلــق باخلطــة الرئي

ويالحـظ التقريـر    . التعلم مدى احليـاة    ، وهي خطة تقوم على مفهوم     ٢٠١٠سلوفينيا حىت عام    
وي املـستوى التعليمـي املـنخفض، والكــبار ذوي احلاجـات            توجد برامج كافية للكبار ذ     أنه ال 

ولـذا كـان مـن الـضروري اختـاذ تـدابري خاصـة              . اخلاصة، وأفراد األقليات اإلثنية ومـا إىل ذلـك        
فيما يتعلق بالسكان يف أقل املناطق منوا ويف املناطق اليت تعاين من نقص السكان، وفيمـا يتعلـق                  

مكانــات إلوصــول إىل املعلومــات واإلرشــادات حــول  واخلطــة الوطنيــة ســتكفل ا . باملهــاجرين
 . التعلم املتاحة جلميع الفئات من الكبار، وحول تنفيذ مبدأ املساواة بني اجلنسني

 يف ١٧,٩، مشـل برنـامج للحـصول علـى التعلـيم      ٢٠٠٢/٢٠٠٣ويف السنة الدراسـية     - ١١٢
.  يف املائـة   ٥١,٩بينـهم    سـنة أو أكثــر، تبلـغ نـسبة النـساء             ١٥املائة مـن الـسكان ممـن عمـرهم          

 أو أكثــر، تبلــغ نــسبة ١٥ يف املائــة مــن الــسكان ممــن عمــرهم ١٩,٣ومشــل التعلــيم بعـــد ذلــك 
ــة بالرجــال يغلــب أن تــشترك النــساء يف اثــنني   .  يف املائــة٥٣,٤النــساء بينــهم   يف ٥٩(ومقارن

.  يف املائـة ٦٩,٢(أو أربعـة أو أكثـر مـن األنـشطة التعليميـة      )  يف املائـة  ٦٣,٤(، أو ثالثـة     )املائة
 سـنة أو أكثـر،   ١٥ يف املائـة مـن الـسكان ممـن عمـرهم          ٧٤,٧واشترك يف التعليم غري النظـامي       

ومن أكثر أشكال التعلم غري النظامي تواترا التعلم عـن          .  يف املائة  ٥١,٤تبلغ نسبة النساء فيهم     
ــات املتخ     ــصرية، أو الكتابـ ــسمعية البـ ــرطة الـ ــتخدام األشـ ــون، أو اسـ ــق التلفزيـ ــصة أو طريـ صـ

 . )٣٩(احلاسوب أو زيارة املكتبات ومراكز التعليم

__________ 

 .٢٨، اجلدول ٢انظر التذييل  )٣٨( 
ــصدر )٣٩(  ــم   SORS: امل ــات االحــصائية رق ــسان٢٨ (١١٨/٢٠٠٤، املعلوم ــل / ني ــذييل  ). ٢٠٠٤أبري ــر الت ، ٢انظ

 .٣١، و ٣٠، ٢٩اجلداول 
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 سـنة أو أكثـر مل يـشتركوا يف حتـصيل            ١٥هناك أكثر من ثلثـي الـسكان ممـن عمـرهم             - ١١٣
 يف  ٦٥,٢(وكـان أكثـر املـربرات تكـرارا عـدم االهتمـام بـالتعلم               . التعليم أو يف مواصلة التعليم    

املـربرات تكـرارا لعـدم املـشاركة يف أي شـكل مـن              وأكثـر   .  يف املائة نساء   ٥٢,٨، منهم   )املائة
)  يف املائـة ٨٣,٤(أشكال التعلم، اليت حتتج هبا املرأة أكثر من الرجـل، هـي الـصعوبات اللغويـة            

؛ أما املربرات اليت حتتج هبـا املـرأة أقـل مـن الرجـل فهـي                 ) يف املائة  ٧٩,٥(واملسؤوليات العائلية   
  .)٤٠() يف املائة٤١,٦(فتقار إىل التعليم واال)  يف املائة٣٤(عبء العمل املفرط 

 
 ١١املادة   
 العمالة  
 املرأة يف سوق العمل   

، قـانون العمـل والتـأمني ضـد البطالـة         ، و   القـات العمـل   عبقـانون   ميدان العمالة منظم     - ١١٤
، قــانون الرعايــة الــصحية والتــأمني الــصحي؛ وقــانون املعــاش التقاعــدي والتــأمني ضــد العجــز و
ــانون الــ و ــسالمة يف مكــان ق ــانون الوالد  صحة وال ــالعمــل وق الــيت ســبق  ة ومكاســب األســرة،  ي

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير احلــايل، مل  . عرضــها يف التقريــر الثالــث جلمهوريــة ســلوفينيا 
 . حتدث أي تغريات تشريعية ذات تأثري خاص على املرأة

ــه /شــهد حزيــران - ١١٥  مــن ٥٠ي عــدل املــادة  إقــرار القــانون الدســتوري الــذ ٢٠٠٤يوني
وتـنص الفقـرة األويل مـن       . صبحت متنح احلـق يف معـاش تقاعـدي        أدستور مجهورية سلوفينيا، ف   

جتمـاعي، مبـا يف ذلـك       للمـواطنني احلـق يف الـضمان اال       ”: ، بصيغتها املعدلة، على أن    ٥٠املادة  
 .“احلق يف معاش تقاعدي وفقا للشروط اليت ينص عليها القانون

، الـذي   قـانون عالقـات العمـل     وفينيا أن ذكرت يف التقرير الثالـث إقـرار          لقد سبق لسل   - ١١٦
 منـه أي متييـز مباشـر أو غـري           ٦، والذي حتظـر املـادة       ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ١بدأ نفاذه يف    

ــة العمــل   ــة ويف عالق ــرة . مباشــر يف العمال ــشية العمــل   ٢٠٠٤-٢٠٠٣ويف الفت ، ســجلت مفت
؛ وثبت وقوع حمالفـة للحظـر       ) حاالت انتهاك  ٨اجملموع   (٦  قضايا انتهاك للمادة   ٤السلوفينية  

 وواحـدة   ٢٠٠٣على التمييز على أساس اجلنس يف اثنـتني مـن هـذه احلـاالت، واحـدة يف عـام                    
 مـن قـانون عالقـة العمـل، الـيت حتظـر             ٢٥ويف كلتا احللتني ثبـت انتـهاك املـادة           .)٤١(٢٠٠٤يف  

، أعلـن رب  ٢٠٠٣ففـي حالـة عـام    . فقطاإلعالن عن وظائف شاغرة للرجال فقط أو للنساء    
__________ 

ــصدر )٤٠(  ــصائي األول،  SORS: املـ ــشور اإلحـ ــسان١٣، املنـ ــل / نيـ ــم ٢٠٠٤أبريـ ــر . ٤٨، رقـ ــذييل انظـ  ،٢التـ

 .٢٢ اجلدول
 .٢٠٠٥يوليه /مفتشية العمل جلمهورية سلوفينيا، متوز: املصدر )٤١( 
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. العمــل عــن وظيفــتني شــاغرتني مــشترطا للتوظيــف أن يكــون املرشــح رجــال ويف عمــر معــني   
وفُرضــت عقوبــة علــى رب العمــل أو الــشخص املــسؤول عــن ارتكــاب املخالفــة وفقــا للفقــرة   

، كانــت ٢٠٠٤وكــذلك، يف حالــة عــام .  مــن قــانون عالقــات العمــل٢٢٩األوىل مــن املــادة 
يف اإلعـالن جعـل رب العمـل الوظيفـة مـشروطة           . خالفة تتعلق بـاإلعالن عـن وظيفـة شـاغرة         امل

ومت حتريك اإلجراءات ضـد رب      .  سنة ٤٠ و   ٢٥بأن يكون املرشح رجال وعمره يتراوح بني        
 .العمل كشخص معنوي وضد موظفه املسؤول

مومـة، يف  حتققت مفتـشية العمـل مـن وقـوع انتـهاكات حلظـر التمييـز علـى أسـاس األ             - ١١٧
حـامالت عنــد عـودهتن مــن إجـازة العنايــة      أهنـى فيهــا رب العمـل عقــد عمـل نــساء   يتاحلالـة الــ 

ويف بعـض احلـاالت الفرديـة، مل      . بالطفل، وغريهن ممن حتق هلـن محايـة خاصـة بـسبب األمومـة             
ويف . يقدم هلن رب العمل عمال يشتغلن فيه أو أكرههن علـى توقيـع عقـود عمـل غـري مالئمـة                    

، مل يثبت لدى مفتشية العمل وقوع أي انتهاكات تتعلق بتأجيـل إجـازة األمومـة،                ٢٠٠٤عام  
وعلـى أي حـال، ُسـجلت بعـض االستفـسارات           . فرضه رب العمل كشرط إلبرام عقد العمـل       

مبكاملات هاتفية من أشخاص جمهويل اهلوية عن شرعية الشروط اليت تفرض حظرا على احلمـل               
العمــل وقــوع أي انتــهاكات للحظــر املفــروض علــى أداء ومل يثبــت لــدى مفتــشية . أو األمومــة

ويف . أعمال معينة أثناء احلمل والرضـاعة، أو أي خمالفـة لاللتـزام بإعطـاء األم فرصـة لإلرضـاع            
 مـن قـانون عالقـة العمـل، متثلـت           ١٩٠ خمالفات للمـادة     ٥، أثبت املفتشون وقوع     ٢٠٠٤عام  

ال ليليــا بــدون موافقــة خطيــة علــى  يف أن رب العمــل فــرض العمــل ملــدة إضــافية أو فــرض عمــ 
 .)٤٢(موظفات حوامل وعلى موظفات يقمن برعاية أطفال دون الثالثة من العمر

، الذي ُعرض فعال يف التقرير الثالـث، أعطـى          قانون محاية األبوة واستحقاقات األسرة     - ١١٨
 أن جيــب  يومــا١٤ يومــا، منــها ٩٠ميكــن حتويلــها قــد تــصل إىل  األب حقــا يف إجــازة أبــوة ال

تؤخذ يف شـكل غيـاب كامـل عـن العمـل خـالل فتـرة إجـازة األمومـة لـألم، وميكـن اسـتعمال                    
 ٨لــغ الطفــل يب يومــا يف شــكل غيــاب تــام عــن العمــل يف أي وقــت قبــل أن ٧٥األيــام الباقيــة، 

 يومــا األوىل مــن إجــازة األبــوة يــستحق األب عــالوة األبــوة،   ١٥وخــالل . أشــهر مــن العمــر 
ينيا دفع اشتراكات الضمان االجتماعي من احلد األدىن لألجـور مـدة            وتكفل له مجهورية سلوف   

 . يوما٧٥
، كـان بإمكـان األب أن   ٢٠٠٣يف عـام  . كان تطبيـق احلـق يف إجـازة األبـوة تـدرجييا         - ١١٩

 ٣٠ يوما أثناء إجازة األمومة لألم، وُمددت هـذه اإلجـازة بإضـافة            ١٥يأخذ إجازة أبوة مدهتا     
  ُمـنح احلـق بإجـازة   ٢٠٠٥ينـاير  / كـانون الثـاين  ١ومنـذ  .  يومـا ٤٥يث أصـبح اجملمـوع     حبيوما  
__________ 

 .٢٠٠٥يوليه /تقرير عن عمل مفتشية العمل جلمهورية سلوفينيا، متوز )٤٢( 
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ووفقا لبيانات وزارة العمل واألسرة والشؤون االجتماعيـة، مـارس هـذا احلـق              .  يوما ٩٠مدهتا  
.  أيـام ٨، وكانت متوسـط مـدة اإلجـازة        ٢٠٠٣ أبا من آباء األطفال املولودين عام        ١٠ ٩٧٢

 ممن هلم احلق يف إجازة أبوه متناسبة مـع عـالوة األبـوة، الـيت                ١٢ ٦٦٧، أخذ   ٢٠٠٤ويف عام   
 ٧٥والعيــب الرئيــسي يف الترتيــب احلــايل هــو أنــه، ملــدة .  يف املائــة تقريبــا٧٢لــغ متثــل حــصة تب

حيق لـه أن يتلقـى عـالوة         يوما، اليت ميكن أن يأخذها األب بعد انقضاء إجازة األمومة لألم، ال           
األبــوة، وحيــق لــه، بــدال مــن ذلــك، دفــع اشــتراكاته يف الــضمان االجتمــاعي مــن احلــد األدىن     

، ٢٠٠٤ويف عـام  . تشجع اآلباء على االستفادة من اإلجازة كاملـة  بات الوهذه ترتي . لألجور
 . يف املائة من اآلباء٩مل يأخذ إجازة األبوة بدون عالوة األبوة سوى 

علـق بانتـهاكات   تجاء يف تقرير مفتشي العمل أهنم مل يتلقوا أي مالحظة تقريبـا فيمـا ي    - ١٢٠
 كانوا ُيستشارون عندما كـان      نهم على أي حال   ولك. قانون محاية األبوة واستحقاقات األسرة    

املــستخدمون وأربــاب العمــل يلتمــسون معلومــات عــن الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا إنفــاذ أو كفالــة 
 . احلقوق اليت ينص عليها هذا القانون

األبوان بني العمـل واحليـاة   ”، مول مكتب تكافؤ الفرص حبثا بعنوان     ٢٠٠٤ويف عام    - ١٢١
 هذه الدراسة البحثية فحص آثار األبوة على العمل املهين وعلى فـرص             وكان هدف . “العائلية

العمالة واحلياة الوظيفية لكال األبوين، وتقييم االجتاهات حنـو التوفيـق بـني املـسؤوليات العائليـة                
وأحــد أهــداف البحــث يــشمل اقتــراح سياســات أو حلــول  . واملــسؤوليات املهنيــة يف ســلوفينيا

ــق بــني   ــسهيل التوفي ــة لت ــوين  ممكن ــة ومهــام األب وأثبــت البحــث أن األمنــاط  .  املــسؤوليات املهني
السائدة يف رعاية األسـرة مازالـت تقـسم العمـل حبـسب اجلـنس، آخـذا يف االعتبـار أن خمتلـف                       

تستخدمها األمهـات أكثـر بكـثري، ويف الوقـت          ) باستثناء إجازة األبوة  ( أشكال اإلجازة األبوية  
ويــستعمل األبــوان يف الغالــب . بتربيــة األطفــال مــن الرجــلتــزال املــرأة أكثــر انــشغاال  نفــسه ال

 بصورة كافيـة حاجـات      يبتل طفال، وهي، حسب قول األبوين، ال     األشكال التقليدية لتربية األ   
وفيما يتعلق برعايـة األطفـال فـإن جتربـة املـرأة أكثـر سـلبية مـن جتربـة الرجـل                      . األبوين العاملني 

 ).ن عمل، الترقية تدهور العالقة مع الرؤساءالبحث ع(فيما يتعلق بالعمل والوظيفة 
، شــــارك مكتــــب تكــــافؤ الفــــرص يف مــــشروع أورويب مبوجــــب ٢٠٠٥ويف عــــام  - ١٢٢

 أبـوة   ‐الرجـل والعنايـة بالطفـل       ”االستراتيجية اإلطارية اجملتمعية للمساواة بني اجلنسني عنوانه        
ــة ــسني  ا، يف إطــار تنظــيم اإلد “فعال ــني اجلن ــساواة ب ــة للم ــذا   . رة الدامنركي وأجــري يف إطــار ه

 تـأثري إجـازة األبـوة علـى األبـوة      : اإلمكانات ألبوة جديدة يف سـلوفينيا     ”املشروع حتث بعنوان    
ويهدف املشروع إىل حتري األسباب والعوائق الرئيـسية يف طريـق األبـوة             . “لتنيالفعاة  يوالوالد

 أيـضا التوعيـة لتعزيـز    وعالوة على الدراسة البحثيـة، مشـل هـدف املـشروع     . الفعالة يف سلوفينيا  
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املشاركة الفعالة من جانب اآلباء يف حياة أطفاهلم والتغلب على األفكار النمطية عـن اجلنـسني               
 . ٢٠٠٥وقد بدأت محلة التوعية يف خريف . يف اجملتمع

ــرأة         - ١٢٣ ــني امل ــساواة ب ــدم امل ــى ق ــة عل ــسؤوليات األبوي ــشاركة يف امل ــز امل ــن أجــل تعزي وم
 يومـا مـن     ٢٦٠ إجازة أبوة وإعمال احلقوق املترتبة عليها، مثل تقاسم          والرجل، من املهم أخذ   

ويف سـلوفينيا   .  أيام من إجـازة األمومـة لـألم        ١٠٥إجازة العناية بالطفل بني األبوين بعد انتهاء        
، كــان اآلبــاء ميثلــون ٢٠٠٣ويف عــام . يغلــب أن تــستعمل املــرأة كامــل إجــازة العنايــة بالطفــل

ــني   ٢,٣ ــط ب ــة فق ــل     يف املائ ــة بالطف ــتعملوا احلــق يف إجــازة العناي ــن اس ــن   . م ــرغم م ــى ال وعل
فـــإن يف ذلـــك دالئـــل علـــى تغـــريات إجيابيـــة، ألن هـــذه النـــسبة يف الـــسنوات الـــسابقة  ذلـــك،

 .  يف املائة١تتجاوز  مل
احلـق يف العمـل بعـض الوقـت إىل أن           قانون محاية األبوة واسـتحقاقات األسـرة        أدخل   - ١٢٤

األبـوان بـني العمـل      ”والنتائج الـيت انتـهت إليهـا الدراسـة البحثيـة            .  العمر يبلغ الطفل الثالثة من   
 يف املائـة مـن األبـوين        ٤ و   ٣ تبني أنه بعد انقضاء إجازة العناية بالطفل، خيتار مابني           “واألسرة

وتقـول وزارة العمـل واألسـرة       .  يف املائـة   ٩٠العمل جزءا من الوقت، وتشكل األمهات منـهم         
 يف  ١٠ارسـه حنـو     مية إن احلـق يف العمـل جـزءا مـن الوقـت بـسبب األبـوة                  والشؤون االجتماعيـ  
 . املائة ممن هلم احلق فيه

ــال أو        - ١٢٥ ــأفراد األســرة واألطف ــة ب ــستعمل للعناي ــيت ت ــات عــن اإلجــازة املرضــية ال والبيان
الكهول أو غريهـم مـن األشـخاص الـذين حيتـاجون إىل العنايـة تـدل علـى أن هـذه العنايـة تقـع                       

 األوىل على عاتق املـرأة ولـذا كـان غياهبـا عـن العمـل هلـذا الغـرض سـتة أمثـال غيـاب                          بالدرجة
وحيث أن شيخوخة السكان يف تزايد ميكن لنا أن ننتظـر أن تقـع حـصة كـبرية مـن                    .)٤٣(الرجل

وبنـاء علـى ذلـك، سـيكون مـن الـضروري            . العناية بالكبار يف السن على كاهـل أفـراد األسـرة          
 . ع ازدياد عبء العمل األسري على املرأةات أخرى ملنيوضع استراتيج

قواعـد محايـة الـصحة يف مكـان          إقـرار    ٢٠٠٣وعمال بقانون عالقة العمل، شهد عام        - ١٢٦
الـيت تلـزم رب العمـل       العمل للعـامالت احلـامالت والعـامالت احلـديثات الـوالدة واملرضـعات،              

تـه وكـذلك طبيعـة ودرجـة     بأن جيري تقييما للمخاطر فيما يتعلق بطبيعة التعرض ودرجتـه ومد         
احتمال اإلصابة واإلضرار بالصحة، وأن يتخذ وينفذ تدابري مناسبة للسالمة يف مجيـع األعمـال               
الــيت تنطــوي علــى خطــر التعــرض للعوامــل الــيت قــد تــؤثر علــى صــحة العــامالت احلوامــل أو      

لة الغياب عـن    وامتثاال للقواعد املذكورة حيق للعام    . العامالت الاليت ولدن حديثا أو املرضعات     
__________ 

معهد الـصحة العامـة جبمهوريـة       . ٢٠٠٣سجل الغياب عن العمل بسب املرض أو اإلصابة أو ألسباب أخرى،             )٤٣( 
 .سلوفينيا
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ــوالدة        ــق باحلمــل وال ــة فيمــا يتعل ــة الوقائي العمــل دون ضــياع األجــور إلجــراء الفحــوص الطبي
 .ميكن إجراء هذه الفحوص خارج ساعات العمل واإلرضاع، إذا كان ال

 لعمالة ا  
ففــي عــام . ارتفــع قلــيال خــالل العــام املاضــي معــدل نــشاط الــسكان ومعــدل العمالــة  - ١٢٧
 يف املائـة    ٦٥,٩ يف املائـة نـساء، و        ٥٢,٥منـهم   ( يف املائـة     ٥٩,٠لنـشاط   ، بلغ معـدل ا    ٢٠٠٤
 يف ٦٢,٠ يف املائــة نــساء و ٤٨,٩منــهم ( يف املائــة ٥٥,٣، بينمــا بلــغ معــدل العمالــة  )رجــال

ــة رجــال  ــة     ). املائ ــة العمري ــي يف الفئ ــسبة ه ــى ن ــنة ٤٠-٢٥وأعل ــساء  ٨٦,٣( س ــة للن  يف املائ
 .)٤٤() يف املائة للرجال٨٤,٣ و

وسـادت املـرأة    .  يف املائـة   ٤٥,٩دمات  خ، كانت نـسبة النـساء املـست       ٢٠٠٤ويف عام    - ١٢٨
 يف املائـة،  ٤٧,٣وكانـت حـصة املـرأة يف العمالـة     .  يف املائـة ٥٨بني مساعدي األسرة، إذ متثل   

 . )٤٥( يف املائة٢٧,٩بينما بلغت نسبة النساء العامالت حلساهبن اخلاص، 
ومـــن جممـــوع األشـــخاص   . يعملـــون دوامـــا كـــامال  غالبيـــة األشـــخاص العـــاملني    - ١٢٩

 يف املائـة مـن الرجـال بـدوام     ٧,٩ يف املائـة مـن النـساء و         ١١، يعمـل    ٢٠٠٤املستخدمني عـام    
 يف املائـة   ١٣ يف املائـة مـن الـسكان العـاملني يعملـون أيـضا يـوم الـسبت و                    ٢٢وهنـاك   . جزئي

ايــدت يف الــسنوات األخــرية وتز.  يف املائــة٤٤يعملــون يــوم األحــد، وحــصة املــرأة مــن هــؤالء 
ــة ونــسبتها أعلــى قلــيال بــني النــساء    ٢٠٠٣ومــن جممــوع املــستخدمني يف عــام  . العمالــة املؤقت

 يف املائــة بــني املــستخدمني بعقــود ١٢,٧ يف املائــة ونــسبة الرجــال ١٤,٩كانــت نــسبة النــساء 
 يف ٥,٤فـبني األشـخاص املـستخدمني يعمـل     . وتتواتر أيضا أشكال جديـدة مـن العمـل       . مؤقتة

 .)٤٦(عن بُعد، أي يعملن من البيت)  يف املائة رجال٤,٨ يف املائة نساء و ٦,١(املائة منهم 
وكان هناك خالل السنتني املاضيتني هبوط مطرد يف حصة النـساء والرجـال العـاملني                - ١٣٠

، كانـت حـصة األشـخاص العـاملني حلـساهبم اخلـاص بـني الـسكان                 ٢٠٠٤ففي عام   . حلساهبم
وبـني األشـخاص العـاملني بلغـت نـسبة مـساعدي            .  يف املائة، ربعهم فقـط نـساء       ٩,٨العامـلني  
 .)٤٧( يف املائة٦٠  يف املائة، نسبة النساء بينهم حنو٥,٧األسرة 

__________ 

 .٣٣ و ٣٢، اجلدوالن ٢انظر التذييل  )٤٤( 
 .، خدمات العمالة جبمهورية سلوفينيا٢٠٠٤التقرير السنوي لعام  )٤٥( 
 ورقـم   ٢٢٥/٢٠٠٤املعلومات اإلحصائية، رقـم     ). بناء على استقصاء للقوة العاملة    (السكان العاملون   : املصدر )٤٦( 

 .٢٠٠٥ و ٢٠٠٤مهورية سلوفينيا، ، املكتب اإلحصائي جل٢٠٠٥يوليه / متوز١٥؛ يف ١٨٥/٢٠٠٥
؛ املكتـب   ٨٥/٢٠٠٥املعلومات اإلحصائية، رقـم     ). بناء على استقصاء للقوة العاملة    (املصدر السكان العاملون     )٤٧( 

 .٢٠٠٥ و ٢٠٠٤اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا، 
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تؤكد حتليالت سوق العمل وجود فصل عمودي وأفقي يف سوق العمل على أسـاس               - ١٣١
ملناصـب العليـا واألعلـى أجـورا         على أن حصة املـرأة يف ا       ٢٠٠٤وتدل بيانات عام     .)٤٨(اجلنس

ــار املــسؤولني مناصــب اإلدارة واملــشرعني  ( ــل الثلــث فقــط ) كب ــرغم مــن أن   . متث ــى ال هــذا عل
ومتثيـل املـرأة، فيمـا يتعلـق     . متوسط مستوى التحصيل العلمي لدى املرأة أعلى منه لدى الرجل    

، وعمـال اخلـدمات     )ئـة  يف املا  ٦٥,٣(باملهن، أعلى من املتوسط يف الفئة الفنية مثـل املـسؤولني            
، يف حــني أن متثيــل املــرأة أقــل  ) يف املائــة٦٠,٢( يف املائــة، واالختــصاصيني ٦٣,٨(واملبيعــات 

