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  مقدمة  -أوالً   
لجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة           لتقدم اجلمهورية التشيكية إىل ا      -١
، يف هذه الورقة، املالحظات التالية بشأن قائمة املشاكل واألسئلة املطروحة فيمـا             ")اللجنة("

        /آذار ١٦يرين الدوريني، وهي قائمـة أحالتـها إليهـا اللجنـة يف             يتصل بالنظر يف التقر   
وتود اجلمهورية التشيكية أن تذكّر اللجنة بـورود        . (CEDAW/C/CZE/Q/5) ٢٠١٠مارس  

معلومات إحصائية شاملة عن الرجال والنساء يف املنشورات السنوية الصادرة عن املكتـب             
، وهي )التركيز على املرأة والرجل (Zaostřeno na ženy, na mužeاإلحصائي التشيكي بعنوان 

  :منشورات ثنائية اللغة تصدر بالتشيكية وباإلنكليزية وتتاح أيضاً على العنوانني التاليني
  http://czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/1413-09 )النسخة التشيكية(  

http://czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/engkapitola/1413-09-2009-16 ) النـــسخة
  .)اإلنكليزية

ومشاكل . وقد تطرقت اللجنة يف عدد من األسئلة إىل حالة النساء والفتيات الروما             -٢
الروما، مبا يف ذلك حالة النساء والفتيات الروما، معروضة بالتفصيل يف خمطط إدماج الروما              

الفرص والتعـويض عـن     وخطة التنفيذ املنبثقة عنه، ومها يتوخيان إقرار تكافؤ         ") املخطط("
. عوامل احلرمان األولية اليت حتول دون مشاركة الروما مشاركة كاملة يف حياة اجملتمع ككل             

، أُِعدت سنوياً تقارير عن حالة جمتمعات الروما وقُـدمت إىل احلكومـة؛             ٢٠٠٤ومنذ عام   
نـساء  وتشري اجلمهورية التشيكية إىل هذه التقارير باعتبارها مصدر معلومات عن حالـة ال            

  .)١(والفتيات الروما
، وافقت احلكومة التشيكية، مبوجب القـرار       ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ٢١ويف    -٣

ويتناول املخطط أيـضاً    . ٢٠١٣ إىل   ٢٠١٠، على خمطط جديد للفترة من عام        ١٥٧٢رقم  
. حالة النساء الروما، مثل مشاركتهن بقدر أدىن يف سوق العمل أو مسألة التعلم مدى احلياة              

 إىل وزير ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٢١ من خطة تنفيذ املخطط املؤرخ ١٦توعز الفقرة   و
حقوق اإلنسان مبواصلة العمل على تشجيع تكافؤ الفرص لفائدة نساء الروما، وهو ما يعين              

. أن اجلانب اجلنساين من التدابري الرامية إىل النهوض حبالة الروما سوف يتـدعم مـستقبالً              
دور أساسي يف حتديد منـط      لهن  وما دوراً مهماً جداً يف جمتمعات الروما؛ ف       وتؤدي نساء الر  

. احلياة األسرية وتأمني االحتياجات اليومية ألفراد أسـرهن وتنـشئة األطفـال وتربيتـهن             
والكثريات من نساء عائالت الروما املستبعدة يأخذن بزمام األمور سـاعيات إىل النـهوض              

غـري أن   . ن؛ فيّتبعن هنجاً نشطاً ويبحثن عن مصادر العون       باألوضاع املعيشية الصعبة ألسره   

__________ 

: التقارير متاحة يف املوقع اإللكتـروين للمجلـس احلكـومي املعـين بـشؤون الرومـا علـى العنـوان                    )١(
http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=493. 
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هن ذواهتن  املسؤولية اليت تتحملها نساء الروما تضع على عاتقهن عبئاً مفرطاً حيول دون حتقيق            
  .ودون تنميتهن الشخصية

ونقص الفرص املتاحة لنساء الروما ال يعزى فقط إىل مركزهن االجتماعي وانتمائهن          -٤
 أقلية الروما، كما يطلقن على أنفسهن أو يطلق عليهن من حييط هبن، وإمنا              اإلثين كأفراد من  

ملركزهن التقليدي يف األسرة دور أيضاً يف هذا الصدد، إذ يقترن باألمومة واحلضانة؛ حيـث              
حتقيق طموحـاهتن يف البيئـة    ) األسرة واجملتمع احمللي األوسع   (ُينتظر من النساء يف أوساطهن      

 غري أن فرص خروج نساء الروما من مركزهن التقليدي تتقلص جملـرد أن              .اجملتمعية الطبيعية 
الروما املستبعدين بصفة عامة قلما حيظون بغرض التقدم االجتماعي أو املـشاركة الكاملـة              

  . اجملتمع يف
وستكون نساء الروما موضوع الرئاسة التشيكية لعقد إدماج الروما املمتـد مـن                -٥
 مبادرة دولية تضم اثين عشر بلداً من أوروبـا الوسـطى            ، وهو ٢٠١٥ إىل عام    ٢٠٠٥ عام

. )٢(والشرقية وتربط بني احلكومات املشاركة واملؤسسات الدولية واجملتمع املـدين للرومـا           
 استعراض سياسة اإلدماج    -نساء الروما   "وتتجسد إحدى أولويات هذه الرئاسة يف موضوع        

 يف  ٢٠٠٠الروما، اليت تنشط منذ عـام       وستشارك جمموعة مانوش لنساء     ". يف مجيع امليادين  
وهذه اجملموعـة عـضو منـذ    .  املدنية، يف املضي قدما هبذه األولوية   ٢١إطار مجعية سلوفو    

 ١٧٠ يف اللويب النسائي التشيكي واللويب النسائي األورويب، وتضم أكثر مـن             ٢٠٠٥ عام
  .الروما رجالً وامرأة من

كيانٌ جديد، هو الوكالة املعنيـة       ج الروما ، بدأ العملَ يف جمال إدما     ٢٠٠٨ويف عام     -٦
باإلدماج االجتماعي يف مناطق سكن الروما، اليت تعمل كهيئة تنـسيق لتنفيـذ الـسياسة               

وتتوخى الوكالة احلد مـن اإلقـصاء       . احلكومية املتعلقة بإدماج الروما على املستوى احمللي      
ة حاليـاً علـى تـصميم       وتعكف الوكال . االجتماعي والقضاء عليه يف مناطق سكن الروما      

مشروعها؛ وتدير هذا املشروع اإلدارةُ املعنية باإلدماج االجتماعي يف مناطق سكن الرومـا             
  .والتابعة للديوان احلكومي

وتتصدى اخلطة الوطنية لتكافؤ الفرص لفائدة األشخاص املعـوقني حلالـة النـساء         -٧
، اليت وافقـت  ٢٠١٤-٢٠١٠فترة ويتناول اجلزء الثاين من خطة العمل الوطنية لل       . املعوقات

، حالـة   ٢٠١٠مـارس   /آذار ٢٩ املـؤرخ    ٢٥٣عليها احلكومة مبوجب قرارهـا رقـم        
  .املعوقات النساء

__________ 

 .٢٠١١ه يوني/ حزيران٣٠ إىل ٢٠١٠يوليه / متوز١ستترأس اجلمهورية التشيكية هذه املبادرة من  )٢(
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وترد معلومات عن حالة الالجئات واملهاجرات يف التقارير السنوية املتعلقـة حبالـة           -٨
  .)٣(اهلجرة يف اجلمهورية التشيكية

مي شروح ومعلومـات مفـصلة أثنـاء النظـر          واجلمهورية التشيكية مستعدة لتقد     -٩
  .التقرير يف

  املعلومات املقدمة رداً على أسئلة اللجنة  -ثانياً   

  نظرة عامة   -ألف   

  (CEDAW/C/CZE/Q/5) املسائل من قائمة ١الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
، ٢٠٠٨بر  أكتـو /تـشرين األول  بدأ إعداد التقريرين الدوريني الرابع واخلامس يف          -١٠

؛ وهو املسؤول مبوجـب قـرار       ")املفوض("عندما طلب مفوض احلكومة حلقوق اإلنسان       
 عن إعداد التقـارير املتعلقـة بتنفيـذ         ٢٠١٠أبريل  /نيسان ١٩ املؤرخ   ٣٠٢احلكومة رقم   

ودعا املفوض أيـضاً    . االتفاقية، إىل سلطات احلكومة املركزية تقدمي وثائق ألغراض التقرير        
ناطق التشيكية، وأعضاء اجمللس احلكومي حلقوق اإلنسان واجمللس احلكـومي   حمافظي مجيع امل  

الذين ميثلون عامة املهنيني واجلمعيـات املدنيـة واجملتمـع          املرأة والرجل   لتكافؤ الفرص بني    
األكادميي يف هاتني اهليئتني، وأمانة املظامل، واهليئات القضائية السامية إىل التعاون يف إعـداد              

سامهت يف التقرير عشر مناطق تشيكية من أصل أربع عشرة منطقة مـدعوة إىل              و. التقارير
، ومها  " يف املائة  ٥٠فوروم  "و" الدراسات اجلنسانية "ووردت وثائق من منظميت     . )٤(املسامهة

وأرسلت احملكمة الدستورية واحملكمة العليا،     . منظمتان نسائيتان مثلتا املنظمات غري احلكومية     
وساهم اجمللس احلكومي لتكافؤ الفرص بني . القضائيةسوابقها  حملة عامة عن نيابة عن احملاكم،

وصيغة التقرير النهائية متأثرة إىل     . املرأة والرجل وجهازه التقين مسامهة قيمة يف إعداد التقرير        
حد كبري بالسلطات احلكومية املركزية؛ أما مسامهات املنظمات غري احلكومية فقد محلـت             

  . طابعاً تكميلياً
، أتيحت  ٢٠٠٩فرباير  /شباطوخالل مرحلة التعليق اليت شاركت فيها اإلدارات يف           -١١

واغتنم هذه الفرصـة كـلٌ مـن وزارة         . جلميع أعضاء احلكومة فرصة التعليق على التقرير      
الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الدفاع، ووزارة العمل والـشؤون االجتماعيـة، ووزارة            

وكان معظم التعليقـات ذا طـابع تقـين     . ووزارة الصناعة والتجارة   ية،الثقافة، ووزارة املال  
__________ 

-http://www.mvcr.cz/clanek/migracni-a: التقارير متاحة يف املوقع اإللكتروين لوزارة الداخلية على العنوان         )٣(

azylova-politika-ceske-republiky-470144.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D. 
بيتـشي، وبوهيميـا    مدينة براغ، ومورافيا اجلنوبية، وبوهيميا اجلنوبية، وكارلويف فاري، وأولوموك، وباردو          )٤(

 .الوسطى، وأوسيت ناد المب، وزلني، وفيكوشينا
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 . عليـه  أما سائر أعضاء احلكومة فمنهم من أقر النص ومنهم من مل يبد أي تعليق             . وتكميلي
ومل يناقش . ٢٠٠٩مارس /آذار ٩ املؤرخ  ٢٧٥ووافقت احلكومة على التقرير مبوجب القرار       

  .الربملان التشيكي هذا التقرير

   من قائمة املسائل٢رد على املسائل املثارة يف الفقرة ال    
 ٥ املؤرخ   ٩٦وافقت احلكومة على املالحظات اخلتامية السابقة مبوجب القرار رقم            -١٢

وأحاطت علماً على النحو الواجب بتلك املالحظـات وأوعـزت إىل       . ٢٠٠٧ فرباير/شباط
اخلتامية، قبل مناقشتها مـن     وخضعت املالحظات   . مجيع أعضائها مبراعاهتا ضمن أنشطتهم    

احلكومة، لإلجراء العادي وفقاً لنظام احلكومة الداخلي، وهو إجراء إبداء التعليقات املفتوح            
لإلدارات، الذي تسىن خالله جلميع الوزارات دراسة املالحظات اخلتامية بالتفصيل وأتيحت           

يف رسالة من رئيس الوزراء،     وقُدِّمت املالحظات اخلتامية بعد ذلك،      . هلا فرصة التعليق عليها   
 .الربملان التشيكي كي حييطا علماً هباجملسي إىل رئيسي كل من 

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي  -باء   

   من قائمة املسائل٣الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
ن قـد  ال متلك الدولة الطرف، وقت كتابة هذا التقرير، معلومات شاملة عما إذا كا   -١٣

وينبغي النظر إىل عدم االحتكام إىل االتفاقية يف        . اسُتشهد بأحكام االتفاقية يف احملاكم الوطنية     
اإلجراءات القضائية ضمن سياق النظام القانوين التشيكي والثقافة واملمارسات القانونيـة يف            

 القـانون   البلد، ذلك أن حمتوى االتفاقية متساوٍ مع احلقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف           
ويف حـال ادعـاء     . احمللي، مبا يف ذلك القانون الدستوري وسائر القوانني واللوائح التنظيمية         

  . انتهاك حق حتميه االتفاقية، يستشهد األطراف باألحكام القانونية الوطنية ذات الصلة

   من قائمة املسائل٤الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
) ٣(٢لتمييز حظر التمييز على أساس اجلـنس يف املـادتني           يتضمن قانون مكافحة ا     -١٤
؛ وتغطي هذه األحكام عدداً من ضـروب  ١٨ إىل   ١٣  واملواد من  ٩ إىل   ٦واملواد من   ) ٤(و

التمييز املباشر وغري املباشر، واملضايقة، والتحرش اجلنسي، واالضطهاد؛ كذلك يعترب          (التمييز  
ومل ينص هذا القانون صراحة علـى حظـر التمييـز           ). األمر بالتمييز والتحريض عليه متييزاً    

. املتعدد، لكنه حمظور كما ميكن أن يستدل عليه من تطبيق املبادئ العامة للتفسري القـانوين              
  ويتوافق تعريف التمييز الوارد يف قانون مكافحة التمييز مع تعريف التمييز الوارد يف االتفاقية،              
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يادين حمددة مثل العمالة والشؤون االجتماعية والثقافة،       لكنه قاعدة حمددة ال تنطبق إال على م       
  .)٥(مبا يف ذلك التمييز يف التعليم

وعلى حنو ما ذكرته الدولة الطرف يف التقرير املقدم، فإن االتفاقية ملزمـة بـصفة                 -١٥
 من الدستور التشيكي، وترجح على أي قانون يف حال االحتكـام       ١٠مباشرة مبوجب املادة    

  ).١(١  قانون مكافحة التمييز ذاته إىل املعاهدات الدولية يف املادةويشري. ليهاإ

   من قائمة املسائل٥الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
 مشروع مبدأ عام بشأن قانون االنتخابـات        ٢٠٠٤أعدت وزارة الداخلية يف عام        -١٦

حة أحكاماً تشجع زيـادة     وتضمنت املدونة املقتر  ). املدونة االنتخابية (وتنظيم االستفتاءات   
النواب، حيث القوائم االنتخابية    جملس  متثيل النساء يف انتخابات الربملان األورويب وانتخابات        

غري أن مشروع املدونة االنتخابية مل ُيدرج يف مفاوضات احلكومة حبيـث            . مشغولة بالكامل 
وقررت احلكومة . ئتالفيتسىن مناقشة حمتواه من قبل ممثلي األحزاب السياسية األعضاء يف اال

  .االئتالفية من مث عدم تقدمي مشروع التعديالت االنتخابية
األولويات واإلجـراءات احلكوميـة يف      "، أوعزت الوثيقة املعنونة     ٢٠٠٩ويف عام     -١٧

، بأن تصوغ وتقدم ٢٣إىل وزارة الداخلية، يف إطار املهمة رقم " تشجيع املساواة بني اجلنسني
مشروع تعديالت تـشريعية    )  مبدئياً ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ٣١حبلول  (إىل احلكومة   

 يف املائـة يف القـوائم االنتخابيـة اخلاصـة           ٣٠ستكفل للنساء والرجال حصة ال تقل عن        
  . النواب واجلمعيات اإلقليمية ومجعية مدينة براغجملسبانتخابات 

قتا طـويال، وذلـك     ، فقد استغرقت األعمال التحضريية و     األصليةومقارنة باملهمة     -١٨
باألساس ألنه تعني مناقشة القضايا اجلوهرية املتمثلة يف دستورية وفعاليـة املعيـار القـانوين     

ويعكف مفوض احلكومة حلقوق اإلنسان حالياً علـى اسـتكمال          . والشكل احملدد للمقترح  
أي قبـل   (غري أنه مل يعد ممكناً إجراء نقاش برملاين يف املـدة الربملانيـة احلاليـة                . املشروع

وسيقرر احلكومة اجلديدة والربملان    ). ٢٠١٠مايو  /أياراالنتخابات الربملانية املقرر عقدها يف      
. ٢٢وملعرفة املزيد من التفاصيل، يرجى قراءة الرد على الفقـرة           . اجلديد كيفية املضي قدماً   

رجـال  وتقر اجلمهورية التشيكية بضرورة مكافحة القوالب النمطية يف تقسيم العمل بـني ال          

__________ 

احلـق يف العمـل ويف      ‘ ١‘ من قانون مكافحة التمييز هي بوجه التحديد         ١هذه اجملاالت املعروضة يف املادة       )٥(
مزاولة مهنة وإقامة مشروع وغري ذلك من أشكال العمل للحساب اخلـاص؛            ‘ ٢‘الوصول إىل العمالة؛ و   

االخنـراط  ‘ ٤‘والوظائف العامة وغريها من األنشطة مدفوعة األجر، مبا يف ذلك التعويض؛ و           العمالة  ‘ ٣‘و
واملشاركة يف النقابات واجملالس احلرفية ومنظمات أصحاب العمل، مبا يف ذلك الفوائد اليت توفرها هـذه                

ئد اليت توفرهـا هـذه      االخنراط واملشاركة يف اهليئات املهنية، مبا يف ذلك الفوا        ‘ ٥‘املنظمات ألعضائها؛ و  
احلصول ‘ ٨‘منح وتقدمي املزايا االجتماعية؛ و    ‘ ٧‘الضمان االجتماعي؛ و  ‘ ٦‘املنشآت العامة ألعضائها؛ و   

احلصول على السلع واخلدمات، مبا يف ذلك الـسكن، إذا قـدمت            ‘ ٩‘على الرعاية الصحية وتقدميها؛ و    
 .للعموم، أو توفريها
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وتدعم جهات معنيـة    . والنساء ومناقشة األدوار اجلنسانية يف اجملتمع ويف عملية صنع القرار         
كثرية هدف زيادة عدد النساء يف اهليئات التمثيلية التشيكية، لكنها تفضل اإلجراءات الطوعية 

  .داخل األحزاب السياسية

   من قائمة املسائل٦الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
إن عدد دعاوى التمييز بني اجلنسني غري مرتفع، على حنو ما يتضح من اجلدول أدناه                 -١٩

والواقع . ميكن أن يفسر ببساطة كدليل على عدم فعالية القانون  غري أن ذلك ال   ). ١اجلدول  (
أن النساء املعرضات خلطر التمييز يف مكان العمل خيترن أشكاالً أخرى غري قضائية لتـسوية               

 ويتجلى تفضيل هذا احلل يف الرسائل واألسئلة الفردية املوجهة مـن النـساء إىل               .املنازعات
السلطات العامة، مثل وزير حقوق اإلنسان ومفوض احلكومة حلقوق اإلنسان، فضالً عـن             

قضايا النساء، مثـل تلـك   على مراكز املشورة اإللكترونية اليت تسدي مشورة قانونية تركز       
ومن األشكال األخرى لتسوية املنازعات بطرق      . العودة إىل العمل  املتصلة باإلجازة األبوية و   

غري قضائية يف حاالت التمييز إمكانية االتصال مبفتشيات العمل ومكاتب التوظيف يف حال              
حدوث متييز يف مكان العمل؛ وباستطاعة النساء الاليت يتعرضن للتمييز االتصال أيضاً بأمانة             

تعرض أشكال تسوية املنازعات بطرق غري قضائية مبزيد من " (ةهيئة مساوا"املظامل، باعتبارها  
وصحيح أيضاً أن إمكانية التوسط لتسوية املنازعات خارج احملاكم مل ُتعرض           ). التفصيل أدناه 

بصورة مرضية يف التشريعات؛ وينظم القانون هذه اإلمكانية حالياً يف اإلجـراءات اجلنائيـة              
وال يزال هذا   . ىت اآلن إىل عرف مكرس يف هذا امليدان       فقط، يف حني يفتقر القطاع اخلاص ح      

ومتثل التكلفـة  . اخليار البديل يف تسوية املنازعات غري شائع مبا يكفي يف اجلمهورية التشيكية   
  .املالية للتقاضي عامالً مهماً آخر

ومن حيث احملتوى، كان حظر التمييز على النحو املنصوص عليه يف مدونة العمـل                -٢٠
 ٣١  إىل ٢٠٠٤، يف الفترة من عام      ))٤(٧، املادة   ١، الفصل   ٦٥/١٩٦٥القانون رقم   (القدمية  

  .، شبيهاً جداً باألحكام الواردة يف قانون مكافحة التمييز٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول
  ١اجلدول 

  القرارات القضائية يف دعاوى العمل املتعلقة بتمييز مزعوم على أساس اجلنس
  ٢٠٠٨ ٢٠٠٧   ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  

املنازعات الناشئة عن عالقة عمل فيها متييز على 
  ٥  ٣  ٥  ١  -   النساء-أساس نوع اجلنس 

  ١  ١  ٢    -  إهناء العمل بسبب التمييز
  ٤  -  ٥    -  التمييز يف األجور على أساس نوع اجلنس

  
  .وزارة العدل، احملاكم اإلقليمية واحمللية  :املصدر
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كـانون   تعرف التمييـز، طيلـة الفتـرة مـن           وعدم وجود قاعدة قانونية حمددة      -٢١
، ال يعين أن القانون يف حد ذاته مل ينص علـى            ٢٠٠٩يونيه  /حزيران إىل   ٢٠٠٧ يناير/الثاين

فقد كان للمحكمة أن تفسر مفهـوم التمييـز يف ضـوء            . حظر التمييز يف عالقات العمل    
  :التالية العناصر
  اجلمهورية التشيكيةيفالسوابق القضائية القائمة القوانني الدستورية و •

، لتنظـيم   )٤٣٥/٢٠٠٤القانون رقم   (القياس، ال سيما باإلشارة إىل قانون العمل         •
 املسائل ذات الصلة

 )لذي يتضمن تعاريف مفصلة للتمييزا(قانون االحتاد األورويب  •

  .القانون الدويل، مبا يف ذلك االتفاقية •
ن مدونة العمـل نظمتـها      وكانت هذه اإلشكالية أيضاً موضوع حلقة دراسية بشأ         -٢٢

، وركزت على أمور منها املساواة      )٢٠٠٩فرباير  /شباط ٦ إىل   ٤يف الفترة من    (وزارة العدل   
وحـسمت احللقـة    . يف املعاملة من منظور مدونة العمل يف غياب قانون ملكافحة التمييـز           

ـ (الدراسية إشكالية عدم اعتماد قانون ملكافحة التمييز مبالحظة أن مدونة العمل              )١٦ادة  امل
وميثاق احلقوق واحلريات األساسية وحدمها ينظمان مسألة التمييز يف حال عدم اعتماد قانون          

وسبل احلماية القانونية قبل اعتماد قانون مكافحة التمييز مل حتدد بأي قاعدة            . ملكافحة التمييز 
حب العمل  ليكف صا (فإما أن ترفع دعوى إلنكار االرتفاق       : معينة بل تنبع من طبيعة القضية     

ويتراوح مـن االعتـذار إىل دفـع      (أو اجلرب مع التعويض     ) عن أمرٍ حدث وال يزال مستمراً     
وال ميكن أن يكون التعـيني  ). تعويض نقدي وفقاً ألحكام القانون املدين املتعلقة باخلصوصية   

يف منصب ما أو التوظيف موضوع دعوى قضائيٍة؛ فال ميكن دفع تعويض يف هذا الصدد وإن                
  .قدار األجور اليت كان العامل سيتقاضاها لو كان قد وظفكان مب

   من قائمة املسائل٧الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
، ٢٠٠٨ينـاير   /كانون الثـاين   ١حظي جدول أعمال املساواة بني اجلنسني، منذ          -٢٣

نـسان  وتسىن لوزير حقوق اإل   . بتركيز أكرب، وتدّعم لدى إحالته إىل وزير حقوق اإلنسان        
املضي قدماً يف تنفيذ جدول األعمال هذا بنشاط أكرب مقارنة مبا كان عليه تنفيذه عندما كان                

وشارك وزير حقوق   . موكالً إىل وزير العمل والضمان االجتماعي، الذي يتوىل مهاماً كثرية         
، يف صنع قرارات احلكومة بشأن مجيع       )جملس الوزراء (اإلنسان، باعتباره عضواً يف احلكومة      

وكان وزير حقوق اإلنسان أيضاً رئـيس اجمللـس         . القضايا، كما عزز املساواة بني اجلنسني     
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 إىل حني اسـتقالة  ٢٠٠٧يونيه /حزيران ١٢من  (احلكومي لتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل       
  .)٦()٢٠١٠ مارس/آذار ٢٩الوزير مايكل كوكاب يف 

