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ل اتفاقية القضاء على مجيع أشكا
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة السابعة واألربعون

  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ٢٢-٤

مـن   ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة              
  االتفاقية

   ضد املرأةلقضاء على التمييزاملالحظات اخلتامية للجنة املعنية با    

  التشيكيةاجلمهورية     
نظرت اللجنة يف تقرير اجلمهورية التشيكية اجلامع للتقريـرين الـدوريني الرابـع               -١

 تـشرين   ١٤املعقـودتني يف     ،٩٥٧ و ٩٥٦ يف جلـستيها     (CEDAW/C/CZE/5)واخلامس  
وترد قائمة املسائل واألسـئلة     ). SR.957 و CEDAW/C/SR.956انظر   (٢٠١٠أكتوبر  /األول

، وترد ردود اجلمهوريـة التـشيكية يف        CEDAW/C/CZE/Q/5اليت أعدهتا اللجنة يف الوثيقة      
  .CEDAW/C/CZE/Q/5/Add.1الوثيقة 

  مقدمة  -ألف   
يرين الدوريني  تقريرها اجلامع للتقر  لتقدميها  لدولة الطرف   ُتعرب اللجنة عن تقديرها ل      -٢

واتبع املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنـة       ُمختصراً  الرابع واخلامس، الذي جاء مفصالً و     
إلعداد التقارير، وتضمن إشارات إىل املالحظات اخلتامية السابقة للجنة، وذلك على الـرغم        
 من عدم تضمني التقرير إحصاءات مصنفة حسب اجلنس وبيانات نوعية عن وضع املـرأة يف              

بعض اجملاالت املشمولة باالتفاقية، وال سيما فيما يتعلق بالنساء الـاليت ينـتمني إىل فئـات      
وُتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف ملا قدمته من ردود خطية مفصلة علـى              . حمرومة
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 قائمة املسائل واألسئلة اليت أثارها الفريق العامل ملا قبل الدورة التابع للجنة، كما ُتعرب عن              
تقديرها للعرض الشفوي الذي قدمه وفد الدولة الطرف وللردود الصرحية على األسئلة الـيت              

  .طرحتها اللجنة
وُتثين اللجنة على الدولة الطرف إليفادها وفداً من اخلرباء املتخصصني يف اجملـاالت               -٣

ثلني عن  املشمولة باالتفاقية ترأسه مدير مكتب حقوق اإلنسان التابع لديوان احلكومة وضم مم           
وتشيد باحلوار الصريح والبناء الذي جرى بني الوفد        . خمتلف الوزارات واإلدارات احلكومية   

  .وأعضاء اللجنة
وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف باملسامهة اإلجيابية للمنظمات غري احلكومية            -٤

  .املعنية بشؤون املرأة وحبقوق اإلنسان يف تنفيذ االتفاقية لدى الدولة الطرف

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
، على  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨الدولة الطرف، يف    تصديق  تالحظ اللجنة بارتياح      -٥

  .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
، ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ٢١الدولة الطرف، يف    أيضاً تصديق   وتالحظ اللجنة بارتياح      -٦

  .على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
وترحب اللجنة كذلك باإلجراءات اليت اختذهتا الدولة الطرف، منذ النظر يف تقريرها              -٧

األخري، العتماد وتنفيذ قوانني عدة هتدف إىل القضاء على التمييز والعنف ضد املرأة، ومنها              
  :اإلجراءات التالية

حماية مـن   باملساواة يف املعاملة والوسائل القانونية لل     اعتماد القانون املتعلق      )أ(  
، والذي حيظر التمييز القائم     )٢٠٠٩،  "التمييزناهضة  قانون م ("وبتعديل قوانني معينة    التمييز  

على أُسس مثل اجلنس وامليل اجلنسي يف جماالت كاحلصول على السلع واخلـدمات، ونيـل     
 ئـة دور هي أمني املظـامل    يسند إىل   التعليم، والعمالة، واحلماية االجتماعية، والسكن، والذي       

  معنية بتحقيق املساواة على الصعيد الوطين؛
 ٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثـاين   ١دخول قانون العمل اجلديد حيز النفاذ يف          )ب(  

، وهو قانون حيظر التمييز يف إطار عالقات العمل ويقضي بـأن     )٢٦٢/٢٠٠٦القانون رقم   (
واألجـر   العمـل    يكفل أرباب العمل املعاملة املتساوية جلميع املوظفني فيما يتعلق بظروف         

، ويسمح ألرباب العمل باختاذ تدابري خاصة مؤقتة هتدف إىل حتقيق           والتدريب املهين والترقية  
  التمثيل املتساوي بني الرجال والنساء يف جمال العمل؛

إبعاد مرتكيب أعمال العنف املرتيل مـن       التقييدية اليت جتيز للشرطة     إنفاذ األوامر     )ج(  
الدولة الطرف الستقبال    مركزاً يف مجيع مناطق      ١٦شرة أيام، وإنشاء    مقر السكن ملدة تصل إىل ع     

  النساء ضحايا العنف املرتيل وتزويدهن باملساعدة النفسية واالجتماعية والقانونية الفورية؛
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 املعدِّل لقانون العقوبات الـذي ُيـصنِّف        ٤٠/٢٠٠٩إصدار القانون رقم      )د(  
  .لعقوبةيف فئة اجلرائم املُوجَِبة ل" املطاردة"
خمتلف الربامج اليت اعتمدهتا الدولة الطرف هبدف تعزيز        مع التقدير   وتالحظ اللجنة     -٨

اجلهود الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املرأة وتشجيع املساواة بني اجلنسني، ومن بني هذه       
بـني املـرأة والرجـل      تكافؤ الفرص   يف تشجيع   األولويات واإلجراءات احلكومية    : الربامج

ـ  ـؤ الفرص لصال  ـق تكاف ـل الوطنية لتحقي  ـة العم ـخطو؛  ٢٠١٠ عامل اص ـح األشخ
االستراتيجية الوطنيـة ملكافحـة االجتـار بالبـشر         و؛  ٢٠١٤-٢٠١٠ذوي اإلعاقة للفترة    

برنامج املساعدة على التدريس اجلاري العمل به يف احلضانات ومدارس        و؛  )٢٠١١-٢٠٠٨(
التعليم الثانوي، وهو برنامج ُيموِّل اخلدمات اليت يقدمها        التعليم األساسي واملرحلة الثانية من      

  .مدرسون مساعدون لصاحل األطفال احملرومني اجتماعياً، َمبن فيهم البنات
التوصيات العامة للجنـة    لترمجتها إىل اللغة التشيكية     وُتشيد اللجنة بالدولة الطرف       -٩

 املعين يلمجلس احلكوملشبكي ال ونشرها يف املوقع ٢٥ إىل ٢٣ و ١٩ و ١٣ و ١٠ إىل   ١ رقم
وترحب اللجنة أيضاً باخلطة اليت وضعتها الدولة الطـرف         . املرأة والرجل بتكافؤ الفرص بني    