 . )٤٩() يف املائة٨,٢(يكون يف املهن غري الصناعية  ما
وفيمــا يتعلــق بالنــشاط، تــسود املــرأة بــني العــاملني املــستخدمني يف أنــشطة اخلــدمات    - ١٣٢

ا يف ميادين الصحة واملساعدة االجتماعية والتعلـيم والوسـاطة املاليـة             يف املائة، خصوص   ٥٥,٣(
ويف الـصناعات غـري الزراعيـة تبلـغ حـصة املـرأة ثلـث               . وكذلك يف خدمات املطاعم والـسياحة     

جممـــوع عـــدد األشـــخاص العـــاملني، علـــى أن قطـــاع اإلنـــشاءات يـــستخدم أقـــل نـــسبة مـــن   
 .)٥٠(النساء
 نقــاط ٩,٥ أن املــرأة تكــسب وســطيا ٢٠٠٢عــن عــام يظهــر مــن البيانــات اجملموعــة  - ١٣٣

ويف املتوسـط، تكـسب     . مئوية أقل مما يكـسبه الرجـل يف نفـس املـستوى مـن املـؤهالت املهنيـة                 
ــة ٩٠,٥املــرأة يف الــشركات واألعمــال واملنظمــات حبــسب مــستوى املهــارات املهنيــة      يف املائ

ة أقـل مـن متوسـط كـسب          كان متوسـط كـسب املـرأ       ٢٠٠٠ومقارنة بعام   . يكسبه الرجل  مما
.  يف املائـة ٢,٧ يف املائة، وضاقت الفجوة يف األجـور بـني اجلنـسني بنـسبة          ١٢,٢الرجل بنسبة   

)  يف املائـة   ٢٣,٧(، كانت أكرب فجوة بني األشـخاص ذوي املـؤهالت املهنيـة             ٢٠٠٢ويف عام   
 . )٥١() يف املائة٧,٨(وأضيقها كان بني األشخاص احلاصلني على شهادة الدكتوراه 

 
 البطالة  

 هبـوط ملحـوظ يف البطالـة، غـري أن معـدل البطالـة ازداد بـني                 ٢٠٠٤حدث منذ عام     - ١٣٤
بلغت حـصة املـرأة بـني مجيـع األشـخاص العـاطلني عـن العمـل                  ففي السنوات األخرية،  . النساء

__________ 

 عشرة بلـدان مرشـحة      نوع اجلنس والعمل واالستخدام يف    .: تشرينيكوي سادار ن  . انظر أيضا كانيو مرتشيال أ     )٤٨( 
 .٢٠٠٤سلوفينيا واملؤسسة األوروبية، : التقرير النهائي. يف أوروبا الوسطى والشرقية

 .٣٤، اجلدول ٢انظر التذييل  )٤٩( 
بنـاء علـى    (الـسكان العـاملون     : املـصدر . اسُتخدم كل من التصنيف املوحد للمهن والتـصنيف املوحـد لألنـشطة            )٥٠( 

املكتـب اإلحـصائي جلمهوريـة سـلوفينيا،        . ٢٢٥/٢٠٠٤لومـات اإلحـصائية، رقـم       ، املع )استقصاء القوة العاملـة   
 .٣٥، اجلدول ٢انظر التذييل . ٢٠٠٤

 .٣٦، اجلدول ٢انظر التذييل  )٥١( 
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وكان تأثري إعـادة تنظـيم القطاعـات الـصناعية، كـصناعة النـسيج             . ٢٠٠٤ يف املائة عام     ٥٣,١
 .يكون على املرأة، إذ متثل غالبية املستخدمني يف هذه الصناعات واألحذية، أشد ماواجللود 
 يف املائـة بـني النـساء        ٦,٤ بلغ معـدل البطالـة الـيت مشلـها االستقـصاء             ٢٠٠٤ويف عام    - ١٣٥

 يف ٩,١ يف املائـة بـني النـساء و    ١٢,٤ يف املائة بـني الرجـال، ومعـدل البطالـة املـسجلة        ٥,٧ و
وظهرت الفجوة الكبرية يف البطالة بـني الـشباب ممـن تتـراوح أعمـارهم بـني                 . لرجالاملائة بني ا  

ــام :  ســنة٢٤ و ١٥ ــشابات    ٢٠٠٤يف ع ــني ال ــة ب ــدل البطال ــة١٨(، كــان مع ــى )  يف املائ أعل
، وبـني العـاطلني البـاحثني       ) يف املائـة   ١١,٢(نقاط مئوية تقريبا مما هو بـني الـشباب الـذكور             ٧

 يف  ٧٥ل ألول مـرة ويتمتعـون بتعلـيم عـال، كانـت حـصة املـرأة                 عن عمل والبـاحثني عـن عمـ       
ويف الفتـرة   . ونتج أيضا عن اهلبوط يف معدل البطالة هبوط يف معدل العاطلني ملدة طويلة            . املائة

، هــبط عــدد النــاس املــسجلني كعــاطلني عــن العمــل ملــدة تزيــد ٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٤املمتــدة مــن 
نقـيض مـن ذلـك ارتفعـت حـصة املـرأة بـني العـاطلني         وعلـى ال .  يف املائة١٦,٧على سنة بنسبة  

نقطــة مئويــة، حيــث ارتفعــت مــن   ٢,٨  مبقــدار٢٠٠٤ إىل ٢٠٠٠ملــدة طويلــة يف الفتــرة مــن 
 . )٥٢( يف املائة٥٤,١ إىل ٥١,٣
فالعاطـل عـن العمـل ذو الثقافـة         . التعليم هو أحد العوامل اليت تؤثر يف فرص التوظيف         - ١٣٦

 أيسر، مع أن الوضع تغري يف الـسنوات األخـرية بـسبب ازديـاد               العالية حيصل على عمل بصورة    
وامليــدان الرئيــسي للدراســة يــزداد أمهيــة بــاطراد، ويف غالــب . تــدفق اخلــرجيني يف ســوق العمــل

ــاب العمــل خــربة يف العمــل     ــب أرب ــان يطل ــم أشــخاص   . األحي ــسجلون معظمه ــاطلون امل والع
وأكثــر مــن . وب يف ســوق العمــلو أن ميــدان تعلــيمهم غــري مطلــأمــستوى تعلــيمهم مــنخفض 

 يف املائـة    ٥٠ثلث العاطلني املسجلني مل يكملوا تعليمهم االبتـدائي وحـصة املـرأة بينـهم بلغـت                 
وأعلى حصة للنساء العاطالت من العمل تشمل النـساء مـن مـستوى تعلـيم عـال      . ٢٠٠٤عام  

 . )٥٣() يف املائة٦٣,٣(والنساء ذوات التعليم املهين األدىن )  يف املائة٦٣,٦(
يتبني من البيانات املتعلقة بتركيبة العاطلني عن العمل املسجلني أن معدل البطالـة بـني                - ١٣٧

يكـون بـني     أعلى مـا   ، كانت معدل البطالة   ٢٠٠٢ففي هناية عام    . الشباب يزداد سنة بعد سنة    
ــراوح أعمـــارهم بــني    ــذين تت ــة٢٣,٥( ســنة ٥٠ و ٤٠األشــخاص ال ، بينمــا انعكــس ) يف املائ

تكـون بـني األشـخاص الـذي         ، وكانت حصة العاطلني عن العمل أعلى مـا        ٢٠٠٤اه عام   االجت

__________ 

. ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ و ٢٠٠٠التقرير السنوي لدائرة التوظيف جبمهورية سلوفينيا لألعـوام       )٥٢( 
 .٣٧، اجلدول ٢انظر التذييل 

 .٣٨، اجلدول ٢انظر التذييل  )٥٣( 
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وبني العاطلني املـسجلني تغلـب النـساء        ).  يف املائة  ٢٢,٥( سنة   ٢٥ و   ١٨تتراوح أعماهلم بني    
 .)٥٤( سنة٤٠-٣٥ سنة وفوق ٣٠-٢٠من الفئة العمرية فوق 

 
 سوق العمل والعمالةالتدابري املتخذة لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف   

الربنـامج الـوطين لتطـوير سـوق العمـل والعمالـة حبلـول عـام                ُعرض يف التقريـر الثالـث        - ١٣٨
 إىل جانـب تـدابري اعُتمـدت يف الربنـامج الـوطين تـستهدف ضـمان تكـافؤ الفـرص بـني           ٢٠٠٦

دابري وجيـري تنفيـذ التـ     . الرجال والنـساء يف سـوق العمـل والتوفيـق بـني العمـل واحليـاة العائليـة                 
احملددة يف الربنامج الوطين من خالل برامج عمل وبرامج لسياسة العمالة الفعلية جيري وضـعها               

 أدرجـت املـساواة بـني اجلنـسني يف مجيـع بـرامج سياسـة                ٢٠٠٤ومنذ عام   . على أساس سنوي  
وهذا يعين أن يف كل تدبري توجـد نـسبة معينـة مـن النـساء                . العمالة الفعالة عن طريق هنج أفقي     

 إدراجهن يف ذلك التدبري، وأن املرأة هي إحـدى الفئـات األساسـية املـستهدفة الـيت يقـاس             جيب
وفضال عن ذلك تعترب املـرأة أيـضا مـن فئـة األشـخاص              . من خالهلا مدى جناح التدبري وفاعليته     

 . الذين من الصعب استخدامهم، وجيب أن يكرس هلم اهتمام خاص
 يف ٥٠ أن ٢٠٠٣تــدابري لـسياسة العمالـة الفعالـة لعــام    ويـبني التقريـر املتعلـق بتنفيـذ ال     - ١٣٩

)  يف املائـة ٦٦(من النساء مـدرجات يف مجيـع التـدابري، بينمـا أكـرب حـصة هلـن           املائة على األقل  
ويـبني التقيـيم الـذي أجـري لتـأثري           .)٥٥(مدرجات يف برنامج تعزيز االستخدام جزءا من الوقت       

، ٢٠٠٤ أن البطالـة هبطـت وسـطيا يف عـام            ٢٠٠٤ تطبيق برنامج سياسة العمالة الفعالـة لعـام       
 ٥٢,٧ إىل   ٢٠٠٣ يف املائـة عـام       ٥٢,٤مـن   (بينما ارتفع نصيب املرأة بني العاطلني عن العمل         

 إىل  ٢٥,٥مـن   (وكذلك ارتفعـت حـصة البـاحثني عـن عمـل ألول مـرة               ) ٢٠٠٤يف املائة عام    
الفعالـة األولويـة إىل إدراج    أعطت برامج سياسـة العمالـة      ٢٠٠٥ويف عام    .)٥٦( يف املائة  ٢٦,١

 . يف املائة يف التدابري واألنشطة وإدراج املرأة يف أنشطة العمل احلر٥٠املرأة بنسبة 
والعــضوية الكاملــة لــسلوفينيا يف االحتــاد األورويب جعلــت مــن حقهــا احلــصول علــى     - ١٤٠

ة جلمهوريـة سـلوفينيا     ومتثل وثيقـة الربجمـة الوحيـد      . موارد مالية من الصناديق األوروبية اهليكلية     
.  خطة لتنفيذ التدابري واألنشطة اليت تشترك يف متويلها الـصناديق اهليكليـة            ٢٠٠٦-٢٠٠٤لعام  

ؤخذ يف االعتبـار مبـدأ تكـافؤ        يوجيب أن   . وتدرج الوثيقة تكافؤ الفرص بني األولويات األفقية      
طــيط وتنفيــذ ورصــد الفــرص يف مجيــع التــدابري واألنــشطة املقــررة يف وثيقــة الربنــامج، أي يف خت

__________ 

 .٣٩، اجلدول ٢انظر التذييل  )٥٤( 
 .٢٠٠٣تقرير عن تنفيذ برنامج سياسة العمالة النشطة لعام : املصدر )٥٥( 
 .٢٠٠٤تقرير عن تنفيذ برنامج سياسة العمالة النشطة لعام : املصدر )٥٦( 
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ووفقا اللتـزام سـلوفينيا بتنفيـذ الـسياسة األفقيـة لتكـافؤ الفـرص، احملـددة يف                  . الربامج واملشاريع 
ــة مبــادئ      مهــام وثيقــة الربجمــة الوحيــدة، وضــعت وزارة العمــل واألســرة والــشؤون االجتماعي

 .توجيهية لتعميم املنظور اجلنساين يف الصناديق اهليكلية
ء من التمويـل الـيت حتـصل عليـه سـلوفينيا مـن الـصندوق االجتمـاعي                  وقد ُخصص جز   - ١٤١

، ٢٠٠٦-٢٠٠٤للفتـرة   EQUALاألورويب لتنفيذ الـربامج يف إطـار برنـامج املبـادرة اجملتمعيـة              
علـى أسـاس    (ب  الذي يهدف إىل القضاء على أنواع التمييز املختلفة، مبا يف ذلك التمييز املركَّـ             

عمـيم املنظـور اجلنـساين حمـدد كـسياسة أو اسـتراتيجية أفقيـة               وت). خلا .العرق واألصل واجلـنس   
وقد كُرس حصرا لضمان تكـافؤ الفـرص بـني    . EQUAL ُتستخدم يف الربنامج يف إطار املبادرة 

 :املرأة والرجل جماالن مواضيعيني يف إطار هذه املبادرة
مـاج املـرأة والرجـل      التوفيق بني األسرة واحلياة املهنية، وإعـادة إد        :٧امليدان املواضيعي    - 

الــذين تركــوا ســوق العمــل، وذلــك مــن خــالل اســتنباط أشــكال مــن تنظــيم العمــل      
  وخدمات الدعم أكثر مرونة وفعالية؛

تضييق الفجوات بـني اجلنـسني ودعـم إزالـة الفـصل اجلنـساين يف                :٨امليدان املواضيعي    - 
 .العمل

، الـذي  ٨مليـدان املواضـيعي    سـتركز سـلوفينيا علـى ا   ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٤ويف خالل الفتـرة مـن       
سيجري يف إطاره دعم التدابري واألنشطة اليت تـستهدف مكافحـة التمييـز يف التوظيـف وتعزيـز       

 .مشاركة املرأة يف سوق العمل
 أدرج تكـافؤ الفـرص بوجـه خـاص     ٢٠٠٥ ‐ ٢٠٠٣االتفاق االجتماعي للفترة   ويف   - ١٤٢

ــرام   وُســلط الــضوء أيــضا ع . بــني مهــام الــشركاء االجتمــاعيني  لــى تــوفري تكــافؤ الفــرص واحت
ومهـام احلكومـة املـشار إليهـا         .٢٠٠٨‐٢٠٠٦للفتـرة    املقترح   االتفاق االجتماعي الفوارق يف   

 ويف االتفاق االجتمـاعي املقتـرح للفتـرة         ٢٠٠٥-٢٠٠٣يف االتفاق االجتماعي املقترح للفترة      
 : يلي  فيما يتعلق بتكافؤ الفرص تشمل ما٢٠٠٨-٢٠٠٦

 الفــرص بــني املــرأة والرجــل باســتحداث تــدابري ملنــع واكتــشاف وإزالــة   كفالــة تكــافؤ - 
 التمييز املباشر بني املرأة والرجل يف سوق العمل؛

كفالة تكافؤ الفرص بـني املـرأة والرجـل باعتمـاد تـدابري لتـوفري دعـم خـاص للمـرأة يف                - 
 واحلـد   تأسيس شركتها اخلاصة، وزيـادة مـشاركة املـرأة يف بـرامج التعلـيم والتـدريب،               

 من الفصل بني اجلنسني وأوجه الالمساواة يف الدخل بينهما؛ 



CEDAW/C/SVN/4
 

56 07-35127 
 

وتــوخي تــدابري إجيابيــة كــأداة قــانون تكــافؤ الفــرص بــني املــرأة والرجــل ضــمان تنفيــذ  - 
 لتعزيز العملية اليت تؤدي إىل مساواة فعلية بني اجلنسني والقضاء على التمييز املستتر؛ 

ــا    -  ــه انتب ــى توجي ــشركات عل ــشجيع ال ــالون     ت ــراد مع ــديها أف ــيت ل ه خــاص إىل األســر ال
، بني أمور أخـرى، ومـن       )أطفال، وكبار يف السن وغريهم ممن هلم احتياجات خاصة        (

 ؛“الشركة املؤاتية لألسرة”خالل اإلجراء املسمى 
ــة          -  ــسيم العناي ــوة ولتق ــازة األب ــن إج ــتفادة م ــى االس ــاء عل ــشجيع اآلب ــدابري لت ــاد ت اعتم

 وتقاسم مدة الغياب عن العمل بالتـساوي للعنايـة بفـرد مـريض              باألطفال بني األبوين،  
 من أفراد األسرة؛

تعزيز تكافؤ الفرص بني املـرأة والرجـل، خاصـة يف ميـدان تنـشئة األطفـال وتعلـيمهم،                    - 
 .ويف سوق العمل والتوظيف، والتوفيق بني احلياة املهنية واحلياة العائلية

 
  ١٢املادة   
 صحة املرأة   

، الـذي   قـانون الرعايـة الـصحية والتـأمني الـصحي         ذ إعداد التقرير الثالـث مت تعـديل         من - ١٤٣
ينظم التأمني الصحي للمزارعني واألفراد العاملني يف مـزارعهم وغريهـم مـن األشـخاص الـذين             

وهنـاك عـرض أكثـر      . ميارسون أنشطة زراعية يف مجهورية سـلوفينيا كمهنـة وحيـدة أو رئيـسية             
 من اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكل التمييـز      ١٤زء املتعلق بتنفيذ املادة   تفصيال للتعديل يف اجل   

 ). من هذا التقرير١٧٩ الفقرة انظر(ضد املرأة 
 

 احلماية الصحية للمرأة  
 الصحة اإلجنابية  

اعتمدت سلوفينيا تدابري خلفـض معـدل وفيـات األمومـة، وفقـا ملـا أوصـت بـه اللجنـة                      - ١٤٤
فقـد  . مييز ضد املرأة لدى نظرها يف التقريـر الثالـث جلمهوريـة سـلوفينيا             املعنية بالقضاء على الت   

أنــشئ فريــق عامــل ملناقــشة حــاالت وفيــات األمومــة، يقــوم حاليــا بإعــداد التقريــر عــن معــدل    
وفيات األمومة يف الفترة األخرية، مشفوعا بتوصيات تتعلق بتدابري سريرية اختـصاصية وتـدابري              

 ٢٠٠١ويظهـر مـن البيانـات األوليـة لعـامي      . ان الـصحة اإلجنابيـة   تتعلق بالصحة العامـة يف ميـد      
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يف فتـرة مخـس     .)٥٧( أن معدل وفيات األمومة يف سلوفينيا قـد هـبط بـصورة ملحوظـة              ٢٠٠٢ و
 ١٠٠ ٠٠٠ مـن كـل   ١٢,٥، بلغ املعدل الوسطي لوفيـات األمومـة         ٢٠٠٢-١٩٩٨سنوات،  
 .) من هذا التقرير١٥٩ الفقرة انظر. (مولود حيا

 ســلوفينيا، تقليــد متبــع منــذ زمــن طويــل يتمثــل يف تــوفري الرعايــة الــصحية الفعليــة    يف - ١٤٥
جلميع السكان، والدليل الواضح على ذلك الربامج الوقائية اليت ُتصمم وُتنفـذ ملـصلحة الفئـات                

والسمة اليت تشترك فيها كافة أنشطة الرعاية الصحية هـي أهنـا متاحـة علـى                . السكانية املختلفة 
. اة جلميع املواطنني السلوفينيني، ألهنـا ممولـة بالكامـل مـن التـأمني الـصحي اإللزامـي                 قدم املساو 

، تـدبريا خاصـا   ٢٠٠٠وقد وضع الربنامج الوطين جلمهورية سلوفينيا للرعية الصحية، من عـام    
وُنفـذ هـذا التـدبري مـن     . لتعزيز الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة بوصـفه اهلـدف الثالـث ذي األولويـة          

ــام التثقيــف اجلنــسي، : ج ملمارســة اجلــنس بأســلوب صــحي، يــشمل ثالثــة جمــاالت   خــالل برن
ويتكـون اهلـدف الرابـع      . وتنظيم األسـرة والوقايـة مـن األمـراض الـيت تنتقـل باالتـصال اجلنـسي                

األولوية من تدبري خاص يستهدف دراسة اآلثـار الـسلبية علـى صـحة كـل فئـة مـن الفئـات              ذو
 .السكانية، السيما النساء احلوامل

. غالبية املهام ذات األولوية يف ميدان احلماية الصحية للكبار تتصل بالـصحة اإلجنابيـة               - ١٤٦
ــذ يف       ــامل ُينفـ ــلوفينيا هنـــج شـ ــسكان يف سـ ــة للـ ــق بالـــصحة اإلجنابيـ ــا يتعلـ ــع فيمـ ــهج املتبـ والنـ

 :خمتلفة ميادين
بالتعـــاون مـــن خمتلـــف (وضـــع خطـــط متعـــددة القطاعـــات حلمايـــة الـــصحة اإلجنابيـــة  - 

 ؛)ات احلكومية واملنظمات غري احلكوميةالقطاع
الرعايـة الـصحية الفعالـة، تنفيـذ بـرامج وقائيـة، تعزيـز الرعايـة                ( محاية الـصحة اإلجنابيـة     - 

الصحية احملسنة مع التأكيد على الفئات األشد تعرضا للخطـر، وحتـسني الكـشف عـن                
وحـول الـوالدة    قبل الـوالدة     قبل احلمل، ويف فترات ما     سرطان عنق الرحم يف فترة ما     

بعــــد الــــوالدة، وبرنــــامج وطــــين للتــــنظري الــــشعاعي املنــــتظم للكــــشف عــــن    ومــــا
 ؛)الثدي سرطان

__________ 

وسـطيا  ( إىل اخنفـاض عـدد املواليـد األحيـاء          حبسب البيانات، يتقلب معدل وفيات األمومة كثريأ، وذلك يعـزى          )٥٧( 
وُتطبق منهجية خاصة يف تعداد حـاالت وفيـات األمومـة ألنـه، باإلضـافة               )  سنويا ١٨ ٠٠٠ و   ١٧ ٠٠٠مابني  

إىل حاالت وفيات األمهات ففـي فتـرات ماقبـل الـوالدة وفتـرات مـاحول الـوالدة، يـشمل فتـرة مابعـد الـوالدة                          
وسط املعدل خلمس سنوات، بدال من البيانات عـن كـل سـنة مبفردهـا، مؤشـرا                 ونتيجة لذلك ُيعترب مت   . بكاملها

 .موثوقية على معدل وفيات األمومة أكثر
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تـوفري منـط صـحي      (تعزيز التثقيف الصحي يف جمال تشجيع الصحة اإلجنابيـة ومحايتـها             - 
للحياة، املمارسة اجلنسية الكافية واملأمونة، واألبوة املسؤولة، وتوفري بـرامج معلومـات     

 تثقيفية ووقائية الختاذ القـرارات بـصورة مـسؤولة وطوعيـة فيمـا يتعلـق باحليـاة                 وبرامج
اجلنسية ووالدة األطفال، والوصول إىل خيار موسع بني األساليب املعاصـرة يف تنظـيم         
األسرة واالختيار بـني أسـاليب تنظـيم اخلـصوبة، ورفـع مـستوى الـوعي بـني املـراهقني                 

 ).املمارسات الضارةواألطفال فيما يتعلق مبختلف أنواع 

يف ســلوفينيا، جيــري يف اجملــاالت التاليــة تنفيــذ بــرامج وقائيــة لتنظــيم األســرة يف ميــدان  - ١٤٧
 : الصحة اإلجنابية، وهي برامج يف متناول مجيع النساء أو من سيصبحن أمهات يف املستقبل

نظـيم  تـشمل هـذه الـربامج فحوصـا وإرشـادات بـشأن ت            .  وقائيـة لتنظـيم األسـرة      برامج - 
األسرة بصورة فعالة، واستعمال موانع احلمـل، ومنـع اإلصـابات الـيت تقـع عـن طريـق                   

 االتصال اجلنسي وتؤدي إىل العقم ؛
توصف كحد أدىن للرعايـة للنـساء احلوامـل واحلـديثات           . للحمل املأمون ئية  وقاامج  بر ‐ 

ة يف  فحـوص وقائيـة أثنـاء احلمـل، وإرشـادات إفراديـ        ١٠جمموعـة    األمومة، تـشمل مـا    
وتـنظري شـعاعي    التثقيف الصحي، واثنني من الفحوص فوق الصوتية، وفحوص خمربية    

ــة التكــسوبالزما    ــنظري شــعاعي للكــشف عــن    )toxoplasmosis(للكــشف جرثوم ، وت
.  سـنة ٣٥عند احلوامـل الـاليت يزيـد عمـرهن علـى       )syndrome Dawn(متالزمة داون 

دة، وبعـد إهنـاء احلمـل التلقـائي     ويشمل الربنـامج أيـضا فحوصـا وإرشـادات بعـد الـوال       
واملسموح به، وحاالت احلمل خـارج الـرحم، وزيـارات وقائيـة للعنايـة التمريـضية يف            
البيت للحوامل واملواليد اجلدد وأمهاهتم ويف احلاالت اليت مل تقرر فيها املـرأة بعـد مـن                 