 أي وحدة املساواة بني اجلنسني،      ومل حيصل اجلهاز اإلداري لوحدة التنسيق املركزية،        -٢٤
. على موظفني إضافيني يف هذه الفترة؛ ومن جهة أخرى، مل خيفض عدد املوظفني املوجودين             

وجتدر اإلشارة إىل هذا األمر يف سياق قرار احلكومة النافذ يف اجلمهورية التشيكية بـإجراء               
  .ختفيضات دائمة يف عدد املوظفني يف اإلدارة احلكومية

اهليكل املؤسسي بقدر كبري من خالل إنشاء هيئة مستقلة معنية باملـساواة يف             وعزز    -٢٥
وتضم وحدة أمانة املظامل اليت ُتعىن هبذه املسألة حالياً      ).  أدناه ٨انظر الرد على الفقرة     (املعاملة  

  .ستة موظفني من الفئة الفنية
تهلك، وقـانون   مثل قانون تفتيش العمل، وقانون محاية املس      (وتنص قوانني أخرى      -٢٦

أيضاً على أن تتحقق السلطات احلكومية مـن        ) املفتشية التجارية التشيكية، وقانون املدارس    
الوفاء بااللتزامات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني وأن تتوىل تسوية املنازعات املتصلة بـالتمييز             

وملزيـد  . قوبة اإلدارية غري أنه يتعني يف بعض اجملاالت زيادة فعالية الع        . يف إطار إجراء إداري   
  .١١من التفاصيل عن سلطات مكاتب التوظيف ومفتشيات العمل، انظر السؤال 

   من قائمة املسائل٨الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
 اهليئـة احملليـة املعنيـة       ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ١أصبحت أمانة املظامل يف       -٢٧

وهكذا، توجد يف اجلمهورية التشيكية منذ      . التمييزباملساواة، وذلك مبوجب قانون مكافحة      
وتتوىل تنفيذ جدول   . هيئة معنية باملساواة  ) ٢٠١٠أبريل  /نيسانالوضع إىل غاية    (أربعة أشهر   

 ٣ نساء و  ٣(األعمال وحدة املساواة يف املعاملة، وهي وحدة تستخدم ستة موظفني متفرغني            
  .ى حدة من امليزانية الوطنيةومتول أنشطة أمانة املظامل ضمن باب عل). رجال
من قانون أمانة املظامل على أن األمانة تساهم يف تعزيز حـق            ) ب(٢١وتنص املادة     -٢٨

املساواة يف معاملة مجيع األشخاص بصرف النظر عن أصلهم العرقي أو اإلثين، أو جنسيتهم،              
قدهم، وتقوم يف أو جنسهم، أو ميوهلم اجلنسية، أو ضعهم من حيث اإلعاقة، أو دينهم أو معت

بتزويد ضحايا التمييز مبا حيتاجونه من مساعدة منهجية يف شكاواهم املتعلقة           ) أ: (هذا الصدد 
نشر تقارير وإصدار توصـيات بـشأن       ) ج(إجراء دراسات استقصائية، و   ) ب(بالتمييز، و 

. ية املختصة الترتيب لتبادل املعلومات املتاحة مع اهليئات األوروب      ) د(األمور املتصلة بالتمييز، و   
) تقرير هنائي (وتتمثل املساعدة املنهجية باألساس يف تزويد املنتفع بتحليل قانوين سليم وكتايب            

وحيظى املنتفع باملساعدة يف مجع األدلة إذا لزم        . عن احلالة اليت يعترب فيها نفسه ضحية للتمييز       
__________ 

أبريل / نيسان ١٩ويف  . ل كوكاب من منصب وزير حقوق اإلنسان      ، استقال مايك  ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٩يف   )٦(
، عاد جدول أعمال تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء مباشرة إىل رئيس الوزراء ودخـل ضـمن                 ٢٠١٠

 .اختصاصات املفوض احلكومي حلقوق اإلنسان
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تمييز، حيثما كان مناسباً،    األمر، وأمانة املظامل مستعدة أيضاً لتنظيم وساطة لفائدة ضحايا ال         
وإذا رفعت دعوى متييز إىل احملكمة . وال سيما اقتراح أفضل سبيل للتصرف يف حالتهم احملددة  

غري أن أمانة املظامل غري خمولـة       . لتبت فيها، تتعاون أمانة املظامل مع رابطة احملامني التشيكية        
 إليهـا   ئلقضية وال متثل من يلتج    كما أهنا ال تتحمل تكاليف ا     . إلقامة دعوى من تلقاء ذاهتا    

  .احملاكم أمام
وعادة ما تصدر أمانة املظامل يف قضايا التمييز، من تلقاء ذاهتـا، أربـع أو مخـس                   -٢٩

قد تركز مثالً على مفتشية العمـل، انظـر         (توصيات يف السنة مبعزل عن شكاوى الضحايا        
مييز الفردية وثيقة سرية بني     وتوجه التوصيات إىل عامة الناس، يف حني أن شكوى الت         ). أدناه

  .مقدم الشكوى وأمانة املظامل

   من قائمة املسائل٩الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

  وزير حقوق اإلنسان واجمللس احلكومي لتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل  -١  
، وُعهد إليه حبقـوق اإلنـسان       ٢٠٠٧أنشئ منصب وزير حقوق اإلنسان يف عام          -٣٠

 األقليات الوطنية، مبا يف ذلك حالة الروما، وحبقوق األشخاص املعوقني واملنظمـات        وحقوق
كـانون   ١وعلى حنو ما أشري إليه آنفاً، استلم وزير حقـوق اإلنـسان، يف              . غري احلكومية 

، جدول أعمال املساواة بني اجلنـسني مـن وزارة العمـل والـشؤون              ٢٠٠٨يناير  /الثاين
، يف  )جملس الـوزراء  (ق اإلنسان، بصفته عضواً يف احلكومة       وشارك وزير حقو  . االجتماعية

صنع قرارات احلكومة بشأن مجيع القضايا، وشجع املساواة بني اجلنسني يف اجتماعات جملس             
. واستمر وجود مفوض احلكومة حلقوق اإلنسان إىل جانب وزير حقوق اإلنـسان           . الوزراء

ق اإلنسان، عينت احلكومة مايكل     ، وعقب استقالة وزير حقو    ٢٠١٠أبريل  /نيسان ١٩ويف  
مفوضاً حكومياً جديداً حلقوق اإلنسان، وكفلت      ) وزير حقوق اإلنسان املستقيل   (كوكاب  

يتوىل املفوض أيـضاً تنفيـذ جـدول أعمـال املـساواة      . بذلك االستمرارية يف هذا اجملال   
  .اجلنسني بني
هـو هيئـة    ") اجمللـس ("واجمللس احلكومي املعين بتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل           -٣١

وأنـشئ اجمللـس    . استشارية دائمة لدى احلكومة تعىن بتوفري فرص متكافئة للنساء والرجال         
ويتوىل اجمللس  . ٢٠٠١أكتوبر  /تشرين األول  ١٠ املؤرخ   ١٠٣٣مبوجب قرار احلكومة رقم     
  :على وجه التحديد ما يلي

زاء تعزيـز تكـافؤ     مناقشة التوجيهات السياساتية املتعلقة بنهج احلكومة إ        )أ(  
  ؛التوجيهاتالفرص بني النساء والرجال وتوصية احلكومة بتطبيق تلك 

تنسيق توجيهات الـسياسات اإلداريـة بـشأن تكـافؤ الفـرص بـني                )ب(  
  والرجال؛ النساء
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حتديد جمموعة أولويات املشاريع اإلدارية الرامية إىل تشجيع تكافؤ الفرص            )ج(  
  بني النساء والرجال؛

   مشاكل اجملتمع الراهنة يف جمال تكافؤ الفرص بني النساء والرجال؛حتديد  )د(  
  .تقييم فعالية تنفيذ مبدأ املساواة بني النساء والرجال  )ه(  

وهـذه  ). جلـان (، أربع هيئات عمـل      ٢٠٠٨وأنشأ اجمللس احلكومي، بعد عام        -٣٢
  :هي اهليئات
 جلنة مكافحة العنف املرتيل •

 ية واخلاصة واألسريةاحلياة املهنجلنة التوفيق بني  •

 جال املتوازن يف احلياة السياسيةجلنة متثيل النساء والر •

  جالجلنة التدابري املؤسسية حلماية تكافؤ الفرص بني النساء والر •
. ، شغل وزير حقوق اإلنسان منصب رئيس اجمللـس        ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١ومنذ    -٣٣

 الوزراء؛ واملفوض احلكـومي     ، ُعهد هبذا املنصب إىل رئيس     ٢٠١٠أبريل  /نيسان ١٩ومنذ  
  .حلقوق اإلنسان هو أحد نائيب الرئيس

  موظفو االتصال يف الوزارات  -٢  
 ٤٥٦فقد أوعز قرار احلكومة رقم      . ١٤أجنزت املهمة املعروضة يف الرد على الفقرة          -٣٤

كـانون   ١ إىل أعضاء احلكومة بـأن ينـشئوا، ابتـداًء مـن             ٢٠٠١مايو  /أيار ٩املؤرخ  
، ما ال يقل عن وظيفة نصف الوقت يف كل إدارة حكومية ملوظف يكرس              ٢٠٠٢ يناير/الثاين

وأوصـى قـرار احلكومـة      . وقد نفذ هذا القرار   . وقته جلدول أعمال املساواة بني اجلنسني     
رين  تش١ أعضاء احلكومة بأن يوسعوا، ابتداًء من ٢٠٠٥أبريل /نيسان ٢٠ املؤرخ ٤٦٤ رقم
مية القائمة حبيث تتضمن ما ال يقل عن وظيفة علـى           ، هياكلهم التنظي  ٢٠٠٥أكتوبر  /األول

. أساس التفرغ أو وظيفتني نصف الوقت ملوظفني ينحصر عملهم يف املساواة بني اجلنـسني             
 إذ يوجد على سبيل املثال يف وزارة        - ٢٠٠٥ونفذت بعض اإلدارات احلكومية توصية عام       

  .الداخلية موظف متفرغ لقضايا املساواة بني اجلنسني
فإىل . يكيف التوصيف الوظيفي ملوظفي االتصال وفقاً خلصائص خمتلف الوزارات        و  -٣٥

جانب العمل النظري املتعلق أساساً بتحديد أولويات اإلدارة وتنسيق األنشطة املتصلة بتكافؤ            
الفرص، يلقي موظفو االتصال أيضاً على سبيل املثال حماضرات يف إطـار التـدريب األويل               

  .ضطلعون مبسؤولية التعاون مع املنظمات غري احلكوميةللموظفني اجلدد، كما ي
 ١٥ املـؤرخ   ٤٨٦وبناًء على ذلك، طُلب إىل أعضاء احلكومة، مبوجب القرار رقم             -٣٦
ـ  ، حتديد األولويات واملمارسات اإلدارية      ٢٠٠٢مايو  /أيار شجيع املـساواة بـني     املتعلقة بت



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

13 GE.10-43894 

د املوظفون املسؤولون عن تكافؤ الفرص      ويعق. اجلنسني يف اجملاالت املشمولة بوالية وزاراهتم     
بني الرجال والنساء يف الوزارات اجتماعات منتظمة؛ ووحدة املساواة بني اجلنسني مـسؤولة     

  .تنسيقهاعن تنظيم هذه الشبكة و
، أنشئت يف مجيع الوزارات، مبوجب قرار احلكومـة         ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين ويف    -٣٧

وصممت . ، أفرقة عاملة معنية باملساواة بني اجلنسني٢٠٠٩يوليه /متوز ٢٠ املؤرخ ٩٦٤رقم 
تركيبة هذه األفرقة حبيث يتوىل كل عضو من أعضائها مسائل املساواة بني اجلنسني املشمولة              

  .باختصاص وزارته

  السلطات اإلقليمية واحمللية  -٣  
مهامهـا  تؤدي وزارة الداخلية دوراً رئيسياً يف دعم السلطات اإلقليمية واحملليـة يف           -٣٨

، نظّمت وزارة الداخلية، بالتعـاون مـع        ٢٠٠٧ومنذ عام   . املتصلة بتشجيع تكافؤ الفرص   
 مسابقة ألحسن السلطات أداًء ،هادفة إىل الربح الدراسات اجلنسانية، وهي منظمة غريمنظمة 

لتحديد سلطة العام يف جمـال      " التكافؤ"مسابقة  : يف جمال تكافؤ الفرص بني النساء والرجال      
وترمي املسابقة إىل إذكاء وعي السلطات باملساواة بـني اجلنـسني،           . م تكافؤ الفرص  احترا

ورصد التدابري اليت تعتمدها تلك السلطات يف هذا اجملال، ودعم تنفيذ مبادئ دمج القـضايا               
  . اجلنسانية يف عملها ويف ممارساهتا

اركت فيها  وش.  سلطة معنية  ٣٩ ،)٢٠٠٧(وشاركت يف املسابقة يف عامها األول         -٣٩
وبلغ عـدد الـسلطات املـشارِكة يف العـام          .  سلطة معنية  ٦٢ ،)٢٠٠٨(يف العام الثاين    

واملسابقة السنوية الرابعة جارية حالياً، وسوف ُيعلن عن النتـائج          .  سلطة معنية  ١٤٢ الثالث
ــسانية يف   ــة الدراســات اجلن ــة ومنظم ــه وزارة الداخلي ــؤمتر تنظِّم ــاً يف م  ١٧رمسي

  .براغ  يف٢٠١٠ يونيه/حزيران
وأنشأت وزارة الداخلية، فيما يتصل هبذه املسابقة، فريقاً عامالً معنياً باملساواة بـني              -٤٠

ويعقد .  سلطة١٤اجلنسني ُتمثَّل فيه مجيع السلطات اإلقليمية يف اجلمهورية التشيكية وعددها     
  . ل منطقة إقليميةالفريق ثالثة اجتماعات يف السنة وُيقيِّم حالة املساواة بني اجلنسني يف ك

 دراسة استقصائية بشأن حالة املساواة بـني اجلنـسني يف           ٢٠٠٩وُنظِّمت يف عام      -٤١
سلطات حملية وإقليمية خمتارة، وذلك مببادرة من وزارة الداخليـة ويف إطـار األولويـات               

وُسـميت هـذه    . واملمارسات احلكومية يف جمال تشجيع تكافؤ الفرص بني النساء والرجال         
حتليل تكافؤ الفرص بني النساء والرجـال يف سـلطات حكـم ذايت             " االستقصائية   الدراسة
، وتولّت إعدادها شعبة الدراسات اجلنسانية يف كلية العلوم اإلنسانية بالتعـاون مـع              "خمتارة

  .شعبة علم النفس التربوي يف كلية التعليم التابعة جلامعة تشارلز
 سـلطة   ٨٤ورّدت على االستبيان    . ات سلطة من مجيع الفئ    ٢٠٠ومشل االستقصاء     -٤٢

 سلطات مـأله    ٩ سلطة بينما رفضت     ٧٥من تلك املشمولة باالستقصاء؛ ومألت االستبيان       
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. ويف مجيع فئات السلطات، تنخفض نسبة النساء كلما ارتفع مستوى اإلدارة          . رفضاً صرحياً 
لنـساء يف   كذلك لوحظ بصفة عامة أنه كلما ارتفع مستوى احلكم الذايت اخنفض متثيـل ا             

والسلطات اإلقليمية هي األكثر نشاطاً يف جمال تشجيع تكـافؤ          . مستوى اإلدارة ذي الصلة   
فكما يتضح من الدراسة االستقصائية اليت أجريت يف إطار آخر          . الفرص بني النساء والرجال   

، أفادت معظم السلطات اإلقليمية بأن نسبة النساء يف رتبة مدير           "التكافؤ"جولة من مسابقة    
  . يف املائة٤٠عبة أو رئيس وحدة ال تقل عن ش
وكما تقّدم ذكـره، حتظـى      . وُيعىن اجمللس أيضاً بتنظيم أنشطة على املستوى احمللي         -٤٣

وتعمل بنشاط يف هـذا اجملـال      . بصفة ضيف دائم يف اجمللس    ) احملافظون(السلطات اإلقليمية   
  .عّد مبادرات ينفذها اجمللسأيضاً جلنة التدابري املؤسسية حلماية تكافؤ الفرص، اليت ُت

   من قائمة املسائل١٠الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
ال شك يف أن تنفيذ مجيع املقترحات، كما وردت يف املشروع احملـدد املـذكور،                 -٤٤

أي زيـادة عـدد     (سيكون مفيداً، لكنه سيتطلب استثمارات مالية هائلة يف املوارد البشرية           
 وحدة املساواة بني اجلنسني، وزيادة عدد املـسؤولني         - التنسيق املركزية    املوظفني يف وحدة  

وكما . لذلك ُتتَّخذ خطوات تدرجيية ال تقتضي استثمارات هائلة       ). عن التنسيق يف الوزارات   
 أفرقة عاملـة    ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين أشري إليه آنفاً، أُنشئت يف مجيع الوزارات ابتداًء من          

وسعياً إىل حتسني التعاون، قرر اجمللس احلكـومي        . ص بني النساء والرجال   معنية بتكافؤ الفر  
جهات (املعين بتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل أن يتمتع مجيع موظفي االتصال يف الوزارات              

الذين يرأسون تلك األفرقة أو يشاركون فيها كأعـضاء         ) االتصال املعنية بالقضايا اجلنسانية   
وقد عّزز ذلك بقـدر     . جمللس، وأن حيق هلم حضور مجيع جلساته      بصفة ضيوف دائمني يف ا    

  .كبري الشبكة القائمة من الوزارات املتعاونة

  بروز االتفاقية والربوتوكول االختياري  -جيم   

   من قائمة املسائل١١الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

  الربوتوكول االختياريمالحظات عامة بشأن أوجه التحسن يف التوعية باالتفاقية و  -١  
ُترجِمت التوصيات العامة اليت قدمتها اللجنة واليت اعُتبِرت األهم بالنسبة إىل الوضع              -٤٥

الراهن يف البلد إىل اللغة التشيكية وُنِشرت على موقع وحدة املساواة بني اجلنـسني التابعـة                
يكية وستُنـشر  وستضاف باستمرار ترمجات التوصيات إىل اللغـة التـش       . للديوان احلكومي 

  .مطبوعات يف
النواب كـي   جملس  وعرضت توصيات اللجنة املقدمة إىل اجلمهورية التشيكية على           -٤٦
  .طّلع عليهاي
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وأُدِمجت معلومات عن االتفاقية يف التدريب الذي تقدمه الوزارات إىل املـوظفني،              -٤٧
مثل (واة بني اجلنسني    كما أُدِمجت يف األحداث واحملاضرات التربوية اليت ُتعدها وحدة املسا         

  ). خطابات وزير حقوق اإلنسان
وجتدر اإلشارة أيضاً إىل تثقيف الناشئة يف هذا اجملال من خالل الـربامج التعليميـة                 -٤٨

اإلطارية يف مجيع فئات املدارس وفقاً ملستوياهتا املختلفة، من املرحلة التحضريية إىل التعلـيم              
مكِّن هذا التعليم التالميذ مـن التعـبري عـن أنفـسهم            ويف املدارس االبتدائية، يُ   . اجلامعي

كأشخاص مستقلني وأحرار ومسؤولني، وممارسة حقوقهم مبوجب االتفاقية وصكوك أخرى،  
واالعتراف مبن حوهلم، وحتديد السلوك الذي ال ميكن التغاضي عنه مستقبالً والذي ينتـهك              

  .حقوق اإلنسان أو املبادئ الدميقراطية األساسية

  عية موظفي اجلهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانونتو  -٢  
. ُتنظِّم وزارة العدل تدريباً يرمي إىل إذكاء الوعي بالتمييز ضد املرأة ومسألة املساواة              -٤٩

  .وترد فيما يلي أمثلة على ذلك
ُينظِّم مدير شعبة العدل التابعة للوزارة كل عام حماضرات بشأن قانون العمل لفائدة               -٥٠

وتركِّز هذه احملاضـرات علـى      . ة املوارد البشرية واملسؤولني عن إدارة احملاكم      موظفي وحد 
املساواة يف معاملة مجيع املوظفني وعدم التمييز واحترام مبـدإ املـساواة يف األجـور ومـا                 

  .ذلك إىل
وبدأت إدارة السجون تدريب موظفيها يف جمال حقوق اإلنسان يف إطار التـدريب               -٥١

. ه كل موظف جديد عقب تعيينه، والتدريب األويل للموظفني املـدنيني       األساسي الذي يتلقا  
ومن . ويستمر هذا التثقيف يف إطار دورات التعليم والتدريب والتعلُّم الذايت اخلاصة باملوظفني        

املستجدات يف التدريب على القضايا اجلنسانية عرض املشاركة يف دورة التعلُّم اإللكتـروين             
اليت تنظِّمها وزارة العدل بالتعاون مـع معهـد         " بني النساء والرجال  تكافؤ الفرص   "املسماة  

  . ويشكِّل ذلك خطوة أخرى على درب إثراء التدريب املتاح يف هذا اجملال. اإلدارة احلكومية
والتركيز على حضور موضوع تكافؤ الفرص بني النساء والرجال إمنا هو اجتاه طويل          -٥٢

ني للقضاة واملـدعني العـام    اليت تتيحها أكادميية القضاء     تدريبية  األمد يف العملية التعليمية وال    
 ولطاملا أُدِمج هذا املوضوع يف اخلطة التعليمية ألكادمييـة          .وغريهم من موظفي وزارة العدل    

  . املستمرين م وخيضع التدريب يف هذا اجملال للرصد والتقيي،القضاء

  حملرومةالفئات ا  -٣  
ديث عن أكثر الفئات حرماناً مبن يف ذلك نساء الروما،     جتدر اإلشارة، يف معرض احل      -٥٣

يتمثـل يف تـشجيع     ) انظر املقدمة (إىل أن أحد األهداف االستراتيجية ملخطط إدماج الروما         
التعلُّم مدى احلياة يف صفوف الروما املستبَعدين اجتماعياً، وذلك بالتركيز على تنمية مهارات         
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وفيما يتصل بالنساء، يقترح املخطط     . ن املؤهالت الرئيسية  القراءة والكتابة الوظيفية وغريها م    
الربط بني األنشطة التعليمية وتقدمي خدمات رعاية األطفال هبدف متكني نساء الرومـا مـن    
املشاركة يف هذه األنشطة، ذلك أن األمومة حتول دون وصوهلن إىل فرص التقدم يف التعلـيم       

مباشرة على إذكاء الوعي باالتفاقية، لكنه شـرط        وال ُيركِّز هذا اهلدف بصفة      . فترة طويلة 
  .مسبق وأساس لتوعية النساء حبقوقهن باعتبارهن فئة معّرضة للخطر

، بدأ نفاذ قانون مكافحة التمييز، وركزت أنشطة توعوية وتعليمية          ٢٠٠٩ويف عام     -٥٤
اع، يف إطار   وعلى سبيل املثال، نظَّمت وزارة الدف     . كثرية يف القطاع العام على هذا القانون      

 تكافؤ الفرص بني النساء والرجال    "سلسلة حماضراهتا املتعلقة بتكافؤ الفرص، حماضرة بعنوان        
 تـشرين   ٩ وُنظِّمت احملاضرة يوم     ).بالتعاون مع الديوان احلكومي   " ( التشريعات اجلديدة  -

ـ        ٦٨ وحضرها   ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين ويف . ة مديراً ومسؤوالً سياساتياً وموظفاً من الفئة الفني
، أعدت وزارة العمل والشؤون االجتماعية حلقة دراسية هبذا الشأن بالتعاون مع            ٢٠٠٩عام  

وُنظمت هذه احللقة الدراسية لفائـدة املـديرين واملـسؤولني          . منظمة الدراسات اجلنسانية  
  .السياسات عن
ساء واضطلع قطاع املنظمات غري احلكومية بأنشطة واسعة النطاق للتوعية حبقوق الن            -٥٥

يف املساواة يف املعاملة، مبا يف ذلك حقوق نساء الفئات احملرومة، وموَّلت امليزانية الوطنية جزءاً 
وعندما بدأ نفـاذ قـانون   . واالحتاد األورويب هو مصدر التمويل الرئيسي. من هذه األنشطة  

ى سـبيل   وعل. مكافحة التمييز، ركَّز الكثري من هذه األنشطة على تطبيقه يف الواقع العملي           
 ٢٠٠٩أغسطس  /املثال، باشرت منظمة سنتروم بروإكوالييت ومنظمة اجملتمع املفتوح يف آب         

. مشروعاً على مدى مثانية عشر شهراً يف إطار الربنامج التشغيلي للموارد البشرية والعمالـة             
ويتوخى املشروع تنمية قدرات اإلدارة العامة، وتتمثل أنشطته الرئيسية يف تنظـيم حلقـات              

ية ملفتشيات العمل ومكاتب التوظيف بشأن تكافؤ الفرص بني النساء والرجال وبشأن            دراس
  .قوانني مكافحة التمييز

العنـف املـرتيل    (أنشطة وزارة الداخلية والشرطة فيمـا يتـصل بالفئـات الـضعيفة               -٤  
  )بالبشر واالجتار