  . بنشر مجيع التوصيات العامة للجنة يف ُنسخ ثنائية اللغة٢٠١١من أجل القيام يف عام 

  الرئيسية والتوصياتدواعي القلق   -جيم   
يـع أحكـام    تنفيـذ مج  لدولة الطرف التزاماً بأن تسعى إىل       ُتذكِّر اللجنة بأن على ا      -١٠

والتوصـيات احملـدَّدة يف هـذه       دواعي القلق   االتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، وترى أن       
خلتامية تتطلب أن توليها الدولة الطرف أولوية يف اهتمامها من اآلن وحىت تقدمي             املالحظات ا 

ثُّ اللجنة الدولة الطرف على أن تركِّز على هذه         وبناء على ذلك، حت   . لقادمتقريرها الدوري ا  
 معلومات عما تتخذه مـن      لقادماجملاالت يف أنشطتها التنفيذية وأن ُتضمِّن تقريرها الدوري ا        

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أيضاً أن ُتحيل هذه املالحظات          . إجراءات وحتققه من نتائج   
كومية املعنية وإىل جملس النواب وجملس الـشيوخ،        اخلتامية إىل مجيع الوزارات واإلدارات احل     

  .وإىل هيئات القضاء من أجل كفالة تنفيذها الكامل

  الربملان    
يف حني تؤكد اللجنة ُمجدداّ أن احلكومة هي املسؤول األول عن تنفيذ التزامـات                -١١

 ذلـك، فإهنـا     ، وأهنا بالتايل قابلة للمساءلة عن      تنفيذاً كامالً  الدولة الطرف مبوجب االتفاقية   
وتدعو الدولة الطـرف إىل تـشجيع        .تشدِّد على أن االتفاقية ُملزمة جلميع فروع احلكومة       

، وفقاً إلجراءاته اخلاصة، وعند االقتضاء، على اختاذ اخلطوات الالزمة فيمـا             مبجلسيه الربملان
  .جب االتفاقية مبولقادميتعلق بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية وبعملية تقدمي التقرير احلكومي ا
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  التعريف باالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري    
دواعي قلق  من  تؤكد اللجنة من جديد ما أعربت عنه يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة              -١٢

ألن املمارسة القانونية يف الدولة الطرف تبني أن االتفاقية ال تتبوأ مكانة مركزيـة بوصـفها                
تقوم عليه اإلجـراءات الراميـة إىل       ة قانوناً وأساساً    صكاً من صكوك حقوق اإلنسان امللزم     

على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف مجيع امليادين املشمولة باالتفاقية، وذلك على             القضاء  
وما زالت اللجنة تشعر    . على القانون الوطين يف الدولة الطرف     أسبقية  التفاقية  لالرغم من أن    

 أمـام احملكمـة     الستشهد هبا يف إطار إجراءات قضائية،       بالقلق من أن أحكام االتفاقية مل يُ      
يف عدم وجود درايـة كافيـة       غريها من احملاكم، األمر الذي يدل على        وال أمام   الدستورية  

 وهيئات القضاء، حبقوق املـرأة الناشـئة عـن          ناجملتمع عموماً، ويف صفوف النساء أنفسه     
ة الرمسية واملوضوعية بني النساء والرجـال       االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري ومبفهوم املساوا    

  .وبالتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة
الدولـة الطـرف أن تؤسـس    ب، هتيب   ُتكرِّر تأكيد توصياهتا السابقة   واللجنة إذ     -١٣

جهودها الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املرأة على االتفاقية بوصـفها صـكاً مـن                
وُتكرِّر اللجنة أيضاً تأكيد توصيتها بـأن تكفـل         . نوناًصكوك حقوق اإلنسان امللزمة قا    

 االختياري، وكذلك التوصيات العامة للجنـة،       االدولة الطرف أن االتفاقية وبروتوكوهل    
تشكل جزءاً ال يتجزأ من برامج التثقيف والتدريب القانونيني املخصصة للقضاة واحملامني            

فاقية بشكل مباشر وتفـسري األحكـام       متكينهم من تطبيق أحكام االت    من أجل   واملدعني،  
اللجنة طلبها إىل الدولة الطـرف أن تتخـذ         تكرر  و. القانونية الوطنية يف ضوء االتفاقية    

يلزم من تدابري لتوعية النساء حبقوقهن مبوجب االتفاقية وبإجراءات التحقيق وتقـدمي             ما
  .البالغات املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري

  ونية لتقدمي الشكاوىاآلليات القان    
املرفوعة أمام حمـاكم  دعاوى التمييز على أساس اجلنس تالحظ اللجنة اخنفاض عدد     -١٤

أن املرأة غالباً ما ُتفضِّل احلصول على تسوية خـارج احملـاكم            ، كما تالحظ    الدولة الطرف 
 وقـائع   ألسباب منها التكلفة املالية للمنازعات القانونية والصعوبات اليت تواجهها إلثبـات          

  .اجلنسالقائم على أساس التمييز 
اللـوايت  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح املساعدة القانونية جماناً للنـساء              -١٥
تغطية املصاريف القانونية يف اإلجراءات املتعلقة مبكافحة التمييز، مىت اقتضت          يستطعن   ال

 واحملامني   الطرف إىل القضاة   الدولةقدم  تُُوتوصي اللجنة أيضاً بأن     . ذلك مصلحة العدالة  
ومفتشي العمل واملنظمات غري احلكومية وأرباب العمل تدريباً منـهجياً علـى تطبيـق              

ـ           مبوجـب  ا التشريعات اليت حتظر التمييز القائم على أساس اجلـنس يف ضـوء التزاماهت
  . التمييز وقانون العمل وقانون العمالةناهضة االتفاقية، مبا يشمل قانون م
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  ت الوطنيةاآلليا    
لمساواة بني  لتالحظ اللجنة التغيريات العديدة اليت شهدها اهليكل املؤسسي الوطين            -١٦

غري أهنا تشعر بالقلق إزاء إهناء مهام وزيـر حقـوق           . لسابقاتقرير  الاجلنسني منذ النظر يف     
ىل اإلنسان واألقليات الوطنية وإسناد املسؤوليات املتصلة بتحقيق املساواة بـني اجلنـسني إ            

املفوض احلكومي املعين حبقوق اإلنسان، الذي ال ينتمي إىل أعضاء احلكومة، وهو أمر ميكن              
ويساور اللجنة القلق   . أن ُيضعف اآلليات املؤسسية املعنية بالنهوض باملرأة يف الدولة الطرف         

 ُوسِّع نطـاق  عن الصالحيات احملدودة ألمني املظامل الذي       معلومات  أيضاً إزاء ما وردها من      
وتشعر اللجنـة  . هيئة معنية بتكافؤ الفرص على الصعيد الوطين     ليشمل أداء مهام     هاختصاصات