 هو طبيبها النسائي؛
معقـد ولـذلك أُطلـق رمسيـا عـام           هذا املـشروع     . الرحم  عنق برنامج وقائي ملنع سرطان    - 

، ZORA،  الربنامج الوطين للتنظري الشعاعي للكشف عن سرطان عنـق الـرحم           ٢٠٠٠
 سـنة مـن العمـر       ٧٤ و   ٢٠وكان القصد من هـذا الربنـامج دعـوة مجيـع النـساء مـابني                

ــرحم       ــار الكــشف عــن ســرطان ال ــسائي مــع اختب ). PAP smear(للفحــص الطــيب الن
 مـن العمـر، الـاليت مل ُيـدعني فعـال      ٧٤ و ٦٥ساء مـابني   والفحص نفسه يف متناول الن    

ــة   . إىل الفحــص ــدأ يعطــي نتــائج إجيابي فقــد ازداد بنــسبة . وبعــد ســنتني مــن التطبيــق ب
 إىل  ٢٠ عدد النساء، ممن تتـراوح أعمـارهن مـابني        )  يف املائة  ٨٠وسطيا  (يف املائة    ٢٠
ذلك ألن الوصـول إىل     سنة، الاليت قررن أن يكون هلن طبيبهن النسائي اخلاص، و          ٧٤

ونتيجـة لـذلك، ازدادت أيـضا حـصة النـساء الـاليت             . طبيب أصبح أيسر وأكثر تنظيما    
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وحتــسن الوصــول . مــررن بــالفحص الــسريري واختبــار الكــشف عــن ســرطان الــرجم 
 ســـنة ٥٠طبيـــب نـــسائي لكافـــة الفئـــات العمريـــة، وأكثـــرهن مـــن النـــساء فـــوق   إىل
 .)٥٨(العمر من

جيـري يف كافـة أحنـاء        . بـالتنظري الـشعاعي    سـرطان الثـدي   ن   عـ  شفكـ برنامج وقائي لل   - 
والربنـامج  . سـلوفينيا منـذ بـضع سـنني التـنظري الـشعاعي للكـشف عـن سـرطان الثـدي          

 الــاليت ٤٩ و ٤٠ ســنة مــن العمــر والنــساء مــابني  ٦٩ و٥٠مــابني  موجــه إىل النــساء
للمعــايري وفقــا (فالنــساء يف ســن معينــة . ألســرهن تــاريخ يف اإلصــابة بــسرطان الثــدي 

يكـون  ) الدولية اليت حتدد العمر الذي تكون فيه املرأة مؤهلـة للتـنظري الـشعاعي للثـدي             
هلن احلق يف الفحـص الـسريري للثـدي كـل سـنتني، ُتغطـى تكاليفـه بالتـأمني الـصحي                     

 اعتماد برنـامج وطـين للعمـل تـدرجييا          ٢٠٠٤يونيه  /وقد شهد شهر حزيران   . اإللزامي
وسـوف يـشمل برنـامج التـنظري        . ملبكر عن سرطان الثـدي    بالتنظري الشعاعي للكشف ا   

النساء يف الفئات العمرية نفـسها، حيـث سـُيدعني للفحـص ألن غرضـنا هـو أن         املنظم
تصبح مجيع النساء على علم بإمكانية الفحص بـدال مـن االقتـصار علـى النـساء الـاليت                  

 . ُيعنني بصحتهن
. قتراب سن اليأس أو بعد سن اليأسلعالج بتعويض اهلرمونات عند اوقائي ل برنامج - 

توجيهات حول احلصول على اإلرشاد ووصف العالج بتعويض  يشمل الربنامجو
 . اهلرمونات

يضم . وتعزيز الصحة يف احلماية الصحية األولية للمرأة املربمج التثقيف الصحي - 
 الربنامج مبادئ توجيهية لتشجيع النماء الصحي جسميا وعقليا وجنسيا، واألبوة
. املسؤولة، ولبناء القدرة لدى الناس على منع األمراض والتعامل مع املشاكل الصحية
 . ويكفل الربنامج توافر املعلومات القيِِّمة والقدرة لدى الفئات املستهدفة بني السكان

يضم الربنامج مبادئ  . مدرسة لآلباء واألمهات‐التثقيف الصحي قبل الوالدة  - 
ة املرأة احلامل وشركائها والفئات املعرضة حى األمثل لصتوجيهية لتحقيق املستو

الشباب، واحلوامل املعرضات ملخاطر صحية (للخطر بوجه خاص من النساء 
 ).واجتماعية

__________ 

ــوطين   : املــصدر )٥٨(  ــامج ال ــر عــن الربن ــا،  . ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣يف عــامي  " ZORA"تقري ــم األورام، ليوبليان معهــد عل
٢٠٠٤. 
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 جيــري إقــراره، وهــو حيــدد، بــني أمــور  برنــامج وطــين للنــشاط البــدين لتعزيــز الــصحة  - ١٤٨
لفئـات املـستهدفة مـن النـساء واحلوامـل          جية واملهـام احلكوميـة إزاء ا      يأخرى، الـسياسة االسـترات    

القـرار بـشأن    وكـذلك فـإن     . هبدف ختفيف عوامل خطـر اإلصـابة بـأمراض ذات صـلة باحلمـل             
، الـــذي اختذتـــه اجلمعيـــة الوطنيـــة ٢٠١٠‐٢٠٠٥الربنـــامج الـــوطين لـــسياسة التغذيـــة للفتـــرة 

ابري الوطنيـة   ، حيـدد، يف مجلـة أمـور، األهـداف والتـد           ٢٠٠٥مارس  /جلمهورية سلوفينيا يف آذار   
ــا       ــرات احلمــل وم ــساء يف فت ــصحي للن ــصحية والتثقيــف ال ــة ال ــوالدة   يف جمــاالت التغذي ــد ال بع

 .والرضاعة
كانــت عيــادة املرضــى اخلــارجيني اخلاصــة باألشــخاص الــذين لــيس   , ٢٠٠٢يف عــام  - ١٤٩

وكانـت العيـادات املتخصـصة      . ايلديهم تأمني صحي حيِّة ونشطة يف عاصمة مجهوريـة سـلوفين          
امة والعديدة وغرف االستشارة للمرضى اخلارجيني مفتوحة جلميع األشـخاص الـذين لـيس              الع

ــة   ــأمني صــحي، وهــي جماني ــديهم ت ــصحية    . ل ــادات املرضــى اخلــارجيني اخلــدمات ال وتقــدم عي
سكن هلم، ولألجانب وطاليب اللجوء والالجئني وغريهم ممـن لـيس لـديهم              للمشردين الذين ال  

عيــادات املرضــى اخلــارجيني، هنــاك غــرف استــشارة للمــسائل   وباإلضــافة إىل . تــأمني صــحي
ــسكري   ــصابني مبـــرض الـ ــل واملـ ــال واحلوامـ ــة، ولألطفـ ــام . العامـ ــدد   ،٢٠٠٣ويف عـ ــان عـ كـ

 شخصا، وكان أكثر الزائـرين تـرددا علـى هـذه       ٨ ١٠١األشخاص الذين زاروا هذه العيادات      
خاص يعــانون مــن العيــادات أشــخاص مــصابون بــأمراض خطــرية مزمنــة، ونــساء حوامــل وأشــ 

 .ارتفاع ضغط الدم املزمن وأمراض األوعية الدموية والسرطان
األويل : رعاية الصحة اإلجنابيـة يف مجهوريـة سـلوفينيا منظمـة علـى خمتلـف املـستويات              - ١٥٠

، يقوم فريق مكـون مـن       )مركز حملي للرعاية الصحية   (فعلى املستوى األويل    . والثانوي والثالثي 
كــبرية وممرضــة طبيــة أو فــين يف جمــال الرعايــة الــصحية، بتقــدمي جمموعــة  طبيــب نــسائية وقابلــة 

ويف سـلوفينيا،  ). عيـادة الرعايـة الـصحية للنـساء    (كاملة مـن خـدمات الـصحة اإلجنابيـة للنـساء           
. نشطة الرعايـة الـصحية األوليـة      أيرى املرأة أوال طبيب خمتص باألمراض النسائية على مستوى          

، ZORAلتنظري الشعاعي املنظم للكـشف عـن سـرطان عنـق الـرحم،      وقبل البدء بتنفيذ برنامج ا  
ونتيجــة الخنفــاض حــصة املــرأة يف .  يف املائــة٣٠-٢٠بلغــت نــسبة النــساء الــاليت مت فحــصهن  

الربامج الوقائيـة لرعايـة الـصحة اإلجنابيـة، كانـت نـسبة الزيـارة العالجيـة إىل األطبـاء النـسائيني                 
 ارتفـع عـدد الزيـارات يف        ٢٠٠٢ويف عـام    . لـى بكـثري   ونسبة اإلصابة بـسرطان عنـق الـرحم أع        

 نقطـة مئويـة وارتفـع عـدد الزيـارات الوقائيـة             ١٢,٧جمال الرعاية الصحية األولية للمرأة مبقدار       
ت عمومــا إىل النــهج املــنظم املــذكور  اوُيعــزى ازديــاد عــدد الزيــار .  نقطــتني مئــويتني٢مبقــدار 

را عـن الـتغريات الـيت تـسبق نـشوء سـرطان عنـق        أعاله يف تنفيذ الـربامج الوقائيـة للكـشف مبكـ     
 عـدد الزيـارات     ٢٠٠٢وازداد عـام    . الرحم وسرطان الثدي، وإىل تغري املعاجلة الوقائيـة للمـرأة         
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لالستشارة فيما يتعلق مبنع احلمل، ويعود ذلك عمومـا إىل الترتيبـات اجلديـدة الـيت تـنص علـى                    
ومـن املـشجع أيـضا املعلومـات        . حلمـل  أشـهر قبـل ا     ٣تعطى ألكثر مـن      أن الوصفات الطبية ال   

الـيت تــشري إىل أن عــدد اإلحـاالت إىل اختــصاصيني علــى املـستوى الثــانوي يف هبــوط متواصــل    
وتنــاقص كــذلك عــدد اإلحــاالت إىل املستــشفيات )  يف املائــة مــن النــساء الــاليت عــوجلن٤,٩(

معـدل لإلحـاالت إىل     وأعلـى   ).  يف املائـة مـن النـساء الـاليت عـوجلن             ٣,٢(للمزيد من املعاجلـة     
املعاجلــة الثانويــة يــشمل التــصوير الــشعاعي للثــدي للوقايــة أو العــالج، ويــأيت بعــده اإلحــاالت   

 . )٥٩(للوالدة أو العالج أو اإلجهاض املسموح به أو التلقائي
وإضــافة إىل مــا ذكرنــا آنفــا مــن ســهولة وصــول املــرأة إىل طبيــب نــسائية فعــال علــى     - ١٥١

 . موانع احلمل جيدا أيضا  وصول املرأة إىلاملستوى األويل، يعترب
وقد أجري مؤخرا حبث عن السلوك اجلنسي لـدى طـالب املـدارس الثانويـة دل علـى        - ١٥٢

ومـن موانـع اجلمـل      .  سنة هو متوسط العمر الـيت ميـارس فيـه أول اتـصال جنـسي               ١٧أن العمر   
 ٤٩(الت بالدرجـة األوىل  اليت يستعملها طالب املـدارس الثانويـة الناشـطون جنـسيا تـأيت الرفـا           

وطريقـة  )  يف املائـة ٤(واحلبـوب والرفـاالت   )  يف املائـة   ٣٢(يتلوها حبوب منع احلمل     ) يف املائة 
 يف املائــة مــن ٧وهنــاك ).  يف املائــة٤(خــرى واألســاليب األ)  يف املائــة٤(العــزل أثنــاء اجلمــاع 
 ارتفعـــت نـــسبة ١٩٩٦ومقارنـــة بعـــام . يـــستعملون أي موانـــع للحمـــل الفتيـــان والفتيـــات ال

 يف املائة، بينما هبطـت نـسبة        ٣٢ إىل   ١٤استعمال موانع احلمل اليت تؤخذ عن طريق الفم من          
ويف مجهوريــة ســلوفينيا، .  يف املائــة٧ إىل ١٩تــصال اجلنــسي بــدون أي موانــع للحمــل مــن  اال

 نالحــظ أنــه بــسبب تــوفر الرعايــة الــصحية اإلجنابيــة جلميــع النــساء بــصرف النظــر عــن العمــر،  
يف هنايـة التـسعينات كـان معـدل اإلجهـاض املـسموح             : تتناقص حاالت اإلجهاض املسموح به    

ويف سـبيل    .)٦٠( بني الفتيات  ٩/١٠٠٠ وقف عند    ٢٠٠٢، ويف عام    ١٢/١٠٠٠به يقرب من    
احلــد مــن معــدل اإلجهــاض لــدى الفتيــات ومــن األمومــة املبكــرة، أُعطــي دور هــام للتثقيــف      

والثانويـة سـعيا إىل تنميـة املعــارف واملهـارات إىل جانـب القـدرة        اجلنسي يف املدارس االبتدائية    
على ضبط النفس، واملعلومـات القيمـة والعالقـات بـني األشـخاص وكـذلك تـشكيل وجهـات                 

والعقائد اليت حيتاج إليها الشباب الختاذ القـرار املـسؤول واملـبين علـى           ) العصرية(النظر الصحية   
ويف إطار الرعايـة الـصحية، جيـري أيـضا تنظـيم التثقيـف،              . املعرفة فيما يتعلق بتصرفهم اجلنسي    

شـكال  علـق بالـصحة اجلنـسية، للفتيـات والفتيـان، الـذين تركـوا األ              تمبا يف ذلك اإلرشاد فيمـا ي      
__________ 

 . معهد الصحة العامة جلمهورية سلوفينيا.٢٠٠٢احلولية اإلحصائية للرعاية الصحية، : املصدر )٥٩( 
 )٦٠( Pinter, B. Pretnar-Darovec, A. “S kontracepcijo proti nezeleni zanosivi” )    ــل غــري ــع ضــد احلم املوان

إدارة ). اإلجهــاض بــالتحريض يف ســلوفينيا( Done at Pinter, Umetna prekinitev v.Solviniji). فيــه املرغـوب 
 .٢٠٠٤ي، املركز الطيب اجلامعي، لبوبليانا، التوليد والطب النسائ



CEDAW/C/SVN/4
 

62 07-35127 
 

وتتـوافر املعلومـات عـن اجلـنس واإلرشـاد حـول وسـائل منـع احلمـل للفتيـات             . النظامية للتعليم 
هـا بطريـق االتـصال اهلـاتفي برابطـة أصـدقاء الـشباب              والفتيان باجملان أيضا وميكن احلـصول علي      

 . السلوفينية
 

 اعتالل املرأة ومعدل وفياهتا ووفيات األمومة  
ــام  - ١٥٣ ــال الرضــع     ٢٠٠٤يف ع  مولــود حيــا،  ٣,٧/١٠٠٠، كــان معــدل وفيــات األطف
 كـان   ويف الـسنة املاضـية    . يضع سلوفينيا بني البلدان اليت لديها أدىن معدل لوفيـات األطفـال            مما

ويف . ، وســطيا١٨ ٠٠٠ و ١٧ ٠٠٠عــدد املواليــد األحيــاء ســنويا يف مجهوريــة ســلوفينيا بــني 
ــاء الــوالدة وبعــد الــوالدة    ٥ توفيــت ٢٠٠٠عــام  ــاء احلمــل، ويف أثن معــدل وفيــات ( نــساء أثن

 أي حالــــة ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ ومل تــــسجل يف عــــامي ٢٠٠١ نــــساء يف عــــام ٣، و )األمومــــة
 .نفاسية وفاة
 بيانات سجل أمراض الـسرطان يف سـلوفينيا أن معـدل االعـتالل والوفيـات       يتضح من  - ١٥٤

علـى الـرغم    )  امـرأة  ١٠٠ ٠٠٠/ ٢٣,١ (١٩٩٧بسبب سرطان عنـق الـرحم بلـغ القمـة عـام             
ــسريرية املنتظمــة كانــت متاحــة جلميــع النــساء    ــة  . مــن أن الفحــوص ال فكــان ذلــك حجــة قوي

وتـدل بيانـات    .ه دعوات فعليـة إىل النـساء      إلدخال برنامج للتنظري الشعاعي املنظم يشمل توجي      
  امــرأة٢٠١ مرضــت ٢٠٠٠ففــي عــام  . الــسنوات األخــرية علــى هبــوط يف معــدل االعــتالل  

 أبلــغ عــن ٢٠٠٣ حالــة، ويف عــام ١٨٦، أُبلــغ عــن ٢٠٠٢ويف عــام ). ١٠٠ ٠٠٠/ ١٩,٧(
 .)٦١( حالة١٨١
ــغ    - ١٥٥ ــدي إذ بلـ ــسرطان الثـ ــابة بـ ــدرجيا اإلصـ ــدهلا  ازدادت تـ  يف ١٠٠ ٩١,٢/٠٠٠معـ

وهــذه معلومــات مقلقــة، حيــث أن ســرطان الثــدي نــوع خــاص مــن      .)٦٢(الــسنوات األخــرية
وبنـاء علـى ذلـك، وكمـا هـو مـذكور يف       . السرطان، ميكن كشفه مبكـرا بفحـص عـام للنـساء          

، قررت مجهورية سلوفينيا العمل بتنظري شـعاعي مـنظم حيـل حمـل التـنظري املعمـول                  ١٥٣الفقرة  
 . سلوفينيابه اآلن، يف كافة أحناء

ــا      - ١٥٦ ــسكان مؤشــرا صــحيا هام ــاة بــني ال ــشكل معــدل االعــتالل والوف فالوصــول إىل . ي
. ممارسي الطب العام يف مجهوريـة سـلوفينيا جيـد ومتيـسر للنـساء والرجـال علـى قـدم املـساواة               

 والبيانات املتعلقة مبعدل الوفيات بني السكان البالغني تثبت أن األمـراض القلبــية الوعائــية هـي                
__________ 

معهـد علـم    . ZORAبرنامج وسجل التـنظري الـشعاعي املـنظم للـتغريات املنـذرة بـسرطان عنـق الـرحم،                   : املصدر )٦١( 
 .األورام، ليوبليانا

 .سجل السرطان يف سلوفينيا، معهد علم األورام، ليوبليانا: املصدر )٦٢( 
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فوسطيا، تقع هذه األمراض لدى املرأة متـأخرة عـن      . السبب األول للـوفاة بني النساء والرجال     
ــة   .  ســنوات١٠تزيــد علــى   وقوعهــا لــدى الرجــل مبــدة ال   ــة الدماغي ــة الدموي وأمــراض األوعي

والـسبب املـشترك الثالـث للوفـاة بـني       . وأمراض القلـب تـأيت بالدرجـة الثانيـة بالنـسبة إىل املـرأة             
وهنـاك أيـضا    .  من العمر هو سـرطان الثـدي، يتلـوه سـرطان اجملـاري اهلـضمية               ٦٥دون  النساء  

فجوة بني اجلنـسني يف اسـتعمال خـدمات الرعايـة الـصحية، حيـث إن املـرأة تـستعمل مـستوى                    
وتظهـر فجـوات كـبرية أيـضا بـني اجلنـسني            . الرعاية الصحية األولية أكثـر ممـا يـستعمله الرجـل          

ية اليت توصف يف عيادات املرضى اخلارجيني أو مدى تـواتر وصـف   فيما يتعلق باستعمال األدو 
ــة ــة املوصــوفة  ٦١,٧، تلقــت املــرأة ٢٠٠٢ويف عــام . األدوي ــة مــن جممــوع األدوي  .)٦٣( يف املائ

 على مستوى الرعايـة الـصحية األويل يف كافـة أحنـاء الدولـة يـشمل أيـضا                   يوالعالج االستشفائ 
ــة الوعائيــة، وهــو ممــو   ــة   منــع األمــراض القلبي ل بالكامــل مــن األمــوال املخصــصة لتــأمني الرعاي

ويف إطـار هـذا الربنـامج الوقـائي،     . هالصحية األساسية، ومن مث فهو جماين جلميع من يـستعملون     
يقوم طبيب خمتار بإجراء فحوص وقائية جلميع السكان يف عمر معـني بـصورة منتظمـة، وعلـى               

وحبـسب مـستوى    . يـة بوعيـة القل  تعـرض الفـرد ألمـراض األ       أساسها جيري تقييم مـستوى خطـر      
ويف هــذا اجملــال، تقــدم مراكــز الرعايــة الــصحية جمموعــة مــن  . اخلطــر ُتتخــذ اخلطــوات املناســبة

 .و إناثا يف سلوفينيا األنشطة يف جمال التثقيف الصحي، متاحة جلميع السكان ذكورا
ية تـأثريا هامـا    االقتـصاد -أثبتت الدراسـات البحثيـة املختلفـة أن للعوامـل االجتماعيـة        - ١٥٧

).  مـن العمـر    ٦٥قبـل   (على سـبب الوفـاة وعلـى معـدل الوفيـات املبكـرة يف فئـة عمريـة معينـة                     
فمعــدل الوفيــات بــسبب مــرض األوعيــة القلبيــة أعلــى بــني النــساء الــاليت مل يكملــن الدراســة     

واألفـراد  . االبتدائية، يف حني أن معدل وفيات سـرطان الثـدي أعلـى بـني ذوي التعلـيم األعلـى                  
األدىن مستوى من التعليم أقل التماسا للمساعدة وأكثر جلوءا إىل املستـشفيات، ممـا يـدل علـى               

 . )٦٤(يلتمسون املساعدة إال يف مرحلة متأخرة من املرض أهنم ال
 

 الصحة العقلية للمرأة  
اضطرابات الصحة العقلية اليت تؤثر يف املرأة هي االكتئاب والقلق واألمراض النفـسية              - ١٥٨
 يف املائــة مــن النــساء يعــانني مــن االكتئــاب مــرة واحــدة علــى  ٢٥ إىل ١٠مــن هنــاك. سميةاجلــ

وحصة املرأة بني ملتمـسي الرعايـة الـصحية األوليـة أعلـى مـن حـصة الرجـل                   . األقل يف حياهتن  
__________ 

ــة يف ع : املــصدر )٦٣(  ــا للتــصنيف املوحــد لألنــشطة عــام     وصــف األدوي ــادات املرضــى اخلــارجيني يف ســلوفينيا وفق ي
 .٢٠٠٣معهد الصحة العامة جلمهورية سلوفينيا، . ٢٠٠٢

معهد مجهورية سلوفينيا لتحليالت االقتـصاد الكلـي        . ٢٠٠٢/٢٠٠٣ سلوفينيا   -تقرير التنمية البشرية    : املصدر )٦٤( 
 .٢٠٠٤والتنمية، 
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بينمـا كانـت حـصة الرجـل، مقارنـة حبـصة املـرأة،        ) ٢٠٠٢ يف املائة من النساء يف عام  ٦١,٧(
وهنـاك ازديـاد يف     . العالج يف املستـشفيات، وتـزداد حـصته سـنة بعـد سـنة             أعلى إىل حد ما يف      

استعمال األدوية لتخفيف األمل وملعاجلة االضطرابات العقلية، ومقارنة بالرجل ُيـصرف للنـساء             
 . )٦٥(من وصفات األدوية أكثر مما ُيصرف للرجال

ــيت      - ١٥٩ ــامل ال ــدان األوىل يف الع ــشرة بل ــني الع ــب ســلوفينيا ب ــأيت ترتي ــدل   ي ــا مع ــع فيه  يرتف
وحـصة  .  مـواطن  ١٠٠ ٠٠٠ انتحارا لكل    ٢٥االنتحار، فقد كان عدد االنتحارات أكثر من        

الرجل من االنتحارات أكثر من أربعـة أمثـال حـصة املـرأة، أمـا حمـاوالت االنتحـار فإهنـا أعلـى                       
 .بني النساء منها بني الرجال

، مشاكل كـثرية مرتبطـة بـأنواع خمتلفـة          وتواجه سلوفينيا أيضا، كسائر البلدان املماثلة      - ١٦٠
، تعتـرب مـن أمـراض النـساء ألن        )أنوركسيا، بوليميا، النهم املرضي   (من االضطرابات يف األكل     

يكون بـني النـساء     يف املائة من احلاالت، وانتشار اضطرابات األكل هو أعلى ما  ٩٠املرأة متثل   
 يف ١م اخلـرباء يف األنوركـسيا هنـاك    ووفقـا لتقيـي  .  سنة٢٥ و   ١٥الاليت تتراوح أعمارهن بني     

ــراوح أعمــارهن بــني     ــساء ممــن تت ــة مــن الن ــانني مــن األنوركــسيا  ٢٥ و ١٢ املائ ويف .  ســنة يع
والنـساء  . كان احلد العمري للناس الذين يعانون من هذا املرض يف اخنفاض           السنوات األخرية، 
 انتــشارا، إذ تــصيب والبوليميــا أكثــر.  يف املائــة مــن حــاالت األنوركــسيا ٨٥مــسؤوالت عــن 

وأكثــر .  يف املائــة منــهم ٩٠ إىل ٨٠ يف املائــة مــن الــسكان متثــل املــرأة مــن      ٥يــصل إىل  مــا
 يف املائة من الـسكان، وحيـدث        ١٢اضطرابات األكل انتشارا هي النهم املرضي، الذي يصيب         