ال يقتصر عملهما   و. ُتعىن بتوعية الفئات الضعيفة من النساء وزارة الداخلية والشرطة          -٥٦
املناشري، وأقراص الفيديو الرقمية، واملطبوعات، واخلدمة اإلعالمية الـيت         (على موارد التوعية    

، بل يـشمل    ) الدورية تديرها شعبة مكافحة اجلرمية التابعة لوزارة الداخلية، ونشرة بوليسستا        
حلقـات  (لـشرطة   أيضاً أنشطة تعليمية، ال سيما تلك اخلاصة مبوظفي الفئة الفنية وضباط ا           

ويف إطار هذه األنشطة، تعمل الوزارة عن كثـب مـع           ). دراسية وحلقات عمل ومؤمترات   
مراكز التدخل ومراكز دعم ضحايا العنف املرتيل واملالجـئ         (قطاع املنظمات غري احلكومية     

  ).وما إىل ذلك
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 مثاين  املؤلفة من " العنف املرتيل : تشخيص"انتهاء سلسلة   ) ٢٠١٠(وَشهِد هذا العام      -٥٧
، واخلاصة َمبن يتعاملون مع حاالت العنف املرتيل، والرامية أيضاً إىل توعيـة              مصّورة حلقات

وستوزَّع هذه السلسلة على ضباط الشرطة املعنيني مبكافحة هـذه الظـاهرة،            . عامة الناس 
ومديري مكافحة اجلرمية على الصعيدين اإلقليمي واحمللي، وموظفي املنظمات غري احلكومية           

، ُوزعت على الناس ٢٠٠٩ويف عام  .ختصة، وإدارة مكافحة اجلرمية التابعة لوزارة الداخلية امل
  ".ال للعنف املرتيل"لعبة مشهد مفكك موضوعه العنف املرتيل وعنوانه 

، قدمت وزارة الداخلية دعماً مالياً إىل مـشاريع منظمـات غـري     ٢٠٠٩ويف عام     -٥٨
رتيل بالتركيز على العمـل مـع ذوي الـسلوك          مكافحة العنف امل  "حكومية يف إطار منحة     

 كرونة تشيكية؛ ومل    ٥٢٥ ٠٠٠وحصل ثالثة من تلك املشاريع على دعم جمموعه         ". العنيف
وإمنا مشاريع مكرسة بالفعل تركز على العمـل مـع   رائدة تكن هذه املشاريع جمرد مشاريع     

 الـشؤون األسـرية     املعتدين وتزودهم باملشورة والعالج الفردي واجلماعي والوسـاطة يف        
وعالوة على ذلك، تركز املنظمـات غـري        . والتدريب على كبح الغضب وخدمات أخرى     

احلكومية، يف تعاوهنا متعدد التخصصات، على أنشطة التعليم والتوعية والتغطية اإلعالمية يف            
وستتمخض هذه املشاريع عن مدونة لقواعد املمارسة فيما يتصل بالعمل مع ذوي     . هذا اجملال 

  .املعتدين وعن برامج تعليمية/سلوك العنيفال
، قـدمت وزارة    "برامج مساعدة األطفال من شهود العنف املـرتيل       "وضمن باب     -٥٩

ة  كرون ٩٠٠ ٠٠٠ دعماً مالياً إىل مخسة مشاريع مببلغ جمموعه         ٢٠٠٩الداخلية أيضاً يف عام     
ع األطفـال الـذين   وأخرى مكرسة هتدف إىل العمل مويتعلق األمر مبشاريع رائدة  . تشيكية

شهدوا العنف املرتيل، وإىل إزالة القوالب النمطية املكتسبة، والتدريب على كبح الغـضب،             
  .وعالج األمهات واألطفال وخدمات أخرى

  وسائل احلماية اخلاصة  -٥  
 مـن   ١٠وتنظِّم املـادة    . وفَّر قانون مكافحة التمييز سبيل انتصاف خاصاً جديداً         -٦٠

  : على النحو التايلالقانون هذه املسألة
يف حال انتهاك احلقوق وااللتزامات الناشئة عن احلق يف املساواة يف املعاملة              )١"(

أو يف حال حدوث متييز، حيق للشخص املتضّرر من هذا الفعل أن يلجأ إىل احملكمـة                
  .لوضع حد هلذا التمييز ولتصحيح ما جنم عنه من عواقب واحلصول على َجرب معقول

غري كـاٍف ال سـيما ألن       ) ١(التصحيح املنصوص عليه يف الفقرة      إذا بدا     )٢(
التمييز نال إىل حد كبري من مسعة الشخص أو كرامته أو مكانته يف اجملتمـع، حيـق        

  .لذلك الشخص أيضاً احلصول على تعويض مايل عن خسارة غري مادية
طورة  يف ضوء خ   ٢ُتحدِّد احملكمة مقدار التعويض املنصوص عليه يف الفقرة           )٣(

  ".اخلسارة املتكبَّدة والظروف اليت حدث فيها انتهاك احلق
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  قضايا التمييز  -٦  
نظرت أمانة املظامل باعتبارها هيئة معنية باملساواة، على مدى األشهر األربعة األوىل              -٦١

وأُغلق امللفان بعد أن خلصت     . من عملها، يف قضيتني ُيّدعى فيهما التمييز على أساس اجلنس         
، جيري التحقيق يف مخس قـضايا       ٢٠١٠ومنذ بداية عام    . ظامل إىل عدم حدوث متييز    أمانة امل 

أخرى تتعلق بادعاء التمييز على أساس اجلنس؛ ويبلغ جمموع الشكاوى الواردة إىل األمانـة              
  ).٢٠١٠أبريل / نيسان١٩الوضع إىل غاية ( شكوى ٩٩بدعوى التمييز 

   أعاله١يضاً اجلدول  انظر أ-قضايا التمييز على أساس اجلنس   -٧  
، )التعـيني (تتوىل التفتيش عن انتهاكات املساواة يف املعاملة أيضاً مكاتب التوظيف             -٦٢

ويعترب قـانون مفتـشيات العمـل       ). العمالة(، مفتشيات العمل    ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١ومنذ  
ل أن التمييز يف العمالة خمالفة يتعرض مرتكبها لغرامة قد تـص          ) ٢٥١/٢٠٠٥القانون رقم   (
وينظِّم مسألة املساواة يف املعاملة فيما يتصل بالوصـول إىل          .  كرونة تشيكية  ٤٠٠ ٠٠٠ إىل

 املتعلق بالعمالة، الذي يتعرض منتهك حظر التمييـز         ٤٣٥/٢٠٠٤العمالة أيضاً القانون رقم     
  .مبوجبه لغرامة قد تصل إىل مليون كرونة تشيكية

نوي عن نشاطها يتناول جزء منه مسألة وتقوم مفتشية العمل احلكومية بنشر تقرير س  -٦٣
 كـانون   ١وقد تلقت سلطات تفتيش العمل، منذ إنـشائها إىل غايـة            . املساواة يف املعاملة  

ويف . ، مثاين شكاوى خبصوص املساواة يف املعاملة والتمييز بـصفة عامـة        ٢٠٠٧يناير  /الثاين
 تلقـت تلـك     ،٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ١ إىل   ٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثاين  ١الفترة من   
وعلى مدى الفترة اليت يغطيها التقرير، كانت معظم        .  شكوى من هذا القبيل    ٥٥٠ السلطات

حاالت انتهاك أصحاب العمل مبدأ املساواة يف املعاملة متصلة باألجور؛ إذ مل يدفع هـؤالء               
أجوراً أو رواتب أو أتعابا متساوية لقاء عمـل         ) بصرف النظر عن جنسهم   (جلميع املوظفني   

ويف املقابل، مل تتمكن سلطات تفتيش العمل، يف الفترة مـا       . وٍ أو عمل متساوي القيمة    متسا
اجلنس أو الـسن أو     (، من إثبات حدوث متييز على أساس حمدد         ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤بني عامي   
، ثبت حدوث متييز يف ثالث قضايا، وإن مل يكن ذلـك علـى            ٢٠٠٩ويف عام   ). غري ذلك 

 ٦٤، اكتشفت سلطات تفتيش العمل      ٢٠٠٩ ويف عام    .أساس اجلنس وإمنا على أساس السن     
 ٦٠حالة انتهاك للمساواة يف املعاملة ومتييز بصفة عامة يف إطار عمليات تفتـيش َشـِملت                

  .صاحب عمل
وتنشر وزارة العمل والشؤون االجتماعية بصفة دورية معلومـات عـن عمليـات         -٦٤

، سـجلت   ٢٠٠٦ويف عـام    . ةالتفتيش اليت ُتجريها مكاتب التوظيف على مدى فترة حمدد        
حالـة يف النـصف      ٢٤ حالة متييز على أساس اجلنس؛ بينما سجلت         ٣٤مكاتب التوظيف   

  .٢٠٠٨األول من عام 
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  التدابري اخلاصة املؤقتة  -دال   

   من قائمة املسائل١٢الرد على املسائل املُثارة يف الفقرة     

  أوجه التحسُّن يف متثيل النساء  -١  
كـر أيـضاً يف سـياق       ، على حنو ما ذُ    ٢٠٠٩لتشيكية يف عام    بدأت اجلمهورية ا    -٦٥

النـساء  ال تقل حـصة أي مـن        ، العمل على إصالح القوانني االنتخابية حبيث        ٢٢ الفقرة
نواب الربملان التشيكي واجلمعيـات     جملس  والرجال يف القوائم االنتخابية اخلاصة بانتخابات       

تليـه  وحبيث يشغل املنصبني الرئيسيني رجل       يف املائة،    ٣٠عن  اإلقليمية ومجعية مدينة براغ     
  .رجليليها امرأة أو امرأة 

. واعتمد عدد من الوزارات تدابري لتحسني متثيل النساء يف املناصب اخلاضعة للتعيني             -٦٦
 يف  ٥١: الـوزارة (وعلى سبيل املثال، تشغل النساء يف وزارة العدل نصف املناصب العليـا             

غري أن الوضع هنا ال خيتلف عما   ).  يف املائة  ٥٠: ة؛ والنيابة العامة   يف املائ  ٤٥: املائة؛ واحملاكم 
ومنـذ  . هو عليه يف القطاع اخلاص، فكلما ارتفع مستوى السلطة تضاءلت حصة النـساء            

  . سنة، تتقلَّد امرأة منصب وزيرة العدل١١، وللمرة األوىل منذ ٢٠٠٩مايو /أيار
دأ املساواة بني اجلنسني، بقياس حـصة       وتسعى وزارة العدل التشيكية إىل تعزيز مب        -٦٧

ويتجلى أحد األمثلة يف مـشروع قواعـد اختيـار          . الرجال والنساء، خارج الوزارة أيضاً    
املرشحني ملنصب قاض يف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، وهو مـشروع قدمتـه وزارة              

من أجل  " بيةإجيا"وتتضمن هذه القواعد تدابري     . ٢٠٠٩أغسطس  /العدل إىل احلكومة يف آب    
أي أن مشاركة النساء، يف إطار هذا اإلجراء، تلقى ترحيباً          (املساواة يف متثيل الرجال والنساء      

  ).خاصاً نظراً إىل نقص متثيل جنسهن يف التركيبة احلالية للمحكمة

   متييز متعدد-حالة نساء الروما   -٢  
 يف إطار سياسة إدمـاج      ُتعتمد تدابري خاصة مؤقتة فيما يتصل بنساء وفتيات الروما          -٦٨

كما يتجلى يف الـصفوف     (وُتنفذ هذه التدابري خصوصاً يف تعليم أطفال الروما         . أقلية الروما 
التحضريية يف املدارس، ويف إنشاء وظائف مـساعدي تـدريس، وإقـرار ِمـَنح دراسـية                

  ).الروما للتالميذ

  النمطيةالقوالب   -هاء   

  املسائل من قائمة ١٣يف الفقرة الرد على املسائل املثارة     
تكمن يف أن هذه    بفعالية  النمطية اجلنسانية   القوالب   مكافحةإن املشكلة الرئيسية يف       -٦٩

 وأهنا تعكس بشكل كـبري      ،النمطية منتشرة ومتأصلة يف طبقات واسعة من اجملتمع       القوالب  
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تقـصائية يف   فعلى سبيل املثال، أجرت وكالة فاكتوم انفينيو دراسة اس        . حالة اجملتمع احلقيقية  
 سن العاشـرة    دون هبدف حتديد الوضع الذي تواجهه أمهات األطفال         ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

إىل  يف املائة من اجمليبات ٥٤وأشارت . يف املدن الرئيسية يف اجلمهورية التشيكية)  جميبة٦٠٥(
  يف املائة  ٧٠ توأوضح. مسؤوليتهن الوالدية أو أمومتهن   أهنن شخصيا واجهن التمييز بسبب      

منهن أهنن عرفن أشخاصا من جرياهنن مروا بتجربة شخصية عانوا فيها من التمييز أو تعرضوا               
يبني حبث آخر أنـه     فيما يتعلق بأرباب العمل احملتملني،      و. مسؤوليتهم الوالدية للتمييز بسبب   

مقابالت التوظيف عن عدد أبنائهن وترتيبـات رعايـة         يف  سأل النساء   ُتيف معظم األحيان،    
 ٤٣) (احلالية أو احملتملة   (مسؤوليتهن الوالدية ن بسبب    وأهنن ال يعيّ   ،) يف املائة  ٦٣ (األطفال
القوالـب   لكن   .)٧()يف املائة  ٣٥ (بدوام كامل يتاح هلن سوى خيار العمل       وأنه ال ) يف املائة 

النمطية اجلنسانية اليت تعكسها املواقف التمييزية ألرباب العمل املذكورة أعاله تـشري إىل أن              
يف اجلمهوريـة   يف الغالبية العظمى من احلـاالت       الصغار  هي اليت تتوىل رعاية األطفال      ملرأة  ا

 فإن،  وعليه،  )انظر أيضا العدد املتدين للرجال الذين حيصلون على عالوات األبوة         (التشيكية  
بيد أنه ينبغي اإلشارة يف هذا السياق       . ليست دون أساس  شواغل أرباب العمل يف هذه احلالة       

أنه ال ميكن للتفكري النمطي أن يربر هذا النهج وأنه من الضروري حماولة تغيري الرأي العام                إىل  
  ).انظر الفقرة التالية(يف هذا الشأن 

هناك عامل آخر مهم حيد من تأثري السلطات الرمسية على الرأي العام وهو أن بعض                 -٧٠
 ومن  -اجلمهور" لتثقيف "اجملتمع تشكك إىل حد كبري يف أي جهود تبذهلا احلكومة         أوساط  

ومن املمكن أن يعزى ذلك . مث، يكون من الصعب إجياد موارد تعليمية مالئمة لعامة اجلمهور       
 األجيال األكرب سنا، اليت مازالت تتـذكر النظـام         مرت هبا إىل التجربة الشديدة السلبية اليت      

 .حلقبة لتلك ا"السليمة"، فيما يتعلق بتعزيز األفكار ١٩٨٩الشيوعي قبل عام 

اجلهود الراميـة  ب بشكل مباشر رتبطوهناك مشكلة أخرى هي نقص األموال الذي ي     -٧١
ورغم أنه من املمكن جملموعـات معينـة        . يزانيةإىل النهوض باملالية العامة واحلد من عجز امل       

 تلبيةاالستفادة من األنشطة التعليمية القائمة، فإنه من الضروري         ) مثل موظفي اخلدمة املدنية   (
، مثل تنظيم محالت يف وسائط اإلعـالم  عالية التكلفةج ُنُه باعتماد  عامة اجلمهور حتياجات  ا

 .الشعبية اخلاصة

وتدرج دوما تقييمات األنشطة احملددة اليت تضطلع هبا السلطات احلكومية يف الوثيقة              -٧٢
" أة والرجـل  واإلجراءات احلكومية يف تشجيع املساواة بني املر      ولويات  األ"احلكومية املعنونة   

 .املعنيةللسنة 

__________ 

 .Gender Studies, o.p.sالبحث الذي أجرته جمموعة ايبسوس وتامرب بناء على طلب من منظمة  )٧(
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  بعض األنشطة احملددة  -١  
، استضافت براغ املؤمتر األورويب الدويل عن الطرق اجلديـدة          ٢٠٠٩مايو  /يف أيار   -٧٣

وقد تركز هذا املؤمتر على أدوات وسبل التغلب على         . النمطية اجلنسانية القوالب  للتغلب على   
وعرض ممثلـو   . عمليات صنع القرار  يف  م و  يف وسائط اإلعال   الطفولةيف مرحلة   هذه القوالب   

اجملتمع املدين والدول األعضاء يف االحتاد األورويب يف املؤمتر ممارساهتم وأدواهتـم وسـبلهم              
ونشرت مداوالت املؤمتر، مبا    . يف الرأي العام  اليت من شأهنا أن حتدث تغيريا إجيابيا        االبتكارية  

احلكـومي  الـشبكي للـديوان     قـع   واملعلـى   األخـرى،   يف ذلك اإلسهامات واملـواد      
  .)٨()اإلنكليزية باللغة(

القوالـب  مبا يف ذلك (لتغلب على األدوار اجلنسانية التقليدية يف األسرة   اوأحد سبل     -٧٤
 وهو ما يسمى بتعزيـز األبـوة        ااألبوين يف تنشئة أبنائهم   كال  هي زيادة مشاركة    ) النمطية
شؤون االجتماعية األبوة الفعالة من خالل      ، دعمت وزارة العمل وال    ٢٠٠٩ويف عام   . الفعالة

 ويهدف هذا املشروع إىل الـرد علـى         )٩("قل يل يا أيب كيف تفعل ذلك؟      "املشروع املعنون 
 أهنم  التساؤل عما إذا كان اآلباء يف اجلمهورية التشيكية أقل اهتماما بالفعل بتنشئة أبنائهم أم             

كما سيستكـشف   . يف رعاية األطفال  ال تتوفر هلم الظروف املالئمة ليشاركوا بشكل أكرب         
األبـوة  "مبـادئ   كيف تتضافر جهود اجلمهور عامةً واآلباء، بوجه خاص، لتعزيز          املشروع  
 .يف اجملتمع التشكي) الراسخة يف العديد من البلدان األخرى" (الفعالة

 عن اللغة اليت تراعي     دليال، أعدت وزارة التعليم والشباب والرياضة       ٢٠٠٩ويف عام     -٧٥
. بعد اجلنساين يف قطاع التعليم، يوضح هذه املسألة وأمهيتها يف بيئة تتكلم اللغة التـشيكية              ال

 إىل توجيه نظرة ناقدة إىل اخلطاب املستخدم يف األماكن العامة وحىت فيما بني              دليلويدعو ال 
ـ     وإىلاألطفال يف سن املدرسة،      شاركة املـرأة يف الـشؤون العامـة        إجراء رصد واضح مل

 لتقسيم التقليدي للعمل بني املرأة    ااستعراض   والفوائد اجملتمعية اليت حتققها، وإىل       اومسؤولياهت
نمطيـة  اللغة متييزية أو    ال أمثلة حمددة الستخدام     الدليلوتقدم النساء الاليت أعددن     . والرجل

ويقدمن تعبريات بديلـة قائمـة علـى التـوازن بـني اجلنـسني باللغـات التـشيكية                  
 .نيةواألملا واإلنكليزية

النمطيـة  القوالب   كافحكما تقدم احلكومة التشيكية الدعم املايل للمنظمات اليت ت          -٧٦
العديد من القصص املصورة  الدراسات اجلنسانية    فعلى سبيل املثال،أصدرت منظمة   . اجلنسانية

، وزع فريـق االتـصال      ٢٠٠٧ويف عام   . النمطية املتعلقة باملرأة والرجل   هتدم القوالب   اليت  
الـذي  "  يف اجلمهوريـة التـشيكية     النساء الاليت يعملن من املرتل    " املعنون   املنشور  األورويب

__________ 

ــايل )٨( ــى املوقــع الت -http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/ministri-pri-uradu :هــي متاحــة عل

vlady/michael-kocab/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/gender_conference.pdf. 
ـ                )٩( : ة التـايل  ملزيد من التفاصيل، ميكن االطالع على املوقع الشبكي لـوزارة العمـل والـشؤون االجتماعي

http://www.mpsv.cz/cs/8351. 
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 : عنوانه ا ملون ا يف اجلمهورية التشيكية، وكتاب    من املرتل  العملنتائج حبث أجري عن      يلخص
يهدم بأسلوب جديد الرؤى النمطية لدور      " يف املطبخ ويف السيارة    - أيب - أمي، أمي  - أيب"

 .ث يف األسرةالذكور واإلنا

  العنف ضد املرأة  - واو  

  املسائل  من قائمة ١٤يف الفقرة الرد على املسائل املثارة     
جلنة منع العنف   ) "اخلطة"( املرتيل   خطة العمل الوطنية ملنع العنف    مشروع  توىل إعداد     -٧٧

وقـد  . املرأة والرجـل  تكافؤ الفرص بني    املعين ب ، باعتبارها جزءا من اجمللس احلكومي       املرتيل
وزارات واملنظمات غري احلكومية وكيانات أخرى، يف للأنشئت هذه اللجنة املكونة من ممثلني      

  .املرتيل، باعتبارها هيئة استشارية ملنع العنف ٢٠٠٨يناير /األول من كانون الثاين
 أشكال العنف ضد    شكال من  فقط على كونه  املرتيل  ووفقا للخطة، ال يقتصر العنف        -٧٨

فخطة العمل الوطنية تنطبق أيضا     . وإن كان يف أغلب األحيان قائما على اجلنس       املرأة، حىت   
، ال سيما األطفال واملسنني واملعوقني وأعضاء األقليات،         من الضحايا  على جمموعات أخرى  
 . بل وأيضا على الرجال

. من منظور اجتمـاعي املرتيل  وهتدف خطة العمل الوطنية إىل معاجلة مشكلة العنف           -٧٩
وتقتـرح يف هـذا     ) منعه وقمعه (املرتيل  ة تستند إىل الركائز األساسية للتصدي للعنف        فاخلط

 :السياق األهداف العليا التالية

  ؛العائليدعم املعرضني خلطر العنف   )أ(  
  ؛العائليدعم األطفال املعرضني للعنف   )ب(  
  العمل مع من ميارسون العنف؛  )ج(  
  جماالت متعددة؛توفري التدريب وحتقيق التعاون يف   )د(  
   ؛املرتيلمعاجلة العنف اجملتمعي و  )ه(  
  ؛)يف خمتلف القطاعات(إجراء أحباث   )و(  
  .)يف خمتلف القطاعات(إعداد تشريعات   )ز(  

 اخلطة تشمل كافة التدابري الالزمة يف الوقت احلايل للقضاء على العنف             أن زعميوال    -٨٠
 يف  ويتوقع. يف كل جمال  ملواصلة األنشطة   سية  وهي هتدف أساسا إىل إجياد قاعدة أسا      . املرتيل

 حتديث الوثيقة مرة كل عام يف إطـار         ، عقب إجراء تقييم للنتائج احملرزة،     هذا الصدد أن يتم   
  .جديدة تدابري تضافوجز عن خطة العمل الوطنية، وأن املتقرير الالتشاور بشأن 
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 على خطة العمل    ة والرجل املرأتكافؤ الفرص بني    املعين ب وقد وافق اجمللس احلكومي       -٨١
، وجيري اآلن االنتهاء من صياغتها لتقـدميها إىل احلكومـة           ٢٠١٠فرباير  /الوطنية يف شباط  

ومن الضروري للغاية ضمان حتقيق التنسيق واملواءمة بني األنـشطة      . ملناقشتها واملوافقة عليها  
نظـام  على  ت األخرية   وضع اللمسا تو. اجلديدة واألنشطة القائمة اليت تنظمها وزارة الداخلية      

املرأة  عقب اعتماد اتفاقية جملس أوروبا بشأن مكافحة العنف ضد           ،رتيلاملالتنسيق ملنع العنف    
  .املرتيلوالعنف 

  املسائل  من قائمة ١٥يف الفقرة الرد على املسائل املثارة     
، ) من اإلناث  ٨ من الذكور و   ٨٥٤( شخصا   ٨٦٢ما جمموعه    أبعد ،٢٠٠٧يف عام     -٨٢
يف و ،) من الذكور  ٦٥٧ من اإلناث و   ١٤( شخصا   ٦٧١ما جمموعه    أبعد ،٢٠٠٨ام  يف ع و

ومـن  ).  من الـذكور   ٧٢٧ من اإلناث و   ١٦( شخصا   ٧٤٣ ما جمموعه  أبعد ،٢٠٠٩عام  
مبختلف الظروف واألحوال مثـل     اليت ختتلف من منطقة إىل أخرى       املمكن أن تتأثر األرقام     

لبطالة واملستوى االقتصادي للمنطقة ومـستوى      التكوين االجتماعي والدميغرايف للسكان وا    
 الشرطة وغريهم   ضباطاخلدمات االجتماعية وتوافرها لألشخاص املهددين والتدريب املالئم ل       

  .من اخلرباء، وما إىل ذلك
منظمـة  اليت نفذت فيها ) مشال وجنوب مورافيا ( املناطق   تصدر عن واألرقام األعلى     -٨٣