تفيد أن الوحدة املعنية بتحقيق املساواة بني اجلنسني        تقارير  كذلك إزاء ما وردها من      قلق  بال
 تضطلع مبهام حمدودة فيمـا      وض احلكومي املعين حبقوق اإلنسان    اليت تعمل حتت إشراف املف    

بالتفتيش وتفتقر إىل املوارد البشرية واملالية الكافية، كما ُتعرب اللجنة عن قلقها من أن              يتعلق  
ال يتمتع بالسلطات الكافية اليت تكفل املرأة والرجل اجمللس احلكومي املعين بتكافؤ الفرص بني  

يعمل ات  له أداء مهامه بفعالية وأن مراكز التنسيق املعنية بالشؤون اجلنسانية يف خمتلف الوزار            
  . غري متفرغنيوفيها موظفون مبتدئون 

املتعلقة باألجهزة الوطنية الفعالـة     ) ١٩٨٨(٦ر اللجنة بتوصيتها العامة رقم      تذكِّ  -١٧
وبالتوجيه الوارد يف منهاج عمل بيجني، وال سيما فيما يتعلق بتهيئة الظـروف             والدعاية  

دولـة الطـرف أن تنظـر يف        الالزمة لضمان ُحسن أداء اآلليات الوطنية، وتطلب إىل ال        
مسؤولية حتقيق املساواة بني اجلنسني وختصص لـه        خمتص ُتعهد إليه    استعادة منصب وزير    

الواليات املنوطة باملؤسسات الوطنية املعنية بتحقيق املساواة بـني  وتعزيز ميزانية منفصلة؛  
 عملها، وتعزيز   فعاليةدها باملوارد البشرية واملالية والتقنية من أجل ضمان         ياجلنسني وتزو 

، مبا ميكِّنه مـن رفـع   الوطنية املعنية بتحقيق املساواةوالية ديوان أمني املظامل بصفته اهليئة      
ضـحايا يف إطـار     املدعى أهنم   قضايا التمييز القائم على أساس اجلنس إىل احملاكم ومتثيل          

  .اإلجراءات القضائية

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
تدابري خاصة مؤقتة، من قبيل التدابري الرامية إىل تعزيـز          د  عدم وجو تالحظ اللجنة     -١٨

وحتيط اللجنة علماً مبـا قدمتـه       . مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة ويف سوق العمل        
الدولة الطرف من إيضاحات تفيد أن مشروع القانون االنتخايب الذي يقضي بأن تضم قوائم              

لس النواب واجلمعيات اإلقليمية ومجعية مدينة براغ     مرشحي األحزاب السياسية النتخابات جم    
 يف املائة من النساء، مل حيظَ بتوافق اآلراء بـسبب خالفـات تتعلـق               ٣٠نسبة ال تقل عن     

وتالحظ اللجنة أيضاً أن معظم الوزارات مل تتخذ أية تدابري خاصـة            . هذا القانون بدستورية  
يف صفوف  القرار، إضافة إىل نقص الوعي      مؤقتة ملموسة لزيادة متثيل املرأة يف مناصب صنع         

أرباب العمل بإمكانية اختاذ تدابري خاصة مؤقتة مبوجب قانون العمل من أجل تعزيز متثيـل               
  .املرأة يف سوق العمل
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استخدام التدابري اخلاصة املؤقتـة، وفقـاً       إىل تعزيز    الطرف   اللجنة الدولة تدعو    -١٩
) ٢٠٠٤(٢٥ بالتوصية العامة للجنـة رقـم         من االتفاقية وعمالً   ٤ من املادة    ١للفقرة  

، يف اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية حيث تواجه املرأة احليف          املتعلقة بالتدابري اخلاصة املؤقتة   
تشريعاهتا يف  وتوصي اللجنة بأن ُتدرج الدولة الطرف يف دستورها أو          . أو ضعف التمثيل  

خلاصة املؤقتة اليت هتدف إىل التعجيل      حكماً خاصاً ينص بوضوح على أن التدابري ا       املناسبة  
ويف هـذا   . بني الرجال والنساء ال ميكن اعتبارها تدابري متييزيـة        الفعلية  بتحقيق املساواة   

 من االتفاقية تشكل جزءاً ال يتجزأ من        ٤ من املادة    ١الصدد، تشري اللجنة إىل أن الفقرة       
ة الطرف ما يلزم من إجراءات  وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدول     . قانون الدولة الطرف  

لتوعية أعضاء الربملان واملسؤولني يف احلكومة وأرباب العمل واجلمهور العـام بـضرورة           
اختاذ تلك التدابري اخلاصة املؤقتة، وتطلب إليها أن تضمِّن تقريرهـا الـدوري القـادم               

اقيـة  معلومات شاملة عن نطاق استخدام تلك التدابري فيما يتصل مبختلف أحكـام االتف  
  .وعن مدى تأثريها

  القوالب النمطية واملمارسات التمييزية    
املواقف النمطية اليت للقضاء على حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف    -٢٠

تكرس سلطة الرجل فيما يتعلق باألدوار واملهام املنوطة بالنساء والرجال داخل األسـرة ويف              
املتجذّرة نتيجة  ق ما زال يساورها إزاء استمرار هذه القوالب النمطية          اجملتمع عامةً، ولكن القل   

األوساط األكادمييـة   ويف  سوق العمل وقطاع الصحة     يف  اآلراء التقليدية الشائعة، وال سيما      
وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء القوالب النمطية اجلنسانية اليت تعكسها املواقـف            . لسياسيةاو

أمومتهن من  خوفاً  املرشحات  قبول  الذين يرفضون يف حاالت عديدة      التمييزية ألرباب العمل    
استخدام النساء بدوام جزئي أو على أساس ترتيبات عمل         احملتملة أو حيجمون عن      الفعلية أو 

  . من التوفيق بني حياهتن املهنية ومسؤولياهتن األسريةنمرنة لتمكينه
طرف جهودها من أجل التصدي     تكرر اللجنة تأكيد توصيتها بأن تضاعف الدولة ال         -٢١

وتـشجع  . للقوالب النمطية اجلنسانية املتواصلة واملتجذرة اليت تكرس التمييز ضد املـرأة          
تكثف تعاوهنا مع اجملتمع املدين واملنظمات      والدولة الطرف على أن ختصص األموال الكافية        

ع اخلـاص ويف    النسائية واألحزاب السياسية واألخصائيني التربويني والعـاملني يف القطـا         
يف صـفوف مجهـور حمـدد     على عموم الناس و   وسائط اإلعالم بغية نشر معلومات هادفة       
، وأن تـضع  نتميات إىل فئات حمرومة والـشباب كصانعي القرار وأرباب العمل والنساء امل   

استراتيجية شاملة وواسعة النطاق تغطي مجيع القطاعات بغية القضاء على القوالب النمطية            
التمييز اجلنساين، على أن تستهدف تلك االستراتيجية بوجه خـاص املنـاطق            القائمة على   