ــا  ــر م ــرأة مــسؤولة عــن      أكث ــوغ املبكــرة أو املتوســطة، وامل ــة البل ــة  يف امل٩٠حيــدث يف مرحل ائ
 . )٦٦(احلاالت من

 
 األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي، اإليدز وفريوس نقص املناعة البشرية  

أكثــر اإلصــابات الــيت تنتقــل باالتــصال اجلنــسي شــيوعا يف ســلوفينيا هــي اإلصــابات      - ١٦١
، الكالميديــة، والــسيالن والتــهابات اإلحليــل غــري احملــددة واحلــأل التناســلي والثآليــل التناســيلة    

علـى أن اإلصـابة بالـسيالن بـني النـساء أقـل منـها بـني         . وحتدث أيضا حاالت إصابة بالسيفلس   

__________ 

 .٢٠٠٤معهد الصحة العامة جلمهورية سلوفينيا، . ٢٠٠٢رعاية الصحية، حولية ال: املصدر )٦٥( 
 .رابطة إرشاد املرأة: املصدر )٦٦( 
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أمـا اإلصـابات الكالميديـة فـأكثر شـيوعا           ،)٢٠٠١ يف املائة من احلاالت عـام        ١٠,٧(الرجال  
 . )٦٧()٢٠٠١ يف املائة عام ٥٦,٧(لدى النساء 

ــستفيدوا     - ١٦٢ ــيمني يف ســلوفينيا أن ي ــع املق ــة    ميكــن جلمي ــريوس نقــص املناع مــن فحــص ف
وتعمـل عيـادة املرضـى اخلـارجيني مـرة          . البشرية باجملان وهو متاح للمرأة والرجل على الـسواء        

ومـن  . يف األسبوع داخل مستشفى األمراض املعدية يف ليوبليانـا ومتـنح الفحـص جمانـا للجميـع                
 جممــوع ، بلــغ٢٠٠٥يونيـــه / حزيــران٣٠كتــشفت أول حــالتني، حــىت  ا، عنــدما ١٩٨٦عــام 

ثنـان كانـا طفلـني، بنـت        ا( بـني الرجـال      ١٠٤ بني النساء و     ١٥حـاالت اإلصابة مبرض اإليدز     
 إصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية، ١٣٩جمموعــه  ويف الفتــرة نفــسها ســجلنا مــا). وصــيب

 حالـة بـني   ٢٦ حاالت بني الـذكور و ١٠٨تكن قد وصلت إىل مستوى اإليدز، وبالتحديد   مل
ويف الوقــت احلاضــر، هنــاك . وبنتــان)) Haemophilic(ثنــان ناعوريــان ا( صــبيان اإلنــاث، ثالثــة

 شخــصا مــصابني بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية مل تتطــور إصــاباهتم إىل ١٣٠يقــل عــن  ال مــا
 مريضا من اإلناث والـذكور مـصابون باإليـدز مـن الفـروض أهنـم يعيـشون               ٤٣اإليدز، وهناك   

املــصابني بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية أعلــى مــن العــدد ومــن املــرجح أن عــدد . يف ســلوفينيا
 فحص لكل مـواطن، عـام       ١,١( الفحص صغري مقارنة بالبلدان األوروبية ا      قاملسجل، ألن نطا  

 بـني اإلنـاث   ٣ حالـة مـسجلة،     ١٦ كـان هنـاك      ٢٠٠٥ويف النصف األول مـن عـام        ). ٢٠٠٤
 . )٦٨( بني الذكور١٣ و
 

 الوعي لدى املرأة لزيادة برامج  
منذ إعداد التقريـر الثالـث، مت تنفيـذ العديـد مـن األنـشطة تـستهدف زيـادة الـوعي يف                       - ١٦٣

 ٢٠٠٣ ، أصــدر معهــد علــم األورام يف عــام ZORAففــي إطــار الربنــامج، . جمــال صــحة املــرأة
ــوان   ــتِِِِِِ”كراســة بعن ــسائي  أن ــضا جيــب أن تأخــذي الفحــص الن ــصحة  . “ أي ــوم ال واحتفــاال بي

اشـترك فيـه مكتـب    , “لكـل أم ولكـل طفـل     ”حة العامة مـؤمترا بعنـوان       العاملي، نظم معهد الص   
 Guide through rights of”وأصـدر املعهـد يف تلـك املناسـبة منـشورا بعنـوان       . تكـافؤ الفـرص  

pregnant women“أصـدر املعهـد كتيبـا بعنـوان    ٢٠٠٤ويف عـام   ؛ ، :”Beyond smile; post-

natal depression“بعـد الـوالدة، وأيـن تطلـب     بة حتديد االكتئا، يتضمن معلومات عن كيفي 
 .املساعدة وكيف تعاجل االكتئاب

__________ 

معهـد الـصحة العامـة      . مركز األمراض املعدية، قـسم اإليـدز واألمـراض الـيت تنتقـل باالتـصال اجلنـسي                : املصدر )٦٧( 
 .جبمهورية سلوفينيا

معهـد الـصحة العامـة      . إليـدز واألمـراض الـيت تنتقـل باالتـصال اجلنـسي           مركز األمراض املعدية، قـسم ا     : املصدر )٦٨( 
 .٤٤، اجلدول ٢، انظر التذييل ٢٠٠٥يوليه /جبمهورية سلوفينيا، متوز
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ــة     - ١٦٤ ــدور هــام يف التوعي ــة ب ومــن أنــشط املنظمــات يف  . وتقــوم املنظمــات غــري احلكومي
ــذ عــام    واهلــدف الرئيــسي هلــذه  . Europa Donna رابطــة ١٩٩٧مكافحــة ســرطان الثــدي من

 الفرص والـشروط فيمـا يتعلـق باالكتـشاف املبكـر هلـذا              املنظمة غري احلكومية توفري املساواة يف     
ومــن أجــل حتقيــق هــذا اهلــدف . مــرأة يف ســلوفينياا املــرض واملعاجلــة الفوريــة والفعالــة لــه لكــل

تضطلع الرابطـة بأنـشطة تتعلـق بـاإلعالم والتوجيـه والتثقيـف وحتـديث املعـدات الطبيـة وتـوفري                     
 . ى حافة الفقر بسبب مرضهاالدعم للمرأة اليت حتتاج إليه أو اليت هي عل

 
 ١٣املادة   
 اجملاالت األخرى للحياة االقتصادية واالجتماعية  

 ليمـنح احلـق يف   قـانون املـساعدة االجتماعيـة   ، ُعـدل   ٢٠٠٣ديسمرب  /يف كانون األول   - ١٦٥
  العائلية للبالغني الذين يعانون من اضطراب حاد يف النماء العقلـي وللبـالغني املعـوقني                املساعدة

واملـساعد العــائلي  . جـسديا الـذين حيتـاجون إىل اإلمــداد جبميـع االحتياجـات األساســية للحيـاة      
ميكن أن يكون شخصا يعيش يف مكان اإلقامة نفسه الذي يعيش فيه الشخص املعوق أو أحـد                 

 يف املائـــة مـــن ٥٨ أن النـــساء ميـــثلن ٢٠٠٤ويتـــضح مـــن بيانـــات عـــام . أفـــراد أســـرة املعـــوق
 .العائلة مساعدي

قــانون  يظهــر مــن البيانــات املتعلقــة باملــساعدة االجتماعيــة النقديــة املــصروفة مبوجــب  - ١٦٦
 أن عدد طاليب املساعدة من كال اجلنسني يف تزايد، وكـذلك تتزايـد نـسبة     املساعدة االجتماعية 

 كـان عـدد     ٢٠٠٣ينـاير   /ففي كـانون الثـاين    . اإلناث الاليت يتلقني املساعدة االجتماعية النقدية     
، ) يف املائـة نـساء     ٤٩,٢منـهم   ( شخـصا    ٤٥ ٩٢٢ يتلقون املساعدة االجتماعيـة النقديـة        الذين

 يف املائــة ٥٣,٣ منــهم( مــستفيدا ٥٧ ٧٤٢ كــان عــددهم ٢٠٠٣ديــسمرب /ويف كــانون األول
 كان عدد من يتلقـون املـساعدة االجتماعيـة النقديـة     ٢٠٠٤ديسمرب /، ويف كانون األول )نساء
  .)٦٩() املائة نساء يف٥٤,٤منهم ( شخصا ٦٢ ٢٥٦
يف عــام . يف التقريــر الثالــث قــانون محايــة األبــوة واســتحقاقات األســر     ورد عــرض  - ١٦٧
ويف الـسنة نفـسها،     .  طفـال  ٣٨٣ ٥٧٠ لعـالوة الطفـل      ، كان عدد األطفال املستحقني    ٢٠٠٤

 شخـصا؛   ١٦ ٠٣٢وي  بـ كان املتوسـط الـشهري لألشـخاص املـستحقني السـترداد املرتـب األ             
ــالوة   ــى ع ــوة وتلق ــن األشــخاص ٢ ٨٠٦األب ــام .  م ــغ احلــد األدىن   ٢٠٠٥ويف ع ، وصــل مبل

 تــوالرا ٤٦ ٩٨١للــدخل الــذي ُيعطــي صــاحبه احلــق يف املــساعدة االجتماعيــة النقديــة إىل        
ــا٢٣٥حنــو (ســلوفينيا  ــراد    )  دوالرا أمريكي ــالغ األول بــني أف للــشخص العــازب والــشخص الب

__________ 

 .٤٥، اجلدول ٢انظر التذييل  )٦٩( 
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لكـــل بـــالغ آخـــر يف )  دوالرا أمريكيـــا١٦٥حنـــو ( تـــوالرا ســـلوفينيا ٣٢ ٨٨٧األســـرة، وإىل 
لكل طفل، وبلغـت الزيـادة      )  دوالرا أمريكيا  ٧٠حنو  ( توالرا سلوفينيا    ١٤ ٠٩٤األسرة، وإىل   

ــدة    ــد أو األم الواحـ ــرة ذات األب الواحـ ــلوفينيا  ١٤ ٠٩٤لألسـ ــوالرا سـ ــو ( تـ  دوالرا ٧٠حنـ
 . )٧٠()أمريكيا
االجتمـاعي   والـدمج    ن العمـل الـوطين    قـانو ، اعتمدت سلوفينيا    ٢٠٠٤يوليه  /ويف متوز  - ١٦٨

 برنـامج مكافحـة     ، الذي ينفذ سياسـة الـدمج االجتمـاعي احملـددة فعـال يف             )٢٠٠٦ - ٢٠٠٤(
 الــيت ٢٠٠٣ مــن ويف مــذكرة الــدمج املــشتركة ٢٠٠٠ مــن ســنة االجتمــاعياإلقــصاء الفقــر و

 .وقعتها سلوفينيا واللجنة األوروبية
 يف املائـة عـام   ٩,٩دخل النقـدي والعـيين، بلـغ       مع احتساب الـ    ،)٧١(معدل خطر الفقر   - ١٦٩

 نقــاط مئويــة ١,٤أي أدىن مبقــدار )  يف املائــة للنــساء١١,٢ يف املائــة للرجــال و ٨,٥ (٢٠٠٢
وتكشف حتليالت الفقر واإلقصاء االجتمـاعي عـن فـروق بـني            . ٢٠٠٠عما كان عليه يف عام      

اإلقــصاء االجتمــاعي  اجلنــسني داخــل كــل مــن اجملموعــات الــيت هــي أكثــر تعرضــا للفقــر و         
جمموعات معينة مـن املعـوقني والـشباب العـاطلني مـن العمـل ومجاعـة الرومـا، وأفـراد األسـرة                      (

ويظهــر أكــرب فــرق بــني ). الوحيــدة الوالــد، وضــحايا العنــف والكبــار يف الــسن، ومــا إىل ذلــك
ــذين جتــاوزوا مــن العمــر    ــساء،  ٢٤,١معــدل خطــر الفقــر  ( ســنة ٦٥األشــخاص ال ــة ن  يف املائ

ة ي، ويظهر الفـرق بـني الرجـال والنـساء الـذي يعيـشون يف أسـر معيـش                  ) يف املائة رجال   ١٠,٨و
).  يف املائـة   ٣٠,٥ يف املائـة وللرجـال       ٣٨,٧معدل خطـر الفقـر للنـساء        (تتكون من فرد واحد     

واألســر الــيت تواجــه خطــر الفقــر بدرجــة أعلــى مــن املعــدل الوســطي يف ســلوفينيا هــي األســر    
؛ ومعظم األسـر الوحيـدة   ) يف املائة  ١٧,٢(ا على األقل طفل واحد معال       الوحيدة الوالد ولديه  

وعلى أي حال، تظهر البيانات أن مـستوى اخلطـر          ).  يف املائة  ٨٦(الوالد هي أسر وحيدة األم      
 اخنفــض ٢٠٠٦-٢٠٠٠يف الفتــرة (علــى األســرة الوحيــدة الوالــد هــبط يف الــسنوات األخــرية  

 مـن يواجهـون مـستوى مرتفـع مـن خطـر الفقـر هـم                 وكـذلك فـإن    ). نقـاط مئويـة    ٣,٩مبقدار  
والــذين يعيــشون يف )  يف املائــة رجــال ٣٩,٣ يف املائــة نــساء و ٣٧,٥(العــاطلون عــن العمــل 

).  يف املائـة رجـال     ١٦,٣ يف املائـة نـساء، و        ٢١,٤(بيوت مستأجرة من بني اإلناث والـذكور        

__________ 

 .٢٠٠٥مايو / وزارة العمل واألسرة والشؤون االجتماعية، أيار: املصدر )٧٠( 
البيانات عن مـستوى خطـر   . خاص الذين يعيشون بدخل صافيه حتت خط الفقر       ُسجلت كنسبة مئوية من األش     )٧١( 

 .الفقر بالنسبة إىل الدخل النقدي والعيين
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 ٤,٦جرات مبقـــدار ، ارتفـــع معـــدل خطـــر الفقـــر علـــى املـــستأ ٢٠٠٢ - ٢٠٠٠ويف الفتـــرة 
 . )٧٢(مئوية نقطة
وفيمــا يتعلــق مبــشاركة املــرأة يف األنــشطة التروحييــة ويف احليــاة الثقافيــة، تــدل بيانــات   - ١٧٠

ــرة  ــى ٢٠٠٠/٢٠٠١الفت ــايف والرياضــي      أ عل ــشاط الثق ــى الن ــن الوقــت عل ــصرف م ــرأة ت ن امل
 والرجـــل ســـاعة  دقيقـــة٣٩املـــرأة (واهلوايـــات واحليـــاة االجتماعيـــة أقـــل ممـــا يـــصرفه الرجـــل 

 .)٧٣()ودقيقتني
 ٢٠ أن املـرأة الـسلوفينية مـابني        ٢٠٠٤عـام    )٧٤(يتبني من استقصاء أجرته يوروستات     - ١٧١

 دقـائق أقـل ممـا يـصرفه الرجـل يف نفـس       ٥ من العمر تصرف وسطيا يف الراحـة سـاعة و       ٧٤و  
ة ودقيقـة  وكـذلك تـصرف املـرأة العاملـة سـاع      ). ٣٤: ٥ والرجـل    ٢٦: ٤املـرأة   (الفئة العمرية   

 ).٥٢: ٤ والرجل ٥١: ٣املرأة (واحدة يف الراحة أقل مما يصرفه الرجل العامل 
 

 ١٤املادة   
 املرأة الريفية  

اتساقا مع توصيات اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة فيمـا يتعلـق بـاملرأة                     - ١٧٢
جة واألغذية بإعداد برنامج وطـين      الريفية، السيما الكبرية يف السن، تقوم وزارة الزراعة واحلرا        

بشأن تعميم املنظور اجلنساين ودمج خمتلف األعمـار والفئـات االجتماعيـة يف الزراعـة والتنميـة                 
وكليــة التقنيــة احليويــة ) الفــاو(الريفيــة بالتعــاون مــع منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة   

نيـة مـن اخلـرباء لتـسهيل تبـادل اخلـربات            ومـن النتـائج املتوقعـة إقامـة شـبكة وط          . جبامعة ليوبليانا 
واملعارف واملمارسات اجليدة يف ميدان تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف الزراعـة ويف اسـتراتيجيات             

 . التنمية الريفية
قانون الرعاية الصحية والتـأمني الـصحي       منذ إعداد التقرير الثالث، أدخل تعديل على         - ١٧٣

ملني يف حيازاهتم الزراعية وغريهم مـن األشـخاص العـاملني           جعله يشمل املزارعني واألفراد العا    
وحـدد التعـديل    . يف أنشطة زراعية يف مجهورية سلوفينيا بوصفها مهنتـهم الوحيـدة أو الرئيـسية             

ــام    ــذي أجــري ع ــربون أش  ٢٠٠٣ال ــذين يعت ــم    خ األشــخاص ال ــأمني، وه ــشمولني بالت اصــا م
 العـاملني يف أنـشطة زراعيـة بوصـفها      املزارعون والعاملون يف حيازاهتم وغريهم مـن األشـخاص        

__________ 

 .٤٦، اجلدول ٢انظر التذييل  )٧٢( 
 .٤٧، اجلدول ٢انظر التذييل  )٧٣( 
ــهم  )٧٤(  ــون وقت ــة للمــرأة والرجــل  : كيــف يقــضي األوروبي ــاة اليومي تات يوروســ). ٢٠٠٢ – ١٩٩٨بيانــات (احلي

 .٤٩ و ٤٨، اجلدوالن ٢انظر التذييل . ٢٠٠٤
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مهنتهم الوحيـدة أو الرئيـسية يف مجهوريـة سـلوفينيا، وحيـصلون علـى دخـل مـن هـذه األنـشطة                    
وعلــى هــذا األســاس يكونــون مــشمولني باملعــاش التقاعــدي اإللزامــي والتــأمني ضــد العجــز أو  

لني يف مـزارعهم    مشمولني بالتأمني على أساس طوعي؛ وكـذلك فـإن املـزارعني واألفـراد العـام              
ــة ســلوفينيا بوصــفها مهنتــهم      ــة يف مجهوري وعريهــم مــن األشــخاص العــاملني يف أنــشطة زراعي
الوحيدة أو الرئيسية وهم غري مشمولني باملعاش التقاعدي والتأمني ضـد العجـز يعتـربون أيـضا                 

 الزراعيـة حبـسب الفـرد أو بالـشهر دخـال           أشخاصا مشمولني بالتأمني بشرط أن تنتج حيـازاهتم       
 يف املائـة مـن احلـد األدىن لألجـور ناقـصا             ٢٥حبسب املساحة، أو دخال آخر يبلـغ علـى األقـل            

ــضرائب واالشــتراكات  ــاملني يف     . ال ــع األشــخاص الع ــة مجي ــازة الزراعي ــراد احلي ــرب مــن أف و يعت
 . أنشطة زراعية بوصفها مهنتهم الوحيدة أو الرئيسية

أن النـساء الريفيـات    )٧٥(٢٠٠٢ سـلوفينيا    أظهرت دراسة استقصائية للمرأة الريفية يف      - ١٧٤
. الــشابات خيــتلفن اختالفــا هامــا عــن كافــة الــسكان الــريفيني مــن حيــث أنــشطتهن اإلنتاجيــة   

) معـروض يف التقريـر الثالـث      (( للحيـازات الزراعيـة      ٢٠٠٠فبحسب التعداد الذي أجري عـام      
ت زراعيـة ميارسـن أيـضا        يف املائة مـن مجيـع النـساء الـاليت يعـشن ويعملـن يف حيـازا                 ٣٠هنـاك  

وبـني مجيـع النـساء      .  يف املائة فقط يكسنب عيشهن من الزراعة       ١٣أنشطة يف قطاعات أخرى و    
 يف ٨ ســنة واشــتركن يف االستقــصاء مل يــذكر ســوى ٥٠ و ٢٠الــاليت تتــراوح أعمــارهن بــني 

ائـة   يف امل  ٦٤ومن الفئـات نفـسها،      . املائة منهن أن النشاط الزراعي هو مصدر دخلهن الوحيد        
. يعملــن يف وظــائف خــارج احليــازة  ســنة٥٠ و ٢٠مــن النــساء الــاليت تتــراوح أعمــارهن بــني 

أمـا سـائر النـساء يف العينـة فلـهن         . يف املائة من هذه الفئة من النـساء ميارسـن أعمـاال حـرة              ٢ و
 يف املائـة    ١٣ يف املائـة مـنح دراسـية، و        ٦ يف املائة تعويـضات خمتلفـة،        ٥: الدخل الرئيسي التايل  

نصفهن طالبات، وثلثهن غري عامالت، والبقيـة ربـات         (ليس لديهن أي مصدر مستقل للدخل       
 . )٧٦()بيوت
ورد يف تقارير املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا أن آخر البيانـات املتاحـة، وهـي             - ١٧٥

ــع   ــة يف ربي ــات اجملموع ــة    ٢٠٠٥البيان ــرأة الريفي ــبني أن متوســط عمــر امل  ســنة، وأمتــت  ٥٠، ت
بقطعـة مـن األرض الزراعـة تبلـغ مـساحتها           ) قيـة أقـراد األسـرة     بمـع   (بتدائية، وُتعىن   ة اال الدراس

 ســاعة ٤٢ وتــصرف ي وحــدات مــن الــدواجن واملواشــ ٦,٦ هكتــارات، وتــريب ٦,٣وســطيا 
وباإلضـــافة إىل الوقـــت الـــذي تـــصرفه يف حراثـــة األرض وتربيـــة . أســـبوعيا يف هـــذه األعمـــال

__________ 

 . من اليعشن يف املزرعة٢من يعشن يف املزرعة و : ميز االستقصاء بني عينتني من النساء الريفيات، مها )٧٥( 
انظـر  . ٢٠٠٢جامعة ليوبيانا، كلية التكنولوجيا احليوية، دراسة استقصائية للمرأة الريفيـة يف سـوفينيا،              : املصدر )٧٦( 

 .٥٠، اجلدول ٢ ذييلالت
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أمـا  .  طفـل وسـطيا    ١,٣ سـنة، برعايـة      ٤٥الـيت عمرهـا أقـل مـن         املواشي، تقوم املـرأة الريفيـة،       
بالنسبة للوضع الرمسي للمرأة الريفية يف سلوفينيا، فثالثة أرباعهن ربات بيـوت و حيـصلن علـى            

العـامالت هـن ربـات    )  سـنة أو أقـل  ٤٥(وأقل مـن ثلـث النـساء األصـغر سـنا        . معاش تقاعدي 
اع اآلنفــة الــذكر متداخلــة حيــث إن واألوضــ. بيــوت وأقــل مــن اخلمــس عــاطالت مــن العمــل 

. العديد من النساء غري العامالت يساعدن يف احليازة الزراعيـة لألسـرة وهـن يبحـثن عـن عمـل                   
والبيانات املتعلقة مبستوى التعليم لدى املرأة العاملة يف األنـشطة الزراعيـة تـبني أن ثلثـي النـساء                   

ــن الثلــ      ــر م ــدائي؛ وأكث ــيم االبت ــن التعل ــن أو مل يكمل ــانوي   أكمل ــيم الث ــى التعل . ث حــصلن عل
راعة هن أعلى تعليمـا، فثلـثهن أكملـن تعلـيمهن االبتـدائي بينمـا               زوالشابات املستخدمات يف ال   

وتعـرب الـشابات عـن تطلعـات أعلـى وربعهـن منتظمـات              . أكمل الثلثان منهن التعليم الثانوي    
لدراســية، وقــد يف الدراســة، ولكنــهن أقــل حــضورا للنــوادي واحللقــات الدراســية والــدورات ا 

 .)٧٧(يكون ذلك بسبب ضيق الوقت
تأثر بصورة خاصة حق نساء الروما من بـني النـساء الريفيـات يف مـستوى مالئـم مـن                    - ١٧٦

العـيش، الســيما احلـق يف الــسكن املناسـب، ووفقــا لـبعض البيانــات مـازال نــصف أسـر الرومــا       
 فقـد قـررت     )٧٨()لـصنابري حمرومة مـن الكهربـاء ومـاء ا       (عيشون يف ظروف معيشية غري مالئمة       ي

 أنـه جيـب توجيـه اهتمـام خـاص      ٢٠٠٤أكتـوبر  /األولمجهورية سلوفينيا يف قرارها من تشرين  
. لرومـا وتعلـيمهم وتـوفري العمـل هلـم         طائفـة ا  ودعم خاص مـن مـوارد الدولـة لظـروف معيـشة             

ادي هورية سلوفينيا معاجلة قضيتهم يف مجيع اجملاالت، خاصة حتسني الوضـع االقتـص            وحتاول مج 
وتشمل بعض األنشطة األهم الدعوة لتقدمي عطاءات من أجل متويل التخطـيط            . جلماعة الروما 

) ٢٠٠٢ صــدرت عــن وزارة االقتــصاد عــام (للبنيــة التحتيــة األساســية يف مــستوطنات الرومــا   
ــا       ــة األساســية يف مــستوطنات الروم ــل اهلياكــل األساســية العام ودعــوة لتقــدمي عطــاءات لتموي

ــول  ــاطق     ٢٠٠٤بتمرب ســ/صــدرت يف أيل ــة املن ــة ســلوفينيا لتنمي ــام جلمهوري ــصندوق الع  عــن ال
، أقـرت حكومـة مجهوريـة       ٢٠٠٥يوليه  /ويف متوز . وحفظ املناطق الريفية يف مستوطنة سلوفني     