Bilý Kruh bezpeči) شاريع رائدة بنجاح، قبل استحداث مفهـوم  م )مة البيضاءدائرة السال
 يتـوىل ،  املرتيلويف منطقة برنو، يوجد أيضا فريق شرطة خاص معين بالعنف           . أوامر اإلبعاد 

لكن من الضروري اإلشارة إىل أنه يوجـد يف      . املرتيل العنف   حاالت معاجلة   حصرياًأعضاؤه  
ختصاصات، يتصدى أعـضاؤها بانتظـام      كافة مناطق اجلمهورية التشيكية فرق متعددة اال      

 . حمددة ويعاجلوهنااالتحل

اليت تتـوىل   التشيكية،  واختذت مديرية شرطة النظام العام التابعة هليئة رئاسة الشرطة            -٨٤
 أوامـر   شهدت صدور  تدابري طوال الفترة اليت      ،يف قوات الشرطة  املرتيل  تنسيق قضايا العنف    

بتنفيـذ  ن  وظام العام وضباط الشرطة اجلنائية املختص     إبعاد لضمان أن حيصل ضباط شرطة الن      
يف هذا الصدد،   و.  حنو صحيح  هذه األوامر على  أوامر اإلبعاد على التدريب يف كيفية تطبيق        

 أمواال لتدريب املدربني املخولني بتوفري التدريب يف جمـال          ٢٠٠٩ يف عام    خصصت املديرية 
خلطر اليت تـشري علـى   تحديد عوامل الاملستخدمة ، SARA DNطريقة وعلى رتيل املالعنف 

وميكن . ٢٠١٠وسوف يتواصل التدريب يف عام      . يف املستقبل احتمال حدوث عنف مرتيل     
اقتراحـات  رح تـساؤالت وتقـدمي      لطلضباط الشرطة االتصال مبديرية شرطة النظام العام        

 الـشبكي  على املوقعمنتدى النقاش املتاح ، مبا يف ذلك عن طريق للتوجيهتعليقات وطلبات   و
 .الداخلي الذي تديره هيئة رئاسة الشرطة التشيكية
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، اليت تتلقاها   بعادواإلاملرتيل  والتعليقات الصادرة بشأن عمل الشرطة يف جمال العنف           -٨٥
ـ مديرية شرطة النظام العام كل عام يف إطار عملها املنهجي يف كافة               ديريات اإلقليميـة  امل

، خالل اجتماعات العمل مع املـوظفني       ذه املديريات هل والوحدات التنظيمية التابعة     للشرطة
 هـذا   يوجهكما  . التنفيذيني، تستخدم لتحسني عمل الشرطة ولتصحيح أية ممارسات سيئة        

اليت تشري إىل وجود    عن احلوادث    إعداد اإلحصاءات النشاط املنهجي عمل أفراد الشرطة يف       
ومات قوات الشرطة التشيكية، مبـا       معل نظم بعاد إلدراجها يف  واإلرتيل  املدالئل على العنف    

 .يساهم يف إجراء حتسينات يف البيانات املدخلة

 األمـاكن  وب وبكيفية التصدي له  املرتيل  ومن أجل إذكاء الوعي العام بطبيعة العنف          -٨٦
اليت تتوفر فيها املساعدة الفعالة، مت إصدار ملصقات وبطاقات معلومات ومنشورات وتوزيعها 

كما وضـعت هـذه     .  اإلقليمية للشرطة والوحدات التنظيمية التابعة هلا      على كافة املديريات  
امللصقات والبطاقات واملنشورات يف حجرات االنتظار لدى األطبـاء ويف املرافـق الطبيـة              

دائرة الـسالمة   "ويعد التعاون مع منظمة     . العام وما إىل ذلك   النقل  وحمطات البرتين ووسائل    
 اتفـاق   ٢٠٠٩قعت مديرية شرطة النظام العام يف عام         و فقد.  بشكل خاص  مثمرا "البيضاء

كما جيري التشاور مع املنظمة بشأن بعـض        . تعاون مع هذه املنظمة لتدريب ضباط الشرطة      
 .املرتيلاإلجراءات وغري ذلك من التطورات األخرى يف جمال العنف 

  املسائل  من قائمة ١٦الفقرة الرد على املسائل املثارة يف     
أي من القانون اجلنائي اجلديد على معاقبـة        )  باالغتصاب ةاملتعلق (١٨٥دة  تنص املا   -٨٧

 بالتهديد بأي مكروه خطري آخر،     وأ،  بالعنف أو بالتهديد بالعنف   شخص جيرب شخصا آخر     
 آخر الرتكاب هـذه  أو أي شخص يستغل ضعف شخص على املشاركة يف اتصال جنسي،      

 يف صورة مجاع فقـط ولكـن   ي اجلنستصالاالال يشمل " االتصال اجلنسي"وتعبري  . اجلرمية
أو حىت جمرد ملس ) االتصال اجلنسي الفموي أو الشرجي (شبيهة بطرق ي اجلنساالتصالأيضا 

  .وما إىل ذلكأو األعضاء التناسلية ثدي ال
 ظرفـا   بطريقة أخرى تقارن باجلماع،   وتعد جرمية االغتصاب من خالل اجلماع أو          -٨٨

مما يؤدي إىل تطبيق ، )أ()٢( الفقرة العقوبة املنصوص عليها يف يفضي إىل تطبيق مشددا خاصا
فقط علـى  )) ١(املنصوص عليها يف الفقرة    (وتنطبق العقوبة املعتادة    . بكثريشد وطأة   عقوبة أ 

 خالل وسائل   منإرضاء الغريزة اجلنسية على جسد شخص آخر        السلوك الذي ينطوي على     
 ).جلماعالشبيهة باطرق من الأو (أكثر اعتداال من ممارسة اجلماع 

فيما يتعلق هبـذه    و. وللرد على السؤال املطروح، من املهم توضيح مفهوم الضعف          -٨٩
 :وهو يعين هنا.  الضعف مبعناه الواسعيقصد بالضعفاجلرمية، 

 احلالة اليت تكون فيها الضحية فاقدة لإلدراك وغري قـادرة           هيو - الضعف املطلق  •
 اجلـاين أي شكل من األشكال التأثري على أفعال        على اختاذ قرار وليس بإمكاهنا ب     
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واقعة حتت تأثري قـوي للكحـول أو         وأكأن تكون الضحية مثال فاقدة للوعي       (
  )املخدرات، أو خاضعة لتنومي صناعي أو مغناطيسي

عقالنيـة   احلالة اليت تكون فيها الضحية يف حالة عقلية أو           هي و -الضعف العقلي  •
 والتفاعل معه على حنـو    بشكل صحيح  وضع وفهمه علها غري قادرة على تقييم ال     جت

اص  واألشخ أمراض عقلية وهذا ينطبق على األشخاص الذين يعانون من        (مناسب  
  )املتخلفني عقليا وما إىل ذلك

 احلالة اليت تكون فيها الضحية غري قادرة على الدفاع عن           هيالضعف اجلسدي، و   •
وهذا ينطبق (أن تفعل  ما تود   نفسها أو غري قادرة على الدفاع عن نفسها بفعالية ك         

  )ني بالشلل واملسنني وما إىل ذلكعلى املسجونني واملصاب
فإسـاءة اسـتغالل    .  إساءة استغالل الضعف   مفهوم السوابق القضائية    تفقد عرّ و  -٩٠

الضعف حيدث حني تكون الضحية يف حالة تكون فيها غري قادرة بسبب ظـروف اجلرميـة                
، أو تكون فيها    باالتصال اجلنسي ري عن إرادهتا فيما يتعلق      وليس بسبب خطأ اجلاين على التعب     

 من القانون اجلنائي، اجلرميـة الـيت ترتكـب      ١١٩املادة  ومبوجب  . غري قادرة على املقاومة   
عن العنف هي اجلرمية اليت ترتكب حبق شخص اضطره اجلاين إىل أن يكون يف حالة ضعف                ب

  .مشاهبةداعه أو بوسائل أخرى طريق خ
جنسي يرتكب ضد شـخص     ذي طابع   ، جيرم يف قضايا االغتصاب أي فعل        وعليه  -٩١

 .بدون رضاه، حىت يف حالة عدم املقاومة، لو أسئ استغالل ضعف هذا الشخص

  املسائل من قائمة ١٧الفقرة الرد على املسائل املثارة يف     
ـ       و املتعلقة باجلرائم    البيانات اإلحصائية يف    -٩٢ دعني املوجهة إىل احملـاكم ومكاتـب امل

متييـز ضـد    "بأنه  الظروف املرصودة املؤدية إىل حدوث جرائم       أحد  العامني، ميكن تعريف    
وينبغي رصد القضايا اليت تكون فيها اجلرمية مظهرا بارزا من مظاهر التمييـز             ". اجلنس اآلخر 

وهذا ال ينطوي على رصد جمموعة مغلقة من اجلرائم، ألن دوافع اجلـاين        . ضد اجلنس اآلخر  
وهذه احلالة تشبه بشكل أساسي منهج رصد اجلرائم اليت ترجـع           ( أشكاال عديدة    قد تتخذ 

يف صورة  ( "رتيلاملالعنف  "وترد أيضا معلومات إحصائية عن      ).دوافعها إىل الكراهية العنصرية   
  . )إجابات على أسئلة بنعم أو ال

ـ         ٢٠٠٩ومنذ عام     -٩٣  درج، وإحصاءات احملاكم وإحصاءات مكتب املدعي العـام ت
، مبا يف ذلـك     )من األطفال واإلناث والذكور واملسنني    (لومات عن ضحايا كافة اجلرائم      مع

، زواج سابق، زواج عريف، طفـل يعـيش يف أسـرة            زوج(العالقة بني اجلاين واجملين عليه      
 ٢٠٠٧ويف عامي   . )أي شخص آخر يعيش يف مسكن مشترك      مشتركة، عالقة بني أجيال،     

ـ يتعلق فقط بالعنف  ، مجعت هذه البيانات فيما      ٢٠٠٨و  ألـف مـن   ٢١٥املـادة  (رتيل امل
 ). اجلنائي القانون
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التركيز على "ويصدر مكتب اإلحصاءات التشيكي سنويا كتيب بيانات حتت عنوان        -٩٤
الذي يتناول الـسلطة القـضائية      (، ويشتمل الفصل السادس من هذا الكتيب        "املرأة والرجل 

ويـصنف  . املخصصة لضحايا اجلرائم  ) ٤-٦ إىل ١-٦(على العديد من اجلداول     ) واجلرمية
القتـل  جرائم  رصد، ضمن مجلة أمور أخرى،      يالقتل حسب دوافعها و   جرائم   ١-٦اجلدول  
 وفقـاً جمموعة جرائم خمتارة     بيانات عن    ٣-٦ويتضمن اجلدول   . العالقات الشخصية بسبب  

، وهذه البيانـات    القتل ليست مدرجة يف هذا اجلدول     جرائم  (عالقة بني اجلاين واجملين عليه      لل
املـرأة  التركيز علـى    "كما ينشر الكتيب املعنون     ). مقدمة من هيئة رئاسة الشرطة التشيكية     

جتماعية، ومنها تلك الـيت تتنـاول       االتحقيقات  الستقصائية و االدراسات  النتائج  " والرجل
 تعلـق وياالجتاهات يف اآلليات السياسية االجتماعية اليت تؤثر على العالقة بـني اجلنـسني،              

 . املرتيل مبسألة العنف ٣ و٢اجلدوالن 

الكتيب املعنـون   الصادر هلذا العام من     عدد  الوكما ذكر أعاله، ميكن االطالع على         -٩٥
على املوقع الشبكي ) احملفوظاتأعداد األعوام السابقة يف على و( "والرجل املرأةالتركيز على "

 : التايل ملكتب اإلحصاءات التشيكي

http://czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/1413-09) النسخة التشيكية(  
http://czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/engkapitola/1413-09-2009-16 )النــسخة 

  .)اإلنكليزية

  عدد السيدات الاليت قتلن على أيدي أزواجهن أو شركائهن  -١  
ليس لدى الدولة الطرف معلومات عن عدد السيدات الاليت قـتلن علـى أيـدي                 -٩٦

القتـل  جرائم   من اإلصدار املذكور أعاله،      ١-٦ويصنف اجلدول   . أزواجهن أو شركائهن  
ويف . عمليات القتل بسبب العالقات الشخصية    لة أمور،   ، ضمن مج  حسب دوافعها، ويرصد  

قتل، وبلغ عـدد    جرمية   ٩٨القتل بسبب العالقات الشخصية     جرائم  ، بلغ عدد    ٢٠٠٨عام  
 . ضحية٤٨ ضحية ومن الرجال ٣٨من النساء اجلرائم ضحايا هذه 

 الدعارةاستغالهلا يف االجتار باملرأة و -اي ز  

  املسائل من قائمة ١٨الفقرة يف الرد على املسائل املثارة     
من أجل التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اليت               -٩٧

، ينبغي تنظـيم مـسؤولية      ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ١٢وقعتها اجلمهورية التشيكية يف     
. جب املعاهدات الدوليـة  مبوباألعمال اليت يعاقب عليه القانون    الكيانات القانونية فيما يتعلق     

يما خيص بني التشريعات الدولية فواستنادا إىل حتليل أجرته وزارة الداخلية وإىل مقارنة عقدهتا 
 ٣٠ املـؤرخ  ١٤٥١رقم  احلكومي  ، طلب إىل وزير العدل، استنادا إىل القرار         هذه املسـألة 
 مـشروع   ٢٠١٠ مـايو /أيار، أن يعد ويقدم حبلول هناية شهر        ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 
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وقد قدم مـشروع القـانون املتعلـق        . قانون يتيح حماكمة الكيانات القانونية على جرائمها      
إطـار  باملسؤولية اجلنائية للكيانات القانونية واإلجراءات اليت ينبغي اختاذها ضدها لتقييمه يف            

مـايو إىل   /ار، ومن املقرر أن يقدم مشروع القانون حبلول هناية شهر أي          إجراء تقدمي التعليقات  
  . ولو متت املوافقة عليه، سيقدم إىل الربملان التشيكي ملناقشته. احلكومة للنظر فيه

  سائلامل من قائمة ١٩الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
 جديدة يف القانون اجلديد، وهذا إصالح قانوين كـبري          لوائح تدرجيف هذه احلالة،      -٩٨

مـادة   ٤١٨وقد خضع القانون برمته، الذي يتـضمن        . عدادهاستلزم وقتا طويال ملناقشته وإ    
أن التعريف اجلديد يليب االحتياجـات      تشري إىل   املذكرة التفسريية للقانون    و. ملناقشات جادة 

 . للمجتمعغريةاملت

  الوضع القانوين  -١  
مـن  )  مـن القـانون اجلنـائي      ١٦٨املادة  مبوجب  (تتكون جرمية االجتار بالبشر       -٩٩

  :مها عنصرين،
االجتار باألطفال الستغالهلم جنسيا والستخدامهم إلنتاج مـواد    ): ١(وفقا للفقرة    •

إباحية والستئصال أعضاء من أجسادهم ولتجنيدهم يف القوات املسلحة ولغـرض           
  ).فعال من هذه األاجلاين املستفيد ويعاقب أيضا. (االسترقاق، وما إىل ذلك

، لنفس األغراض املـشار إليهـا يف        االجتار باألشخاص البالغني  ): ٢(وفقا للفقرة    •
بـسبب  (إرادهتم احلـرة    ال تسمح مبمارسة    ، الذين يكونون يف حالة      )١(الفقرة  
ل أخطائهم أو حمنتهم أو إدمـاهنم،        العنف ضدهم أو خداعهم أو استغال      استعمال

  .يعاقب اجلاين املستفيد من هذه األفعاليف هذا السياق أيضا، ). وما إىل ذلك
عدم اإلخطار  "ليغ عن جرمية االجتار بالبشر تعين أن العناصر املكونة جلرمية           وعدم التب   -١٠٠

  . من القانون اجلنائي٣٦٧للمادة وفقا  - تنطبق على اجلاين" رميةجب
ن األول والثـاين    ا العنـصر  اليت ينطبق عليهـا   عدم التبليغ عن األفعال     فإن  وعليه،    -١٠١

  .ن أعاله يعد جرميةااملذكور
رض نفسه أو يعرض أي شخص مقرب منه خلطر املـوت أو األذى             وأي شخص يع    -١٠٢

 ال يكون   ،أو للمالحقة اجلنائية بسبب التبليغ عن جرمية      أخرى  اجلسدي أو أي أضرار خطرية      
مارسـته  فيما يتـصل مب   كذلك، ليس على احملامي واجب اإلخطار       . ملزما بواجب اإلخطار  

لدين املسيحي، لو علم باجلرمية أثناء      وال يفرض واجب اإلخطار أيضا على رجل ا       . القانونية
 حبق تلقي االعترافات واإلدالء هبـا     مارسة حق شبيه    فيما يتصل مب   أو    املذنبني تلقيه اعترافات 

  .الذي ينبغي أن يتم يف سرية تامة
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ومن املفترض أنه لن تتم مقاضاة األشخاص الذين أصـبحوا ضـحايا لالجتـار أو                 -١٠٣
يدان بسبب عدم قيامهم باإلخطار، ألن قيـامهم بـذلك قـد            املوظفني العاملني معهم يف امل    

  .يعرضهم للمخاطر املذكورة آنفاً

  النقاش الدائر حالياً  -٢  
الذي لقد أصبحت مسألة جترمي عدم اإلخطار جبرمية االجتار بالبشر موضوعا للنقاش              -١٠٤

) La strada Cz, o.p.s ال سيما منظمة (ومصدرا لقلقهاأثارته مبادرة املنظمات غري احلكومية 
  .٢٠٠٩يف عام 
 بوزارة الداخلية لإلعراب عن قلقه مـن أن         الذي ال يستهدف الربح   واتصل القطاع     -١٠٥

يشكل يف هناية املطاف هتديدا خطريا للمجتمع، ألن االلتزام بالتبليغ فورا عـن  سهذا التشريع   
يوميـا بالبيئـة اجلنائيـة،      جرمية االجتار بالبشر سيؤثر على العاملني امليدانيني الذين حيتكون          

  .اجلرميةوكذلك على ضحايا هذه 
، ينبغي دوما مراعاة أن واجب التبليغ عن جرمية مشار إليها يف            وقبل كل شيء  وأوال    -١٠٦

. احتمال وقـوع جرميـة    ال يثار دوما حني يعلم أحد األشخاص ب       أو عرقلة حدوثها    القائمة  
رتكـب  مل به   املعتّديشتمل العلم    املطالبة بأن    ووفقا للسوابق القضائية للمحكمة العليا، ينبغي     

 شخص آخر   بفعل صادر عن   على مجيع الظروف اليت حتيط       ،جرمية عدم اإلخطار عن جرمية    
وال ميكـن   . واجب اإلخطـار  ختضع ل  يعترب جرمية    هذا الفعل واليت تكون مهمة لتحديد أن      

 معلومـات أو    سـوى ص   فيها الشخ  مل يتلق  يف القضايا اليت     اإلخطاراملطالبة بفرض واجب    
  .إشارات غامضة

وقـوع اجلـرائم أو     رقلون  وتشتمل ظروف اإلفالت من العقاب بالنسبة ملن ال يع          -١٠٧
 املدرجة ضمن القائمة الكاملة، كما ذكر آنفا، على تعـرض اجلـاين أو   باجلرائمخيطرون   ال

اخلطـرية أو  األشخاص املقربني منه خلطر املوت أو األذى اجلسدي أو غري ذلك من األضرار              
  .اجلنائيةاملالحقة 
وال يكون العاملون يف منظمات تساعد ضحايا هذا النوع من اجلـرائم أو تـوفر                 -١٠٨

 غـري    عـاديني   مواطنني ،اخلدمات الصحية واالجتماعية لألشخاص الذين يتاجرون باجلنس      
تبطان ارتباطـا   بالبيئة اجلنائية، فالبيئة اليت يعملون فيها وجوهر عملهم ير        فيما يتعلق   متحيزين  

اضـنة للجرميـة   قد تكون حببيئة  بل ويف كثري من األحيان     ينفصم ببيئة منحرفة اجتماعياً    ال
لذا، ينبغي أن يكون التعاون بني هؤالء العاملني والشرطة مراعيا لتلك االعتبـارات             . املنظمة

نظمة اليت ينتمي مبا يف ذلك على سبيل املثال اعتبار الشرطة عناوين االتصال بامل      (قدر اإلمكان   
 يف البيئة اليت يعمـل  "ثقته"حىت ال يفقد العامل     ) إليها العاملون امليدانيون مبثابة مكان إقامتهم     

فمن شأن أي هنج آخر أن مينع العاملني يف هذه املنظمات من القيام بأعمـال مفيـدة                 . فيها
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جرامية يف جمـال   اجملموعات اإل  نظرا ملدى تنظيم صفوف   قد ينطوي ذلك،     و للغاية اجتماعيا، 
  . وخطرية للغاية لصحة هؤالء العاملني وأرواحهمحمددةاالجتار بالبشر، على هتديدات 

وبطبيعة احلال، ال ميكن إصدار أحكام مسبقة على تقييم حاالت حمددة، لكن مـن                -١٠٩
 املنظمة أو العاملني الـذين  ميةاملمكن اإلشارة إىل أن العاملني يف منظمات تساعد ضحايا اجلر    

يقدمون خدمات اجتماعية وصحية لألشخاص الذين يتاجرون باجلنس معرضـون ملخـاطر            
عالية إىل درجة أهنم يف حاالت حمددة يصنفون يف كثري من األحيان ضمن فئة األشـخاص                

  . من القانون اجلنائي٣٦٨ و٣٦٧املادتني املؤهلني لإلفالت من العقاب، كما هو حمدد يف 

  املسائل من قائمة ٢٠يف الفقرة الرد على املسائل املثارة     
يقدم التقرير الذي أعدته وزارة الداخلية عن االجتار بالبشر يف اجلمهورية التـشيكية               -١١٠
ويوضح هذا التقرير أن مخس سـيدات       .  بعض اإلحصاءات عن االجتار بالبشر     ٢٠٠٩لعام  

 ٣٠-١٨ العمريـة     وأن ثالث منهن ينتمني إىل الفئة      ٢٠٠٩وقعن ضحايا لالجتار بالبشر يف عام       
 عاما، وهن مجيعا مواطنات     ١٨-١٥، بينما تنتمي السيدتان األخريان إىل الفئة العمرية         عاماً

بلـغ عـدد الـضحايا       ٢٠٠٩يف عام   وفيما يتعلق جبرمية االستغالل للدعارة،      . تشيكيات
ال توجد معلومات حمددة عن التوزيـع       ( طفال   ١٣ سيدة و  ٥٣ ضحية، بينهم    ٦٦املسجلني  
 ضحية لالجتار بالبشر يف     ١٠٢، سجلت   ٢٠٠٣ومنذ عام   ).  وال عن جنس األطفال    العمري

ويف "). الربنـامج " ("برنامج دعم ومحاية ضحايا االجتار بالبشر يف اجلمهوريـة التـشيكية          "
 ضحية لالجتار بالبشر وإدراجها يف الربنامج، واسـتفادت         ١٣ التعرف على ، مت   ٢٠٠٩ عام

.  رجـال ٤ سيدات و٩وقد مشلت هذه الضحايا . الربنامجخدمات  من   هذه الضحايا الحقاً  
 ذكور  ٤من بينهم   (وتعلقت مثاين حاالت بضحايا لالجتار بالبشر لغرض االستغالل يف العمل           

). وكان مجيع الضحايا من النـساء     (وتعلقت مخس حاالت باالستغالل اجلنسي      )  إناث ٤و
من ( ضحية   ٢٠ما جمموعه   ج  الربنامظل مسجال يف    ،  ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١ ويف

وفيما خيص التحقيقات واملالحقـات     ). ٢٠٠٩-٢٠٠٦ رجال، للفترة    ٥ سيدة و  ١٥بينهم  
 ٥ شخصا مـن بينـهم       ٣٢جرمية االجتار، متت حماكمة     لألشخاص املتورطني يف    القضائية  
إدارة منع اجلرمية التابعـة لـوزارة       تتوىل  و. ٢٠٠٩ يف عام    ) يف املائة  ١٥,٦بواقع  (سيدات  

  .الربنامجتنسيق داخلية ال
 .La Strada ČR, o.p.sالسترادا التشيكية   مها منظمة غري حكوميتنيتانوتشارك منظم  -١١١

هي املنظمة الدولية للـهجرة     دولية  ومنظمة حكومية   ،  Charita Arcidiecézníواملنظمة اخلريية   
)IOM Prague(ـ عـاون  حديثة للت اتفاقات مت توقيعوقد .  يف الربنامج هـذه  اجمي مـع  الربن

، ٢٠٠٩ومن بني املنظمات غري احلكومية املتعاونة أيضا مع الربنامج يف عام            . املنظمات
لذة بال  ومنظمة (Organizace pro pomoc uprchlíkům)هناك منظمة مساعدة الالجئني 

  .(Rozkoš bez rizika)خماطر 
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ى التعاون مع وكاالت    وحيفزهم عل بالبشر  الربنامج املساعدة لضحايا االجتار     ويقدم    -١١٢
وينفذ الربنامج من خالل آلية إحالة وطنية تشارك . إنفاذ القانون حىت يسامهوا يف معاقبة اجلناة