وتوصي اللجنة بأن تنظم الدولـة الطـرف        . الريفية والنساء املنتميات إىل الفئات احملرومة     
  .محالت لتوعية أرباب العمل واملوظفني مبسألة ترتيبات العمل املرنة للنساء والرجال
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  العنف ضد املرأة    
ة العنـف ضـد     ـة الطرف من تقدم يف جمال مكافح      ـللجنة مبا أحرزته الدول   ُتقر ا   -٢٢

املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل والعنف اجلنسي، بوسائل منها اعتماد قوانني جنائية وإصدار              
غري أن اللجنة ما زالت     . ية وإنشاء مراكز للتدخل واستقبال النساء ضحايا العنف       ييدأوامر تق 

حيـال  غ عن حاالت العنف املرتيل واالغتصاب يف إطار الـزواج و          قلقة إزاء ضعف اإلبال   
اخنفاض معدالت احملاكمة واإلدانة، واألحكام املتساهلة الصادرة عـن اهليئـات القـضائية،      

ضحايا العنـف املـرتيل أو      املتاحة للنساء   وحمدودية فرص احلصول على املساعدة القضائية       
، وعدم توافر أي شكل من أشـكال املـساعدة          اجلنسي ممن ُيطالنب بتعويضات معنوية فقط     

واحلماية لضحايا العنف، وقلة املوظفني املدربني واخلرباء، مبن فيهم خرباء الطب الـشرعي،             
حبسب اجلنس فيما يتعلـق بـالعنف املـرتيل       عدم وجود بيانات إحصائية مصنفة      فضالً عن   

تستغرقها اإلجراءات القـضائية  طول املدة اليت لوما زالت اللجنة قلقة أيضاً   . سيوالعنف اجلن 
ـ املتعلقة بالنفقة يف إطار الدعاوى املرفوعة ضد األزواج املتعسفني، وحيال تفـضيل              اكم احمل

. احلضانة املشتركة حىت يف احلاالت اليت تكون فيها األم ضحية العنف املرتيل           للوساطة ولنظام   
 اجلنائي اجلديد قد ال يشمل      تعريف االغتصاب يف القانون   بالقلق ألن   وما زالت اللجنة تشعر     

  . املمارسات اجلنسية اليت تقع على شخص دون رضاه، مبا يف ذلك يف حالة عدم املقاومة
املتعلقـة  ) ١٩٩٢(١٩، وفقاً لتوصيتها العامة رقـم        الدولة الطرف  حتث اللجنة   -٢٣

 ، علـى أن تكثـف     اهتا اخلتامية السابقة  يف مالحظ والتوصيات الواردة   بالعنف ضد املرأة    
تدابري فعالة من أجل مكافحة العنف املرتيل واجلنسي وحماكمـة مرتكبيـه            باختاذ  جهودها  

تعتمد مشروع  إىل أن   اللجنة الدولة الطرف    تدعو  و. ومساعدة النساء ضحايا هذا العنف    
خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف املرتيل، وأن ُتعدِّل قانون اإلجراءات اجلنائية لـضمان             

علـى  فقط  يا العنف املرتيل واجلنسي الالئي ُيطاِلنب بتعويض معنوي         حصول النساء ضحا  
أن ُتعزز برامج املساعدة واحلماية اخلاصة بالضحايا عن طريق تقدمي          واملساعدة القضائية؛   

التدريب الالزم إىل أفراد الشرطة والقضاة واملدعني واألخصائيني االجتماعيني والعـاملني   
أن ُتعزز تعاوهنا   واملوحدة يف جمال التعاطي مع الضحايا؛       يف قطاع الصحة على اإلجراءات      

أو اجلنـسي،   /مع املنظمات غري احلكومية اليت تقدم املساعدة إىل ضحايا العنف املرتيل و           
أن تبذل جهداً إضافياً لزيادة عدد املالجئ املُخصصة الستقبال ووتزودها بالتمويل الالزم؛   

أن تستخدم  و زيادة طاقة استيعاب تلك املالجئ؛       النساء والبنات ضحايا العنف البدين أو     
معدات التسجيل واالستجواب املناسبة يف إطار اإلجراءات القضائية بغية جتنيب الضحايا           

أن جتمع بيانات مـصنَّفة     وغري ضرورية مع اجلناة؛     مواجهة  أية معاناة جديدة وتفادي أي      
 عدد النساء الالئي ُيفارقن     حسب اجلنس عن العنف املرتيل والعنف اجلنسي، مبا يف ذلك         

أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات عـن عـدد          و؛  للعنفاحلياة نتيجة تعرضهن    
احلاالت املُبلغ عنها واحملاكمات وقرارات اإلدانة وطبيعة العقوبات املفروضة على اجلُنـاة        



CEDAW/C/CZE/CO/5 

GE.10-46544 8 

طرف تـدابري   وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة ال      . والتعويضات املقدمة إىل الضحايا   
فعالة للحد من طول مدة اإلجراءات اليت تستغرقها الدعاوى املتعلقة بالنفقة، وأن تتأكد             

مدى مالءمة الوسـاطة    من أن احملاكم تراعي حالة ضعف الضحية لدى اختاذ قرار بشأن            
ونظام احلضانة املشتركة، وأن ُتعيد النظر يف تعريف االغتصاب يف القانون اجلنائي اجلديد             

شمل املمارسات اجلنسية اليت تقع على شخص دون رضاه، مبا يف ذلك يف حالة عدم كي ي 
  .املقاومة

   الدعارةواستغاللاالجتار     
حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملكافحة االجتار بالنساء والبنات،   -٢٤

من خـالل   ل القسري،    مبا يف ذلك العم    وال سيما ألغراض االستغالل اجلنسي واالقتصادي     
وتشمل هذه التدابري اعتماد استراتيجية وطنية ملكافحة       . ومؤسسيةوسياساتية  تدابري تشريعية   

، وبرنامج دعم ومحاية ضحايا االجتار بالبشر، واجلهود        ٢٠١١-٢٠٠٨االجتار بالبشر للفترة    
يعاقب عليه مبوجب   الرامية إىل تنظيم املسؤولية اجلنائية للكيانات القانونية عن السلوك الذي           

غري أن اللجنة قلقة إزاء الثغرات القائمة يف التحديد      . املعاهدات الدولية املتعلقة باالجتار بالبشر    
الضحايا غري القادرين على التعاون مع سلطات املقاضاة،        ستبعاد  ااملنهجي لضحايا االجتار، و   

الـسليب  ، وتأثري ذلك بالبشر االجتار أو غري الراغبني يف ذلك، من برنامج دعم ومحاية ضحايا    
 إلدراج االجتـار يف     ،احملتمل على حتديد الضحايا وتقدمي املساعدة هلم يف الوقت املناسـب          

قائمة اجلرائم اليت جيب على كل فرد التبليغ عنها، مبا يف ذلـك            ضمن  القانون اجلنائي اجلديد    
د اإلدانات اجلنائية لالجتار    واللجنة قلقة أيضاً إزاء اخنفاض عد     . عاملو املنظمات غري احلكومية   