سلوفينيا أيضا برنامج تنفيذ ملـساعدة البلـديات يف ختطـيط احلـد األدىن الـضروري مـن اهلياكـل                    
وسـيقوم مكتـب احلكومـة للحكـم الـذايت احمللـي            . ٢٠٠٥  يف مستوطنات الروما عـام     اسيةاألس

وسياسة املناطق بإصدار نداء جديد لتطبيق املـشاريع يف إطـار برنـامج سـنوي للتنفيـذ ملـساعدة                   
 . البلديات يف ختطيط احلد الضروري من اهلياكل األساسية يف مستوطنات الروما

__________ 

 .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٤املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا، املرأة الريفية يف سلوفينيا، : املصدر )٧٧( 
مكتــب حكومــة مجهوريــة ســلوفينيا ). ٢٠٠٤(تقريــر عــن حالــة شــعب الرومــا يف مجهوريــة ســلوفينيا : املــصدر )٧٨( 

 .٢٠٠٤للقوميات، 
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 ١٥املادة   
 املساواة أمام القانون  

 .تغيري يف تنفيذ هذه املادة يف الفترة املشمولة هبذا التقريرمل حيدث أي  - ١٧٧
 

 ١٦املادة 
 الزواج والعالقات األسرية

فيما يتعلق بـالزواج والعالقـات األسـرية مت تعـديل القـوانني التاليـة منـذ إعـداد التقريـر                     - ١٧٨
 يف التقريـر     ورد املقتـرح بـه     -قانون صندوق مجهورية سلوفينيا العام للـضمان والنفقـة          : الثالث

قـانون تـسجيل املعاشـرة      وأقـر   . قـانون العقوبـات    و   وقانون الزواج والعالقات األسرية   الثالث،  
  .بني شربكني من نفس اجلنسالزوجية 
، وهـو يـنظم بوجـه      ٢٠٠٤مـايو   /بدأ نفاذ قـانون الـزواج والعالقـات األسـرية يف أيـار             - ١٧٩

يل؛ ونقل سـلطة القـرار مـن مراكـز العمـل      زيد من التفصمبخاص العالقة بني األبوين واألطفال     
فالترتيــب احلــايل يؤهــل األبــوين املنفــصلني أو املطلقــني أن يقــررا أن    . االجتمــاعي إىل احملــاكم

يعيش األطفال مـع أحــدمها أو أن ُيعهـد ألحـد األبـوين برعايـة بعـض األطفـال ويعهـد لآلخـر                        
ا علـى أن يبقيـا مـشتركني يف رعايـة           وميكن هلما أيضا أن يتفقـ     . برعاية وتربية األطفال اآلخرين   

ــهم   ــال وتربيت ــشتركة (األطف ــررا أن تكــون احلــضانة     وال). احلــضانة امل ــوان أن يق ــستطيع األب ي
مشتركة إال باالتفاق بينهما ؛ وإن مل يتمكنا من الوصول إىل اتفـاق يكـون القـرار للمحكمـة،                

ا فقـط أن تعهـد ألحـد مهـا           جيـوز هلـ    -جيوز هلا أن تقـرر أن تعهـد باألطفـال لكليهمـا              وهذه ال 
برعاية وتربية مجيع األطفال أو أن تعهد ألحدمها ببعض األطفال وتعهد بـالبعض اآلخـر لـألب               

ويـنظم القـانون املعـدل مبزيـد مـن      . خر، أو أن تعهد برعايـة وتربيـة األطفـال لـشخص ثالـث             اآل
افة إىل ذلـك    التفصيل أيضا حـق الطفـل يف االتـصال بوالديـه إذا كانـا يعيـشان منفـصلني؛ وإضـ                   

حيدد التعديل حق الطفل يف أن يبقـى علـى اتـصال مـع األقـارب الـذين يـربطهم بالطفـل رابـط                        
 . وينظم القانون املعدل أيضا ممارسة حقوق األبوين ونفقة األطفال. شخصي
 مت تعـديل واسـتكمال جرميـة        ٢٠٠٤بالتعديل الذي أدخل على قانون العقوبات عـام          - ١٨٠

وبـدخول املـادة املعدلـة حيـز النفـاذ، لـن تكـون هنـاك                ). ٢٠٣املـادة    (التهرب مـن دفـع النفقـة      
 مـن دفـع النفقـة، يـل إن عـدم الـدفع بذاتـه كافيـا، بـصرف                    “التهرب”حاجة إىل إثبات جرمية     

فـإذا كـان التـهرب    . النظر عما إذا كان الشخص املكلف بـدفع النفقـة قـادرا علـى الـدفع أو ال           
و يف احلاالت اليت يتهرب فيها الشخص املكلـف مـن دفـع    من دفع النفقة يهدد عيش املستفيد أ     

 . النفقة، تشدد العقوبة حبيث ميكن أن تصل إىل السجن ملدة ثالث سنوات
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بـني شـركني مـن نفـس        الـزوجني   قـانون تـسجيل املعاشـرة        أقر   ٢٠٠٥يوليه  /ويف متوز  - ١٨١
 شـريكني مـن      وحيـدد هـذا القـانون إجـراءات وشـروط تـسجيل املعاشـرة الزوجيـة بـني                  اجلنس؛

نفس اجلنس، واآلثار القانون هلذا التسجيل، وطرق إهنائه والعالقات بـني الـشريكني بعـد إهنـاء                 
وبفضل تسجيل الشراكة، يكون للشريكني احلـق       . الشراكة املسجلة بني اثنني من نفس اجلنس      

 إطــار يف املعيــشة والنفقــة، واحلــق يف امللكيــة املــشتركة وتنظــيم العالقــات بالنــسبة لألمــوال يف   
ــة جــزء مــن املمتلكــات املــشتركة مــن الــشريك       الــشراكة، واحلــق يف الــسكن، واحلــق يف وراث
املتوىف، واحلق يف االطالع على املعلومات عـن احلالـة الـصحة للـشريك املـريض ويف زيارتـه أو                    

ويـنظم القـانون أيـضا عالقـات وحقـوق الـشريكني مـن نفـس                . زيارهتا يف املؤسـسات الـصحية     
 املــدى املنــصوص عليــه يف قــانون الــزواج والعالقــات األســرية بــني شــريكني   اجلــنس إىل نفــس
ويقيــد أيــضا حقــوق اإلرث،  . يــسمح للــشريكني بتــبين األطفــال  فالقــانون ال. خمتلفــي اجلــنس

اجلـزء املكتـسب عـن طريـق العمـل أثنـاء       (فالشريك حيق له أن يرث جزءا من امللكية املـشتركة         
 .من ممتلكات الشريك األخرىحيق له أن يرث  ولكن ال) الشراكة
 -احلياة األسرية يف سـلوفينيا تـشترك مـع بقيـة أوروبـا بـسمات وتطـورات اجتماعيـة                     - ١٨٢

 املكونــة مــن زوجــني وأطفــال يتزايــد عــدد “التقليديــة”فــإىل جانــب األســر . ةدميغرافيــة متماثلــ
رة الزوجيــة بــدون األســر الوحيــدة األم أو األب واألســرة املعــاد تكوينــها أو تنظيمهــا، واملعاشــ 

 . زواج، واملعاشرة الزوجية بني شريكني من نفس اجلنس
 أسـرة،  ٥٥٥ ٩٤٥ تـبني أن عـدد األسـر يف سـلوفينيا      ٢٠٠٢ويف تعداد السكان عام      - ١٨٣

ــدرها     ــادة ق ــى زي ــدل عل ــا ي ــام  ٢٢ أو ١٢ ٠٠٠مم ــة بع ــة مقارن ــل األســر  . ١٩٩١ يف املائ ومتث
ــدة األم،   يقــرب مــن ُخمــس   مــا الوحيــدة األب أو األم جممــوع األســر ، ومعظمهــا أســر وحي

ــل  إذ ــدة األب أو األم   ٨٦متث ــع األســر الوحي ــن مجي ــة م ــام    .  يف املائ ــسكان ع ــداد ال ــر تع وأظه
 ٣,١ يف املائــة مــن األســر لــيس لــديها أطفــال، وأن األســر تتكــون وســطيا مــن ٢٣ أن ٢٠٠٢

ع الـسائد مـن األسـرة       والنـو .  يف املائة من سكان سلوفينيا موجودون يف أسـر         ٨٦,٧فرد، وأن   
، وأسر تتكـون مـن زوجـني مـع     ) يف املائة٥٣(هو النوع األساسي املكون من زوجني وأطفال        

 .)٧٩() يف املائة٥,٣(أطفال يعيشان معا بدون زواج 
 يف املائـة مـن      ٤٤,٨ويتزايد عدد األطفال املولودين خـارج إطـار الزوجيـة، فقـد بلـغ                - ١٨٤

ــام    ــودين ع ــدد حــاالت الطــالق   . ٢٠٠٤جممــوع األوالد املول ــد كــذلك ع ــام  . ويتزاي ــي ع فف
ويف الــسنوات . ، سـجلت ســلوفينيا أن واحــدا مـن كــل ثــالث زجيـات ينتــهي بــالطالق   ٢٠٠٤

ويف معظــم احلــاالت .  يف املائــة مــن األزواج املطلقــني أطفــال معــالون ٦٠األخــرية كــان لــدى 
__________ 

 .٥١دول ، اجل٢انظر التذييل  )٧٩( 
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ملـشتركة أخـذ يتزايـد يف       ُمنحت حضانة األطفال لألمهات، على أن عدد األطفال يف احلضانة ا          
ــرة األخــرية  ــام  . الفت ــي ع ــاء حــضانة   ٢٠٠٣فف ــال األزواج   ٧ ُمنحــت لآلب ــن أطف ــة م  يف املائ

 .)٨٠(املطلقني
يف معظم احلاالت يتقرر مقدار النفقة على أسـاس اتفـاق بـني األبـوين ُيـربم يف مراكـز                - ١٨٥

ويتقــرر جــزء )  املائــة يف٤١(، وعلــى أســاس تقــدير النفقــة  ) يف املائــة٥٤(جتمــاعي العمــل اال
واملـستفيدين مـن النفقـة يف معظـم     ).  يف املائـة ٥(صغري فقط بناء على تسوية جتري يف احملكمـة          

 يف املائـة  ٢١يف (نفـسهم  أأو األطفـال  )  يف املائة من احلاالت   ٧٥يف  (احلاالت أمهات األطفال    
 .)٨١( يف املائة يكون املكلف بدفع النفقة هو أب الطفل٩٣ويف ). من احلاالت

 

__________ 

 .٥٢، اجلدول ٢انظر التذييل  )٨٠( 
 .٢٠٠٥وزارة العمل واٍألسرة والشؤون االجتماعية، : املصدر )٨١( 
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 ١التذييل 
 القانونية املراجع 

 اجلريــدة الرمسيــة  ،دســتور مجهوريــة ســلوفينيا، اجلريــدة الرمسيــة جلمهوريــة ســلوفينيا       - ١
)Uradni List. RS (( ٦٩/٢٠٠٤  ،٦٦/٢٠٠٠ و ٤٢/٩٧، ٣٣/٩١العدد. 

 . ٢٠٠٤/ ٥٠، العدد )Ur.RS(اجلريدة الرمسية تنفيذ قانون مبدأ املساواة يف املعاملة،  - ٢
، العــــدد )Ur.RS (ملــــرأة والرجــــل، اجلريــــدة الرمسيــــةني اقــــانون تكــــافؤ الفــــرص بــــ - ٣

٥٩/٢٠٠٢ . 
 - ١٣/٩٨ ، ٦٢/٩٤ ، العـدد )Ur.RS (،اجلريـدة الرمسيـة  قانون األحـزاب الـسياسية،    - ٤

 قـــــرار احملكمـــــة الدســـــتورية،  -١١٢٧/١٩٩٩-٢٤قـــــرار احملكمـــــة الدســـــتورية، 
 . قرار احملكمة الدستورية- ٧٠٨/٢٠٠٢-٩٤ و ٥١/٢٠٠٢ و ٧٠/٢٠٠٠

 الــنص الرمســي املوحــد،  -قــانون انتخــاب األعــضاء الــسلوفينيني يف الربملــان األورويب   - ٥
 .٢٠٠٤/ ٤٠، العدد )Ur.RS(اجلريدة الرمسية 

ــة    - ٦ ــة، اجلريـــدة الرمسيـ  ٧٢/٩٣، األعـــداد )Ur.RS( قـــانون أحـــزاب االنتخابـــات احملليـ
 - ٢٠/٩٨ و ٧٠/٩٥كمــة الدســتورية،  قــرار احمل- ٦١/٩٥ و ٣٣/٩٤ و ٧/٩٤ و

 - ٢٠٠٣/ ٧٣ CC  قـــرار- ١١/٢٠٠٣و  ٥١/٢٠٠٢قـــرار احملكمـــة الدســـتورية، 
 .٧٢/٢٠٠٥ قرار احملكمة الدستورية

 ، العــــدد)Ur.RS( اجلريــــدة الرمسيــــة  الــــنص الرمســــي املوحــــد،- قــــانون العقوبــــات - ٧
٩٥/٢٠٠٤. 

، العـدد  )Ur.RS(، اجلريـدة الرمسيـة    الـنص الرمسـي املوحـد     - قانون اإلجراءات اجلنائيـة    - ٨
٩٦/٢٠٠٤، 

 .١١٣/٢٠٠٥، Re. RSقانون محاية الشهود،  - ٩
 .٧٠/٢٠٠٥،  )Ur. RS( النص الرمسي املوحد، اجلريدة الرمسية -قانون الشرطة  - ١٠
 ١٦/٧٤ ، األعـداد Ur. SRSاألفعال اجلنائية ضد النظـام العـام واألمن،اجلريـدة الرمسيـة      - ١١

، ZGSH - ٦٧/٩٤، ZSDZ - ٨/٩٠، العـدد Ur. RS، ٤٢/٨٦، ZVPH - ١٥/٧٦و 
٢٩/٩٥ - ZPDF ،٩٨/٩٩ - ZZZiv ١٥/٢٠٠٣ و - ZOPA. 
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، و  ٥٩/٩٩ و   ٦٣/٩٤، األعـداد    Ur.RSقانون املدعي العام للدولة، اجلريدة الرمسيـة،         - ١٢
١١٠/٢٠٠٢. 

، )Ur.RS(الرمسيـة   اجلريـدة    النص الرمسي املوحـد،      -قانون املواطنة جبمهورية سلوفينيا      - ١٣
 .٢٠٠٣/ ٧العدد 

  .٤٢/٢٠٠٢، العدد )Ur.RS(قانون عالقات العمل، اجلريدة الرمسية  - ١٤
ــرية    - ١٥ ــات األسـ ــزواج والعالقـ ــانون الـ ــد،  - قـ ــي املوحـ ــنص الرمسـ ــة    الـ ــدة الرمسيـ اجلريـ

)Ur.1.RS( ،٦٩/٢٠٠٤ لعددا. 
اجلريـدة   ،لرمسـي املوحـد   الـنص ا - جلمهورية سـلوفينيا  قانون صندوق الضمان والنفقة - ١٦

 .٢٦/٢٠٠٣ ، العددUr. RSالرمسية،
 الـنص الرمسـي املوحـد، اجلريـدة الرمسيـة           -قانون محاية األبـوين واسـتحقاقات األسـرة          - ١٧

Ur.RS ٧٦/٢٠٠٣، العدد. 
، العـدد  Ur. RS  الـنص الرمسـي املوحد،اجلريـدة الرمسيـة    -قانون تنظـيم التعلـيم ومتويلـه     -١٨ 

٢٠٠٣/ ١٤. 
ــ - ١٩ ــأمني ضــد العجــ  ق ــة والت اجلريــدة   الــنص الرمســي املوحــد، -ز انون املعاشــات التقاعدي

 .٢٠/٢٠٠٤ ، العدد )Ur.RS(الرمسية 
اجلريـدة الرمسيـة    النص الرمسـي املوحـد،   - قانون الرعاية الصحية والتأمني على الصحة    - ٢٠

)Ur.1.RS(٧٦/٢٠٠٥ و ٢٠/٢٠٠٤ ، العدد. 
ــة احليويــة، اجلريــدة   قــانون عــالج عــدم اخلــصوبة وإجــر   - ٢١ اءات التكــاثر باملــساعدة الطبي

 .٧٠/٢٠٠٠، العدد )Ur.1.RS(الرمسية 
، ٥٦/٩٩، العــدد )Ur.1.RS(قــانون الــصحة والــسالمة يف العمــل، اجلريــدة الرمسيــة       - ٢٢

 .٦٤/٢٠٠١ و
 .١٨/٢٠٠٤ و ٦٩/٢٠٠٣، العدد Ur. SRقانون اإلسكان،  - ٢٣
، العـــدد Ur.RS(عــوقني وتوظيفهم،اجلريـــدة الرمسيـــة  قــانون إعـــادة التأهيـــل املهـــين للم  - ٢٤

 .٧٢/٢٠٠٥ و ٦٣/٢٠٠٤
ــة         - ٢٥ ــدة الرمسي ــن نفــس اجلــنس، اجلري ــني شخــصني م ــة ب ــشراكة املدني ــسجيل ال ــانون ت ق

)Ur. RS( ٦٥/٢٠٠٥، العدد. 
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 .... ١٩٩١/ ٥، األعـداد  Ur. RS قانون العمل والتأمني ضد البطالة، اجلريدة الرمسيـة  - ٢٦
٦٣/٢٠٠٤ . 

ــة،   - ٢٧ ــانون املــــساعدة االجتماعيــ ــداد Ur. RSقــ / ٦٩  و٦/٢٠٠٥ و ٣٦/٢٠٠٤، األعــ
  قرار احملكمة الدستورية- ٢٠٠٥

، األعــــداد Ur.RS الــــنص الرمســــي املوحــــد، اجلريــــدة الرمسيــــة، -قــــانون املــــوظفني  - ٢٨
 .  قرار احملكمة الدستورية- ٦٢/٢٠٠٥ و ٣٥/٢٠٠٥

 .١١٣/٢٠٠٥، العدد Ur. RSيدة الرمسية، قانون تعديل قانون املوظفني، اجلر - ٢٩
 الــنص الرمســي   -١٠٨/٢٠٠٢، العــدد Ur. RSقــانون األجانــب، اجلريــدة الرمسيــة     - ٣٠

 . املوحد
/ ٧٢ .... ٧٢/١٩٩٣، األعـداد  Ur. RSقانون احلكم الذايت احمللي، اجلريدة الرمسيـة،   - ٣١

٢٠٠٥. 
اء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد      قانون تصديق الربتوكول االختياري التفاقيـة القـض    - ٣٢

 .١٥/٢٠٠٤-MPالعدد ، Ur.RSاملرأة، اجلريدة الرمسية ، 
 قانون تصديق اتفاقية األمم املتحدة ضد اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة، اجلريـدة الرمسيـة،               - ٣٣

Ur. RS العدد ،MP-١٤/٢٠٠٤. 
خباصــة النــساء قــانون تــصديق بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، و  - ٣٤

األطفال املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، اجلريـدة             
 ،١٥/٢٠٠٤-MP، العدد Ur. RSالرمسية، 

، اجلريـدة  ٢٠١٠قرار بشأن خطة كربى لتعليم الكبار يف مجهورية سلوفينيا حىت عـام           - ٣٥
 ،٧٠/٢٠٠٤الرمسية، العدد 

، العــــدد Ur. RSة والــــصحة يف العمــــل، اجلريــــدة الرمسيــــة، قــــرار بــــشأن الــــسالم - ٣٦
١٢٦/٢٠٠٣. 

، العـدد  Ur. RS، اجلريـدة الرمسيـة،  ٢٠٠٥ حـىت  ٢٠٠٣العقـد االجتمـاعي للفتـرة مـن      - ٣٧
٤٠/٢٠٠٣. 

ــوازن للرجــل واملرأة،     - ٣٨ ــل املت ــدأ التمثي ــذ مب ــايري لتنفي ــة  مرســوم تنظــيم املع ــدة الرمسي اجلري
)Ur.RS( ١٠٣/٢٠٠٤، العدد. 
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ــدة   القواعد املتعلقة باألمر الزجري ملنع االقتراب من مكان أو شخص  - ٣٩ ــني، اجلريـ معـ
 .٩٥/٢٠٠٤، العدد Ur.RSالرمسية 

القواعــد املتعلقــة حبمايــة الــصحة يف العمــل للحوامــل وللعــامالت الــاليت ولــدن حــديثا   - ٤٠
 ،٢٠٠٣/ ٨٢، العدد Ur. RSويرضعن أطفاهلن ثدييا، اجلريدة الرمسية، 

ــربح،       - ٤١ ــست ألغــراض ال ــد اخلاصــة بإجيــار وحــدات ســكنية لي ــة  القواع ــدة الرمسي اجلري
)Ur.RS(٢٠٠٤/ ٣٤ و ١٤/٢٠٠٤ ان، العدد. 
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 ٢التذييل 
 بيانات إحصائية

 
  ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢السكان حبسب اجلنس يف  :١اجلدول 
 ٪نسبة النساء  نساء  رجال  اجملموع السنة
٥١،١٠ ١ ٠١٩ ٤٤٦ ٩٧٥ ٥٩٨ ١ ٩٩٥ ٠٣٣  ٢٠٠٢  
٥١،٠٧ ١ ٠١٩ ٦٣١ ٩٧٦ ٨٠٢ ١ ٩٩٦ ٤٣٣ ٢٠٠٣ 
٥١،٠٩ ١ ٠٢٠ ٥٣٨ ٩٧٧ ٠٥٢ ١ ٩٩٧ ٥٩٠ ٢٠٠٤ 
 .، املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا٢٠٠٥ و ٢٠٠٣احلولية اإلحصائية : املصدر

 
   ٢٠٠٢السكان واملواطنون يف مجهورية سلوفينيا، تعداد عام  : ٢اجلدول 

 ية سلوفينيامواطنو مجهور اجملموع 
 نسبة النساء النساء  اجملموع 

٪  
نسبة  النساء اجملموع 

٪النساء 
 ٩٩٢٥١،٦ ١٢٨١ ٩٢٤ ٦٧٧ ١٥١،٢ ٠٠٥ ١٤٦٠ ٩٦٤ ٠٣٦اجملموع
 .ملكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا، ا٣١/٣/٢٠٠٢تعداد السكان واألسر املعيشية واإلسكان، : املصدر

 
 *٢٠٠٢االنتماء العرقي واجلنس، تعداد عام السكان موزعون حبسب  :٣اجلدول 

 ٪نسبة الساء  النساء النسبة املئوية اجملموع 
 ٥١،٢ ١ ٠٠٥ ٤٦٠ ١٠٠،٠٠ ١ ٩٦٤ ٠٣٦ اجملموع
 ٥٢،١ ٩٢٠ ١٨٧ ٩٠،٠٠ ١ ٧٦٦ ٩٨٢ املعلنون

 ٥٢،٦ ٨٥٨ ٧٥٠ ٨٣،٠٦  ١ ٦٣١ ٣٦٣ سلوفينيون
 ٥١،٩ ١ ١٧٣ ٠،١١ ٢ ٢٥٨ إيطاليون
 ٥٢،٨ ٣ ٣٦٠ ٠،٣٢ ٦ ٢٤٣ هتغاريون

 ٤٩،٣ ١ ٦٠١ ٠،١٧ ٣ ٢٤٦ طائفة الرروم
 ٣٣،٢ ٢ ٠٥٧ ٠،٣١  ٦ ١٨٦ ألبان

 ٤٢،٧ ٩ ١٩١ ١،١٠ ٢١ ٥٤٢ بوسنيون 
 ٤٢،٩ ١ ١٤٣ ٠،١٤ ٢ ٦٦٧ أبناء اجلبل األسود

 ٤٧،٩ ١٧ ٠٨٦ ١،٨١ ٣٥ ٦٤٢ كرواتبون
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 ٣٧،٩ ١ ٥٠٧ ٠،٢٠ ٣ ٩٧٢ مقدونيون
 ٤٤،٦ ٤ ٦٧١ ٠،٥٣ ١٠ ٤٦٧ *مسلمون

 ٤٤،٦ ١٧ ٣٧٢ ١،٩٨ ٣٨ ٩٦٤ يونصرب
     

 ٤٩،٠ ٨٤٧،١٠ ١،١٣ ٢٢ ١٤١ غري معلنني 
 ٤٨،٠ ٣ ٨٦٩ ٠،٤١ ٨ ٠٦٢معلنون كبوسنيني 

 ٥١،١ ٦ ١٧٣ ٠،٦٢ ١٢ ٠٨٥ **آخرون 
 ٥٠،١ ٢٤ ٣٥٦ ٢،٤٧ ٤٨ ٥٨٨ مل يريدوا اإلجابة

غـــــــــري معـــــــــرويف 
 االنتماء   

٣٩،٦ ٥٠ ٠٧٠ ٦،٤٣ ١٢٦ ٣٢٥ 

  من جمموع السكان،٠،١تشكل أكثر من اجلماعات العرقية * 
 .باملعىن العرقي وليس االنتماء الديين** 

 .  األشخاص الذين قالوا إهنم حيبون أن يبقوا غري معلنني عرقيا*** 
 .، املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا٣١/٣/٢٠٠٢تعداد السكان واألسر املعيشية واإلسكان، :  املصدر