فيها احلكومة واملؤسسات احلكومية، واستنادا إىل اتفاق تعاون، تدعم املنظمات غري احلكومية 
الذين مت حتديدهم   بالبشر   ، ضحايا االجتار  الدعارةاليت تساعد األشخاص ممن لديهم جتربة يف        

 .وتضطلع بأنشطة وقائية

وتوفر املنظمات غري احلكومية لألشخاص الذين مت االجتار هبـم الرعايـة النفـسية                -١١٣
االجتماعية والصحية الطارئة والسكن وتقدم الدعم إلدماجهم يف احلياة العاديـة، ومـا إىل              

 .ورة غري قانونية يف البلدوتتخذ ترتيبات ملنح إقامة لألجانب املقيمني بص. ذلك

غري القادرين على التعاون مع وكـاالت إنفـاذ   بالبشر  وفيما يتعلق بضحايا االجتار       -١١٤
، ) منـها  يعـانون  احملدود مثال أو ارتفاع مستوى االضطرابات اليت         مبسبب ذكائه (القانون  

يا االجتـار   دعم ومحاية ضحا  برنامج  " يف   م للتعاون، لتسجيله  ميكفي وجود دليل على إرادهت    
من أمثلة ذلك بذل الضحية جمهودا لترك البيئـة اجلنائيـة أو            (التابع لوزارة الداخلية    " بالبشر

تعبريها عن إرادهتا للتعاون مع وكاالت إنفاذ القانون، إىل جانب تقدمي بيان من منظمة غـري     
يسقط  نوميكن أ).  بالبشرحكومية أو من الشرطة يفيد بأن هذا الشخص وقع ضحية لالجتار        

استنادا إىل شهادة طبية، ويكون ذلـك  شرط التعاون مع وكاالت إنفاذ القانون عن الضحية        
أما الضحايا غري املهتمة باالنضمام إىل الربنامج، فمن املمكن أن حتـصل            . يف حاالت معينة  

على املساعدة من املنظمات غري احلكومية خارج إطار الربنامج، من خالل مصادر أخـرى              
مـن  الل احلصول على مـنح مـن وزارة العمـل والـشؤون االجتماعيـة و             مثال من خ  (

 ).األوروبية الصناديق

  املسائل من قائمة ٢١يف الفقرة الرد على املسائل املثارة     
املرتبطـة باملخـدرات    كتلك  (جبرائم خطرية   هي أحد اجملاالت اليت تقترن      الدعارة    -١١٥

واجلمهوريـة  . صحيةخاطر  ومب) واالجتار بالبشر واستغالل األطفال جنسيا ألغراض التجارة      
 مـشروع  ٢٠٠٦ومن أجل تنظيم الدعارة، عرض يف عام . التشيكية على وعي هبذه احلقائق   

أنه، آلراء بش يف ا لكن، مل يتم التوصل إىل توافق       . قانون عن تنظيم الدعارة على جملس النواب      
. ال يعاقب عليها جنائيـاً  يف الوقت احلايل ألي تنظيم قانوين و       الطوعيةلذا، ال ختضع الدعارة     

لكن هذا ال يؤثر على العمليات اليت تضطلع هبا وكاالت إنفاذ القانون اليت تعـاجل مـشكلة                 
 رةاالستغالل للدعا وتقاضي جرائم االجتار بالبشر ومن املنظور اجلنائيالدعارة بشكل أساسي 

  .والسلوك غري السوي وتعريض األحداث للخطر وما إىل ذلك
أما بالنسبة  . ويف جمال الدعارة الطوعية، يزيد بشكل واضح عدد النساء على الرجال            -١١٦

ووفقا  .لإلكراه على الدعارة، فلم يتم بعد حتديد ما إذا كان يتم إكراه الذكور على الدعارة              
، ٢٠٠٩االجتار بالبشر يف اجلمهورية التشيكية يف عام        لق ب املتعتقرير  الللمعلومات الواردة يف    
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هناك اجتاه ملمارسة الدعارة يف شقق مؤجرة، وكذلك يف املنشآت املخصصة ملمارسة الدعارة             
، حدث تراجـع يف     ٢٠٠٩ويف عام   . والنوادي الليلية وأخريا يف صورة الدعارة يف الشوارع       

 تدرجيي باجتاه ضواحي املدن، كما اخنفـض         بشكل تتقهقرظاهرة الدعارة يف الشوارع اليت      
ومل يتغري مستوى الدعارة    . ، ال سيما النوادي الواقعة يف املناطق احلدودية       نوادي اجلنس عدد  

 . املمارسة يف مساكن خاصة أو زاد بشكل طفيف

النمو األخالقي  ب ما تلحقه الدعارة من أضرار خطرية        أيضاالسلطة التشريعية   تدرك  و  -١١٧
 من القانون اجلنائي اجلديد جرمية الدعارة اليت تعرض منو          ١٩٠تتناول املادة   لذلك،  لألطفال،  

وهذه اجلرمية يرتكبها أي شخص ميارس الدعارة بـالقرب مـن           . األطفال األخالقي للخطر  
مدرسة أو منشأة تعليمية أو غري ذلك من املرافق املماثلة أو مكان خمصص أو معد الستقبال                

وسوف تتم أيضا مقاضاة من ينظمون أو يرعون أو يتيحون          . يه األطفال األطفال أو يتردد عل   
 .ممارسات الدعارة يف هذه املواقع

ومن املمكن أيضا مكافحة الدعارة والظواهر املرتبطة هبا باستخدام أدوات الدعاوى             -١١٨
 الـصادر عـن   Ca 140/2005-46 9 إىل احلكم رقـم  يف هذا السياقوجتدر اإلشارة . اجلنائية

، واملنشور يف جمموعـة أحكـام       ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٤  بتاريخ كمة البلدية برباغ  احمل
، الذي أكد فرض العقوبة علـى مـدير نـادي    1269/2007احملكمة اإلدارية العليا حتت رقم    

"gentlman's club"  الذي كان يغوي األشخاص الذين كانوا يأتون لزيارة العاصمة بالقـدوم 
 اليت كانـت    ،فقد اعتربت احملكمة املنشورات   . ئيةل توزيع منشورات دعا   إىل النادي من خال   

 أو عاريـات متامـا ويف       ،حتمل صورا لسيدات مبالبس داخلية مثرية أو متزينات حبلي خمتلفة         
) ٣(٢املادة  . (منافية لآلداب العامة  منشورات  عاريات األرداف والثديني،     و، أ أوضاع إباحية 

 ).ما يتعلق بتنظيم الدعاية، في٤٠/١٩٩٥من القانون رقم 

وتقدم وزارة الداخلية منحا للمنظمات غري احلكومية يف إطار برامج منح ملنع االجتار               -١١٩
الـيت    السعادة بـدون خمـاطر   وقد حصلت منظمة  . بالبشر وملساعدة ضحايا االجتار بالبشر    

ملنظمة ، وهذه ا  ٢٠١٠كرونة تشيكية لعام     ٢٩٦ ٠٠٠على منحة قدرها    تستهدف الربح    ال
متخصصة بشكل مباشر يف مساعدة األفراد الذين يسلكون سلوكا جنسيا حمفوفا باملخـاطر             

وقد مشلت األنشطة الوقائيـة الـيت       ). بشكل أساسي البغايا  (ويتبعون أساليب حياتية خطرة     
ربنامج دعـم   اضطلعت هبا املنظمة يف املاضي البحث عن ضحايا االجتار بالبشر وإعالمهم ب           

 الـسعادة    منظمـة  تضطلع به وقد حظي العمل امليداين الذي      .  االجتار بالبشر  ومحاية ضحايا 
بـراغ وبوهيميـا    ووأوسيت ناد البيم     بالدعم يف أوسترافا  إلجناز هذا املشروع     بدون خماطر 

 .الوسطى وجنوب بوهيميا وشوموتوف وليبرييك وكارلويف فاري
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 القرارات يف اختاذ يف احلياة السياسية والعامة واملشاركة  - اءح  

  املسائل من قائمة ٢٢يف الفقرة الرد على املسائل املثارة     
 صـنع القـرار يف اجلمهوريـة        مناصب على املرأة   حبصولبشكل عام، فيما يتعلق       -١٢٠

 وهذا الوضع يف سبيله     .يعتلينها قل متثيل النساء الاليت      ارتفع مستوى املناصب  التشيكية، كلما   
 احلكومة حتاول أن تؤثر إجيابيا يف هذه التطورات، لذا دعـت  نغري أ . إىل التغيري ولكن ببطء   

أولويات احلكومة وإجراءاهتا يف تعزيز املساواة      "وثيقتها املعنونة   يف  ) ١٩٩٨منذ عام   (تكرارا  
) ٢٠٠١منذ عـام    (فرادى الوزارات واملؤسسات إىل تقدمي الدعم الفعال        " بني املرأة والرجل  

مناصب رفيعة يف   العتالء   يف هيئات حكومية و    مناصبشغل  ختيار املرشحات املناسبات ل   ال"
، دعت ٢٠٠٤ ويف عام ."املوضوعة حتت رقابتهاالوزارات، ويف اهليئات واملؤسسات اإلدارية 

احلكومة الوزارات إىل اختاذ تدابري ملموسة لتحقيق التمثيل املتـوازن للنـساء والرجـال يف               
  .ا بتقييم هذه التدابري وأمرهت)١٠(املناصب اإلدارية ويف أفرقة العمل

تـدابري  " (، صيغت هذه التدابري يف صيغة حمايـدة جنـسانياً         ٢٠٠٨وبالنسبة لعام     -١٢١
ومن مث أمكن مالحظة حدوث تغـري       ) "...ملموسة لتحقيق التمثيل املتوازن للنساء والرجال     

ة نـسبة   فعلى سبيل املثال، رفعت وزارة التنمية اإلقليمي      . إجيايب تدرجيي يف بعض املؤسسات    
 وحـذت حـذوها وزارة       يف املائة،  ١٧ بنسبة   ٢٠٠٩النساء بني مديري اإلدارات يف عام       

 ويف  . يف املائة  ٢٠مديري اإلدارات بنسبة    بني  التعليم والشباب والرياضة ورفعت نسبة النساء       
يف  ٢٦ زيادة سنوية يف عدد السيدات مديري اإلدارات بنسبة     ٢٠٠٩وزارة املالية، شهد عام     

 مبوجبه مراعاة التمثيل املتوازن للنساء والرجال يف إجراءات االختيـار           وهناك تدبري يتم   ،املائة
ممثلية احلكومة  وقد أشار مكتب    . مستوفني لكافة الشروط  نسني  اليت جتمع بني مرشحني من اجل     

 .املائة  يف٥٢ يتبوأن مناصب رفيعة تصل إىل  إىل أن نسبة النساء الاليتلشؤون امللكية

 يف مناصب صنع القرار عن طريق للمرأة والرجل تعزز احلكومة التمثيل املتكافئ     كما  -١٢٢
       يفكما أمـرت الـوزارات      . مطالبة فرادى الوزارات االضطالع بالتدريب املنتظم للمديرين      

 .بتشكيل فريق عامل يكون معنيا بتحقيق تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل٢٠٠٨عام 

__________ 

يف حالة وجود مرشحني رجل وامرأة على نفس املستوى (قد تكون هذه الترتيبات عبارة عن إجراءات إجيابية          )١٠(
 يف اإلعالنات   ، أو استخدام صيغة حمايدة جنسانياً     )من الكفاءة والقدرة، تعطى األولوية للجنس األقل متثيالً       

، أو توجيه دعوة مباشرة لفئة معينة من الـسيدات للتقـدم            )لتقدم لشغل املنصب  مما يشجع النساء على ا    (
للخضوع لعملية االختيار، أو تشكيل جلنة اختيار خمتلطة، أو البحث عن السيدات الاليت لـديهن القـدرة      

 أو           على اعتالء منصب إداري رفيع وتثقيفهن، أو نشر أمثلة لسيدات ناجحات يف األدوار القيادية،             
مثل املرونة يف أوقـات العمـل       (استحداث تدابري لتيسري التوفيق بني االلتزامات العائلية والتزامات العمل          

 .وما إىل ذلك) وإمكانية العمل من املرتل وعدم عقد اجتماعات يف مواعيد أخذ األطفال من املدرسة
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 نسبة املرشحات من اإلنـاث      بلغت،  ٢٠٠٨لشيوخ يف عام    ويف انتخابات جملس ا     -١٢٣
 ٢٢,٧املنتخبني  مقابل  ، وبلغت نسبة املنتخبات      يف املائة  ٢٠,٥ املرشحني من الرجال  مقابل  
  ).٢انظر اجلدول  (يف املائة

  ٢اجلدول 
  انتخابات جملس الشيوخ التشيكي

      الرجال    النساء

  املنتخبات  املرشحات  السنة
معدل النجاح

 )سبة املئويةالن(
  

 املنتخبون  املرشحون
معدل النجاح 

 )النسبة املئوية(
املرشحون 

الرجال /النساء
 )النسبة املئوية(

املنتخبون 
الرجال /النساء

 )النسبة املئوية(
 ١٢٫٥ ١٨٫٣ ١٦٫٩ ٢٤ ١٤٢   ١١٫٥ ٣ ٢٠٠٢٢٦انتخابات عام 
 ١٢٫٥ ٢٣٫١ ١٥٫٠ ٢٤ ١٦٠   ٨٫١ ٣ ٢٠٠٤٣٧انتخابات عام 

 ٢٨٫٦ ٢٣٫٦ ١٢٫٧ ٢١ ١٦٥    ١٥٫٤ ٦ ٢٠٠٦٣٩ عام انتخابات
 ٢٢٫٧ ٢٠٫٥ ١٣٫٣ ٢٢ ١٦٦   ١٤٫٧ ٥ ٢٠٠٨٣٤انتخابات عام 

  .مكتب اإلحصاءات التشيكي  :املصدر
  املرشحني مقابل  من اإلناث  اإلقليمية، بلغت نسبة املرشحات   اجملالس  ويف انتخابات     -١٢٤

انظـر   ( يف املائة  ٢١,٤ املنتخبني   مقابل، وبلغت نسبة املنتخبات      يف املائة  ٤١,٢ من الرجال 
 ).٣اجلدول 

  ٣اجلدول 
  انتخابات اجملالس اإلقليمية

      الرجال    النساء

  املنتخبات  املرشحات  السنة
معدل النجاح

)النسبة املئوية(

  

 املنتخبون  املرشحون
معدل النجاح 

 )النسبة املئوية(

املرشحون 
 الرجال/النساء

 )النسبة املئوية(

املنتخبون 
الرجال /النساء

 )النسبة املئوية(

 ١٦٫٨ ٢٨٫٠ ٩٫٦ ٥٧٨ ٠٣٦ ٦   ٥٫٧ ٩٧ ٦٨٩ ١  ٢٠٠٠انتخابات عام 

 ١٧٫٨ ٣٥٫٢ ٩٫٣ ٥٧٣ ١٤٨ ٦   ٤٫٧ ١٠٢ ١٦١ ٢  ٢٠٠٤انتخابات عام 

 ٢١٫٤ ٤١٫٢ ٩٫٥ ٥٥٦ ٨١٢ ٥   ٤٫٩ ١١٩ ٣٩٤ ٢  ٢٠٠٨انتخابات عام 

  .مكتب اإلحصاءات التشيكي  :املصدر
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 "primátorka"وأ ،"primátor"اليت تتمتع بكيان إداري مـستقل       ملدينة  عمدة ا ويدعى    -١٢٥
 مدهنم يف كثري من األحيان بنفس طريقـة عمـد   كانت العمدة امرأة، وميثل هؤالء العمد     لو

). لو كانت العمـدة امـرأة      starostkaأو   starostaحيث يدعى العمدة    (القرى أو البلديات    
أوسيت ناد وأوسترافا وأوبافا : التشيكية هي يف اجلمهورية واملدن ذات الكيان اإلداري املستقل

تيبلـيس  وتشيـسكي    و بيلزين و بودييوفيتشوبريروف  وبرنو  وباردوبيس  وأولوموك  والبيم  
 فـاري   كرالـويف وكارفينـا   و ميستيك   -فريديكوشوموتوف  وزلني  ودتشني  وجيهالفا  و
ومن بني عمد   . رالويفهراديش ك وهافريوف  وموست   و مالدا بوليسالف وليبريك   و كالدنوو

 باإلضافة إىل مدينة براغ، توجد سيدتان       ٢٣ ذات الكيان اإلداري املستقل البالغ عددها        املدن
 .)١١() يف املائة٨,٣أي بنسبة (

وفيما يتعلق باإلحصاءات، يقدم مكتب اإلحصاءات التشيكي بيانات عن املرشحني            -١٢٦
ومـن املمكـن    .  يف اجلمهورية التـشيكية    واملنتخبني يف كافة أنواع االنتخابات اليت جترى      

االطالع على هذه البيانات على املوقع الشبكي للمكتب املتعلق بإحـصاءات االنتخابـات             
 التركيز علـى النـساء    "، ويف الفصل السابع من كتيب       /http://www.volby.cz: وعنوانه هو 
 ".والرجال

، املرأة والرجـل  تكافؤ الفرص بني    املعين ب اجمللس احلكومي    مبادرة من    واستنادا إىل   -١٢٧
 بتكليف وزير الداخلية بإعداد مبدأ عام لقانون انتخايب ٢٠٠٣أوصى اجمللس احلكومة يف عام      

 يف اهليئات التمثيليـة     للمرأة والرجل  التمثيل املتكافئ    كفالةيوفر من الناحية التشريعية آليات ل     
لس النواب وجملس الشيوخ واجملالس اإلقليمية وجمالس املدن واجملالس البلدية          املنتخبة، مثل جم  
  .والربملان األورويب

ووفقا خلطة احلكومة املتعلقة باألعمـال التـشريعية، أعـدت وزارة الداخليـة يف             -١٢٨
). القانون االنتخايب ( مشروع مبدأ عام لقانون االنتخابات وإجراء االستفتاءات         ٢٠٠٤ عام

 أحكاما تنص على تعزيز التمثيـل األوسـع للمـرأة يف             االنتخايب ن مشروع القانون  ويتضم
انتخابات الربملان األورويب ويف انتخابات جملس النواب، حيث تكون القوائم االنتخابية ممتلئة            

ومبوجب مشروع القانون، يدفع لكل حزب حيصل يف هذه االنتخابات على األقل            . بالكامل
إمجايل األصوات الصحيحة، ويقدم قوائم انتخابية يكـون فيهـا ثلـث      من    يف املائة  ١على  

 كرونة تشيكية مقابل كل صوت يصوت لصاحل هـذا          ٣٠املرشحني على األقل من النساء،      
 املرشـحني املـدرجني يف      ثلث أقل من    يشكلنوتقل هذه القيمة، إذا كانت النساء       . احلزب

 .القائمة االنتخابية

در عن رئيس الوزراء، مل يدرج مشروع القانون االنتخايب يف لكن، بناء على قرار ص   -١٢٩
املفاوضات احلكومية حىت يتاح ملمثلي األحزاب السياسية اليت تـشكل االئـتالف مناقـشة     

__________ 

 . املواقع الرمسية لفرادى املدن:املصدر )١١(
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فقد قرر االئتالف عدم تقدمي مـشاريع التعـديالت   .  قطر جت غري أن هذه املناقشة مل    . حمتواه
لقانون االنتخايب يف اخلطة احلكومية املتعلقة باألعمال       االنتخابية ومل يدرج إعداد املبدأ العام ل      

 .٢٠٠٦ وال يف خطة عام ٢٠٠٥التشريعية لعام 

وفيما يتعلق بوضع متثيل املرأة يف عمليات صنع القرار الذي مازال جامـدا وغـري                 -١٣٠
كفـل  تتعديالت تشريعية   شروع   أن تعد م   ٢٠٠٩مالئم، طلب إىل وزارة الداخلية يف عام        

يف القـوائم االنتخابيـة     والرجـل   املرأة  كل من    لنصيب   يف املائة  ٣٠ ال يقل عن      أدىن اًحد
 ٣١حبلول  (النتخابات جملس النواب واجملالس اإلقليمية وجملس مدينة براغ، لتقدميه للحكومة           

 ).٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

هـذه  ، سـحبت    إجراء تقدمي التعليقات اخلارجية   واختاذ  ا املشروع   وبعد إعداد هذ    -١٣١
 ونقلت إىل وزارة حقـوق اإلنـسان        ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٢املهمة من وزارة الداخلية يف      

مبـسامهة مـن    املشروع   عّدأُقد  و.  موعدا هنائيا إلمتامها   ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١وحدد تاريخ   
 .وزارة الداخلية

القوائم والتعديل املقترح يكمل القوانني االنتخابية بإضافة قاعدة فيما يتعلق بتجميع             -١٣٢
، على  والرجل لنصيب كل من املرأة   يف املائة  ٣٠ أدىن ال يقل عن      اًاالنتخابية، كي تشمل حد   

وإذا مل يف أحـد األحـزاب املرشـحة         . أن يكون أول مرشحني يف القائمة رجال وامرأة       
لالنتخابات هبذا االلتزام ومل يتم إصالح العيوب اليت تشوب القائمة االنتخابيـة يف املوعـد               

 .د، تستبعد القائمةاحملد

 إجراء تقدمي التعليقات من   ويف الوقت الراهن، جيري معاجلة التعليقات الصادرة عن           -١٣٣
، قدمت بعض الوزارات تعليقات مهمة بشأن الصيغة احلالية هذا اإلجراءالوزارات، ففي إطار 

 . برمتهللتعديالت وطبيعة العقوبة املفروضة لعدم االمتثال للشروط القانونية واملشروع

ولتعزيز مسألة التمثيل املتكافئ للمرأة والرجل يف السياسة، مت تشكيل اللجنة املعنية              -١٣٤
باعتبارهـا هيئـة     (٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٢بالتمثيل املتوازن للمرأة والرجل يف السياسة يف        

الـسمات  إحـدى   و). تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة    املعين ب استشارية للمجلس احلكومي    
باإلضـافة إىل ممـثلني     ( أهنا مكونة من أعضاء ميثلون أحزابا سياسية         ياصة هلذه اللجنة ه   اخل

وتعىن . رجل وامرأة  - ومن املمكن أن ميثل كل حزب سياسي يف اللجنة شخصان         ). آخرين
اللجنة باخليارات املؤسسية والسياسية واالجتماعية لتعزيز التمثيل املتوازن للمرأة والرجـل يف   

 تـشريع بـشأن حمتـوى    سنيف الوقت احلايل على مسألة اللجنة  وتركز  . ةيياسالسة  حللسا
 .االنتخابية القوائم

فاملوظفـات  . وكان متثيل املرأة دوما أقل يف السلك الدبلوماسي على املدى الطويل            -١٣٥
 من املوظفني الدبلوماسيني يف وزارة اخلارجيـة ككـل،           يف املائة  ٣٦الدبلوماسيات يشكلن   

.  يف املائة  ٣٠صل يف اخلارج إىل     ت، بينما    يف املائة  ٤٣ املقر الرئيسي متثيل املرأة يف     نسبةبلغ  تو
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.  يف املائة  ٢٧ وبني رؤساء الفرق العاملة       يف املائة  ١٦وتبلغ نسبة النساء بني مديري اإلدارات       
 . يف املائة١٢وتصل نسبة النساء بني رؤساء بعثات اجلمهورية التشيكية 

لثالث األخرية، أصبح عدد الرجال والنـساء املعيـنني يف املتوسـط    ويف السنوات ا   -١٣٦
وتطبق إدارة األكادميية الدبلوماسية املسؤولة عـن اختيـار املرشـحني للعمـل             . متساوياً

وتتألف عملية االختيار بأكملها من أربع      .  يف إجراءات االختيار    جنسانياً الدبلوماسي منظوراً 
 واختبار حتريري عبارة عن امتحـان يف        ،ملكتوبة املقدمة إجراء تقييم للطلبات ا   : جوالت هي 

اللغة التشيكية وكتابة مقال عن أحد موضوعات السياسة اخلارجية، واختبـارات نفـسية              
 .ومقابلة شخصية

وحيكم التقدم املهين ملوظفي السلك الدبلوماسي اللوائح الوظيفية، واملعايري األساسية            -١٣٧
ت الوظيفية يف اخلارج، والعمل يف املقر الرئيـسي، والتـدريب           هلذه اللوائح هي إمتام الدورا    

كما تقتضي قواعد الترقية التوظيف يف بلدان ذات ظروف معيـشية           . املستمر، وتقييم العمل  
ومن أجل منح رتب . خيضع تويل املناصب اإلدارية يف املقر الرئيسي أو اخلارج للتقييم      و. سيئة

لفترة من مدة اخلدمة يف املقر الرئيسي       ضزة الوالدية   دبلوماسية، حتسب إجازة الوضع واإلجا    
  يف املقـر الرئيـسي     وال خيضع التعيني يف املناصب الرفيعة     . ثالث سنوات لكل طفل   أقصاها  

ويكون شغل املناصب اإلدارية يف اخلارج من اختصاص جملس العاملني          . إلجراءات االختيار 
والوزير ) أن تعيني نواب رؤساء البعثات    ختاذ قرارات بش  ال(املكون من كبار موظفي الوزارة      