حالة النساء والبنات من الروما واملهـاجرات       ضعف   فضالً عن قلقها إزاء      ،بالنساء والبنات 
. القسرية والعمل القـسري   وال سيما ألغراض الدعارة     واحتمال حتوهلن إىل ضحايا االجتار      
اجلرميـة  ملكافحـة   األمم املتحدةتصّدق بعد على اتفاقية وتالحظ بقلق أن الدولة الطرف مل       

 وقمعـه   املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوهلا ملنع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،         
واملتعلق ببيع األطفـال    اتفاقية حقوق الطفل    امللحق ب والربوتوكول االختياري   واملعاقبة عليه،   

  . وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
مجيـع اهليئـات    يف   الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ سياسة موحدة        توصي اللجنة   -٢٥

احلكومية ذات الصلة لتحديد ضحايا االجتار بالبشر؛ وتوفري تدريب منتظم للمـسؤولني            
بشأن إحالـة   مساعدهتم  هبم بشأن حتديد الضحايا و    املتجر  الذين يتعاملون مع األشخاص     

اجة إىل محاية دولية إىل نظام اللجوء؛ واسـتعراض         األشخاص الذين ُيحتمل أن يكونوا حب     
برنامج دعم ومحاية ضحايا االجتار بالبشر لتأمني حصول الضحايا على املساعدة واحلماية            

ني، بصرف النظر عن تعاوهنم مع سلطات املقاضاة؛ والنظـر يف إعفـاء عمـال               تالالزم
جب القـانون اجلنـائي     املنظمات الذين يساعدون ضحايا االجتار من واجب اإلخطار مبو        

تكيب اجلـرائم ذات الـصلة      إحضار مر ضمان  الدولة الطرف إىل    اللجنة  وتدعو  . اجلديد
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أمام العدالة، وعلى توفري    باالجتار، وال سيما ألغراض الدعارة القسرية والعمل القسري،         
  املنظمات غري احلكومية العاملة مع ضـحايا االجتـار         مّداملأوى الكايف لضحايا االجتار، و    

من التمويل، مبا يف ذلك من ميزانية الدولة الطرف، مىت كُلفـت            جبميع أشكاله مبا يكفي     
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف     . الفعليةمبهمة مساعدة ضحايا االجتار وتلبية احتياجاهتم       

مـن الرومـا    النـساء والبنـات     أيضاً بتصميم وتنفيذ تدابري وقائية موجهة حتديداً إىل         
والدعارة القـسرية والعمـل      ذلك تنظيم محالت توعية بشأن االجتار        مبا يف واملهاجرات،  

الروما، وتعزيز التعـاون مـع      مجاعات  موجهة إىل األشخاص الذين يعملون مع       القسري  
أن تقوم الدولة الطرف، على سبيل      ب وتكرر اللجنة توصيتها     .بلدان املنشأ وبلدان املقصد   

كافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوهلا      على اتفاقية م  التصديق  األولوية، بالنظر يف    
وكـذلك  وقمعـه واملعاقبـة عليـه       باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،     االجتار  ملنع  

واملتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال     تفاقية حقوق الطفل    امللحق با الربوتوكول االختياري   
دولة الطرف أيضاً مبراعاة املبادئ     وتوصي اللجنة ال  . املواد اإلباحية يف  واستغالل األطفال   

 اإلنسان واالجتار بالبشر ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان         املتعلقة حبقوق   
  .لدى وضع سياساهتا ملكافحة االجتار بالبشر، وخباصة النساء والبنات

  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    
متثيالً ناقـصاً   يما نساء الروما، مازلن ممثالت      النساء، وال س  ة ألن   ـتظل اللجنة قلق    -٢٦

الربملان، ويف اجلمعيات   جملس  إىل حد كبري على مجيع مستويات صنع القرار، مبا يف ذلك يف             
 الوزراء ونواب الوزراء، ويف مناصب      ىاإلقليمية واحمللية، ويف احلكومة، وال سيما على مستو       

ـ     راء ويف غري ذلك من املناصـب الع       ـالُعمد والسف  ة ويف اخلدمـة    ـليـا يف اإلدارة العام
الدبلوماسية، وكذلك يف املناصب اإلدارية يف الشركات اليت متلكهـا الدولـة الطـرف أو               

  .فيها تتحكم
تكرر اللجنة توصيتها إىل الدولة الطرف أن تقوم باختاذ التدابري الفعلية، مبـا يف                -٢٧

 من االتفاقية والتوصـية العامـة   ٤دة  من املا١ذلك التدابري اخلاصة املؤقتة، وفقاً للفقرة    
 ذلـك   ، مبا يف  النساءحتدد أهدافاً وأطراً زمنية ملموسة لزيادة متثيل        أن  ، و ٢٥للجنة رقم   

اجلمعيات التشريعية، ويف احلكومة، ويف اإلدارة العامة، وال سيما علـى             الروما، يف نساء  
 هذه التدابري اخلاصة املؤقتة     وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إدراج مثل      . املستويات العليا 

يف القواعد واللوائح الداخلية يف كل إدارة من اإلدارات احلكومية، والنظر يف اعتمـاد               
حصص قانونية، كما هو احلال مثالً يف مشروع القانون االنتخايب، وتوفري حوافز لصانعي             

 الـذين   القرار الذين ميتثلون لذلك، فضالً عن فرض اجلزاءات املالئمة علـى أولئـك            
  .يقصرون يف االمتثال ملثل هذه التدابري أو احلصص
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 التعليم    

تالحظ اللجنة بقلق أن النساء والبنات ممثالت متثيالً ناقصاً بشكل واضح يف املدارس               -٢٨
وتالحظ أيضاً بقلق   . اجلامعيالتقنية ويف جمال البحث العلمي، وكذلك يف مناصب التدريس          

 مقارنة  التردد على املدارس  يف  يت يتوقفن عن الدراسة أو يقصرن       الروما الال بنات  ارتفاع عدد   
الروما يف  بنات  العديد من   عزل  وال سيما يف املناطق املستبعدة اجتماعياً، فضالً عن         بغريهن،  

  .املدارس املخصصة للتالميذ املصابني بإعاقات ذهنية طفيفة
ـ            -٢٩ ساء كأسـاتذة   توصي اللجنة الدولة الطرف بإعطاء األولويـة لتوظيـف الن

وحتث اللجنة الدولـة    . للمرأةومساعدات أساتذة، وتشجيع اخليارات املهنية غري املألوفة        
إعمـاالً كـامالً    للجميع  الطرف على إعمال خطة العمل الوطنية بشأن التعليم الشامل          

وتعزيز براجمها إلدماج بنات الروما يف التعليم العادي، مثل برنامج مساعدي التـدريس             
التحاق أوالد الروما إناثاً وذكـوراً بـالتعليم        نحة اخلاصة الرامية إىل تشجيع      وخمطط امل 
وقف بتكثيف جهودها للتقليل من معدل الت     أيضاً  الدولة الطرف   وتوصي اللجنة    .الثانوي