 
 ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠٠ة حبسب اجلنس، الوالدات احلي :٤اجلدول 
 ٪نسبة البنات  البنات الصبيان اجملموع السنة
٤٨،٤٧ ٨ ٨١٢ ٩ ٣٦٨ ١٨ ١٨٠ ٢٠٠٠ 
٤٨،١٤ ٨ ٤١٣ ٩ ٠٦٤ ١٧ ٤٧٧ ٢٠٠١ 
٤٨،٤٣ ٨ ٤٧٦ ٩ ٠٢٥ ١٧ ٥٠١ ٢٠٠٢ 
٤٨،٤٤ ٨ ٣٩١ ٨ ٩٣٩ ١٧ ٣٢١ ٢٠٠٣ 
٤٩،٣٣ ٨ ٨٦٠ ٩ ١٠١ ١٧ ٩٦١ ٢٠٠٤ 
 . ، املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا٢٠٠٥احلولية اإلحصائية : املصدر

 
 متوسط عمر األم عند الوالدة احلية وعند الوالدة األوىل، :٥اجلدول 

        ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠٠    
 عمر األم عند الوالدة األوىل حليةاعمر األم عند الوالدة  السنة
٢٦،٥ ٢٨،٣ ٢٠٠٠ 
٢٦،٧ ٢٨،٥ ٢٠٠١ 
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٢٧،٢ ٢٨،٨ ٢٠٠٢ 
٢٧،٣ ٢٩،٠ ٢٠٠٣ 
٢٧،٥ ٢٩،٢ ٢٠٠٤ 
 .، املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا٢٠٠٥احلولية اإلحصائية : املصدر

 
   ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠٠حاالت الزواج والطالق،  :٦اجلدول 
 حاالت الطالق حاالت الزواج السنة
٢ ١٢٥ ٧ ٢٠١ ٢٠٠٠ 
٢٧٤٢ ٦ ٩٣٥ ٢٠٠١ 
٢ ٤٥٧ ٧ ٠٦٤ ٢٠٠٢ 
٢ ٤٦١ ٦ ٧٥٦ ٢٠٠٣ 
٢ ٤١١ ٦ ٥٥٨ ٢٠٠٤ 

 .، املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا٢٠٠٥احلولية اإلحصائية : صدرامل
 

  ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠٠العمر للعرسان والعرائس، متوسط  :٧اجلدول 
 العرائس العرسان السنة
٢٨،٤ ٣١،٤ ٢٠٠٠ 
٢٨،٨ ٣١،٨ ٢٠٠١ 
٢٩،٢ ٣٢،٣ ٢٠٠٢ 
٢٩،٢ ٣٢،٣ ٢٠٠٣ 
٢٩،٦ ٣٢،٦ ٢٠٠٤ 
 .ملكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا، ا٢٠٠٥احلولية اإلحصائية : املصدر

 
 ٢٠٠١/ ٢٠٠٠العمر املتوقع عند الوالدة حبسب اجلنس،  : ٨اجلدول 

  ٢٠٠٣/٢٠٠٤ إىل     
 النساء الرجال 

٧٩،٦ ٧٢،١ ٢٠٠٠/٢٠٠١ 
٧٩،٩ ٧٢،٣ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 
٨٠،٧ ٧٣،٢ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 
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٨١،١ ٧٣،٥ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 
 .حصائي جلمهورية سلوفينيا، املكتب اإل٢٠٠٥احلولية اإلحصائية : املصدر

 
 ٢٠٠٤ إىل ١٩٩٩الوفيات حبسب اجلنس،  :٩اجلدول 
 ٪نسبة النساء  النساء  الرجال  اجملموع السنة
٤٨،٨ ٩ ٢١٤ ٩ ٦٧١ ١٨ ٨٨٥ ١٩٩٩ 
٤٨،٦ ٩ ٠٣١ ٩ ٥٥٧ ١٨ ٥٨٨ ٢٠٠٠ 
٤٧،٨ ٨ ٨٥٤ ٩ ٦٥٤ ١٨ ٥٠٨ ٢٠٠١ 
٤٨،٢ ٩ ٠٠٥ ٩ ٦٩٦ ١٨ ٧٠١ ٢٠٠٢ 
٤٨،٢ ٩ ٣٧٦ ١٠ ٠٧٥ ١٩ ٤٥١ ٢٠٠٣ 
٤٨،٨ ٩ ٠٤٤ ٩ ٤٧٩ ١٨ ٥٢٣ ٢٠٠٤ 
 .، املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا٢٠٠٥احلولية اإلحصائية : املصدر

 
   ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠٠وفيات األطفال الرَضع حبسب اجلنس،  :١٠   اجلدول 

نسبة البنات  البنات الصبيان اجملموع السنة 
٪ 

معدل وفيات الرضع من 
  مولود حي١٠٠٠كل 

٤،٩ ٤١،٦ ٣٧ ٥٢ ٨٩ ٢٠٠٠ 
٤،٢ ٤٠،٥ ٣٠ ٤٤ ٧٤ ٢٠٠١ 
٣،٨ ٣٤،٣ ٢٣ ٤٤ ٦٧ ٢٠٠٢ 
٤،٠ ٤٦،٤ ٣٢ ٣٧ ٦٩  ٢٠٠٣ 
٣،٧ ٥١،٥ ٣٤ ٣٢ ٦٦ ٢٠٠٤ 
 .، املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا٢٠٠٥احلولية اإلحصائية : املصدر

 
 ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠٠معدل البطالة حبسب اجلنس،  :١١اجلدول 

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ السنة 
 ٦،١ ٦،٦ ٥،٩ ٥،٩ ٧،٧ اجملموع 
 ٦،٤ ٧،١ ٦،٣ ٦،٣ ٧،٧ النساء 
 ٥،٧ ٦،١ ٧،٠ ٥،٦ ٧،٦ الرجال
 .، املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا٢٠٠٥احلولية اإلحصائية : املصدر
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 املبادرات املوجهة للدعوة إىل تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل،: ١٢اجلدول 

  ٢٠٠٥  و٢٠٠٤ و ٢٠٠٣   
 *٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ السنة
 ٧ ٨ ١٣ اجملموع
 ٣ ٥ ٩ النساء 
 ٣ ١ ٣ الرجال

 ١ ٢ ١ املؤسسات
 ٤٢،٩ ٦٢،٥ ٦٩،٢  ٪نسبة النساء 

 . ٢٠٠٥/ ٣٠/٦ حىت ٢٠٠٥البيانات لعام 
 .٢٠٠٥مكتب تكافؤ الفرص، : املصدر

 
  ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠٠رائم، اجلرائم ضد احلياة واجلسد ونصيب املرأة من ضحايا هذه اجل :١٣اجلدول 

اإلصابة  القتل  السنة 
اجلسدية 

اخلطرية بشكل 
 خاص

اإلصابة 
اجلسدية 
 اخلطرية

اإلصابة 
اجلسدية 
 اخلفيفة

التهديد 
بسالح خطر

 اجملموع٢٠٠٢
 ضد املرأة 
 نصيب املرأة

٧٨  
٢٢ 

٢٨،٢ 

٢١ 
٦ 

٢٨،٦ 

٣٨٩ 
٦٩ 

١٧،٧ 

٢ ٠٤٣ 
٤٩٦ 
٢٤،٣ 

٣٤١ 
٨٠ 

٢٣،٥ 
 اجملموع٢٠٠٣

 ضد املرأة 
 نصيب املرأة

٥٦ 
٢٣ 

٤٠،٤ 

١٨ 
٢ 

١١،١ 

٢٩٥ 
٤٣ 

١٤،٥ 

٢ ٠٨٤ 
٤٨٣ 
٢٣،٢ 

٣٥٣ 
٨٧ 

٢٤،٧ 
 اجملموع٢٠٠٤

 ضد املرأة 
 نصيب املرأة

٩٥ 
٢٥ 

٢٦،٣ 

١٠ 
٠ 
٠ 

٣٠٦ 
٤٥ 

١٤،٧ 

٢ ٣٣١ 
٥٦٢ 
٢٤،١ 

٣٦٥ 
٨٨ 

٢٤،١ 
  ٢٠٠٥وزارة الداخلية، : املصدر
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يشمل منـها عناصـر      صيب اإلناث من ضحاياها،  وعدد ونسبة ما       جرائم اإلخالل بالنظام العام والسالم، عددها ون      :  ١٤اجلدول  
 ، حسب املكان ٢٠٠٤ -٢٠٠١العنف املرتيل، 
عــدد انتــهاكات  السنة واملكان

ــام   ــام العـــ النظـــ
 والسالم

ــدد الـــضحايا  عـ
 اإلناث

نـــسبة الـــضحايا 
 ٪اإلناث  

ــدد  عــــــــــــــــــــــ
االنتــــــــــهاكات 
الىت يدخل فيهـا    

 عنف مرتيل

ــسبة  نـــــــــــــــــــــ
االنتــــــــــهاكات 
اليت يدخل فيهـا    

 ٪نف مرتيل عن
١٥،٥ ٢ ٥٦٦  ٤٢،٣ ٦ ٩٩٩ ١٦ ٥٥٣ ٢٠٠١ 

 ٨٩،٩ ٢ ٣٠٧ ٥٥،٤ ٣ ٩٧٥ ٧ ١٧٦ شقة سكن
١٧،٥ ٣ ٠٣٨ ٤٢،٣ ٧ ٣٤٢ ١٧ ٣٥٣ ٢٠٠٢ 

 ٩٠،٧ ٢ ٧٥٤ ٥٢،٩ ٤ ١٣٨ ٧ ٨٢٦ شقة سكن
٢٨،٠ ٥ ٠١٤ ٣٦،١ ٦ ٤٦٠ ١٧ ٩٠٠ ٢٠٠٣ 

 ٨٩،٣ ٤ ٤٧٧ ٢٧،٣ ٣ ٠٩٢ ٢ ٢٩٨ شقة سكن
٢٦،٧ ٤ ٤٤٣ ٣٨،٨ ٦ ٤٥٠ ١٦ ٦١٨ ٢٠٠٤ 

 ٨٩،٨ ٣ ٩٩٢ ٤٠،٣ ٣ ١٢٢ ٧ ٧٣٨ شقة سكن
  ٢٠٠٥وزارة الداخلية، : املصدر

 ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠املرأة يف اانتخابات اجلمعية الوطنية ،  نصيب املرشحون و :١٥اجلدول 
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٠ السنة
 ١ ٣٩٥ ١ ٠٠٧ اجملموع
 ٣٤٧ ٢٣٦ النساء

 ٢٤،٩ ٢٣،٤   ٪نسبة النساء  
 .، املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا٢٠٠٥صائية احلولية اإلح:  املصدر

 
  ٢٠٠٤عدد النساء ونصيبهن  بني النواب املنتخبني للجمعية الوطنية يف انتخابات عام  :١٦اجلدول 

العدد الكلي  األحزاب الربملانية
 للنواب

نسبة النساء عدد النساء٪ النسبة 
٪ 

 ١٠،٣ ٣ ٢٩،٠٨ ٢٩ احلزب الدميقراطي لسلوفينيا
 ١٣،٠ ٣ ٢٢،٨٠ ٢٣ حزب الدميقراطية الليربالية لسلوفينيا 

 ٢٠،٠ ٢ ١٠،١٧ ١٠ *القائمة املوحدة للدميقراطيني االجتماعيني 
 - - ٦،٨٢ ٧ حزب الشعب السلوفيين

 ٢٢،٢ ٢ ٩،٠٩ ٩ حزب الشعب املسيحي لسلوفينيا اجلديدة
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ــات    ــحاب املعاشــــ ــدميقراطي ألصــــ ــزب الــــ احلــــ
 السلوفينيني

٤،٠٤ ٤ - - 

 ١٦،٧ ١ ٦،٢٧ ٦ احلزب الوطين السلوفيين 
 ٥٠،٠ ١ ٢،٢ ٢ ممثلو الطوائف الوطنية

 .  أصبح حزب الدميقراطيني االجتماعيني٢٠٠٥أبريل / نيسان٢يف * 
 .٢٠٠٥اجلمعية الوطنية، :  املصدر

 ٢٠٠٢ و ١٩٩٨ُعمد البلديات احلضرية وغريها حبسب اجلنس يف االنتخابات احمللية  :١٧اجلدول 
 ٢٠٠٢ ١٩٩٥ ة السن

 ١٩٣ ١٩١ اجملموع
 ١٨١ ١٨٣ الرجال 
 ١٢ ٨ النساء  

 ٦،٢ ٤،٢  ٪نسبة النساء  
 .، املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا٢٠٠٥احلولية اإلحصائية :  املصدر

 
  ٢٠٠٣ إىل ٢٠٠٠القضاة حبسب نوع احملكمة واجلنس، يف الفترة من  :١٨اجلدول 

 ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ السنة
 ينسبتهنالنساء الكل حملاكم ا

٪ 
 ينسبتهنالنساءالكل

٪ 
ينسبتهنالنساء الكل

٪ 
 ينسبتهن النساء الكل

٪ 
 ٦٩،٩ ٥٣٣ ٧٦٣ ٦٨،٢ ٥٢١ ٧٦٤ ٦٦،٧ ٧٤٥٤٩٧ ٦٦،٣ ٤٨٣ ٧٢٨ اجملموع 

 ٧٧،٢ ٢٣٤ ٢٠٣ ٧٦،٣ ٢٢٩ ٣٠٠ ٧٦،٢ ٢٩٠٢٢١ ٧٥،٧ ٢٠٩ ٢٧٦ احملليةاحملاكم 

 ٦٧،٤ ١٥١ ٢٢٤ ٦٥،٥ ١٥٠ ٢٢٩ ٦٣،٦ ٢٢٥١٤٣ ٦٢،٩ ١٤٤ ٢٢٩ حماكم املناطق

 ٥٩،٦ ٦٢ ١٠٤ ٥٨،٠ ٥٨ ١٠٠ ٥٤،٥ ٥٤ ٩٩ ٥٥،٧ ٥٤ ٩٧ أعلى
 ٣٦،١ ١٣ ٣٦ ٣٥،١ ١٣ ٣٧ ٣٤،٣ ١٢ ٣٥ ٣٣،٣ ١١ ٣٣ عليااحملاكم ال

 ٧٤،٠ ٢٠ ٢٧ ٧٤،٠ ٢٠ ٢٧ ٧٥،٠ ٢١ ٢٨ ٧٤،١ ٢٠ ٢٧ دارية احملاكم اإل
ــة   ــاكم العماليـــ احملـــ

 ية العلياواالجتماع
٥٨،٨ ١٠ ١٧ ٤٤،٤ ٨ ١٨ ٤٧،١ ٨ ١٧ ٤٦،٧ ٧ ١٥ 

ــة   ــاكم العماليـــ احملـــ
 واالجتماعية

٨٢،٧ ٤٣ ٥٢ ٨١،١ ٤٣ ٥٣ ٧٥،٥ ٣٨ ٥١ ٧٤،٥ ٣٨ ٥١ 

 .، املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا٢٠٠٥احلولية اإلحصائية :  املصدر
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 )٢٠٠٥يونيه /  حزيران٣٠(الدبلوماسيون، حبسب اجلنس  :١٩اجلدول 
 ٪نسبة النساء  ساءالن اجملموع اللقب

 ٤٩،٦ ٢٠٥ ٤١٣  جمموع الدبلوماسيني
 ٢٢،٦ ١٢ ٥٣ سفراء

 ٢٠،٠ ١ ٥ قناصل عامون
 ٣٨،٦ ١٧ ٤٤ وزراء معتمدون

 ٦٢،١ ٤١ ٦٦ وزراء مستشارون
 ٧٥،٠ ٣ ٤ مستشارون أولون

 ٥٥،١ ٤٣ ٧٨ مستشارون
 ٥٦،٢ ٢٧ ٤٨ أمناء أولون
 ٦٤،٠ ١٦ ٢٥ أمناء ثانيون
 ٥١،٣ ٤٠ ٧٨ أمناء ثالثون

 ٥٠،٠ ٣ ٦ *ملحقون 
 ٥٠،٠ ١ ٢ قناصل

 ٥٠،٠ ١ ٢ نواب قناصل
 - - ٢ قناصل من الدرجة األوىل

 .    اليستعمل هذا اللقب إال يف اخلارج٢٠٠٥مايو / أيار١٨اعتبارا من * 
 .٢٠٠٥وزارة اخلارجية، : املصدر

 
  الدراسيةرياض األطفال ومرحلة اإلعداد لالبتدائية يف األعوام :٢٠ اجلدول 

   ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠١/٢٠٠٢   
 رياض  السنة الدراسية

األطفال
عدد 
الصفوف

جمموع 
 األطفال

عدد 
 البنات

 تهننسب
٪  

جمموع 
املوظفني

عدد 
النساء

 نسبة
النساء 
٪ 

٦٩٨،٠ ٧٦٥٦ ٢٩٤٧،٤٠٩٩ ٦١٢٩٣ ٣٨٠٣ ٤٧٧ ٢٠٠١/٢٠٠٢٨٠١
٦٩٨،٣ ٦٨٢٩ ٢٨٤٧،٨٩٤٩ ٥٨١٧٧ ٣٩٦٨ ٣٤٢ ٢٠٠٢/٢٠٠٣٧٧٣
٦٩٨،٦ ٦٦٣٦ ٢٥٤٧،٤٧٢٩ ٥٤٨١٥ ٣٥١٥ ٢٤٣ ٢٠٠٣/٢٠٠٤٧٦٧
٦٩٩،٣ ٦٧١٦ ٢٦٤٧،٥٧٦٢ ٥٤٠٣٣ ٣٨١٥ ٢٣٢ ٢٠٠٤/٢٠٠٥٧٥٢
 .، املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا٢٠٠٥احلولية اإلحصائية :  املصدر
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 ة والثانوية من بداية العام الدراسيالتالميذ والطالب املشتركون يف املدراس اإلبتدائي : ٢١اجلدول 
  ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣ حىت ٢٠٠٠/٢٠٠١  

 املدراس الثانويةا املدراس االبتدائية السنة الدراسية
نسبة البنات  البنات اجملموع 

٪ 
نسبة البنات   البنات اجملموع

٪ 
٤٩،٦ ٥٢ ١٠٤٠٣١ ٨٤٠ ٨٨٤٩،٠ ١٨٠٤٧٠ ٢٠٠٠/٢٠٠١٣٩٠ 
٤٩،٦ ٥١ ١٠٣٣٦٨ ٥٢٨ ٨٦٤٨،٧ ١٧٨٩٤٣ ٢٠٠١/٢٠٠٢٣٤٥ 
٤٩،٦ ٥١ ١٠٣٣٤٢ ٥٣٨ ٨٥٤٨،٧ ١٧٥٣٦٥ ٢٠٠٢/٢٠٠٣٢١١ 
٤٩،٤ ٥٠ ١٠٣٩٦٤ ٢٠٣ ٨٦٤٨،٦ ١٧٧٣١٠ ٢٠٠٣/٢٠٠٤٥٣٥ 
ــة ذات األرقـــام  :  املـــصدر ــة ٦٦/٢٠٠٤ و ٩/٢٠٠٤ و ٩٧/٢٠٠٣ و ٢٧٠/٢٠٠٢ و ٥٧/٢٠٠٢التقـــارير العاجلـ  واحلوليـ

 ورية سلوفينيا، املكتب اإلحصائي جلمه٢٠٠٤االحصائية 
 

   نيالدراسيني  امللتحقون حبسب اجملاالت الدراسية يف هناية العام–املدارس الثانوية  :٢٢اجلدول 
   ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠/٢٠٠١  

٢٠٠٣/٢٠٠٤ ٢٠٠٠/٢٠٠١  
ــدد  اجملموع عــــــــــــ

 البنات
النــــــسبة 

٪ 
للبنات 

ــدد  اجملموع عــــــــــــ
 البنات

 ٪النسبة 
 للبنات

 ٥٠٥٠،٢ ١٠٠٢٣٨ ١٣٢ ٥٠٤٩،٩ ١٠٠٣٧٥ ٨٥٨ اجملموع
 ٥٢،٩ ٢ ٤٦٨ ٤ ٦٦٢ ٥١،٦ ٢ ٩٥٤ ٥ ٧٢٧ الزراعة
 - - ١٣٢ ١،١ ٢ ١٣٦ احلراجة
 - - - ٧٩،٢ ٣٨ ٤٨ اجللودتصنيع 

 ٩٦،٠ ٦٤٦ ٦٧٣ ٩٧،٠ ١ ٨٣٦ ١ ٨٩٣ املنسوجات
ــصنيع    ــصيدالنية وتـــ ــاء والـــ الكيميـــ

 املطاط وإنتاج الالفلزات 
٦٦،٧ ٦٧١ ١ ٠٠٦ ٦٧،٧ ٧٥٧ ١ ١١٨ 

 ١،٢ ٢٤ ٢ ٠٠٩ ٠،٩ ٢٨ ٣ ٠٧٨ خشابتصنيع األ
 ٧،٣ ١٥٩ ٢ ١٩١ ٨،٦ ٢٢١ ٢ ٥٥٦ التشييد 

 ٤٥،٠ ٢ ٣٣٨ ٥ ١٩٧ ٤٢،٨ ٢ ٢٣٢ ٥ ٢١١ املطاعم والسياحة
 ١٢٦٤،٦ ٦٠١ ١٩ ٤٩٧ ١٣٦٦،٤ ٧٨٧ ٢٠ ٧٧٠ االقتصاد
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 ٣٣،١ ٢٧٢ ٨٢٢ ٣٧،٣ ٢١٣ ٥٧١ الورق والطباعة
 ٠،٨ ٥٤ ٧ ١٤٧ ٠،٦ ٤٤ ٧ ٢١١الكمبيوتر م اهلندسة الكهربائية وعل

 ٠،٤ ٣١ ٧ ١١٣ ٠،٦ ٤٣ ٧ ٧٣٩ املعادن واهلندسة املنكانيكية
 ٢٦،١  ٣٥٩ ١ ٣٧٦ ٣٠،٤ ٣٤٥ ١ ١٣٦ النقل واالتصاالت

 - - ١٠٠ ٠،٧ ١ ١٣٤ التعدين 
 ٧٤،٣ ٤ ٠١٤ ٥ ٣٩٩ ٧٥،٦ ٣ ٩٦٣ ٥ ٢٤٢ الرعاية الصحية
 ٩٦،٦ ١ ٣٤١ ١ ٣٨٨ ٩٨،٢ ١ ٠٢٠ ١ ٠٣٩ تدريب املعلمني

 - - - ٨٨،٨ ٧٣٢ ٨٢٤ وم االجتماعيةالعل
 ٧٤،٢ ٤٤٠ ٥٩٣ ٧٠،٧ ٤٤٥ ٦٢٩ الثقافة

 ٢٣٥٩،٨ ٣٥١ ٣٩ ٠٤٠ ١٩٥٩،٠ ٣٩٤ ٣٢ ٨٨٧ التعليم العام 
 ٨٢،٢  ١ ٤٦٩ ١ ٧٨٧ ٨٦،٠ ٢ ٢٩٦ ٢ ٦٧٢ خصيةاخلدمات الش

 - - - ١٠،١ ٢٤ ٢٣٧ ن الداخليةوالشؤ
 .  اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا، املكتب٢٠٠٥ و ٢٠٠٣احلولية االحصائية :  املصدر

 
  امللتحقون بالدراسات العليا ومعاهد التعليم العايل والطالب املتخرجون من اجلامعات  :٢٣اجلدول 

  ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠٢ومؤسسات التعليم العايل، حبسب اجلنس،  
 املتخرجون املسجلون السنة 

نسبة النساء  عدد النساء اجملموع 
٪ 

نسبة النساء  عدد النساء اجملموع
٪ 

٦١,٨ ٧ ٤٣٠ ١٢ ٠٢٩ ٥٧,٦ ٥٠ ١٦١ ٨٧ ٠٥٦ ٢٠٠٢ 
٦٤,٠ ٧ ١٨٣ ١١ ٢٣٢ ٥٨,٢ ٥٠ ٧٤٤ ٨٧ ٢٠٥ ٢٠٠٣ 
٦٣,٢ ٧ ٣٣٤ ١١ ٦٠٨ ٥٩,٣ ٥٤ ١٦٣ ٩١ ٢٩٩ ٢٠٠٤ 
 .، املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا٢٠٠٥احلولية االحصائية :  املصدر

 
 

  ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤نس، الطالب حبسب ميادين التعليم واجل:٢٤اجلدول 
نسبة النساء عدد النساء اجملموع ميدان التعليم

٪ 
 ٥٩,٤ ٥٤ ١٦٣ ٩١ ٢٢٩ اجملموع
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 ٨٠,٧ ٧ ٨٨٣ ٩ ٧٦٦ التربية والتعليم 
 ٧٤,٨ ٥ ٧٢٥ ٧ ٦٥١ العلوم اإلنسانية والفتون

 التجاريــة  العلــوم االجتماعيــة واألعمــال  
 والقانون

٦٤,٤ ٢٤ ٤٩٨ ٣٨ ٠١٤ 

 ٣٢,٢ ١ ٦٤٥ ٥ ٠٧٨ والكمبيوترالعلوم والرياضيات 
 ٢٦,٦ ٣ ٧٧٠ ١٤ ١٦٥ اهلندسة والصناعة التحويلية  والتشييد