ختـاذ  ال(أو احلكومة، بناء على اقتراح من الوزير        ) ختاذ قرارات بشأن تعيني القنصل العام     ال(
 ).قرارات بشأن تعيني السفراء

 بني احليـاة املهنيـة      للتوفيقووزارة اخلارجية على وعي بضرورة بذل جهود كبرية           -١٣٨
املـرأة   بتكافؤ الفرص بني      معنياً امالً ع اًقهذا العام فري  شكلت  قد  و. واحلياة األسرية ملوظفيها  

 ليتوىل إجراء حتليل مؤقت للوضع ويعمل على إجياد السبل ملراعاة اجلوانب اجلنسانية             والرجل،
وهذا الفريق هو عبارة عن هيئة مستقلة يشرف عليها         . خالل سري عمل الوزارة   بشكل أفضل   

اجلنسانية، القيام مببادرات يف جمال الشؤون      وىل إسداء املشورة    تتوأمني عام وزارة اخلارجية،     
اإلدارة الداخلية للوزارة ولكـن أيـضا داخـل النظـام القـضائي             على صعيد   ليس فقط   

 .للوزارة املادي

 التعليم  - اءط  

  املسائل من قائمة ٢٣يف الفقرة الرد على املسائل املثارة     
ردة يف التقرير عدد الطالب والطالبـات يف         الوا ٣-٦ و ٢-٦ و ١-٦تبني اجلداول     -١٣٩

 يف  ، حـسب املؤهـل،    اإلناث/عدد الباحثني الذكور   ٤-٧اجلامعات، يف حني يبني اجلدول      
أي باحتساب متوسط عـدد      -حمسوبني مبعادل التفرغ    (القطاع احلكومي وقطاع اجلامعات     
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وعليه، فـإن   ). ةالباحثني املسجل بالنسبة لساعات التفرغ املخصصة للبحث وأنشطة التنمي        
حلاصلني على التعلـيم العـايل   اعدد  الذي يبني    ٥-٧الشكوى تتعلق على األرجح باجلدول      

، أي إمجايل عـدد     حسب فرع الدراسة ونوع اجلنس    ) موارد بشرية يف العلوم والتكنولوجيا    (
وال ميكن مقارنة هذا العدد مـع عـدد   . احلاصلني على التعليم العايل يف اجلمهورية التشيكية  

لكن من املمكن مقارنته باألحرى مع العـدد املطلـق          . الطالب والطالبات يف الوقت احلايل    
ورغم أن هذا العدد يعكـس  . خلرجيي اجلامعات من الذكور واإلناث يف اجلمهورية التشيكية    

االجتاه احلايل حنو زيادة عدد الطالبات يف التعليم العايل، فإن االجتاهات السابقة اليت تشري إىل               
فاع أعداد الطالب بشكل أكرب يف التعليم العايل، توحي بأن عدد النساء احلاصالت على              ارت

  .يف اجلمهورية التشيكيةنظرائهن من الرجال التعليم العايل أقل من عدد 
ففـي  (كفة املرأة فيما خيص معدالت النجـاح يف الـشهادات اجلامعيـة             ترجح  و  -١٤٠
، يف حني بلغـت نـسبة        يف املائة  ٥٦اجحني  ، بلغت نسبة النساء من جمموع الن      ٢٠٠٦ عام

،  يف املائة٥٧، بلغت نسبة النساء من جمموع الناجحني ٢٠٠٨، ويف عام  يف املائة٤٤الرجال 
اخلـرجيني  نـصف   وتشكل النساء ما يزيد على      ).  يف املائة  ٤٣يف حني بلغت نسبة الرجال      

 ويف  .معية ذات الدوام الكامل   رجات اجلا يف خمتلف برامج الد   )  يف املائة  ٥٥حوايل  (اجلامعيني  
وعليه، فإن االدعاء   . درجة الدكتوراه فقط، يشكل الرجال ثلثي احلاصلني على هذه الدرجة         

بأن عدد النساء يفوق عدد الرجال بني الطلبة اجلامعيني وبأن عدد الرجال يفوق مع ذلـك                
 .عدد النساء بني اخلرجيني ال يستند إىل حقائق

 األساتذة اجلامعيني واحلاصلني على الدكتوراه من اإلناث، يصح         وفيما يتعلق بأعداد    -١٤١
 يتجهون حنو اعتالء املزيد مـن املناصـب يف          ٢٠٠٨-٢٠٠٦القول بأن الرجال يف الفترة      

السلك اجلامعي باجلامعات، حيث تراوحت نسبة السيدات من أعضاء هيئة التدريس ما بني             
 اجلامعات احلكومية، يف حني بلغت نـسبة         يف املائة من كافة النساء العامالت يف       ٣٩ و ٣٧

فمن الواضح أن   .  يف املائة  ٨وتصل نسبة الباحثني بني الرجال إىل حنو        .  يف املائة  ٥الباحثات  
يف  ١٢-١١وال تتعدى نسبة النساء بني األساتذة اجلامعيني        . للرجال األسبقية يف هذا اجملال    

النمطية القائمة على نوع اجلنس اليت ترى       قوالب  والسبب الرئيسي يف ذلك هو تأثري ال      . املائة
ومـن   .أن املرأة ال ميكن أن تكون عاملة ذات كفاءة بسبب مسؤولياهتا كأم وواجباهتا املرتلية             

مـن خـالل دعـم وهتيئـة الظـروف          (دفع بالنساء إىل املناصـب األدىن       ُيهذا املنطلق   
  ). للرجال املواتية

 من قائمة املسائل  ٢٤الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

يلتحق التالميذ باملدارس يف اجلمهورية التشيكية طوال فترة إلزاميـة تـدوم تـسع                -١٤٢
وحـىت عنـدما    . وال ميكن استكمال االلتحاق اإللزامي باملدارس قبل تسع سنوات        . سنوات

. يكون األطفال مصابني بإعاقات شديدة جدا، جيري اختيار شكل مالئم من أشكال التعليم            
أي املستوى الثانوي [ميكن حىت لفتيات الروما أن يستكملن االلتحاق باملدارس األساسية          وال  
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ويظل السؤال املطروح حتديد الربامج اليت ينبغي       . قبل قضاء تسع سنوات يف املدرسة     ] األدىن
  . هلم االلتحاق هبا وحتديد معايري النجاح

ات التعليمية والفـرص التعليميـة      املسار"وتتاح بيانات جديدة يف الدراسة املعنونة         -١٤٣
، "لتالميذ الروما املسجلني يف املدارس األساسية يف اجملاالت اليت ُتستبعد فيها طوائف الرومـا            

وترمي هذه الدراسة إىل تقدمي صورة شاملة عن . ٢٠٠٩ يف عام GAC s.r.oاليت أعدهتا هيئة 
وساط حمرومة اجتماعياً والـذين     املسارات والفرص التعليمية لتالميذ الروما املنحدرين من أ       

أي املدارس اليت توفّر تعليماً للتالميذ حىت يبلغوا        [يدرسون يف خمتلف مراحل التعليم األساسي       
ومقارنة هذه املسارات والفرص مبثيالهتا لدى نظرائهم الذين يلتحقـون      ]  عاماً ١٥سنا تناهز   

مقارنة بأقراهنم  (ة ألطفال الروما    وبالتركيز على املسارات والفرص التعليمي    . باملدارس نفسها 
، تسد هذه الدراسة ثغرة يف فهمنا ملسار وأسباب التـأخر           )الذين ال ينتمون إىل هذه الطائفة     

التعليمي الذي تعاين منه نسبة كبرية من سكان الروما املستبعدين اجتماعيـاً أو املعّرضـني               
  . لالستبعاد االجتماعي

وت تعليمي بني أطفال الرومـا وغريهـم مـن          وأكدت الدراسة فرضية وجود تفا      -١٤٤
وبينمـا  . األطفال الذين يترددون على مدارس تقع جبوار مناطق سكن املستبعدين اجتماعياً          

يطال التسّرب يف املتوسط حنو فتاة واحدة من بني عشرين فتاة وولد من بني عشرة أوالد من                 
ليها احلكومة ويتسربون من أغلبية السكان الذين يلتحقون بالصف األول يف مدرسة تشرف ع  

، فإن نصف أطفـال الرومـا       )بعد الرسوب أو نقلهم إىل مدرسة متخصصة      (الصف األول   
ومن بني التالميذ   . وتتفاقم احلالة لدى البنني مقارنة بالبنات     . يتسربون من صفوفهم األصلية   

ن سجلوا  الذكور من الروما، فإن حظوظ استكمال مراحل الدراسة األساسية مع األقران الذي           
  . يف املائة٥٠يف البداية معهم تناهز نسبة 

]  سنوات مـن العمـر     ٦/٧[وأكثر السنوات اليت تولد مشاكل هي الصف األول           -١٤٥
والسبب الذي كثرياً ما يذكر لتدين معدالت النجاح التعليمي بني تالميـذ    . والصف اخلامس 

وتؤكد الدراسـة   . ة من الغياب  الروما املنحدرين من أصول اجتماعية ضعيفة هو النسبة العالي        
. أن نسبة الغياب لدى أطفال الروما تعادل حنو ثالثة أضعاف نسبة غياب أقراهنم اآلخـرين              

وبينما ميكن أن تعزى هذه النسبة، يف الثلث األدىن من التعليم األساسي، إىل ارتفاع نـسبة                
هاماً عن العالقة اليت تربط انتشار املرض، فإهنا متثل يف الثلث األعلى، وهو أمر بديهي، مؤشراً 

وتـربز  . األطفال باملدرسة؛ وتعزى النسبة املرتفعة من الغياب إىل الرتوع إىل تفادي املدرسة           
املعلومات الواردة يف التحليل أن بنات الروما يف نظام التعليم العادي يسجلن جناحاً أكـرب يف       

  .راسة بصورة أقلالتعليم األساسي مقارنة بالبنني وجينحن إىل التسرب من الد
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  التدابري املتخذة لدعم متديد احلياة التعليمية للبنات يف نظام التعليم العادي  -١  
ُتعزَّز التوعية اليت تستهدف بنات الطبقات احملرومة من الرومـا يف إطـار التعلـيم                 -١٤٦

طة كما ُتنظَم أنش  . األساسي ويف وسائط اإلعالم، بصورة يعتربها السكان ككل طبيعية جداً         
  .خاصة عن طريق مشاريع ترمي إىل إدماج الروما

 -ومن بني وسائل تيسري التحاق أطفال الروما، مبا يف ذلك البنات، بالتعليم العادي                -١٤٧
برنامج املساعدة على التدريس، اجلاري العمل به يف احلـضانات           -ومتديد حياهتم التعليمية    

وميوَّل هذا الربنامج مـن     . ة من التعليم الثانوي   ويف مدارس التعليم األساسي ويف املرحلة الثاني      
، قّدمت الوزارة   ٢٠٠٨ففي عام   . موارد الربنامج اإلمنائي لوزارة التعليم والشباب والرياضة      

 مساعد مدّرس يعلّمون األطفال والتالميذ والطلبة املنحدرين من الطبقـات           ٤٠٠الدعم إىل   
  . طلباً للحصول على هذه املنحة٤٣٠نامج ، تلقّى الرب٢٠٠٩احملرومة اجتماعياً؛ ويف عام 

وحتظى بنات الروما، على غرار البنني، بالدعم يف إطار خطة ِمنح تابعـة لـوزارة                 -١٤٨
دعم طالب املدارس الثانوية احملرومني اجتماعياً من طائفة        "التعليم والشباب والرياضة معنونة     

وتبلـغ  . ونة تشيكية، مرتني يف الـسنة وتقدَّم هذه املنح، اليت تبلغ عشرة ماليني كر    ". الروما
  . يف املائة من األشخاص الذين يستفيدون من اخلطة٥٠نسبة بنات الروما 

   من قائمة املسائل٢٥الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
تعكف وزارة التعليم والشباب والرياضة على إعداد مرسوم جديد بـشأن تعلـيم               -١٤٩

ذوي االحتياجات اخلاصة وبشأن األطفال والتالميذ والطلبة ذوي        األطفال والتالميذ والطلبة    
ويتضمن هذا املرسوم شروطاً جديدة لتعليم األطفال والتالميذ والطلبـة        . املهارات االستثنائية 

احملرومني اجتماعياً؛ ويركز على هتيئة الظروف الالزمة لتعليم هؤالء التالميـذ يف املـدارس              
وف تعليم تكفل جناحاً أكرب لصاحل التالميذ ذوي االحتياجـات          وسيهيئ املرسوم ظر  . العادية

ويتوقع أن يسهم إسهاماً هاماً يف احلد من عدد التالميـذ           . التعليمية اخلاصة يف التعليم العادي    
ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة، وال سيما التالميذ احملرومني اجتماعياً امللتحقني مبـدارس    

 تلميذات من الروما، يف املتوسـط، إىل        ١٠حوَّل تلميذتان من أصل     وحالياً، تُُ . خمصصة هلم 
وهـذا الـرقم    (برنامج خاص باملعوقني ذهنياً بدرجة خفيفة أثناء التحاقهم بالتعليم اإللزامي           

بالنسبة إىل الفتيات غري املنتميات إىل طبقة الروما هو تلميذة واحدة من بني مائـة تلميـذة؛          
  ).لذكور ثالثة تالميذ من بني مائة تلميذويبلغ الرقم بالنسبة إىل ا

   من قائمة املسائل٢٦الرد على املسائل املُثارة يف الفقرة     
مل تعتمد اجلمهورية التشيكية تدابري مباشرة لتشجيع التالميذ الفتيان علـى اتبـاع               -١٥٠

اضـة  بيد أن وزارة التعليم والشباب والري     . اختصاصات هتيمن عليها الفتيات بصورة تقليدية     
، وعاجل  "الذكور يف املدارس  " تناول موضوع    - مؤمتراً مبسامهة دولية     ٢٠٠٩نظمت يف عام    
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وتبِلغ مراكُز التوجيه للحياة املهنية املرشحني      . مسألة إسهام مزيد من الذكور يف عملية التربية       
  .بإمكانات دراسة مواضيع هتيمن عليها الفتيات بصورة تقليدية

تقيَّم هذه التدابري، باستثناء ما قامت به منظمات اعتمـدت          ويف ضوء ما سبق، مل        -١٥١
  :وهذه املنظمات هي. برامج مماثلة

  برنامج اإلشراف التابع للجامعة التقنية التشيكية •
  (http://www.zkusit.cz/proc-zkusit/index.php)مشروع لنجرب تكنولوجيا املعلومات  •
  (/http://www.fit.vutbr.cz/holky/holky) جامعة برنو للتكنولوجيا •
 rsvelikost?php.search/info.techyes.www://http-all=rstext& sab=(نعم للتكنولوجيـا   •

phpRS-all &rsrazeni=priorita&rstema=10(  
 سيما النـساء، يف     مشروع من أجل زيادة إدماج الشباب واملوظفني املبتدئني، وال         •

  .(/http://www.envi-young.cz)البحث يف جمال احلماية البيئية الشاملة 
أولويات احلكومة وإجراءاهتا يف تعزيز املساواة بني املرأة        "ووافقت اهليئة املشرفة على       -١٥٢

 على تدابري تدخل ضمن صـالحيات وزارة التعلـيم والـشباب            ٢٠٠٩يف عام   " والرجل
 تنفيذها حالياً ويتوقع أن تسهم يف االختيار غري النمطي مـن أجـل تعزيـز           والرياضة جيري 
  :التعلّم والتوظيف

   يراعيان نوع اجلنس يف معايري مهنة التدريس؛اللذينتنفيذ مبدأي التعليم والتدريب  •
تدريب االستشاريني يف جمال التوجيه الـوظيفي، والوسـاطة يف موقـع العمـل               •

  .ب العمل على تكافؤ الفرص بني الرجال والنساءواملوظفني اآلخرين يف مكات

   واالقتصاديةالعمالة واالستحقاقات االجتماعية  -ياء   

   من قائمة املسائل٢٧الرد على املسائل املُثارة يف الفقرة     
أولويات احلكومة وإجراءاهتا يف تعزيز     "وافقت اهليئة املشرفة على الصيغة احملدَّثة من          -١٥٣

 على تدابري جيري تنفيذها حالياً ويتوقع أن تساعد         ٢٠٠٩يف عام   " رأة والرجل املساواة بني امل  
على زيادة مشاركة املرأة يف تقلّد وظائف صنع القرار والوظائف اإلدارية وسـّد الثغـرة يف                

وتشمل هذه التدابري لزوم قيام هيئات تفتيش العمـل، يف إطـار            . األجور املتعلقة باجلنسني  
تنجزها لكفالة االمتثال للوائح قانون العمل، بالتركيز علـى احتـرام           عمليات التفتيش اليت    

اللوائح اليت حتظر التمييز على أساس نوع اجلنس، مبا يف ذلك احترام مبدأ احلصول على أجر                
   .متساو أو عمل ذي قيمة متساوية، ووضع منهجية لتحقيق ذلك
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   املرأة يف املناصب اإلدارية  -١  
يف أكرب إحدى عشرة      يف املائة،  ١٣يف وظائف صنع القرار العليا      بلغت نسبة النساء      -١٥٤

ويف املصرف املركزي، حتتـل     . شركة من الشركات املدرجة يف بورصة اجلمهورية التشيكية       
ومن أجل تعزيز التمثيل املتوازن للرجال      . )١٢( يف املائة من وظائف صنع القرار      ١٤املرأة نسبة   

قبالً، تركّز احلكومة على وضع خارطة مفصلة هلذا اجملـال          والنساء واقتراح تدابري عملية مست    
، "أولويات احلكومة وإجراءاهتا يف تعزيز املساواة بـني املـرأة والرجـل           "ومبوجب  . بأكمله

تعزيز تكافؤ الفرص بـني     " هدفاً يتمثل يف     ٢٠٠٩وضعت وزارة الصناعة والتجارة يف عام       
ل املؤسسات الـيت متلكهـا الدولـة ويف         الرجال والنساء يف جمالس اإلدارة واإلشراف داخ      

  ".الشركات العامة احملدودة اليت متلك فيها الدولة حصصاً، ورصد متثيل املرأة يف هذه اجملالس

 الفوارق يف األجور بني الرجال والنساء  -٢  

والطريقة . يعرض املكتب التشيكي لإلحصاء بيانات عن الفوارق يف األجور بني اجلنسني            -١٥٥
سعي لتحديد نسبة التمييز يف سوق العمالة فيما يتعلق بفوارق األجور بـني اجلنـسني               الوحيدة لل 

 مثل السن واملستوى التعليمي وقطـاع       -ككل تتمثل يف تعديل هذا املؤشر إلدراج عوامل شىت          
ويأخـذ  . النشاط االقتصادي وما سوى ذلك، وهو أمر ال ميكن تنفيذه من الناحية اإلحـصائية             

حصاء متوسط األجور للعاملني وفوارق األجور بني اجلنسني وفقاً لعوامـل           املكتب التشيكي لإل  
وميكن االطالع على هذه البيانات علـى       ). منها السن واملستوى التعليمي وما يف حكمهما      (شىت  

  :العنوانني التاليني، مثالً
pracemzdy_gender/udaje_datove/nsf.cizinci/csu/cz.czso://ttph أو  

09-3107/p/nsf.edicniplan2009/csu/cz.czso://http.  
رومة، ويكفل محاية العاملني من التمييز يف الدخل، مبا يف ذلك النساء من الفئات احمل               -١٥٦

. ٢٦٢/٢٠٠٦ من قـانون العمـل رقـم         ١١٠واملعوقات واملسّنات ونساء الروما، املادة      
وتتضمن هذه املادة قائمة مفصلة جبميع اجلوانب الواجب مراعاهتا عند تسديد أجرة العمـل              

  ).األجور والرواتب واألتعاب املتفق عليها(
عاملني أن يثبتوا أهنم أجنزوا عمـالً       واستناداً إىل هذه القائمة املفصلة، ميكن جلميع ال         -١٥٧

 لذلك، بإنفاذ حقـوقهم، أمـام   متساوياً أو قاموا بعمل ذي قيمة متساوية وأن يقوموا، وفقاً 
وكـان هـذا    ). أو خمتلف (هيئات التحكيم املتخصصة، من أجل احلصول على أجر متساوٍ          

مثل نـوع   (أسس التمييز   التعريف اإلجيايب املباشر لألجر املتساوي أكثر فعالية من جمرد سرد           
  ).اجلنس أو السن أو اجلنسية أو اجملموعة العرقية وما سوى ذلك

__________ 

  .ال يف صنع القرار، املفوضية األوروبيةالنساء والرج: قاعدة بيانات )١٢(
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وميكن إلغاء املمارسات التمييزية احملتملة أو احلد منها بتطبيق احلكم السابق الـذكر               -١٥٨
  :على النحو التايل

يف إطار إنشاء نظم األجور، اليت ُتنفذ عن طريق االتفاقـات اجلماعيـة أو                -١
، أو لوائح األجور أو )مثل عقود العمل أو غريها من االتفاقات(ها من االتفاقات غري

عمليات تقييم األجور، ميكن التحقق استناداً إىل احلكم السالف الـذكر يف قـانون    
ممـا إذا كانـت   ) عن طريق األطراف املتعاقدة أو هيئات التفتيش أو احملاكم(العمل  

باختيار معايري متييزية أو غريها     (ارسات متييزية   تلك النظم أو اللوائح تنطوي على مم      
  ).من املمارسات التمييزية

يف إطار إنفاذ احلق يف أجر متساو لعمل متساو أو عمل ذي قيمة متساوية                -٢
من جانب فرادى العاملني، سواء أكان ذلك مباشرة لدى صاحب العمـل أم عـن    

  .ت القضائيةطريق هيئة تفتيش أم بوسائل إجراءات تسوية املنازعا
يف اإلجراءات اليت   ) إدارات تفتيش العمل  (يف سياق إرشاد هيئات التفتيش        -٣

تتبعها، ومن أجل االستخدام العام يف عملية حتديد األجور، أعـدت وزارة العمـل         
والشؤون االجتماعية دليالً منهجياً لكفالة عالقات األجور بني اجلنسني ميكـن أن            

  . التمييز يف األجوريستخدم يف تقييم فرادى حاالت
، نظرت احملاكم يف مخس قضايا تتعلق بتمييز مزعوم يف األجـور؛            ٢٠٠٦ويف عام     -١٥٩

  ). أعاله١انظر اجلدول (، نظرت يف أربع من هذا القضايا ٢٠٠٨ويف عام 
 كذلك إىل )١٣(وترمي محلة اإلعالم األوروبية املعنية بالفوارق يف األجور بني اجلنسني       -١٦٠

وتشارك يف هذه احلملة الوحدة املعنية باملساواة بـني         . رق القائمة يف جمال األجور    إلغاء الفوا 
وتـساعد  . اجلنسني التابعة ملكتب احلكومة، بصفتها اهليئة املنسِّقة للمساواة بـني اجلنـسني           

الوحدة أساساً على نشر املعلومات وتقدمي التوضيحات والبيانـات إىل وسـائط اإلعـالم              
  .مهور املهتمني هبذا املوضوعالتشيكية وأفراد اجل

   من قائمة املسائل ٢٨يف الفقرة املسائل املثارة الرد على     

  اإلجازة الوالدية  -١  
وال يتناول قـانون    . تعترب اإلجازة الوالدية يف القانون التشيكي عائقاً لعمل املوظف          -١٦١

ألبوين االستفادة من   وحيق لكل من ا   . العمل سوى مسألة اإلجازة، وليس األمن املايل للعامل       
اإلجازة الوالدية، اليت ُتمنح لألم يف هناية إجازة األمومة وإىل األب بداية من والدة الطفـل؛                
وُيمنح األبوان اإلجازة الوالدية للمدة اليت يطلباهنا، على أال تتجاوز بلوغ الطفل سن ثـالث            

__________ 

 : بشأن هذا املوضوع، انظراملعلوماتلالطالع على مزيد من  )١٣(
http://ec.europa.eu/social/main.jsp? catId=681&langId=en.  
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األمومة وإجازة األبوة   وميكن أن تستفيد من إجازة      ).  من قانون العمل   ١٩٦املادة  (سنوات  
وُيستنَتج من  ). من قانون العمل  ) أ(١٩٨املادة  (املرأة العاملة والرجل العامل يف الوقت نفسه        

ذلك أنه إذا استنفدت األم إجازة األمومة، ميكن ألب الطفل أن يستفيد من إجـازة األبـوة       
كما ميكنـهما أن    . وب، وبوسعهما بالتايل رعاية الطفل بالتنا     )بداية من تاريخ ميالد الطفل    (

ويف . يستفيدا من اإلجازة الوالدية يف الوقت نفسه وأن يرعيا الطفل بصورة مشتركة أيـضا             
. هذا السياق، جيب التمييز بني استحقاق اإلجازة الوالدية واسـتحقاق العـالوة الوالديـة             

الديـة أحـد    فاإلجازة الوالدية ال ترتبط بالعالوة الوالدية؛ وميكن أن يستفيد من العالوة الو           
  . األبوين فقط

  ٤اجلدول 
  متوسط عدد العالوات الوالدية املستحقة سنوياً، موزعة حسب نوع جنس املستفيد