تحيز بنات الروما وتثقيف املدرسني خبصوص التصدي لل      عن الدراسة والتغيب يف صفوف      
السلبية ذات الصلة بنوع اجلـنس، فـضالً عـن          نمطية  املستمر ضد الروما والقوالب ال    
  . سياسات املساواة بني اجلنسني

  العمل    
إن اللجنة قلقة إزاء اخنفاض معدل تشغيل النساء، وإزاء التمييز األفقي والرأسـي يف              -٣٠

سوق العمل حيث تتركز النساء يف قطاعات العمل اليت هتيمن عليها املرأة عادةً، ويف القطاع               
صنع القـرار، وإزاء اتـساع      اإلدارة و رمسي، وألن املرأة ممثلة متثيالً ناقصاً يف مناصب         غري ال 

وقلة مرافق رعاية األطفال ومرافق الرعاية ملـا قبـل سـن            الفارق يف األجور بني اجلنسني،      
الدراسة لألطفال حىت سن السادسة، فضالً عن ترتيبات العمل املرنة اليت من شأهنا أن متكن                

رجل من املوازنة بني العمل واحلياة العائلية وييسر العودة إىل سوق العمل بعد إجازة              املرأة وال 
واللجنة قلقة أيضاً إزاء ضعف موقع املرأة يف سوق العمل، إذ تواجه أشكاالً             . األمومة واألبوة 

 قدرة احملدودة المتعددة من التمييز، مثل نساء الروما والنساء الالجئات واملهاجرات، فضالً عن            
  .على مكافحة التمييز على أساس نوع اجلنسملكاتب تفتيش العمل املركزية واإلقليمية 

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تكثيف جهودها واعتماد تدابري خاصة مؤقتة وفقاً   -٣١
تكـافؤ  ، هبدف حتقيق ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم        ٤ من املادة    ١للفقرة  

وتوصـي  . الروما، يف سوق العمل   نساء  الذلك  لرجل واملرأة، مبا يف     الفرص الفعلي بني ا   
الدولة الطرف بإدراج سياسات وأهـداف ومؤشـرات ملموسـة يف أولويـات       اللجنة  

الفرص بني الرجل واملرأة للحد من التمييز الرأسـي         تكافؤ  وإجراءات احلكومة لتشجيع    
 وحتسني التعاون مع السلطات     واألفقي يف سوق العمل؛ واعتماد استراتيجية طويلة األجل       

إلجيـاد  احمللية املسؤولة عن مرافق رعاية الطفل؛ وإزالة احلواجز اإلدارية وإقامة حـوافز             
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واستعراض هياكل األجور يف    لرعاية األطفال ورياض صغرية لألطفال غري جتارية؛        رافق  م
 أمهية ترتيبات    العمل بشأن  رباباملهن اليت هتيمن عليها املرأة؛ وزيادة الوعي يف صفوف أ         

العمل املرنة لعودة املرأة إىل سوق العمل؛ والنظر جمدداً يف إدخال إجازة األبوة اخلاصـة               
مكاتب تفتـيش العمـل     لتشجيع اآلباء على املشاركة يف رعاية األطفال؛ وتعزيز قدرة          

 معلومات عن عدد حاالت التمييـز      وتضمني تقريرها الدوري القادم    ،املركزية واإلقليمية 
جمال األجور وغري ذلك من أشكال التمييز على أساس نوع اجلنس، الـيت يكتـشفها    يف  

أيضاً برصد حالة املرأة العاملة يف القطـاع        الطرف  وتوصي اللجنة الدولة    . مفتشو العمل 
  .غري الرمسي عن كثب

اللجنة قلقة لكون املرأة املهاجرة معرضة خلطر فقدان مركزها القانوين يف الدولـة             و  -٣٢
مومة، ذلك أن رخصة إقامتها تتوقف على عقـد عمـل   األإجازة استفادهتا من  عند   الطرف

وهي قلقة أيـضاً ألن     . جارٍ، األمر الذي يزيد من خطر تعرضها ملمارسات العمل التعسفية         
ستبعد النساء املهـاجرات    ي بشأن إقامة الرعايا األجانب ميكن أن        ٣٢٦/١٩٩٩القانون رقم   

االستفادة أطفاهلن، من   وكذلك  ليس لديهن عمل،    الاليت   الدائمة أو    يتمتعن باإلقامة  الاليت ال 
  .وخدمات الرعاية الصحيةمن نظام التأمني العام على الصحة 

توصي اللجنة الدولة الطرف بتأمني احتفاظ املرأة املهاجرة مبركزها القانوين عند   - ٣٣
 لهن ملدة إجـازة   اإلفادة من إجازة األمومة؛ وذلك من خالل متديد صالحية رخصة عم          

لتعسفية ايف ممارسات العمل    مكاتب تفتيش العمل املركزية واإلقليمية      ، وحتقيق   األمومة
اليت تستهدف املرأة املهاجرة، وقيام مكاتب التشغيل بإسداء نصائح فيما يتعلق بالعمل            
وإعادة التأهيل قبل احلصول على اإلقامة الدائمة، وتغطية مجيع النـساء املهـاجرات             

 بتكلفـة   هلن بالتأمني الصحي وتأمني فرص الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية         وأطفا
  .، بصرف النظر عن مركزهن من حيث اإلقامة والعملميسورة

  الصحة    
د أعرب، مبوجب قرار احلكومـة      ـيف حني تالحظ اللجنة أن رئيس الوزراء كان ق          -٣٤

الكتـشاف وقـوع    ، عن األسـف     ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣ املؤرخ   ١٤٢٤رقم  
ات وزارة الصحة ذات الصلة،     ـات التعقيم خالفاً لتوجيه   ـاليت سجلت يف عملي   " األخطاء"

، اليت  ٢٠٠٥ذ توصيات أمني املظامل لعام      ـق يف أن الدولة الطرف مل تنف      ـتالحظ بقل فإهنا  
ـ           ٢٠٠٦اللجنة يف عام    قرهتا  أ ق ، والرامية إىل اعتماد تغيريات تشريعية دون إبطاء فيمـا يتعل

يف حاالت التعقـيم،    املسبقة املستنرية   بالتعقيم، مبا يف ذلك التعريف الواضح للموافقة احلرة         
والتعويض املادي لضحايا التعقيم القسري أو غري الطوعي، وخاصة للنساء والبنات من الروما          

ها قدموتالحظ اللجنة أيضاً بقلق أن معظم طلبات التعويض اليت          . الاليت يعانني إعاقات ذهنية   
على ضحايا التعقيم القسري قد ُرفضت بسبب تفسري احملاكم لقانون تقادم الدعاوى اجلنائية             

اعتباراً من حلظة حصول الضرر وليس هذه املطالبات بعد مرور ثالثة أعوام تقدمي مثل   مينع  أن  
  . التعقيم فعالً ومجيع النتائج املترتبة عليه حلظة اكتشاف ما يعنيهاعتباراً من 