 ٥٥,٤ ١ ٦٠٤ ٢ ٨٩٤ الزراعة والطب البيطري
 ٨٠,٦ ٦ ٠٩٥ ٧ ٥٦٥ االجتماعيةلرعاية الصحة وا
 ٤٨,٤ ٢ ٩٥٣ ٦ ٠٩٦ اخلدمات
 .سلوفينيا،  املكتب اإلحصائي جلمهورية ١٢١التقارير العاجلة رقم :  املصدر

 
  ٢٠٠٤املتخرجون حبسب جمال التعليم واجلنس،  :٢٥اجلدول 

نسبة النساء عدد النساء اجملموع جماالت التعليم
٪ 

 ٦٣,٢ ٥٤ ١٦٣ ٩١ ٢٢٩ اجملموع
 ٨٥,٩ ٧ ٨٨٣ ٩ ٧٦٦ التربية والتعليم 

 ٧٤,٠ ٥ ٧٢٥ ٧ ٦٥١ العلوم اإلنسانية والفتون
ــ ــة واألعمــال ن ــةالعلوم االجتماعي   التجاري

 والقانون
٦٧,٩ ٢٤ ٤٩٨ ٣٨ ٠١٤ 

 ٤٠,٠ ١ ٦٣٥ ٥ ٠٧٨ العلوم والرياضيات والكمبيوتر
 ٢٦,٤ ٣ ٧٧٠ ١٤ ١٦٥ اهلندسة والصناعة التحويلية  والتشييد

 ٥٨,٩ ١ ٦٠٤ ٢ ٨٩٤ الزراعة والطب البيطري
 ٨٣,٢ ٦ ٠٩٥ ٧ ٥٦٥ االجتماعيةلرعاية الصحة وا
 ٣٨,١ ٢ ٨٥٣ ٦ ٠٩٦ اخلدمات
 . ، املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا١٤٢التقارير العاجلة رقم:  صدرامل:  املصدر

 
  واملاجستري واألخصائيون، حبسب اجلنس،هاحلاصلون على شهادة الدكتورا :٢٦جلدول ا
   ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠١ يف الفترة من   

نسبة عدد محلة نسبة عدد جمموع  
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محلة 
الدكتوراه

 النساءالنساء
٪ 

املاجستري 
واألخصائيون

 النساءنساءال
٪ 

٤٥٤٥٠,٢ ٤٩٩٠٥, ١٤٦٠ ٢٩٨ ٢٠٠١ 
٥٧٢٥٤,١ ١ ٤٥٠٥٨, ١٤٤٣ ٣١٨ ٢٠٠٢ 
٥٧٠٥٢,٧ ١ ٠٨٢ ١٥٢٤١,٤ ٣٦٧ ٢٠٠٣ 
٥٩٦٥٦,٤ ١ ٠٥٦ ١٤٤٤٠,٦ ٣٥٥ ٢٠٠٤ 
 .، املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا٢٠٠٥احلولية االحصائية :  املصدر

 
 اصلون على منح دراسية حبسب نوع املنحة الدراسيةالطال ب والتالميذ احل :٢٧اجلدول 

 املنح الوطنية واحمللية  جمموع منح الرعاية جمموع املنح الدراسية 
 ٥٣ ٥٧٩ ٧ ٠٧٧ ٦٠ ٦٩١ جمموع املنح
 ٣٠ ٥١٦ ٢ ٦٧١ ٣٣ ١٨٧ عدد النساء

 ٥٩,٩ ٣٧,٧ ٥٤,٧ ٪نسبة النساء 
 ١٩ ٥٦٧ ٤ ٤٤٩ ٢٤ ٠١٦ جمموع الطالب

 ٤٧٤١٢ ١ ٩٧٠ ١٤ ٤٤٤ عدد النساء
 ٦٣,٨ ٤٤,٣ ٦٠,١ ٪نسبة النساء 

 ٣٣ ٠٤٧ ٢ ٦٢٨ ٣٥ ٦٧٥ جمموع التالميذ
 ١٨ ٠٤٢ ٧٠١ ١٨ ٧٤٣ عدد النساء

 ٥٤,٦ ٢٦,٧ ٥١,١ ٪نسبة النساء 
 .، املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا٢٢٠/٢٠٠٥التقارير العاجلة رقم :   املصدر

 
املتواصــــل مــــدى العمــــر   سنة وما فوق يف التعليم الرمسي والتعليم ١٥العمر مشاركة السكان البالغني من  :٢٨جلدول ا

    ٢٠٠٣والتعليم غري الرمسي، يف الربع الثاين من عام 
 سنة ١٤السكان  

 فما فوق
املشاركة يف التعليم 

 العادي
املشاركة يف التعليم 

 املتواصل
املشاركة يف التعلم 

 غري الرمسي
 ١ ٢٦٩ ٣١٨ ٣٢٧ ٣٢٢ ٣٠٣ ١٢٤ ١ ٦٩٨ ١٣٢ اجملموع

 ٦٥٢ ٣٥٢ ١٧٤ ٩٣٣ ١٥٧ ٤٥٨ ٨٧٥ ٥٧٥ عدد النساء
 ٥١,٤ ٥٣,٤ ٥١,٩ ٥١,٦ ٪نسبة النساء 

 .، املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا١١٨/٢٠٠٤التقارير العاجلة رقم :  املصدر:  املصدر
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ــل،   التعلم فوق يف أنشطة  سنة فما ١٥املشاركون من السكان البالغني من العمر  :٢٩اجلدول  املتواصــــــــــ

    ٢٠٠٣حبسب اجلنس وعدد األنشطة التعليمية، يف الربع الثاين من عام 
املشتركون يف  

التعلم املتواصل
املشتركون يف 
نشاط تعليمي 

 واحد

املشتركون يف 
نشاطني 
 تعليميني

املشتركون يف 
ثالثة أنشطة 
 تعليمية

املشتركون يف 
أربعة أنشطة 
تعليمية أو 
 أكثر

 ٥ ١٤٨ ١٠ ٤١٠ ٤٢ ٧٦٢ ٢٦٩ ٠٠٢ ٣٢٧ ٣٢٢ اجملموع
 ٣ ٥٦٣ ٦ ٦٠٣ ٢٥ ٢٣٩ ١٣٩ ٥٢٨ ١٧٤ ٩٣٣ عدد النساء

 ٦٩,٢ ٦٣,٤ ٥٩,٠ ٥١,٩ ٥٣,٤٪نسبة النساء  
 .، املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا١١٨/٢٠٠٤التقارير العاجلة رقم :  املصدر:  املصدر

 
  سنة فما فوق يف أنشطة التعليم غري ١٥عمر املشاركون من السكان البالغني من ال :٣٠اجلدول 

 ٢٠٠٣حبسب اجلنس، يف الربع الثاين من عام  الرمسي،  
املشتركون يف  

شكل واحد 
على األقل من 
أنشطة التعلم 
 غري الرمسي

استعمال املواد 
 املطبوعة

استعمال 
/ احلاسوب
 الشبكة

التعلم عن 
طريق الربامج 

التعليمية 
املذاعة، 
وأشرطة 
الفيديو 
 واألوديو

عدد الزيارات 
إىل املرافق 
التعليمية 
 واملكتبات

 ٢٢٤ ١٠١٣ ١٢٨ ٧٩٥ ٤٦٣ ٢٦٥ ٧٥٤ ١٣٣٨ ٢٦٩ ٣١٨ اجملموع
 ١٣٨ ٩٧١ ٥٧٥ ٩١٤ ٢١٧ ٩٤٩ ٣٩٧ ٢٤٧ ٦٥٢ ٣٥٢ عدد النساء

 ٦٢,٠ ٥١,٠ ٤٧,٠ ٥٢,٧ ٥١,٤٪نسبة النساء 
 . جلمهورية سلوفينيا، املكتب اإلحصائي١١٨/٢٠٠٤االتقارير العاجلة رقم :  املصدر

 
  سنة فما فوق، حبسب اجلنس وسبب عدم١٥عدد غري طاليب التعلم ممن عمرهم  :٣١اجلدول 

 ٢٠٠٣اشتراكهم يف التعلم، يف الربع الثاين من عام 
نسبة النساء   عدد النساء اجملموع أسباب عدم االشتراك

٪ 
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 ٥١,٢ ٥٨٥ ٢٨١ ١ ١٤٢ ٢٧٦ اجملموع
 ٤٤,٩ ٩١ ١٨٦ ٢٠٢ ٩٣٠ االفتقار إىل للوقت
 ٣٤,٠ ١٧ ٤٧١ ٥١ ٣١١ االنشغال بالعمل 

النسهيالت يف مكان السكن، واألماكن     
 األخرى بعبدة جدا

٤٧,٨ ٨ ٠٦٩ ١٦ ٨٦٧ 

 ٧٩,٥ ٢١ ٩١١ ٢٧ ٥٧٦ املسؤوليات العائلية 
 ٥٧,٦ ١٥ ٦٧٩ ٢٧ ٢٠٩عدم توفر املوارد املالية /ارتفاع التكلفة

 ٤١,٦ ٧٧٣ ١ ٨٥٨ عدم كفاية التعليم السابق
 ٤٥,٠ ١ ٥٦٧ ٣ ٤٧٧ عدم الدعم من رب العمل

 ٤٣,٨ ٣٥٨ ٨١٨ التعليم جيري يف الوقت غري املناسب
 ٨٣,٤ ١ ٠٠١ ١ ٢٠٠ أسباب لغوية
 ٥٣,٥ ٣٣ ١٧٣ ٦٢ ٠٠٧ أسباب صحية
 ٥٢,٨ ٣٩٣ ٠٤٤ ٧٤٤ ٦٢٨ )مبا يف ذلك السن(عدم االهتمام 
 ٤٣,٨ ١ ٠٤٩ ٢ ٣٩٥ أسباب أخرى 
 .٢٠٠٤ئي جلمهورية سلوفينيا، املكتب اإلحصا

 
  ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣، )املتوسطات السنوية(معدالت النشاط حبسب اجلنس  :٣٢اجلدول 

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 
   اجملموع

 ٥٩,٠ ٥٦,٦ معدل النشاط
 ٥٥,٣ ٥٢,٤ السكان/ نسبة العمالة

   الرجال
 ٦٥,٩ ٦٣,٥ معدل النشاط 
 ٦٢,٠ ٥٩,٤ السكان / نسبة العمالة

   النساء 
 ٥٢,٥ ٥٠,٠ عدل النشاط م

 ٤٨,٩ ٤٦,٥ السكان/ النسبة العمالة
 .، املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا١٨٥ و ٢٢٥االتقارير العاجلة رقم:  املصدر
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 ،)املتوسطات السنوية(السكان حبسب الفئات العمرية واجلنس / نسبة العمالة:  ٣٣اجلدول 
 ٢٠٠٤ و  ٢٠٠٣       

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 
 اجملموع

 ٦٥,٣ ٦٢,٦ ٦٤ – ١٥السكان / نسبة العمالة
 ٣٤,٠ ٢٩,٢ ٢٤ – ١٥السكان / نسبة العمالة
 ٨٦,٣ ٨٥,٥ ٤٩ – ٢٥السكان / نسبة العمالة
 ٤٥,٨ ٤١,٤ ٦٤ – ٥٠السكان / نسبة العمالة
 ٨,٦ ٦,٢ ٦٥السكان / نسبة العمالة

 الرجال
 ٧٠,٠ ٦٧,٤ ٦٤ – ١٥السكان / نسبة العمالة
 ٣٩,٠ ٣٣,٧ ٢٤ – ١٥لسكان ا/ نسبة العمالة
 ٨٨,٢ ٨٧,٥ ٤٩ – ٢٥السكان / نسبة العمالة
 ٥٥,٦ ٥١,٤ ٦٤ – ٥٠السكان / نسبة العمالة
 ١٢,٨ ٩,٥  +٦٥السكان / نسبة العمالة

 النساء
 ٦٠,٥ ٥٧,٦ ٦٤ – ١٥السكان / نسبة العمالة
 ٢٨,٧ ٢٤,٤ ٢٤ – ١٥السكان / نسبة العمالة
 ٨٤,٣ ٨٣,٤ ٤٩ – ٢٥السكان / نسبة العمالة
 ٣٦,١ ٣١,٢ ٦٤ – ٥٠السكان / نسبة العمالة
 ٦,٠ ٤,٢  +٦٥السكان / نسبة العمالة

 .، املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا١٨٥ و ٢٢٥االتقارير العاجلة رقم:  املصدر
 

 حصة املرأة بني األشخاص العاملني حبسب الفئات املهنية الرئيسية :٣٤اجلدول 
  ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠٣، )يةاملتوسطات السنو (  

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 
 ٤٥,٦ ٤٥,٤ اجملموع

 ٣٣,٣ ٣٣,٢ مشرعون ومديرون
 ٦٠,٢ ٥٩,٦ مهنيون
 ٥٣,٦ ٥٣,٣ تقنيون 
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 ٦٥,٣ ٦٥,٤ كتبة
 ٦٣,٨ ٦٤,٩ العاملون باخلدمات واملبيعات
 ٤٥,٥ ٤٣,٨ عمال زراعة وصيد أمساك

 ٨,٢ ٨,٠ عمال حرفيون واملهن ذات الصلة
 ٣٤,٠ ٣٥,٢ نع وماكينات مشغلو وجممعو مصا

 ٥٧,٤ ٥٦,٠ مهن أولية
 .، املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا٢٠٠٥احلولية االحصائية :  املصدر

  
 ،)املتوسطات السنوية( بني االعاملني حبسب النشاط حصة املرأة من :  ٣٥اجلدول 

 ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠٣   
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 

 ٤٥,٦ ٤٥,٤ المجموع
   

 ٤٣,٢ ٤٣,٥ الزراعة
   

 ٣١,٧ ٣٢,٣ )ما عدا الخدمات(الصناعة 
 - -ر   املناجم واحملاج
 ٣٧,٤ ٣٧,٨   الصناعة التحويلية
 - )١٦,٠(   الكهرباء والغاز واإلمداد باملياه
 ٨,٦ ٩,٩   التشييد

  
 ٥٥,٣ ٥٤,٩ الخدمات

 ٥٣,٥ ٥٤,١جتارة اجلملة، التجزئة، إصالحات معنية
 ٥٩,٨ ٦٠,٣الفنادق واملطاعم
 ٢١,٤ ٢١,١النقل والتخزين واالتصاالت
 ٦٧,٧ ٦٨,٥الوساطة املالية
 ٤٧,٥ ٤٤,٠العقارات واإلجيار والتجارة
 اإلدارة العامة والدفاع، األمن اإللزامي
 ٥٠,٢ ٥٣,١واالجتماعي
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 ٧٦,٤ ٧٦,٠التعليم
 ٨٢,٥ ٨٠,٢الصحة واخلدمات االجتماعية

 ٤٨,٢ ٥٠,٥ األخرىاخلدمات االجتماعية والشخصية
 .، املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا)١٥/٧/٢٠٠٥ (١٨٥ورقم ) ١٦/٨/٢٠٠٤ (٢٢٥التقارير العاجلة رقم :  املصدر

 
نـــــسبة    يف املؤسسات والشركات واملنظمات لة لعامسط الكسب اإلمجايل الشهري للمرأة امتو :٣٦اجلدول 

 ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠العامني    يف  مستوى املهارة املهنية،من متوسط الكسب اإلمجايل الشهري للرجل حبسب
اجملموع السنة الدرجة اجلامعية

ماجساهدكتور 
 تري

اجلميع
عدم 

وجود 
درجة 
 جامعية

درجة 
فنية 
ثانوية

درجة 
فنية 
إعدادية

عمال 
ذوو 
مهارة 
 عالية

عمال 
مهرة

عمال 
شبه 
 مهرة

عمال 
غري 
 مهرة

٨٨,٠ ٨٠,١٨٤,٨ ٨٣,٠ ٨٥,٩ ٨٨,٥ ٧٩,٣٨٧,٥ ٨٣,٢ ٨٥,٩ ٢٠٠٠٨٧,٨ 
٨٨,٠ ٧٦,٢٨٨,١ ٨٠,٠ ٩٠,٩ ٩١,٨ ٨٠,٣٩١,٣ ٨٨,٢ ٩٢,٢ ٢٠٠٢٩٠,٥ 

 .، املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا٢٠٠٥احلولية اإلحصائية :  املصدر
 

  ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠٠لعاطلني عن العمل املسجلني يف الفترة من لاملعدل الوسطي  :٣٧اجلدول 
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ 

 ١٠,٦ ١١,٢ ١١,٦ ١١,٦ ١٢,٢ اجملموع
 ٩,١ ٩,٧ ١٠,٤ ١٠,٤ ١١,١ الرجال
 ١٢,٤ ١٣,٠ ١٣,١ ١٢,٩ ١٣,٥ النساء

 ٥٣,١ ٥٢,٨ ٥١,١ ٥٠,٨ ٥٠,٧ ٪نسبة النساء 
       

ــرة   ــاحثون عــــن عمــــل للمــ البــ
 األوىل

٢٥,٢ ٢٣,٢ ١٩,٦ ١٨,٨ ١٧,٩ 

 ٥٦,٦ ٥٦,٢ ٥٥,٥ ٥٤,٨ ٥٤,١ ٪نسبة النساء 
      

 ٤٦,٢ ٤٨,٦ ٥٤,٤ ٥٨,٩ ٦٢,٩ العاطلون ألكثر من سنة
 ٥٤,١ ٥٤,١ ٥١,٠ ٥٠,٩ ٥١,٣ ٪نسبة النساء  

 . ، دائرة االستخدام لسلوفينيا٢٠٠٤ ، و ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ و ٢٠٠٠التقرير السنوي لألعوام :  املصدر
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  ، ونسبة النساء بينهم، تركيب العاطلني عن العمل املسجلني، حبسب مستوى التعليم :٣٨اجلدول 
     ٢٠٠٤ ٣١/١٢ و ٣١/١٢/٢٠٠٢يف  

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
عدد اجملموع 

النساء
نسبتهن 
٪ 

عدد اجملموع
النساء

نسبتهن 
٪ 

عدد اجملموع
النساء

نسبتهن 
٪ 

 
 ٦٠٧ اجملموع 

٩٩  
٣٧٨ 
٥١ 

٥١,٦٩٩٣ 
٩٥ 

٣٢٤ 
٥٠ 

٥٢,٤٧٢٨ 
٩٠ 

٨١٧ 
٤٧ 

٥٢,٧

 
          مستوى التعليم

إبتـــدائي غـــري علـــيم ت
 كامل 

١٣٠ 
٣٩ 

٨٢٦ 
١٩ 

٥٠,٧٥٣١ 
٣٥ 

٠٣٨ 
١٨ 

٥٠,٨٢٦٢ 
٣٢ 

١٢٠ 
١٦ 

٥٠,٠

١٤٠,٣ ٤٩٨٨ ٢٤٠,١٩٣٦ ٥٢١٩ ٢٣٩,٥٥٣٣ ٦٤٣٦ ٣٢٤ ابتدائي تعليم 
٦٣,٣ ١٦٥٦ ٦١,٩٠٣٧ ١٧٣٤ ٦١,٠١٨٥ ١٨٥٠ ٣٩٣ منخفضتعليم مهين

 ٨١٠ مهين  تعليم 
٢٤ 

٨٧٣ 
١١ 

٤٧,٩٤٧١ 
٢٢ 

٩٧٧ 
١٠ 

٤٨,٨٩٩٥ 
٢٠ 

٥٣٣ 
١٠ 

٥٠,٢

 ٦٦٨ ثانوي تعليم 
٢٢ 

٣٦٠ 
١٣ 

٨٤٠ ٥٨,٩ 
٢٤ 

٤٩٤ 
١٤ 

٥٨,٣٨٤٦ 
٢٤ 

٥٢٣ 
١٤ 

٥٨,٥

١٥٢,٣ ٢٠٨٧ ١٥٢,٦٠٧٨ ٢٠٩٥ ١٥٠,٤٠٨٣ ٢٠٣٢ ٠٤٩ مابعد الثانوي 
ــايل   ــد العـــــــ املعهـــــــ

 واجلامعة  
٢٦٣,٦ ٤٩١٠ ٢٦٣,٦٥٧٤ ٤٧٦٧ ٢٦١,٩٣٥٠ ٣٠٠١ ٢٣٣

 . ، مكتب االستخدام لسلوفينيا٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢لألعوام ير السنوي التقر: املصدر 
 
 
 
   التركيب العمري لألشخاص العاطلني عن العمل املسجلني، حبسب اجلنس،  :٣٩اجلدول ا
 ٢٠٠٤/ ٣١/١٢ و ٣١/١٢/٢٠٠٣ و ٣١/١٢/٢٠٠٢ 

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
عدد اجملموع 

 النساء
نسبتهن 
٪ 

عدد اجملموع
 النساء

 نسبتهن
٪ 

عدد اجملموع
 النساء

نسبتهن 
٪ 
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 ٦٠٧ اجملموع

٩٩ 
٣٧٨ 
٥١ 

٥١,٦٩٩٣ 
٩٥ 

٣٢٤ 
٥٠ 

٥٢,٤٧٢٨ 
٩٠ 

٨١٧ 
٤٧ 

٥٢,٧

          
٤٧,٨ ١٢٩ ٤٧,٤٢٧٠ ١٣٥ ٢٨٥ ١٤٧٤١,٠ ٣٥٩ سنة١٨حىت 
 حىت ١٨أعلى من 

 سنة٢٥
٨٢٨ 
٢١ 

٥٩٤ 
١١

٢٠٦ ٥٣,١ 
٢٢ 

٥٩٧ 
١١ 

٥٢,٢٤٣٧ 
٢٠ 

٧٠٥ 
١٠ 

٥٢,٤

  حىت٢٥أعلى من 
 سنة٣٠

٤٧١ 
١٣ 

٥٢٤ ٧٥٨,٣ ٨٥٠ 
١٤ 

٨٥٨,٧٧٥٤ ٥٢٠ 
١٤ 

٨٥٨,٥ ٦٣٧

 حىت ٣٠أعلى من 
 سنة٤٠

٦٤٣ 
١٧ 

١٣٤ 
١٠

٧٠٠ ٥٧,٤ 
١٧ 

٢٩٤ 
١٠ 

٥٨,٢٩١٧ 
١٦ 

٩٥٨,٧ ٩٢٦

 حىت ٤٠أعلى من 
 سنة٥٠

٤٥٥ 
٢٣ 

٣٩٣ 
١٢

٣٢٦ ٥٢,٨ 
٢١ 

٦٩٧ 
١١ 

٥٤,٨٤٠٨ 
١٩ 

٨٤٥ 
١٠ 

٥٥,٩

 ٦٠ حتى ٥٠أعلى من 

 سنة

٦٢٨ 
٢١ 

٠٥٢ ٩٤٢,٣ ١٤٢ 
١٩ 

٨٤٢,٠٠٥٧ ٠٠٩ 
١٨ 

٧٤١,٦ ٥١١

٧,٢ ٦٤ ٨٨٥ ٨,٠ ٧٢ ٩٠٠ ١١١٨٩,٦ ٦٠٢٢٣أعلى من 
 .، مكتب االستخدام لسلوفينيا٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢التقرير السنوي لألعوام :  املصدر

 
ايـة الـصحية للمـرأة يف       سـنة فمـا فـوق يف خـدمات الرع          ١٥مؤشرات توافر املوظفني الطبيني للنساء ممن عمـرهن          :٤٠اجلدول 

 ٢٠٠٢اجملتمع احمللي، 
لكل اختصاصي  )  سنة فما فوق١٥(عدد النساء  

 ١ صحي
 ١خصائيني الصحينيألعدد ا

تعليم 
/ عال
٣جامعي

تعليم مابعد 
٤الثانوي

تعليم 
٥ثانوي

لكل لكل طبيب السنة 
اختصاصي  
طيب آخر 

حيمل شهادة  
/ عالية
 جامعية

لكل موطف 
طيب فوق 
التعليم الثانوي

  لكل 
يب ط

بتعليم 
ثانوي

النسبة 
 املئوية

لتوفري 
الرعاية 
 ٢الصحية

على أساس الدوام /  لكل طبيب
 الكاامل

٧٣٠٥,٢ ٢٠٠٠١٦٩,٦ 
١٩٨ 

١٨٩٩١,٥ ٣٣٠,٧ 
٦ 

١,٠ ٠,٤ ٠,٠ ٩٠,٧ 
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 .معادل للدوام الكامل )١
 .حيسب على أساس معادل الدوام الكامل )٢
ــامعي   )٣ ــيم اجلـ ــ–التعلـ ــصحية       مبـ ــن الـ ــة واملهـ ــريض، والقبالـ ــال التمـ ــوم يف جمـ ــالوريوس يف العلـ ــهادة البكـ ا يف ذلـــك شـ
 .األخرى مع التعليم اجلامعي 
 .  مبا يف ذلك املمرضات املسجالت لدى الدولة-التعليم بعد الشهادة الثانوية  )٤
 .العلوم الطبيعية  بدرجة علمية يف  مبا يف ذلك املمرضات والقابالت املساعدات وكل املستخدمني–التعليم الثانوي  )٥

 .، معهد الصحة العامة٢٠٠٢احلولية اإلحصائية للرعاية الصحية لعام  : املصدر
ــساء   الرعاية الوقائية يف خدمات الصحة األولية اإلجنابية للمرأة يف اجملتمع احمللي ونسبة  :٤١اجلدول  الن