  املستفيدون    

  السنة
  جمموع عدد
 الرجال النساء املستفيدين

  عدد الرجال
 )بالنسبة املئوية(

٣٦٢ ٠٤٤ ٢٠٠٩  ١٫٧ ٠١٧ ٦ ٠٢٧ ٣٥٦ 

١٫٨ ٣٢٤ ٦ ٥٦٢ ٣٥٣ ٨٨٦ ٣٥٩ ٢٠٠٨ 

١٫٤ ٨٦٣ ٤ ٦٨٥ ٣٣٧ ٥٤٨ ٣٤٢ ٢٠٠٧ 

١٫٤ ٢٣١ ٤ ٠٠٣ ٣٠٤ ٢٣٤ ٣٠٨ ٢٠٠٦ 

  . بالنسبة إىل الرجال-وزارة العمل والشؤون االجتماعية؛ عالوة األمومة   :املصدر

، تاريخ دخول قانون التأمني     ٢٠٠٩ يناير   ١وفيما يتعلق بعالوة األمومة، وبداية من         -١٦٢
 األم أن تتناوب مع زوجها أو أب الطفـل علـى            الصحي اجلديد حيز النفاذ، أصبح بإمكان     

رعايته؛ وأصبح حيق لكل منهما احلصول على عالوة أمومة لرعاية الطفل طوال الفترة الـيت               
       من قانون التـأمني الـصحي  )  ه) (أ(٣٢املادة  (ينص عليها القانون اخلاص ويف ظل شروطه        

 من األسبوع السابع من والدته؛      ةوميكن التناوب على رعاية الطفل بداي     ). ١٨٧/٢٠٠٦رقم  
وإذا اسُتفيد من التناوب على رعاية الطفل، يوقـف         . وال توجد أي قيود على تواتر التناوب      

دفع عالوة األمومة إىل األم، ويبدأ دفع هذه العالوة إىل الرجل من صندوق التأمني الـصحي            
وفيما يتعلق  .  صواب الذي يشترك فيه األب، طاملا استوىف شروط استحقاق الدفع، والعكس         

أساس أن املستفيد يرعى الطفل بصورة مستمرة، ال مييِّز القانون بني           بتوفري هذه العالوة على     
نوع جنس األشخاص الذين يرعون الطفل، وميكن ألي من الشخصني املستحقني أن يتقدم             

  .بطلب للحصول على هذه العالوة
ففي كـانون  . ال عالوة األمومة إحصاءات بشأن تلقي الرج   ٢٠١٠وتتاح منذ عام      -١٦٣
 يف املائة من الرجال مـن عـالوة األمومـة، ويف            ١,٧ استفادت نسبة    ٢٠١٠يناير  /الثاين
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وبناء على ذلك، فإن نسبة الرجـال   .  يف املائة  ١,٨، ارتفعت النسبة إىل     ٢٠١٠فرباير  /شباط
  .وة الوالدية الذين يستفيدون من عالوة األمومة هي نفس نسبة الرجال الذين يتلقون العال

 عالوة األبوة  -٢  

". تدابري الـدعم لـصاحل األسـرة   "املزمع استحداثها جزءاً من  " عالوة األبوة "متثل    -١٦٤
ويتوقع أن تكون عالوة األبوة استحقاقاً جديداً يندرج يف إطار التأمني الـصحي يرمـي إىل        

لطفل والشخص الذي   ربط الصلة بني األب والطفل يف أبكر مرحلة من حياة الطفل، أو بني ا             
. يرعاه بصورة دائمة، فتحل رعايته حمل الرعاية الوالدية، يف املرحلة األولية بعد تويل رعايتـه              

من إجازة األبوة يف غضون ستة أسابيع بداية من         ) أب الطفل (ويتوقَّع أن يستفيد املؤمَّن عليه      
ة إىل األطفـال حـىت      بالنسب(ميالد الطفل أو يف غضون ستة أسابيع من بداية رعاية الطفل            

. ويتوقع أن متنح عالوة األبوة لفترة أسبوع منذ بداية إجازة األبـوة           ). بلوغهم سن السابعة  
 يف املائة من األساس     ٧٠ويتوقع أن تبلغ عالوة األبوة لكل يوم من أيام السنة التقوميية نسبة             

  . اليومي للحساب
، يف شكل   ٢٠٠٨نوفمرب  /لثاين تشرين ا  ١٩وصدَّقت احلكومة على هذه الوثيقة يف         -١٦٥

وأُدرج هذا التدبري، بصيغته املعلنة، يف مشروع القانون املتعلق بتعزيز وضع           . مبدأ عام للقانون  
وبلغ مشروع هذا القانون حالياً مرحلـة القـراءة األوىل وأُدرج يف            . األسر اليت تعيل أطفاال   

ويتوقف اعتماد  . ملان التشيكي جدول أعمال الدورة اخلامسة والسبعني جمللس النواب يف الرب        
ومن غري احملتمل أن ُيعتمد القـانون يف        . مشروع القانون هذا على اإلجراء التشريعي الالحق      

  .الدورة الربملانية احلالية

   من قائمة املسائل٢٩الرد على القضايا اليت أثريت يف الفقرة     

  النساء ذوات اإلعاقة  -١  
ء املزيد من العناية يف املستقبل إىل حالة النـساء ذوات         تود اجلمهورية التشيكية، إيال     -١٦٦

اإلعاقة عن طريق خطتها الوطنية إلتاحة تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة، اليت صادقت 
وسعياً لتحقيق هذه . ٢٠١٠مارس / آذار٢٩ املؤرخ ٢٥٣عليها احلكومة يف إطار القرار رقم 

احلكومي لألشخاص ذوي اإلعاقة بإجراء حتليـل       الغاية، كلَّفت اجلمهورية التشيكية اجمللس      
يركِّز حتديداً على النساء ذوات اإلعاقة من أجل الوقوف على ما إذا كانت توجد فوارق يف                
أوضاعهن مقارنة بالرجال وبأوضاع املرأة استناداً إىل نتائج الدراسات اليت أجراها خرباء يف             

واسـتناداً إىل  . هن يف سوق العمالة وأجورهناالحتاد األورويب ويف العامل، مبا يف ذلك أوضاع     
  . نتائج هذا التحليل، سُتتَّخذ تدابري حمددة ترمي إىل حتسني أوضاع النساء ذوات اإلعاقة
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ويف الوقت نفسه، طلبت احلكومة إىل أعضائها كافة، عند اعتماد مجيـع التـدابري                -١٦٧
ذوي اإلعاقة، أن حيرصـوا علـى       التنظيمية والتشريعية والعملية اليت تتصل حبياة األشخاص        

  . تكافؤ ظروف النساء ذوات اإلعاقة

  الالجئات  -٢  
تدابري تعكس احتياجات النساء  ) ٣٢٥/١٩٩٩القانون رقم   (يتضمن قانون الالجئني      -١٦٨

  :والفتيات حتديداً
ألسباب جديرة بالعناية هبا عناية خاصة، أو رداً على التماس عاجل مـن             "  

اية دولية، ترتب الوزارة إلجراء املقابلة، ويف حـدود         مقدم طلب للحصول على مح    
إمكاناهتا، الترمجة الشفوية من جانب شخص من نفس نوع جنس مقـدم الطلـب     

ويراعي مدير مركز االستقبال أو مركز إسكان الالجئني االحتياجات         ). ٢٣املادة  (
 قاصراً  اخلاصة ملقدمي طلبات احلصول على محاية دولية عندما يكون الشخص املعين          

 عاماً، أو امرأة حامالً، أو شخصاً ذا إعاقة، أو          ١٨غري مرافَق، أو شخصاً دون سن       
شخصاً تعرَّض للتعذيب أو لالغتصاب أو ألي ضروب خطرية أخرى من االعتـداء     

. النفسي أو البدين أو اجلنسي، وأي شخص آخر يف احلاالت اجلديرة بعناية خاصـة         
 عند استكمال اإلجراءات األولية، مبوجب قرار       ويودع الشخص القاصر غري املرافق،    

صادر عن حمكمة، يف مؤسسة تعليمية لتلقي الرعاية املؤسسية أو يف ظـل رعايـة               
  ".شخص ينص عليه قرار احملكمة

  ).٨١، املادة ٣٢٥/١٩٩٩قانون اللجوء رقم (
جرات   املهـا  -واستناداً إىل اللوائح السابقة الذكر، فإن أوضاع النساء الالجئـات             -١٦٩

وال سيما النساء الوحيدات الاليت يعلن أطفاالً، أو النساء ذوات اإلعاقـة واملـسنات، أو               (
  . حتظى بعناية أكرب وبدعم ومحاية نفسانيني يف إجراءات اللجوء) الشابات الوحيدات

وتنفذ إدارة مرافق الالجئني تدابري حمددة ترمي إىل توفري الدعم واحلماية لالجئني يف               -١٧٠
ق اإليواء التابعة هلا، مع توجيه العناية الواجبة لالحتياجات الفردية للنساء أو ألطفـاهلن              مراف

كما توىل عناية مكثفة إىل النساء بعد منحهن اللجوء كجزء من التحضريات اخلاصة             . حتديداً
ويف هذا الصدد، تعمل إدارة اللجوء واهلجرة       . بإدماجهن وإقامتهن يف مراكز إدماج الالجئني     

ابعة لوزارة الداخلية عن كثب مع إدارة مرافق الالجئني على اختيار السكن الالئق وتوفريه              الت
بيد أن استيفاء احتياجات السكن الفردية للنساء تقـوم إىل        . مبوجب خطة اإلدماج احلكومية   

 أي عرض مساكن مالئمة خمصصة إلدمـاج        -حد ما على احلالة املوضوعية لسوق السكن        
 إدارة مرافق الالجئني واملنظمات غري احلكومية على مساعدة املهاجرات يف           وتركِّز. الالجئني

ويـشمل  . إجياد منفذ إىل سوق العمالة ويف التحضري الكتفائهن االقتصادي الذايت مستقبالً           
كمـا هتـدف    . الدعم بصورة عامة جمموعة مالئمة من دورات تعلّم اللغة وإعادة التدريب          
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الاليت ُيعِلن أطفاالً إىل هتيئة البيئة التربويـة والتعليميـة الالزمـة            املساعدة املقدمة إىل النساء     
  .ألطفاهلن الذين هم دون السن الدراسي واألطفال يف سن الدراسة

وتركّز احملكمة اإلدارية العليا أيضاً، يف اختاذ قراراهتا، حتديداً على أوضاع ملتمسات              -١٧١
كامها، مبادئ توجيهية لتعميق اإلجـراءات      اللجوء يف بلداهنن األصلية؛ فقد وضعت، يف أح       

اليت تتخذها مجيع اهليئات اإلدارية املسؤولة عن القرارات املتعلّقة بإجراءات مـنح احلمايـة              
 أنه بوسـع النـساء      ٣٦٤/٢٠٠٤فقد رأت احملكمة اإلدارية العليا يف قرارها رقم         . الدولية

موعة بالذات، يف ظـل بعـض       تشكيل جمموعة اجتماعية، وقد يشكل انتمائها إىل هذه اجمل        
واعتمدت . الظروف، سبباً ملنحها اللجوء حىت وإن مل يتعرض أفراد اجملموعة كافة للمضايقة           

احملكمة اإلدارية العليا أحكاماً مماثلة يف قضايا كانت فيها ملتمسة اللجوء تتعـرض للعنـف               
عـين مبلتمـسات اللجـوء      ووفقاً ملوقف اجمللس األورويب بشأن الالجئني واملنفيني امل       . املرتيل

، ميكن تعريف العنف املـرتيل، يف بعـض         ١٩٩٧ديسمرب  /والالجئات، املؤرخ كانون األول   
احلاالت، بصفته اضطهاداً أو احتمال التعرض ملكروه شديد، حسب ما إذا كان البلد األصلي    

. للشخص مقدم الطلب قادراً على توفري احلماية من هذا السلوك ويرغب يف القيام بـذلك              
ويف هذا الصدد، مت جتاوز حاجز القطاع اخلاص الذي حيول دون إتاحة احلمايـة الدوليـة                
لضحايا العنف املرتيل، فأصبح باإلمكان منح ضحايا هذه الفئة من العنف اللجوء على أساس              

. س. ز.  أ ٤انظر، على سـبيل املثـال، احلكـم رقـم           . انتمائهم إىل فئة اجتماعية حمددة    
، والذي ميكن االطالع عليه على العنـوان        ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٩٢ املؤرخ   ٩٣-٣١/٢٠٠٩
قد راعت احملكمة اإلدارية العليا حالة االضطهاد الـشديد الـذي           و. cz.nssoud.www: التايل

. س. ز.  أ ٤ يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وذلـك يف احلكـم رقـم             امرأةتعرضت له   
على والذي ميكن االطالع عليه     ،  ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٤ املؤرخ   ٤٩-١٧٥/٢٠٠٧

، والذي منحت احملكمة مبوجبه اللجوء إىل زوجـة زعـيم           cz.nssoud.www: العنوان التايل 
  . سياسي بارز كان يدافع عن مصاحل جمموعته اإلثنية

  املهاجرات  -٣  
اجلمهوريـة  النساء أقلية ضمن عدد األجانب الذين يقيمون بشكل قـانوين يف            تعد    -١٧٢

، ومن بني إمجايل عدد األجانب الذين يقيمون بشكل قـانوين يف       ٢٠٠٨ففي عام   . التشيكية
 ١٧٣ ٨٧٧رجـالً و  )  يف املائة  ٦٠,٣بنسبة   (٢٦٤ ٤٢٤اجلمهورية التشيكية، كان هناك     

ل النساء كذلك أقلية من املهاجرين احملتجزين بـسبب         وتشكِّ. امرأة) يف املائة  ٣٩,٧بنسبة  (
 بسبب اهلجرة غـري     ٢٠٠٨ أجنبياً أوقفوا يف عام      ٣ ٨٢٩ فمن بني    -اهلجرة غري املشروعة    

رجـالً  )  يف املائـة ٧٠,٩حنو نسبة   (٢ ٧١٤املشروعة إىل اجلمهورية التشيكية، كان هناك       
  .طفالً)  يف املائة١,٦نسبة حنو  (٦١امرأة و)  يف املائة٢٧,٥حنو نسبة  (١ ٠٥٤و

ويشكل العنصر املُلِفت لالنتباه تدّني متثيل النساء يف أوساط الرعايا األجانب الذين              -١٧٣
 يف املائة   ٩٠,٤ نسبة   ٢٠٠٨فقد بلغت حصة الرجال يف هذه الفئة، عام         . تعرضوا للمقاضاة 
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). شخصاً باألرقام املطلقـة  ٨٢٠( يف املائة ٩,٦ونسبة النساء )  شخصاً باألرقام املطلقة  ٧ ٧٥٢(
 شخصاً؛ وكانت   ٣١١    ب، ارتفع عدد الرجال الذين تعرضوا للمقاضاة        ٢٠٠٧وباملقارنة مع عام    

 . شخصا٨٢ًنسبة النمو لدى النساء الالئي تعرضن للمقاضاة أبطأ، حيث بلغت 

 وُتنفـذ . وتشمل تدابري اإلدماج التركيز على دعم املهاجرات وإدماجهن يف اجملتمع           -١٧٤
وتتوقـف  . أنشطة اإلدماج يف املراكز اجملتمعية لألمهات من أجل دعم النـساء واألطفـال            

 الثقـايف يف    -تعلّم اللغة، والتوجيه االجتماعي     (املساعدة املالية املقدمة لتلقي مجيع الدروس       
على توفري الرعاية لألطفال حىت تتمكن النساء أيضا من االلتحاق هبذه           ) اجملتمع، وما إىل ذلك   

وتوزَّع عن طريق املنظمات اليت ال تستهدف الربح منشورات تشمل معلومات عن            . لدروسا
قضايا احلمل والوالدة وحقوق املهاجرات يف احلصول على االستحقاقات االجتماعية اليت تتعلـق             

وُتحسَّن كذلك املهارات املتعددة الثقافات لدى العاملني يف قطاع الـصحة واملـربني             . باألمومة
  . ئيني االجتماعيني وغريهم، لتمكينهم من احترام خصوصيات املهاجرات الثقافيةواألخصا

  معاشات املسنات  -٤  
يتوقف استحقاق املعاشات على شرط مسبق يتعلق بفترة التأمني وعلى بلوغ سـن               -١٧٥
  ). عاما٦٥ًأي سن التقاعد، أو سن مشتق من سن التقاعد أو سن (معينة 
، بدأ نفاذ املرحلة األوىل من إصالح املعاشـات،         ٢٠١٠اير  ين/ كانون الثاين  ١ويف    -١٧٦

 املتعلق بالتأمني على    ١٥٥/١٩٩٥ الذي يعدِّل القانون رقم      ٣٠٦/٢٠٠٨بتنفيذ القانون رقم    
 بـشأن تنظـيم وتـوفري الـضمان         ٥٨٢/١٩٩١املعاشات، بصيغته املعّدلة، والقانون رقم      

وستنتج عن هذا القانون أمور منـها       . االجتماعي، بصيغته املعدلة، وبعض القوانني األخرى     
 عاما بالنسبة إىل الرجال والنساء الـاليت ال ُيعلْـن   ٦٥الزيادة التدرجيية يف سن التقاعد ليبلغ   

 عامـاً   ٦٣ عاماً للنساء الالئي يعلن طفلني، و      ٦٤أطفاالً والنساء الاليت يعلن طفالً واحداً، و      
. نساء الاليت يعلن ما ال يقل عن أربعة أطفـال          عاماً لل  ٦٢للنساء الاليت يعلن ثالثة أطفال، و     

وبناء على ذلك، سُيحتفظ بعالوة يف شكل سنوات ُمضافة للفترة اليت تقضيها املرأة يف تربية               
، ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١وبداية من   . طفل بالنسبة إىل النساء فقط يف إطار هذه املرحلة        

يف ضوء تقيـيم    ) أو جزئية (إعاقة كاملة   ستكون السن اليت تقضي بفترة إضافية الستحقاق        
سيكون سن التقاعد للرجـال  (النسبة املئوية الستحقاق اإلعاقة، موحَّدة بني الرجال والنساء    

  ).والنساء هو نفسه بالنسبة إىل النساء الاليت ُولدن يف نفس التاريخ ومل ُيعِلن أي طفل

  الصحة  -كاف   

   من قائمة املسائل٣٠الرد على املسائل املُثارة يف الفقرة     
 يف  ١٤٢٤، القرار   ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣اعتمدت احلكومة التشيكية، يف       -١٧٧

الذي عاجل  (أعقاب مبادرة صادرة عن وزير حقوق اإلنسان وجملس احلكومة حلقوق اإلنسان            
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، أعربت فيه احلكومة عن أسفها لألخطاء الفرديـة الـيت جـرى             )هذه املسألة لفترة طويلة   
ورحَّب اجلمهور  . قوف عليها يف تعقيم بعض النساء مبا يتعارض مع توجيه وزارة الصحة           الو

وتقتـرح هـذه    . )١٤(والنساء املعقمات باالعتذار وباخلطوات األوىل املتخذة يف هذا الصدد        
  .املبادرة أيضا اختاذ خطوات وإجراءات إضافية لضمان عدم تكرار هذه األفعال مستقبالً

 اإلعداد الختاذ قرار احلكومة، مل جيرِ التوصل إىل اتفـاق بـشأن             ومع ذلك، وعند    -١٧٨
. تعويض الضحايا مالياً، أو بشأن مسألة إصدار مرسوم يتعلق بالتعقيم حيل حمل التوجيه احلايل             

وبسبب سحب القانون املتعلق باخلدمات الصحية احملددة، الذي كان يهدف إىل أمور منـها             
  . األفق أي تغيري بشأن التشريعتناول جراحة التعقيم، مل يلح يف

، وّجهت وزير   ٢٠٠٩نوفمرب  /وكانت احلكومة، يف قرارها الصادر يف تشرين الثاين         -١٧٩
الصحة إىل اختاذ إجراءات لتيسري رصد ممارسة التعقيم غري املشروع ومنع تكرار حاالت مماثلة 

تها هيئة استشارية تتصل    ويتعلق ذلك أساساً مبعلومات بشأن تنفيذ تدابري اقترح       . يف املستقبل 
احملفـل  "بالتعقيم غري املشروع وفعالية هذه التدابري، وإدماج مسألة التعقيم يف جدول أعمال             

، واالتصال مباشرة باملنظمات اخلاضعة إلدارة الوزير واالتصال، عن طريق السلطات           "املهين
اية يف جمال طـب النـساء       اإلقليمية، باملرافق الصحية يف اجلمهورية التشيكية اليت ُتقدم الرع        

  .والوالدة بغية التحقق من االمتثال للوائح القانونية يف حاالت التعقيم
وَعِقب ذلك، قدم وزير الصحة معلومات إىل احلكومة عن تنفيذ هذه التدابري أثنـاء                -١٨٠

واختذ الوزير خطوات إلذكاء الوعي العـام       . ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٥اجتماع ُعقد يف    
 ٢٠١٠أبريل /، يف نيسان"مستشار املريض"يق موقعه على شبكة اإلنترنت ونشر دليل عن طر

  .وتوزيعه منذئذ
وكما أُشري إىل ذلك سابقاً، ُوجَِّهت تعليمات إىل وزير الصحة يف قرار احلكومـة،                -١٨١

ويف هذا الصدد، جرى التحقق من      . بالتحقق من االمتثال للقانون عند إجراء عمليات التعقيم       
يل أفرقة التعقيم ملناقشة طلبات التعقيم املقّدمة واملوقعة من صاحبة الطلـب، وإعـداد              تشك

وأُكّد كذلك  . حماضر اجتماعات أفرقة التعقيم، واالحتفاظ هبذه احملاضر وفقاً للتشريع املنطبق         
 من جملة الـصحة     ٨/٢٠٠٧اللجوء إىل املوافقة املستنرية وفقاً للنموذج الصادر يف العدد          

وباإلضافة إىل ذلك، يستخدم بعض املؤسسات منوذجاً للموافقة املستنرية         .  للوزارة التابعة
  . املوسعةهبصيغت
وميكن أن يستنتج من ذلك أن التدابري املتخذة هي تدابري فعالة ملنع التعقـيم غـري                  -١٨٢

ومع ذلك، مل توضع آليات حمددة للتعويض ومل ُيعتمد تشريع جديد، رغم التفكري             . املشروع
  . هذا األمر مستقبالًيف

__________ 

  .>idnews?asp.news/net.ipsnews.www://http=49444<انظر كذلك الرد على العنوان التايل  )١٤(
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   من قائمة املسائل٣١الرد على املسائل املُثارة يف الفقرة     

  الربامج اليت ُتعاجل احلالة الصحية لنساء الروما  -١  
ال ُيراَعى االنتماء اإلثين أو غريه من االنتماءات يف اجلمهورية التشيكية عند تـوفري                -١٨٣

 يف احلق يف تلقي الرعاية الصحية باالسـتناد إىل          إذ يتساوى مجيع املواطنني   . الرعاية الصحية 
وباملثل، ال فرق يف اجلمهورية التـشيكية بـني         . آخر ما توصلت إليه معارف العلوم الطبية      

  .الرعاية الصحية املقدمة إىل النساء يف املدن ونظرياهتن يف األرياف
دمي نفس نوعية    املعين بالتأمني الصحي العام على تق      ٤٨/١٩٩٧وينص القانون رقم      -١٨٤

وُيغطَّى التأمني الـصحي للمـرأة      . الرعاية الصحية إىل مجيع النساء يف اجلمهورية التشيكية       
وتـدفع  . يف اجلزء اآلخـر    العاملة، على ِغرار الرجل، من دخلها جزئياً ومن صاحب عملها         

النـساء  وحيق جلميع   . الدولة التأمني الصحي لألمهات أثناء إجازة األمومة واإلجازة الوالدية        
 عاماً،  ١٥تلقي الرعاية الوقائية لدى أخصائي طب نساء مرة يف السنة بداية من بلوغهن سن               

وشبكة املرافق الصحية يف اجلمهورية التشيكية كثيفـة    . والرعاية يف املستوصفات أثناء احلمل    
جداً؛ وتوازي نسبة السكان لكل طبيب عام وطبيب أخصائي املتوسط املُبلغ عنه يف الـدول               

 ويستويف معدل السكان بالنسبة إىل عدد األسِّـرة الداخليـة يف املرافـق              .ألوروبية املتقدمة ا
الصحية استيفاء تاما احتياجات الرعاية الصحية يف املناطق احلضرية واملناطق الريفية؛ وحالياً            
ال تواجه الرعاية الصحية املقدمة إىل النساء يف أقسام طب النساء والوالدة يف مستـشفيات               

. املناطق الريفية ما تواجهه مستشفيات املناطق احلضرية من مشاكل ترتبط بطفرة اإلجنـاب            
ويف جمـال   . وُتغطَّى الرعاية الصحية الالزمة فيما يتصل بالوالدة ورعاية املواليد تغطية كاملة          

الدة توفري الرعاية املهنية الطارئة السابقة لدخول املستشفى، واليت تشمل نقل املرأة احلامل للو            
خمس عشرة دقيقة بداية من تلقـي املكاملـة يف            بيف مستشفى، فقد ُحدِّدت الفترة القصوى       

  .حاالت الطوارئ، وينطبق ذلك على مجيع مناطق اجلمهورية التشيكية
املساعدين الصحيني واالجتمـاعيني    " أدناه تفاصيل عن مشروع      ٣٣وترد يف الفقرة      -١٨٥

لذي يتناول خصائص االستفادة من الرعاية الـصحية يف         ، ا "يف املناطق اليت تتعرض لإلقصاء    
  .جمتمعات الروما املستبعدة

  املسنات  -٢  
ففي اجلمهورية التشيكية، توجد    . ال ُترَصد احلالة الصحية للمسنات بصورة منفصلة        -١٨٦

برامج للفحص الطيب ترمي إىل الكشف املبكِّر عن أكثريـة أمـراض الـسرطان انتـشاراً                
.  املـستقيمي  -قصي سرطان الثدي وسرطان الرحم وسرطان القولـون         وتشخيصها، مثل ت  

ورغم أن برامج الفحص هذه ال تستهدف املسنات فقط، فإن بعض هذه الفحوص ُتجـرى               
وجتري عملية تقصي سرطان الثدي كل سنتني بداية من بلوغ املـرأة            . هلن بشروط تفضيلية  

جلميع النساء تلقي فحص وقائي وحيق .  عاماً، دون فرض أي قيود أخرى على السن       ٤٥سن  
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. ويشمل هذا الفحص تقصي سرطان عنق الـرحم      . لدى أخصائي طب نسائي مرة يف السنة      
وحيق . ٢٠٠٩ املستقيمي يف اجلمهورية التشيكية منذ عام        -وجيري تقصي سرطان القولون     

ذه  عاماً؛ وميكن أن تشمل ه     ٥٠جلميع املواطنني تلقي فحوص وقائية بدايةً من بلوغهم سن          
  ).مرة كل عشر سنوات( عاماً تقصي تنظري القولون ٥٥الفحوص بدايةً من سن 

  املرأة الريفية ونساء الروما  -الم   

   من قائمة املسائل٣٢الرد على املسائل املُثارة يف الفقرة     
ُتنفَّذ مشاريع وزارة الزراعة بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية العاملة يف املنـاطق               -١٨٧
ية من أجل كفالة انتشار الوعي إىل أقصى حد ممكن يف املناطق الريفية وحتقيق التنميـة                الريف

  :الريفية بصورة عامةً، وهذه املنظمات هي
  الرابطة املدنية للمساعدة •
  بيت القديسة آنييس، وهي مؤسسة ال تستهدف الربح •
  مركز املزارعني، وهي منظمة أهلية •
 كثب مع بعضها البعض وتنفذ مـشاريع تـؤثر       وتعمل املنظمات غري احلكومية عن      -١٨٨

  :وتشمل هذه املنظمات ما يلي. بصورة إجيابية يف تكافؤ الفرص بني النساء والرجال
   توفري املقاعد واملوائد والزوايا اخلاصة باألطفال-املرافق القروية  •
 التجول يف الريف مشياً، ركـوب       -الرحالت اُألسرية   (نصب الالفتات السياحية     •

  )اتالدراج
  املنتزهات، والتشجري •
  بناء منتزه ملمارسة األنشطة الرياضية والثقافية •
  الدورات التدريبية •
  تطوير السياحة •
  .دعم احلفاظ على التقاليد الشعبية كجزء من التنمية اإلقليمية •
وتعكف هذه املنظمات اليت ال تستهدف الربح على دعم األشخاص ذوي اإلعاقـة               -١٨٩

وجتري مساعدة هذه املنظمات غـري      . ت احملرومة اجتماعياً وللمسنني   وتوفري املساعدة للطبقا  
احلكومية والتعاون معها يف جمال التوعية يف األوساط الريفية، اليت تشمل احترام تكافؤ الفرص   

: وتتيح وزارة الزراعة املعلومات الالزمة يف اجملاالت التالية بصفة خاصة         . بني النساء والرجال  
إعادة التدريب والقضايا االجتماعية واِملنح يف سياق التوقف املبكر عن القيام العمالة والتعليم و
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وتتعاون هذه  ). ٦٩/٢٠٠٥مبوجب الالئحة رقم    (باألنشطة الزراعية بسبب التقدم يف السن       
املنظمات اليت ال تستهدف الربح مع منظمات شبيهة يف النمسا، حيث يوجد اهتمام مشترك              

  . ب املتعلقة حبياة الريفيات وتعزيز هذا التعاونبتبادل املعلومات والتجار
وَشِملَت مشاريع ناجحة أخرى يف إطار التنمية الريفية يف منطقة أخرى منحة قُدِّمت      -١٩٠

إىل بلدية ناسافركي لتهيئة الفضاء االجتماعي الالزم للتنمية الثقافية واالجتماعية اليت يتوخاها            
هتيئة أماكن تتيح للسكان إمكانيـة تنظـيم أحـداث          وساعدت املنحة على    . اجملتمع احمللي 

ويف . كما أسهمت املنحة يف تطوير حيـاة النـوادي يف القريـة           . اجتماعية وثقافية خمتلفة  
ليشتيشي، قُدِّمت منحة لتحويل مبىن سكين سابق إىل مرفق متعدد األغـراض يلتقـي فيـه                

رية يتوفر فيها االتصال بشبكة     كما ُشيِّدت مكتبة بلدية يف الق     . السكان على خمتلف أعمارهم   
]. شبيه بالتعميد العلماين  " [الترحيب باملواطنني اجلُدد  "اإلنترنت وقاعة إلقامة احلفالت املخصصة إىل       

  .وَشِمل الربنامج أيضاً هتيئة مسار طوله عشرة كيلومترات يدَعم كذلك السياحة اإلقليمية

  ة املسائل من قائم٣٣الرد على املسائل املُثارة يف الفقرة     
الصحة والـسكن   (ال ُتجمَّع اإلحصاءات يف اجلمهورية التشيكية يف هذه اجملاالت            -١٩١

بيد أن املعلومـات املتاحـة      . بطريقة منهجية استناداً إىل االنتماء القومي أو اإلثين       ) والعمالة
  .ُتستمَّد من حتاليل اخلرباء ودراساهتم

، فإن اجلمهورية التشيكية مستعدة للتركيـز       )١٢انظر الرد يف الفقرة     (وكما أسلفنا     -١٩٢
  .٢٠١٣-٢٠١٠على حالة نساء وفتيات الروما يف الفترة 

  صحة نساء وفتيات الروما  -١  
سـكان  "ُجّمعت املعلومات املتعلقة بصحة سكان الروما يف إطار مشروع البحث             -١٩٣

هـو جـزء مـن     و)١٥("٢٠٠٩ التقرير الوطين لعام    -الروما والصحة، اجلمهورية التشيكية     
، وهو مشروع موَّله االحتـاد      " حتليل للحالة يف أوروبا    -مشروع الصحة األورويب والروما     "

 ١٦ شخصاً جميبا تزيد أعمـارهم علـى         ٦٧٧وَشِمل البحث   . األورويب يغطي سبعة بلدان   
 جميبـا   ٣٢٧ يف املائة رجاالً، وكانت أعمار       ٥٤,٧ يف املائة نساء و    ٤٥,٣عاماً، منهم نسبة    

وسلَّط .  يف املائة إناثا٤٤,١ يف املائة ذكورا و٥٥,٩ عاماً، منهم نسبة ١٥ بني صفر و   تتراوح
واسـتنتج          . البحث الضوء بصورة واسعة على صحة سكان الروما يف اجلمهورية التـشيكية           

    احلالة الصحية العامة للروما مواتية جداً على ما يبدو أثناء الفترة الـيت مشلـها البحـث               "أن  
وفيما يتعلق بصحة نساء الروما، ثََبت، على ِغرار أغلبية السكان، أن الفوارق يف    ). ٦٩. ص(

وتعاين املرأة عـادة    . تقييم احلالة الصحية الراهنة بني الرجال والنساء هي فوارق طفيفة جداً          

__________ 

)١٥( Ed. Fondation Secretriado Gitano, Madrid 2009. See http://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-

romske-komunity/dokumenty/Sastipen.pdf (in Czech).  
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 ٣٠ يف املائة لدى الرجال و     ٢٠بنسبة  (أكثر من الرجال بعض الشيء من تراكم عدة أمراض          
ومن بني فرادى األمراض واملشاكل الصحية، ُتعاين املـرأة بـصورة           ).  املائة لدى النساء   يف

، والصداع النصفي   ) يف املائة لدى النساء    ١٧ يف املائة لدى الرجال و     ٩(أوضح من االكتئاب    
وُتعاين نساء الروما مـن     ).  يف املائة لدى النساء    ٣٥ يف املائة لدى الرجال و     ٢١(أو الصداع   

وحتـّد نـسبة   ).  يف املائة١٥ يف املائة مقابل ٢٢بنسبة (ضغط الدم أكثر من الرجال    ارتفاع  
 يف ٢٨(أكثر بقليل من النساء مقارنة بالرجال من أنشطتهن اليومية بسبب مضاعفات صحية             

وُيالَحظ يف االستنتاجات اليت تتعلق بالسكان      ).  يف املائة لدى الرجال    ١٩املائة لدى النساء و   
اسة وقفت على التدهور الواضح املبكِّر يف صحة أفراد الروما، اليت تنطلـق يف   ككل، أن الدر  

وينتشر التدخني لدى أفراد الروما؛     ).  عاماً ٥٩-٤٥(سن مبكرة أثناء مرحلة متوسط العمر       
  .وتزيد نسبة املدخنني يومياً بعدة أضعاف على ما هي عليه لدى أغلبية السكان

التقارير املتعلقـة حبالـة     " نساء وبنات الروما يف      وترد معلومات إضافية عن صحة      -١٩٤
وتبني هذه املعلومات أن أفراد الروما املستبعدين اجتماعياً يقللون من شأن           ". جمتمعات الروما 

 وال يكترث العديد منهم بفحوصهم الوقائية وال يتصلون بالطبيب إال عنـدما             -أثر الوقاية   
ئص األوضاع الصحية جملتمعات الروما اليت يتعرضون ملشاكل صحية؛ كما تشكِّل بعض خصا

بالنسبة إىل  (تبعث على القلق عدم احترام النظم العالجية، واألخذ بعادات غذائية غري مناسبة             
  .، وكثرة حاالت احلمل لدى الشابات)كال اجلنسني

، مـشروع املـساعدين     ٢٠٠٨ومن أجل حتسني صحة الروما، اعُتمد، يف عـام            -١٩٥
يني يف املناطق اليت تتعرض لإلقصاء، غطّى ستة أقاليم مـن اجلمهوريـة             الصحيني واالجتماع 

ومشل املشروع برناجماً رائداً الستحداث وظائف اعتمـاد مـساعدين صـحيني            . التشيكية
واجتماعيني للمساعدة يف أنشطة الوقاية والتسجيل لدى األطباء وشركات التأمني، ومـا إىل        

  .دة عدد هؤالء املساعدينومثة حاجة واضحة حالياً إىل زيا. ذلك

  تشغيل نساء وبنات الروما  -٢  
ينبغي اإلشارة، على غرار الرعاية الصحية، إىل النقص الـذي تـشهده البيانـات                -١٩٦

اإلحصائية املتعلقة بنسبة تشغيل رجال ونساء الروما حتديداً، ألن مكاتب العمالة ال حتـتفظ              
حتسني فرص العمل   : اجلمهورية التشيكية  "وتفيد دراسة . بإحصاءات قائمة على األصل اإلثين    

أن نسبة البطالة   ) ٩. ، ص ٢٠٠٨البنك الدويل، مكتب احلكومة، براغ      " (لدى أفراد الروما  
  .٥انظر اجلدول . بني نساء ورجال الروما أعلى بكثري من املتوسط التشيكي
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  ٥اجلدول 
  أفراد الروما مقابل املتوسط الوطين: مؤشرات وضع سوق العمل

 السكان نسبة العمالة مقارنة بعدد  العاملة القوىاملشاركة النسبية يف   ة البطالةنسب

 الروما 
اجلمهورية 
 الروما التشيكية

اجلمهورية 
 الروما التشيكية

اجلمهورية 
 التشيكية

سن فئة السكان العاملة 
 ٦٦,١ ٣٩,١ ٦٩,٩ ٤٤,٢ ٥,٤ ١١,٧ ) عاما٦٤ً-٢٥(

       نوع اجلنس

 ٧٤,٨ ٥٥,٠ ٧٨,١ ٦١,٣ ٤,٣ ١٠,٣ رجال

 ٥٧,٣ ٢٦,٣ ٦١,٥ ٣٠,٥ ٦,٨ ١٤,٠ نساء

  .٢٠٠٨الروما يف عام جمتمعات تقرير عن حالة   :املصدر
  /أيـار ، وتعـود أرقـام الرومـا إىل         ٢٠٠٧تعود أرقام اجلمهوريـة التـشيكية إىل عـام            :ملحوظة

  .٢٠٠٨مايو 

 يف  ٥٧ حيث أن نسبة     -ووفقاً للدراسة، فإن تشغيل الروما يف سوق العمالة متدن            -١٩٧
ال تشارك يف سوق العمالة، أي أن       )  عاماً ١٥أكثر من   (املائة من أفراد الروما يف سن العمل        

  . أفرادها عاطلون عن العمل أو يبحثون عنه
 على أن إحـدى     ٢٠٠٨وينص التقرير املتعلق حبالة جمتمعات طوائف الروما يف عام            -١٩٨

 جمموعة األمهات الاليت استنفدن لتوهن اإلجـازة        أضعف اجملموعات يف هذه اجملتمعات هي     
وكثرياً ما تكـون    . الوالدية ويسعني للعودة إىل سوق العمل بعد رعاية أطفاهلن لفترة طويلة          

وكثرياً ما تكون لـديهن شـروط       . هلذه النساء خربة عمل حمدودة ومستويات مهارة متدنية       
ازن بني حياهتن املهنيـة وحيـاهتن   حمددة تتعلق بساعات العمل بسبب حاجتهن إىل حتقيق تو    

ويف هذا الصدد، متيل نساء الروما إىل العمل لبعض الوقت، وهو أمر غري متعـارف         (األسرية  
  ).عليه بالنسبة إىل املهن اليت تتطلب مهارات منخفضة يف اجلمهورية التشيكية

العمـل  ، سعت دوائر العمالة العامة إلدماج أفراد الروما يف سوق           ٢٠٠٨ويف عام     -١٩٩
 منظمة غري   ٥١ منظمة تابعة ألصحاب العمل، و     ٢٣١ منظمات، منها    ٣١٠بالتعاون مع حنو    

ويرد أدناه ختمني مدروس أعّده خرباء مكاتب العمالة        .  منظمة خاصة بالروما   ٢٦حكومية و 
بشأن عدد أفراد الروما الذين يبحثون عن عمل والذين أدرجوا يف إطار صكوك سياسـات               

  .)١٦(التوثيق الفعالة

__________ 

 حبالة جمتمعات الرومـا يف      معلومات من وزارة العمل والشؤون االجتماعية بشأن التقرير املتعلق        " :املصدر )٦(
وجرى احلصول على البيانات الكمية عن طريق استبيان لدراسة استقصائية أجريت علـى             . "٢٠٠٨عام  

 .٢٠٠٩الصعيد اإلقليمي لتنفيذ خطة العمل املعنية بعقد إدماج الروما يف عام 
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  ٦اجلدول 
  )ختمني مدروس(الباحثون عن عمل من أفراد الروما 

  اخلدمات اجملتمعية
  فرص عمل فعالة

 أنشطة أخرى  إعادة التدريب  اجتماعياً
سياسة التوظيف 

 اجملموع النساء اجملموع النساء اجملموع النساء اجملموع النساء اجملموع الفعالة

 ١ ٩٨٢ ٧٠ ١٨٠ ١٨٥ ٥٠٥ ٤١ ١٤٣ ٤٤٧ ١ ١٥٤ 

) املمول من االحتاد األورويب   " (اإلدماج االجتماعي وتكافؤ الفرص   "وُصمِّم برنامج     -٢٠٠
الذي يهدف  " الروما"من أجل تعزيز اإلدماج االجتماعي؛ كما يتضمن هذا الربنامج، برنامج           

ويهدف الربنامج إىل إدماج أفـراد      ". تعزيز اإلدماج االجتماعي جملتمعات الروما احمللية     "إىل  
جمتمعات الروما املستبعدة اجتماعياً يف اجملتمع عن طريق كفالة إتاحة اخلـدمات ونوعيتـها              
ومراقبتها، مبا يف ذلك القضاء على احلواجز اليت حتول دون وصـوهلم إىل جمـايل التعلـيم                 

 مليار كرونة تشيكية    ١,١وُخِصصَّ مبلغ يناهز    . والعمالة، واالستفادة من دعم االستثمارات    
والسلطة املسؤولة عن إدارة هذا الربنامج هـي وزارة         . ٢٠١٣-٢٠٠٧ال للفترة   يف هذا اجمل  

وأُنشئ فريـق  . العمل والشؤون االجتماعية، اليت ُيتوقع أن تكون هلا إحصاءات أكثر تفصيالً         
عامل مشترك بني اإلدارات ُيعىن بقضايا الروما، من جانب سلطة إدارة الربنامج اليت تتـوىل               

  . إدارته أيضاً
وفيما يتعلق بالتمييز ضد نساء الروما يف جمال عالقات العمل، مل تتلـق سـلطات                 -٢٠١

  .تفتيش العمل أي شكاوى أثناء الفترة املشمولة باملتابعة

  السكن  -٣  
فمن جهة، هناك املشاكل اليت     . فيما يتعلق بسكن أفراد الروما، ينبغي النظر يف فئتني          -٢٠٢

الذين يعيشون يف املناطق اليت تتعرض لإلقصاء االجتماعي،        يعاين منها أفراد الروما املهمشني      
ومن جهة أخرى، هناك ظروف سكن الروما الذين يعيشون خارج هذه املناطق ويدجمون يف              

وهتدف اجلهود اليت تبذهلا الدولة إىل معاجلة الوضع الـذي تواجهـه            . اجملتمع األوسع نطاقاً  
ذي ترصده وتقيمه التقارير السنوية املعنية حبالة       والسكن هو أحد اجملاالت ال    . اجملموعة األوىل 
  .جمتمعات الروما

 املعين حبالة جمتمعات الروما، فإن أفـراد الرومـا          ٢٠٠٨وكما يالحظ تقرير عام       -٢٠٣
املستبعدين ال يزالوا حيتلون مواقع هامشية يف سوق السكن، حيـث يتعرضـون بـسهولة               

ق بالسكن، يوجد اجتاه متزايد للفصل املكـاين        وفيما يتعل . للحواجز اهليكلية وأوجه التفاوت   
وكثرياً ما تؤثر نوعية السكن     .  املناطق املستبعدة اجتماعياً   ساكينوللتدهور االجتماعي لدى    

مثل الصحة وفـرص التعلـيم وأنـشطة        (املتدهورة سلباً يف جماالت أخرى من حياة الروما         
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دة اجتماعياً واتـساع رقعـة هـذه       وتسعى الدولة أساساً ملنع ظهور مناطق مستبع      ). الترفيه
. املناطق، بطرائق منها أنشطة الوكالة اجلديدة لإلدماج االجتماعي يف مناطق سكن الرومـا            

وتعمل الوكالة على تعزيز التخطيط اإلقليمي اجملتمعي الفعال وتنفيذ تدابري حمددة ترمـي إىل              
  . مساعدة سكان اجملتمعات املستبعدة

هنة يف زيادة اإلمداد بالسكن الالئق بالنسبة إىل األسر املعيشية          وتتمثل التحديات الرا    -٢٠٤
املنتمية إىل الروما، ومكافحة التمييز واملمارسات غري القانونيـة الـيت           ذات الدخل املنخفض  

تتبعها كيانات يف سوق السكن، وتنفيذ الربامج االجتماعية اليت هتدف إىل حتـسني الوضـع           
وإىل تطوير املهارات الالزمة إلجياد سكن واحملافظة عليه يف          االقتصادي للروما    -االجتماعي  

وسيتوقف جناح هذه التدابري بقدر كبري على رغبة السلطات احلكومية          . سوق سكن منفتحة  
  .احمللية واستعدادها للمشاركة يف تنفيذ االستراتيجيات والتدابري يف قطاع السكن

عنف، مبا يف ذلك نقلهن إىل بلدان أخـرى         محاية نساء وفتيات الروما من مجيع أشكال ال         -٤  
  ألغراض االستغالل اجلنسي واالقتصادي

قائمـة  ) أو إحصاءات (ال حتتفظ اجلمهورية التشيكية، كما ذُكر سابقا، بسجالت           -٢٠٥
إىل جانـب   ( املرضية   -وتعترب الدعارة عادةً إحدى الظواهر االجتماعية       . على األصل اإلثين  

اليت كثرياً ما تشهدها املناطق املستبعدة      ) دمان الكحول واملقامرة  إساءة استعمال املخدرات وإ   
وبإمكان فتيات ونساء الروما أيضاً االتصال باألخصائيني االجتماعيني امليـدانيني          . اجتماعياً

ومن بني مجيع احلاالت . اليت تتعرض للمشاكل املتعلقة بالدعارة) الروما(العاملني يف جمتمعات 
 يف املائـة             ١، مشلت الـدعارة نـسبة       ٢٠٠٨ئيون االجتماعيون يف عام     اليت عاجلها األخصا  

  .)١٧() حالة٥١أي (
ووفقاً ملعلومات قدمتها وزارة الداخلية، عادة ما تقع نساء قادمات من بلدان أخرى               -٢٠٦

  .ضحية االجتار) كثرياً ما تكون بعيدة جداً(
 من ضحايا االجتار وضحايا العنـف       وتقدم اجلمهورية التشيكية منحاً ملساعدة كل       -٢٠٧

)         عن طريق وزارة الداخلية مـثالً     (وتكون هذه املساعدة يف شكل متويل مشروع        . ضد املرأة 
  ).االجتماعية عن طريق وزارة العمل والشؤون(أو تقدمي اخلدمات االجتماعية ذات الصلة 

 ٨ و ٧ية يف اجلـدولني     وترد املساعدة االجتماعية املقدمة يف شكل خدمات اجتماع         -٢٠٩
  .لك املساعدة لنساء وبنات الروماوتتيح هذه الربامج كذ. أدناه

__________ 

 . عن حالة جمتمعات الروما يف اجلمهورية التشيكية٢٠٠٨تقرير عام  )٧(
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  ٧اجلدول 
  "اخلدمات االجتماعية لضحايا االجتار"املقدمة يف إطار نح امل

  بالكرونة التشيكية٢٠٠٩جمموع املنح يف عام   االجتماعيةاخلدمات

 ١ ٠٧٠ ٠٠٠ املالجئ

 ٢ ٨٥٦ ٥٠٠ املساعدة يف حاالت الطوارئ

 ١ ٠٠٠ ٠٠٠ املشورة االجتماعية

 ٤ ٩٢٦ ٥٠٠ اجملموع

 ٢٠٠٩عدد اخلدمات يف عام  اخلدمات االجتماعية

 ١ املالجئ

 ٢ املساعدة يف حاالت الطوارئ

 ٢ املشورة االجتماعية

 ٥ اجملموع

  ٨اجلدول 
  "اخلدمات االجتماعية لضحايا العنف املرتيل"املقدمة يف إطار نح امل

  بالكرونة التشيكية٢٠٠٩جمموع املنح يف عام  االجتماعيةاخلدمات 

 ١٤ ٠٤٠ ٠٠٠ املالجئ

 ١٥ ٩١٤ ٦٣٩ مراكز التدخل 

 ٥٨٥ ٧٤٤ املساعدة يف حاالت الطوارئ

 ٦ ٥٥٥ ٢٠٠ املشورة االجتماعية

 ٣ ٧٢٣ ٠٠٠ األزمات التدخل عن طريق املكاملات اهلاتفية يف حالة

 صفر برامج التوعية أو االتصال

 ٤٠ ٨١٨ ٥٨٣ اجملموع

 ٢٠٠٩عدد اخلدمات يف عام  اخلدمات االجتماعية

 ١٤ املالجئ

 ١٦ مراكز التدخل 

 ٢ املساعدة يف حاالت الطوارئ

 ١٢ املشورة االجتماعية

 ٢ األزمات التدخل عن طريق املكاملات اهلاتفية يف حالة

 ١ برامج التوعية أو االتصال

 ٤٧ اجملموع
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   من االتفاقية٢٠ من املادة ١رة تعديل الفق  -ميم   

   من قائمة املسائل٣٤الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     
أيدت اجلمهورية التشيكية ملدة طويلة قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة الداعيـة              -٢١٠

، وأعدت وزارة اخلارجية مقترحاً ستناقشه احلكومة والربملـان       . إىل املوافقة على هذا التعديل    
، على احلكومة اجلديدة مث على      ٢٠١٠مايو  /أياروسُيعرض بعد االنتخابات املزمع عقدها يف       

  .٢٠١٠ويتوقع أن ُتستكمل العملية برمتها حبلول هناية عام . الربملان للموافقة عليه

        