CEDAW/C/CZE/CO/5 

GE.10-46544 12 

الـسابقة  مالحظاهتـا اخلتاميـة    اللجنـة الدولـة الطـرف، متـشياً مـع       حتث  -٣٥
)CEDAW/C/CZE/CO/3   والتوصـيات  ٢٤ و٢١ و١٩، وتوصياهتا العامـة     )٢٤، الفقرة 

 الصادر عن أمني املظامل     ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٢٣الواردة يف البيان اخلتامي املؤرخ      
اعتماد تعـديالت   : ية املقترحة، على ما يلي    للقانون والتدابري العالج  املخالف  بشأن التعقيم   

تشريعية حتدد بشكل واضح شروط احلصول على املوافقة املسبقة احلرة واملـستنرية فيمـا              
يتعلق بالتعقيم، وفقاً للمعايري الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك واجب األطباء إخبار املريض              

وتعـبري  اطر احملتملة والبدائل املتاحـة،      خطياً وشفوياً بطبيعة التعقيم، وآثاره الدائمة، واملخ      
املريض عن موافقته املسبقة احلرة واملستنرية، وإعادة النظر يف احلد الزمين الذي مدته ثالثة              

رفع الدعاوى لتقدمي طلبات التعويض يف حاالت التعقيم القـسري أو غـري             أعوام لتقادم   
الزمين، علـى أقـل تقـدير،     وضمان أن يبدأن هذا احلد      هذه الفترة الطوعي، قصد متديد    

اعتباراً من حلظة اكتشاف التعقيم وليس اعتباراً من حلظة حصول األذى؛ والنظر يف إقامـة               
إجراء التعويض على سبيل اهلبة لضحايا التعقيم القسري أو غري الطوعي الـذي انقـضت               

يما توفري فرصة   وال س  املهلة الزمنية لتقدمي مطالباهتم؛ ومد مجيع الضحايا باملعلومات الالزمة،        
السجالت الطبية؛ والتحقيق يف ممارسات التعقيم القسري أو غري الطـوعي           االطالع على   

  .املاضية غري القانونية، واملعاقبة على هذه املمارسات
تسلم اللجنة باحلاجة إىل ضمان السالمة القصوى لألمهات واملولودين اجلـدد           إذ  و  -٣٦

لدولة الطرف، حتيط علماً    يف ا فترة التالية للوالدة    ت يف ال  وباخنفاض معدل الوفيا  أثناء الوالدة،   
 مبا يف   ،بالتقارير اليت تفيد بالتدخل يف خيارات املرأة يف جمال الصحة اإلجنابية يف املستشفيات            
املسبقة ذلك التطبيق الروتيين للعمليات الطبية، وذلك أحياناً وعلى ما ُيزعم دون موافقة املرأة              

، وفصل القيصريةطبية، وبالزيادة السريعة يف معدل العمليات      ضرورة  و دون   أاحلرة واملستنرية   
األم مغادرة املولودين اجلدد عن أمهاهتم طوال ساعات دون أسباب هلا صلة بالصحة، ورفض             

السلطوية اليت متنـع     ومواقف األطباء    ، ساعة على الوالدة   ٧٢لمستشفى قبل مرور    لوالطفل  
علماً أيضاً بالتقارير اليت تفيد خبيـارات املـرأة         وحتيط  . تياراألمهات من ممارسة حرية االخ    

  .خارج املستشفياتالوالدة احملدودة يف 
توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف اعتماد قانون بشأن حقوق املرضى، مبا يف               -٣٧

ذلك حقوق املرأة اإلجنابية؛ واعتماد بروتوكول للوالدة الطبيعية يضمن احترام حقـوق            
واحلرص على عـدم القيـام جبميـع       ى وتفادي التدخالت الطبية اليت ال لزوم هلا؛         املرض

؛ ورصد جودة الرعاية يف مستشفيات      املستنريةاملسبقة احلرة و  التدخالت إال مبوافقة املرأة     
تـصل  يالصحة بشأن حقوق املرضى وما      مهنيي  التوليد؛ وتوفري التدريب اإللزامي جلميع      

بسبل منها نشر املعلومـات؛  ومواصلة توعية املرضى حبقوقهم، بذلك من معايري أخالقية؛     
خارج املستشفيات مبساعدة قابالت خياراً آمنـاً       والنظر يف اختاذ خطوات جلعل الوالدة       

  .ويف متناول النساء
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  املزايا االقتصادية واالجتماعية    
ـ    ١٣وتالحظ اللجنة قلة املعلومات فيما يتصل باملادة          -٣٨ ن تغطيـة   ، مثل املعلومات ع

ومزايا خمططات الضمان االجتماعي القائمة على املسامهة وغري القائمة على املسامهة، فضالً            
نـساء  عن مدى انتشار الفقر يف الدولة الطرف، مع املراعاة اخلاصة حلالة املرأة، وال سـيما                

  . والنساء واملهاجرات وذوات اإلعاقةالروما، 
مي معلومات مفصلة، مبا يف ذلـك بيانـات         تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقد       -٣٩
الوضع احلضرية واخللفية اإلثنية و/حسب نوع اجلنس حبسب السن واملنطقة الريفية وزعة  م

الصحي واإلعاقة، وعن تغطية ومزايا خمططات الضمان االجتماعي القائمة على املـسامهة          
كنة، فضالً عن مـدى     وغري القائمة على املسامهة، مبا يف ذلك املعلومات عن الثغرات املم          
الرومـا  وال سيما نساء    انتشار الفقر يف الدولة الطرف، مع املراعاة اخلاصة حلالة املرأة،           

  .والنساء واملهاجرات وذوات اإلعاقة

  الزواج والعالقات العائلية    
تالحظ اللجنة بقلق عدم اعتراف القانون باالقتران حبكم الواقع يف الدولة الطرف وأثر               -٤٠

فـسخ   يب احملتمل على حقوق املرأة املكتسبة أثناء مثل هذا االقتران ومستحقاهتا لدى           ذلك السل 
وتالحظ اللجنة أيضاً قلة املعلومات املقدمة من الدولة الطرف بـشأن التـشريع             . هذا االقتران 

 الزوجني نتيجة للتمييـز  بنياملتعلق بتوزيع األمالك عند الطالق وعن أوجه التفاوت االقتصادي   
  . اس نوع اجلنس يف سوق العمل وعن حصة املرأة األكرب يف العمل غري املدفوع األجرعلى أس

املتعلقة باملـساواة يف الـزواج      ) ٢٠٠٤(٢١ر اللجنة بتوصيتها العامة رقم      تذكّ  -٤١
فتوصي الدولة الطرف بتعديل تشريعها لالعتراف بـاالقتران حبكـم          والعالقات العائلية   

وق واملسؤوليات للشريكني يف إطار هذه الرابطـة أو لـدى   الواقع، بغية تأمني نفس احلق   
وتوصي الدولة الطرف أيضاً بالبحث يف اآلثار االقتصادية للطـالق علـى كـال              . حلها