 ٢٠٠٢ و ٢٠٠١الاليت أُحلن إىل اختصاصيني وإىل مستشفيات، 
 الزيارات الوقائية 

 ٪ ونسبتها 
  الزيارات الوقائية

 السنة
مجيع 
 الزيارات

 ٪أسباب أخرى     ٪      منع احلمل   ٪           احلمل  
٤٣,١ ١٧٧ ٧٤٢ ٢٨,٢ ١١٦ ٢٧١ ٢٨,٧ ١١٨ ١٥٨ ١٠٠,٠ ٤١٢ ١٧١ ٧٣١ ٥٥٠ ٢٠٠١ 
٤٠,٠ ١٦٧ ٦٢٣ ٢٩,٠ ١٢١ ٨٧١ ٣١,٠ ١٢٩ ٨٣٩ ١٠٠,٠ ٤١٩ ٣٣٣ ٨٢٤ ٦٧٧ ٢٠٠٢ 

 .، معهد الصحة العامة٢٠٠٢احلولية اإلحصائية للرعاية الصحية :  املصدر
 

النـــساء     الزيارات العالجية للعيادات العامة خلدمات الصحة األولية اإلجنابية للمرأة ونسبة  :٤٢اجلدول 
 ٢٠٠٢ و ٢٠٠١احملاالت إىل اختصاصيني وإىل املستشفيات، 

 
مجيع مجيع الزيارات 

رات الزيا
 العالجية

الزيارات العالجية 
 األوىل

اإلحالة إىل 
 اختصاصيني

اإلحالة إىل 
 املستشفيات

 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد   السنة
٣,٣٢ ٢٤ ٥,٦٠٣٠١ ٤٠ ٩٤٦ ٥٣,٠٢ ١٦٩ ٣١٩٣٣٩ ٣٧٩ ٧٣١ ٥٥٠ ٢٠٠١
٣,٢١ ٢٦ ٤,٩٦٥٠٨ ٤٠ ٩٢٠ ٥٦,٧٥ ٢٣٠ ٤٠٥٠١٨ ٣٤٤ ٨٢٤ ٦٧٧ ٢٠٠٢

 .، معهد الصحة العامة٢٠٠٢حصائية الصحية احلولية اإل:  املصدر
  

 ، ICD-10أكثر األمراض واملشاكل الصحية األخرى شيوعا وفقا للتصنيف  :٤٣اجلدول 
  ٢٠٠٢حبسب اجلنس،   

ــراض واملـــــشاكل الـــــصحية    النساء اجملموعاألمـــ
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 األخرى 
نسبة  اجملموع ٪ اجملموع

النساء بني 
٪املصابني 

نسبة النساء 
حبسب 

التشخيص 
٪ 

 ٦٠,٣ ٢١٠٠,٠ ٧٣٨ ١٠٠,٠٩٣٢ ٤ ٥٤٢ ٦٨٨ المجموع
 ٥٥,٧ ٦,٣ ١٧٢ ٥٤٠ ٦,٨ ٣٠٩ ٩٩٨ األمراض املعدية والطفيلية

 ٦٤,١ ١,٥ ٤١ ٧٢٦ ١,٤ ٦٥ ٠٥٤ الورم
 ٧٨,٢ ٠,٥ ١٤ ٦٠١ ٠,٤ ١٨ ٦٦٠أمراض الدم واألجهزة املكونة للدم

أمراض الغدد الصماء والتغذية 
 واأليض

٥٨,٨ ١,٩ ٥٢ ٢١٥ ٢,٠ ٨٨ ٧٦٨ 

 ٦١,٧ ٢,٠ ٥٥ ٦٢٤ ٢,٠ ٩٠ ٠٩٤ االضطرابات العقلية والسلوكية
 ٥٨,٩ ٠,٨ ٢٢ ٩٣٠ ٠,٩ ٣٨ ٩٠٥ أمراض اجلهاز العصيب املركزي

 ٥٦,٦ ٢,٥ ٦٧ ٦٧٤ ٢,٦ ١١٩ ٥١٣ أمراض العني وملحقاهتا 
 ٥١,٤ ٣,٢ ٨٨ ٢٢٨ ٣,٨ ١٧١ ١١١ أمراض األذن والغشاء

 ٥٨,٢ ٦,٤ ١٧٥ ٧١٤ ٦,٦ ٣٠١ ٨٩٣ دوران الدم أمراض جهاز 
 ٥٤,٣ ١٥,٩ ٤٣٦ ١٧,٧٧٢٠ ٨٠٤ ٥٧١ أمراض اجلهاز التنفسي
 ٥٤,٠ ٣,٨ ١٠٢ ٨٨٥ ٤,٢ ١٩٠ ٤٩٦ أمراض اجلهاز اهلضمي

 ٥٨,٧ ٥,٨ ١٥٩ ٨٤٩ ٦,٠ ٢٧٢ ٢٤٠ أمراض اجللد والنسيج حتت اجللد
أمراض اجلهاز العضلي واهليكل 

 العظمي والنسيج الضام 
٥٨,٦ ٩,٠ ٢٤٧ ٥٣١ ٩,٣ ٤٢٢ ١٣٧ 

 ٨٤,٤ ٩,٣ ٢٥٥ ٩٢٧ ٦,٧ ٣٠٣ ١٠٠ أمراض املثانة واألجهزة التناسلية 
احلمل والوالدة وفترة ما بعد 

 الوالدة
١٠٠,٠ ٠,٨ ٢٠ ٦٩٩ ٠,٥ ٢٠ ٦٩٩ 

ظروف نامجة من فترة ما قبل 
 الوالدة

٤٩,٦ ٠,١ ١ ٤٤٢ ٠,٠٦ ٢ ٩٠٨ 

تشوهات خلقية وشواذ 
 كزوموسومية

٥٢,٠ ٠,١ ٢ ٩٩٧ ٠,١ ٥ ٧٦٩ 

 ٦٢,٣ ٦,٧ ١٨٢ ٥٩٨ ٦,٥ ٢٩٣ ٢٨٧ غري مصنفة، وعالمات، أمراض
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 وشذوذ، ونتائج
عوامل تؤثر على احلالة الصحية 

 االتصال باخلدمات الصحيةوا
٦٢,٢ ٢٣,٣ ٦٣٧ ٢٢,٥٠٣٢ ١ ٠٢٣ ٤٨٥ 

 .، معهد الصحة العامة٢٠٠٢احلولية الصحية، :  املصدر
 

 املبلغ عنها من، ) اإليدز(لبشرية املكتسب العدد الكلي حلاالت متالزمة نقص املناعة ا :٤٤اجلدول 
 ٢٠٠٥يونيه /  حزيران٣٠حبسب اجلنس والفئة العمرية،   

 فئة العمر اجملموع النساء الرجال
 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد

١٠٠,٠ ١٠٠,٠١١٩ ١٠٠,٠١٥ ١٠٤ اجملموع
 ٠,٨ ١ ٠,٠ -١,٠ ١ حىت سنة واحدة 

 ٠,٠ - ٠,٠ -٠,٠ -  سنوات٤ – ١
 ٠,٨ ١ ٦,٧ ٠,٠١ -  سنوات٩ – ٥

 ٠,٠ - ٠,٠ -٠,٠ -  سنة ١٢ -١٠
 ٠,٠ - ٠,٠ -٠,٠ -  سنة١٤ -١٣
 ٠,٠ - ٠,٠ -٠,٠ -  سنة١٩ - ١٥
 ٢,٥ ٣ ٠,٠ -٢,٩ ٣  سنة٢٤ – ٢٠
 ١٥,١ ١٨ ٢٠,٠ ١٤,٤٣ ١٥  سنة٢٩ – ٢٥
 ٢٠,٢ ٢٤ ٤٦,٧ ١٦,٣٧ ١٧  سنة٣٤ – ٣٠
 ٢٠,٢ ٢٤ ٦,٧ ٢٢,١١ ٢٣  سنة٣٩ – ٣٥
 ٢٧,٧ ٣٣ ١٣,٣ ٣٩,٨٢ ٣١  سنة٤٩ – ٤٠
 ٧,٦ ٩ ٦,٧ ٧,٧١ ٨  سنة٥٩ – ٥٠
 ٥,١ ٦ ٠,٠ -٥,٨ ٦  سنة فما فوق ٦٠

 .٢٠٠٥معهد الصحة العامة، : املصدر
 

 املساعدات االجتماعية النقدية املصروفة شهريا وجنس طاليب املساعدة :٤٥اجلدول 
يناير /كانون الثاين 

٢٠٠٢ 
ر يناي/كانون الثاين
٢٠٠٣ 

/ كانون األول
 ٢٠٠٣ديسمر 

/ كانون األول
 ٢٠٠٤ديسمرب 

 ٦٢ ٢٥٦ ٥٧ ٧٤٢ ٤٥ ٩٢٢ ٣١ ٥٧٧ اجملموع 
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 ٣٣ ٨٦٥ ٣٠ ٧٥٨ ٢٢ ٥٩٨ ١٥ ٤٤٢ النساء
 ٥٤,٤ ٥٣,٣ ٤٩,٢ ٤٨,٩  ٪نسبة النساء 

 . ٢٠٠٥وزارة العمل واألسرة والشؤون االجتماعية، :  املصدر
 

 ٢٠٠٢ -٢٠٠٠ الدخل والفقر، –اعي مؤشرات التماسك االجتم :٤٦اجلدول 
 الدخل

 العيين + النقدي  النقدي
  

٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢ ٢٠٠٠
 ١٠,٦٩,٩ ١١,٩١١,٣ ١٢,٩ ١٣,٠ معدل املعرضني للفقر

 معدل املعرضني للفقر حبسب العمر واجلنس
 ٨,٥ ١٢,٤١١,١١٠,٥٩,٦ ١٢,٥ رجال
١٣,٣١٢,٦١٢,٠١١,٦١١,٢ ١٣,٥  نساء
  ٧,٤ ٨,٧ ١١,٧١٠,٥٩,٣ ١١,٢  سنة١٥حىت 
١٣,٤١٢,٣١٠,٣١٠,٣١٠،٠ ١٢,٣  سنة٢٤ – ١٦
١٤,١١٢,٩١٠,٧١٠,٤١٠,٢ ١٢,٢   رجال-
 ١٠,٣٩,٩ ١٢,٥١١,٦٩,٩ ١١,٢   نساء-
 ٧,٤ ٨,٦ ٩,٢ ١٠,٣٩,٠ ١٠,٨  سنة٤٩ – ٢٥
 ٧,٦ ٨,٧ ٩,٥ ١٠,٦٩,٣ ١١,٣   رجال-
 ٧,٢ ٨,٥ ٨,٩ ٨,٦ ٩,٩ ١٠,٣   نساء-
 ٩,٧ ١١,٧١١,٣١٠,٦٩,٧ ١٢,٠  سنة٦٤ – ٥٠
 ٩,٧ ١١,٨١١,٩١٠,٩٩,٣ ١٢,٣   رجال-
 ١١,٦١٠,٦١٠,٣١٠,١٩,٧ ١١,٧  نساء-
٢٢,٣٢١,٤٢١,٢١٩,٥١٩,٢ ٢٣,٤  سنة أو وأكثر ٦٥
١٩,٦١٦,٧١٤,٠١٢,٩١٠,٨ ١٨,٥   رجال-
٢٣,٨٢٤,١٢٥,٤٢٣,٥٢٤,١ ٢٦,٣   نساء-

 ٨,٣ ٩,١ ١١,٤١٠,٣٩,٧ ١١,٤  سنة  ٦٤ حىت
 ٨,٣ ١١,٦١٠,٥١٠,١٩,٢ ١١,٩   رجال-
 ٨,٤ ٩,١ ١١,١١٠,١٩,٣ ١٠,٨   نساء-
١٣,١١٢,٢١١,٧١١,٠١٠,٤ ١٣,٤  سنة أو أكثر ١٦
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 ٩,٠ ١٢,٧١١,٥١٠,٦٩,٧ ١٢,٨   رجال-
١٣,٦١٢,٨١٢,٧١٢,٢١١,٨ ١٣,٩   نساء-
 ٨,٥ ٩,٢ ١١,٣١٠,٢٩,٨ ١١,٤  سنة ٦٤ – ١٦
 ٨,٧ ١١,٦١٠,٧١٠,١٩,٢ ١١,٩   رجال-
 ٨,٤ ٩,٢ ٩,٥ ١٠,٩٩,٧ ١٠,٨   نساء-

 معدل املعرضني للفقر حبسب حالة أكثر األنشطة شيوعا حبسب اجلنس  
 ٣,٧ ٤,٨ ٥,٢ ٥,٦ ٦,٨ ٦,٨ العاملون

 ٤,١ ٥,٤ ٥,٦ ٦,٣ ٧,٥ ٧,٤   رجال-
 ٣,٣ ٤,١ ٤,٨ ٤,٨ ٦,٠ ٦,١   نساء-
 ٣,٢ ٤,١ ٤,٤ ٤,٢ ٥,٠ ٥,٠ أجور  /ملستخدمون مبرتبات ا

 ٣,٦ ٤,٤ ٤,٦ ٤,٨ ٥,٤ ٥,٣   رجال-
 ٢,٨ ٣,٧ ٤,٢ ٣,٥ ٤,٥ ٤,٥   نساء-

 ٧,٣ ١٩,١١٥,٢١٠,٣٩,٧ ١٨,٦ العاملون حلساهبم 
 ١٨,٤١٣,٩١٠,٣١٠,٣٧,١ ١٧,٤   رجال -
 ٧,٨ ٢٠,٦١٨,٢١٠,٣٨,٦ ٢٠,٩   نساء-

١٩,٩١٩,١١٨,٥١٧,٦١٧,٤ ٢٠,٤ غري عاملني
١٩,٩١٨,٨١٧,٥١٥,٨١٥,٧ ٢٠,٢   رجال-
١٩,٨١٩,٣١٩,٣١٨,٩١٨,٦ ٢٠,٥   نساء-

٤٠,٣٣٩,١٤٢,١٤٠,٨٣٨,٤ ٣٩,٥ العاطلون عن العمل 
٣٨,٨٤١,٧٤١,٦٣٦,٩٣٩,٣ ٤١,٥   رجال -
٤٢,٣٣٦,٢٤٢,٨٤٥,٨٣٧,٥ ٣٧,١   نساء-
 

 )تابع(، ٢٠٠٢ -٢٠٠٠ الدخل والفقر، –لتماسك االجتماعي مؤشرات ا : أ٤٦ اجلدول 
 الدخل

 العيين+ النقدي  النقدي
 

٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢
١٥,٣ ١٥,٠١٤,٥ ١٥,٧ ١٥,٤ ١٥,٨ متقاعدون 

١٢,١ ١٢,٣١١,٧ ١٥,٦ ١٦,١ ١٥,٣   رجال-
١٧,٤ ١٦,٩١٦,٤ ١٥,٧ ١٤,٩ ١٦,٢   نساء-
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١٦,٣ ١٩,١١٧,٩ ٢٠,٢ ٢٢,٧ ٢٣,٣  اقتصاديااآلخرون غري الناشطني
١٤,٨ ١٨,٩١٦,٤ ١٧,٥ ٢٠,٨ ٢١,٩   رجال-
١٧,٤ ١٩,٢١٨,٨ ٢٢,١ ٢٤,٠ ٢٤,٢   نساء-

 معدل املعرضني للفقر حبسب نوع األسرة املعيشية
 ١٣,٨ ١٣,٦ ١٤,٨ ١٥,١ ١٥,٥ ١٦,٦ مجيع األسر بال أطفال معالني

 ٣٦,١ ٣٥,٢ ٣٦,٢ ٣٥,٧ ٣٣,٣ ٣٤,٤ موع  األسر املكونة من شخص واحد، اجمل-
 ٣٠,٥ ٢٧,٧ ٢٨,٥ ٣٨,٤ ٣٤,٢ ٢٩,٩  األسر املكونة من شخص واحد، ذكر -
 ٣٨,٧ ٣٨,٦ ٣٩,٣ ٣٤,٥ ٣٢,٩ ٣٦,٢  األسر املكونة من شخص واحد، أنثى-

 ٧,٥ ٨,٧ ٩,٢ ٩,٩ ١١,٣ ١٠,٩ مجيع األسر اليت لديها أطفال معالون 
وين وتعيــل ولــدا األســر  املكونــة مــن أحــد األبــ

 واحدا أو أكثر 
١٧,٢ ١٩,٨ ٢١,١ ١٤,٨ ١٨,٠ ١٧,٥ 

 معدل املعرضني للفقر حيسب احلالة السكنية
 ٩,٢ ١٠,٢ ١٠,٩ ١١,٥ ١٢,٨ ١٢,٨ مالك للسكن أو معفى من األجور

 ٧,٩ ٩,٢ ١٠,٠ ١٠,٧ ١٢,٣ ١٢,٢   رجال  -
 ١٠,٥ ١١,٢ ١١,٧ ١٢,٣ ١٣,٣ ١٣,٣   نساء-

 ١٩,٩ ١٦,٢ ١٦,٨ ١٧,٦ ١٤,٦ ١٦,٦ مستأجر للسكن
 ١٨,٣ ١٥,٠ ١٦,٨ ١٧,٨ ١٤,٨ ١٧,٦   رجال-
 ٢١,٤ ١٧,٢ ١٦,٨ ١٧,٤ ١٤,٣ ١٥,٨   نساء-

، املكتـب اإلحـصائي جلمهوريـة سـلوفينيا،     ٢٠٠٤ – ٢٠٠٠، )Lacken Indicators(مؤشرات التماسـك االجتمـاعي   :  املصدر
٢٠٠٤. 

 
 ات فما فوق، حبسب اجلنس، يف الفترة   سنو١٠استخدام الوقت ممن عمرهم  :٤٧اجلدول 

  ٢٠٠١مارس / آذار– ٢٠٠٠أبريل /نيسان  
 النساء الرجال  األنشطة 
  ساعة٢٤  ساعة٢٤ اجملموع
  د٤٠ س  و ٨  د٢٠ س  و ٨ النوم
 د٢٥ س  و  ١  د ٣١ س  و ١ األكل

 د١٦ س  و  ١ د١٩ س  و  ١ العناية الشخصية
  د١٣ س  و ٣  د ١٣ س  و ٣ العمل
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  د٤٢  د   ٤٣ الدراسة 
  د٢٣ س  و ٤  د ٢٣ س  و ٢ العناية باألسرة واملساعدة غري الرمسية لألسر األخرى

  د٢٧  د١١ العناية اللعائلية
   د٨   د٩ أنشطة املشاركة، األنشطة الدينية 

  د٣٩  د٢ س  و  ١ ثقافة، رياضة، هوايات  
  س١ د١ س  و  ١ احلياة االجتماعية

  د٥٠ س  و ١  د١٢ س  و ٢ لفزيونالت
 د٣١  د٣٢ وسائط األعالم األخرى

  د١ س  و ١  د١١ س  و ١ السفر
 د٢  د٢ أنشطة أخرى عري حمددة

 .  ، املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا٢٠٠٥احلولية اإلحصائية :  املصدر
 

 ٧٤   إىل ٢٠يني ممن عمرهم تركيبة استخدام الوقت من جانب النساء والرجال السلوفين :٤٨اجلدول 
 .سنة

 النساء الرجال  األنشطة 
  ساعة٢٤  ساعة٢٤ اجملموع

 ٢٩: ٤ ٣٤: ٥ *الوقت احلر 
 ٨: ٢ ١٣: ٢ وجبات األكل والعناية الشخصية

 ٢٤: ٨ ١٧: ٨ النوم 
 ٢: ١ ٩: ١ التنقل 

 ٥٧: ٤ ٣٩: ٢ األعمال املرتلية
 ٥٩: ٢ ٧: ٤ العمل التكسيب، الدراسة

قت احلر يشمل مجيع األنشطة األخرى، كالعمـل التطـوعي واالجتماعـات، ملـساعدة األسـر األخـرى، النـشاط االجتمـاعي                      الو*
والنشاط الترفيهي، واألعمال الرياضية، واهلوايات واأللعـاب ومـشاهدة التلفيزيـون، والراحـة أو عـدم القيـام بـأي عمـل، فـضال                        

 .عن استعمال الوقت يف أشياء غري حمددة
ــهم  :  املــصدر ــون وقت ــستعمل األوروبي ــساء والرجــال   : كيــف ي ــة للن ــاة اليومي ، EUROSTAT، )٢٠٠٢ – ١٩٩٨بيانــات (احلي
٢٠٠٤  

 
 تركيبة استخدام الوقت من جانب الرجال والنساء السلوفينيني العاملني  :٤٩اجلدول 
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 النساء الرجال األنشطة 
 عة سا٢٤  ساعة ٢٤ اجملموع

 ٥١: ٣ ٥٢: ٤ *الوقت احلر 
 ٢: ٢ ٧: ٢ بات األكل والعناية الشخصيةوج

 ١٢: ٨ ٦: ٨ النوم 
 ٩: ١ ١٤: ١ السفر  

 ٢٤: ٤ ٢٤: ٢ األعمال املرتلية
 ٢٣: ٤ ٢٠: ٥ العمل التكسيب، الدارسة

 أنظر أعاله: الوقت احلر*
ــهم  :   املــصدر ــون وقت ــستخدم األوروبي ــساء والرجــال   : كيــف ي ــة للن ــاة اليومي ، EUROSTA، )٢٠٠٢ – ١٩٩٨بيانــات (احلي
٢٠٠٤    

 
 الدخل الرئيسي للمرأة العاملة يف الزراعة واملرأة الريفية، الُنسب حبسب الدخل  :٥٠اجلدول 

العامالت يف  اجملموع نوع الدخل
 الزراعة

النساء 
 الريفيات 

 ١٣,٠ ١٢,٨ ١٢,٩ اليوجد دخل
 ٢,٥ ٧,١ ٤,٤ *معاش تقاعدي موروث/ منحة دراسية

ــي، مـــ    ــاش مرضـ ــاش، أو معـ ــة  معـ ــة للحالـ ساعدة اجتماعيـ
 الصحية أو الشيخوخة 

٤,٥ ٢,٨ ٣,٨ 

 غــري مــشمولة مبعــاش تقاعــدي أو تــأمني ضــد      –الزراعــة 
 العجز

٠,٠ ٢,١ ٠,٩ 

 ٠,٠ ٥,٧ ٢,٦  املشمولة مبعاش تقاعدي أو تأمني ضد العجز –الزراعة 
 ٦٨,٠ ٦٢,٤ ٦٥,٧ وظيفة

 ٥,٥ ٢,١ ٤,١ نشاط تكسيب مستقل
 ٠,٥ ٠,٠ ٠,٣ نشاط تكميلي

 ٥,٥ ٥,٠ ٥,٣ استحقاقاات وعالوات اجتماعية حمتلفة
استحقاق تقاعدي يرثه أفراد األسرة عن صاحب معاش متوىف، أو شخض مـشترك يف التـأمني وأكمـل املـدة                    : املعاش املوروث *

 .املقررة لكسب املعاش
 ٢٠٠٢ة جبامعة لوبليانا، دراسة استقصائية للمرأة الريفية يف سلوفينيا، كلية التكنولوجيا احليوي:  املصدر
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 ٢٠٠٢ يف عام ١٩٩١األسرة حبسب عدد األطفال ونوع األسرة، تعداد  :٥١اجلدول 
)٪ (٢٠٠٢تعداد )٪ (١٩٩١تعداد  نوع األسرة

 ٨١ ٨٢ زوجان يعيشان يف إطار الزوجية، اجملموع
 ٥٣ ٥٩   زوجان بدون أطفال-
 ٢١ ٢٠   زوجان هلما أطفال-

 ٥ ٢  أطفال زوجان بالتعايش، مع 
 ٢ ١ زوجان بالتعايش، بدون  أطفال 

 ١٩ ١٨ األسرة الوجيدة األم أو األب 
 ١٦ ١٥   أمهات مع أطفال-
 ٣ ٢   آباء مع أطفال-

/ ٣١، املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا وتعداد السكان واألسـر املعيـشية واإلسـكان،              ٢٠٠٤احلولية اإلحصائية   :  املصدر
 . اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا، املكتب١٩٩١/ ٣
 

- ٢٠٠١ة، يف الفتــرة  األطفــال املولــودن لــزوجني شــرعيني واألطفــال املولــودون خــارج ربــاط الزوجيــ :٥٢اجلدول 
٢٠٠٤   
املولودون ألبوين  اجملموع السنة

 متزوحني
املولودن خارج رباط 

 الزوجية
نسبة األطفال املولودين 

 زوجيةحارج رباط ال
 )٪( 

٣٩,٤ ٦ ٨٨١ ١٠ ٥٩٦ ١٧ ٤٧٧ ٢٠٠١ 
٤٠,٢ ٧ ٠٣٧ ١٠ ٤٦٤ ١٧ ٥٠١ ٢٠٠٢ 
٤٢,٥ ٧ ٣٥٤ ٩ ٩٦٧ ١٧ ٣٢١ ٢٠٠٣ 
٤٤,٨ ٨ ٠٥٣ ٩ ٩٠٨ ١٧ ٩٦١ ٢٠٠٤ 
 .، املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا٢٠٠٥احلولية اإلحصائية :  املصدر

 
 