 أوجه التفاوت االقتصادية القائمة على نوع اجلنس بني الـزوجني،           يفالزوجني، وكذلك   
  .ئج هذا البحثمعلومات عن نتاالقادم وتطلب إليها تضمني تقريرها الدوري 

  االستبعاد االجتماعي وجمموعات النساء الضعيفة    
تظل اللجنة قلقة إزاء الوضع املهمش لبعض الفئات الضعيفة من النساء، وال سـيما                -٤٢

ذوات اإلعاقة، الاليت يواجهن أشكاالً متعددة من       نساء الروما، والنساء املهاجرات، والنساء      
سياسية واالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك املـشاركة يف         التمييز يف مجيع جماالت احلياة ال     

  .احلياة العامة وصنع القرار والتعليم والعمل والصحة
توصي اللجنة الدولة الطرف جبمع بيانات مفصلة عن حالة املرأة الـيت تواجـه                -٤٣

ات والنساء املهاجرات، والنساء ذو   الروما،  من نساء   أشكاالً متعددة من أشكال التمييز،      
للقضاء على هذا التمييز، ووضـع   اإلعاقة، واختاذ تدابري فعالة، منها تدابري خاصة مؤقتة،         

أهداف حمددة ومؤشرات وأطر زمنية للتنفيذ، وآليات رصد، وجزاءات؛ وختصيص موارد 
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هلـذه  اجلوهريـة   /يـة كافيـة لتنفيذ هذه التدابري بغيـة اإلسراع بإعمال املساواة الفعل        
ة من النساء، وخباصة يف جماالت املشاركة يف احلياة العامـة والـصحة             اجملموعات احملروم 
  .والتعليم والعمل

   من االتفاقية٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة     
 ٢٠ من املـادة  ١تشجع اللجنة الدولة الطرف على اإلسراع بقبول تعديل الفقرة        -٤٤

دولة الطرف خبصوصه إىل أن من االتفاقية فيما يتعلق مبوعد اجتماع اللجنة، الذي أشارت ال      
  .اقتراحاً قد أعدته وزارة اخلارجية وسوف يعرض على احلكومة والربملان للموافقة عليه

  نيجإعالن ومنهاج عمل بي    
حتث اللجنة الدولة الطرف، يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية، علـى اإلفـادة           -٤٥

ـ     ني اللذين يعززان أح   جكلياً من إعالن ومنهاج عمل بي      ة كام االتفاقية، وتطلب إىل الدول
  . معلومات عن ذلكالطرف تضمني تقريرها الدوري القادم

  األهداف اإلمنائية لأللفية    
تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعلي لالتفاقية أمر ضـروري لتحقيـق               -٤٦

كـام  وتدعو إىل األخذ مبنظور يراعي نوع اجلنس وجعـل أح         . األهداف اإلمنائية لأللفية  
االتفاقية تنعكس صراحة يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،              

  .معلومات عن ذلكلقادم وتطلب إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري ا

  التعميم    
تطلب اللجنة تعميم هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسـع يف اجلمهوريـة               -٤٧

الـسياسيون  مهور، مبا يف ذلـك املـسؤولون احلكوميـون و         التشيكية قصد توعية اجل   
والربملانيون واملنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، باخلطوات املتخـذة لتـأمني           

. هذا الـصدد   يف   للمرأة، فضالً عن اخلطوات اإلضافية الالزمة     الفعلية  املساواة القانونية و  
ات اخلتامية على مـستوى اجملتمـع       وتوصي اللجنة بأن يشمل التعميم نشر هذه املالحظ       

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من االجتماعات ملناقشة التقدم           . احمللي
وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف مواصـلة نـشر           . احملرز يف تنفيذ هذه املالحظات    

املالحظات على نطاق واسع، وال سيما يف صفوف املنظمات النسائية ومنظمات حقـوق             
ني، ونتـائج الـدورة     جنسان، والتوصيات العامة للجنة، وإعالن ومنهاج عمـل بـي         اإل

املـساواة  : ٢٠٠٠املرأة عام "االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة حول موضوع       
  ".بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين
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  على املعاهدات األخرى لتصديق ا    
 أن انضمام الدولة الطرف إىل صكوك حقوق اإلنـسان الدوليـة            تالحظ اللجنة   -٤٨

 من شأنه أن يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف مجيع             )١(الرئيسية التسعة 
على املعاهدتني  للجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق        وبالتايل تشجع ا  . مناحي احلياة 

ن، ومها االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال           ا حىت اآل  ماليت مل تصبح طرفاً فيه    
  .املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  متابعة املالحظات اخلتامية    
 يف غضون عامني، مبعلومات خطيـة       أن توافيها، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف        -٤٩

  . أعاله٣٥ و٢٣تنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني عن اخلطوات املتخذة ل

  إعداد التقرير القادم    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تأمني املشاركة الواسـعة جلميـع الـوزارات               -٥٠

، فضالً عن استشارة جمموعـة متنوعـة مـن    قريرها القادمواهليئات العمومية يف إعداد ت    
  .ان خالل تلك املرحلةاملنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنس

املعرب عنها يف هـذه     الشواغل  تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف االستجابة إىل        و  -٥١
وتـدعو  .  من االتفاقية  ١٨مبوجب املادة   ت اخلتامية يف تقريرها الدوري القادم       املالحظا

  .٢٠١٤أكتوبر /يف تشرين األوللقادم اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري ا
املبادئ التوجيهية املنسقة بـشأن تقـدمي       وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اتباع         -٥٢

قوق اإلنسان، مبا يف ذلـك املبـادئ التوجيهيـة          الدولية حل عاهدات  املالتقارير مبوجب   
، اليت أُقـرت يف االجتمـاع       بعينهاوثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات        تقدميل

 ٢٠٠٦يونيـه   /ات حقوق اإلنسان يف حزيـران     دهيئات معاه اخلامس املشترك بني جلان     
)HRI/MC/2006/3 و Corr.1.(       عاهدات مبخاصة  واملبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي تقارير

 ،A/63/38 (٢٠٠٨يناير  /، اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا األربعني يف كانون الثاين         بعينها
 املبادئ التوجيهية املنسقة لتقـدمي وثيقـة        معجنباً إىل جنب    جيب أن تطبق    ) املرفق األول 

جمتمعة تشكل معاً املبـادئ التوجيهيـة       وهذه املبادئ التوجيهية املنسقة     . أساسية موحدة 
وجيـب  . اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة         لتقدمي التقارير يف إطار     

ال تتجـاوز الوثيقـة    صفحة، يف حني جيـب أ      ٤٠اخلاصة باملعاهدات   تتجاوز الوثيقة    أال
  . صفحة٨٠  احملّدثةاألساسية املوحدة

        
__________ 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة               )١(
والسياسية؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال              

تمييز ضد املرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو            ال
املهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم؛               

 . واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةواالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛


