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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  

  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب    
   من اتفاقيــــة القضـــاء على مجيـــع أشكـــال١٨املادة     
  التمييز ضد املرأة    

  
  التقرير الدوري اجلامع للتقريرين الرابع واخلامس املقدمني من الدول األطراف

  
  ورية التشيكيةاجلمه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  .هذا التقرير صادر دون حترير رمسي  :ملحوظة
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 اتفاقية األمم الوفاء بأحكامالتقرير الدوري اجلامع للتقريرين الرابع واخلامس بشأن 
  املتحدة بشأن القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
  ٢٠٠٨يه يول/ متوز٣١ إىل ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١من عن الفترة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٧٥التــشيكية علمــاً بــالتقرير مبوجــب قرارهــا رقــم      حكومــة اجلمهوريــة  أحاطــت   
  .٢٠٠٩مارس / آذار٩الصادر يف 

وقد أَعّد هذا التقرير مفّوض احلكومة حلقـوق اإلنـسان اسـتناداً إىل املعلومـات املقّدمـة                   
احلكــم الــذايت اإلقليميــة  اإلدارة املركزيــة الرمسيــة للجمهوريــة التــشيكية ووحــدات هيئــاتمــن 

  .العليا ومنظمات غري حكومية ال تستهدف الربح
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  مقدمة
ــز ضــد املــرأة       - ١ ــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التميي وستــسّمى فيمــا يلــي  (أُقــرَّت اتفاقي
 يف نيويــورك، ودخلــت حيِّــز النفــاذ ١٩٧٩ديــسمرب / كــانون األول١٨يف ) فقــط“ االتفاقيــة”

  .١٩٨١سبتمرب / أيلول٣اعتباراً من ) ١ (٢٧مبوجب املادة 
يوليــه / متــوز١٧وُوقَِّعــت االتفاقيــة باســم مجهوريــة تــشيكوسلوفاكيا االشــتراكية يف        - ٢

سلوفاكيا االشـتراكية   يف كوبنهاغن ودخلـت حيِّـز النفـاذ بالنـسبة إىل مجهوريـة تـشيكو               ١٩٨٠
  ).٢ (٢٧، وذلك وفقاً للمادة ١٩٨٢مارس / آذار١٨اعتباراً من 

، قّدمت اجلمهورية التـشيكية، إىل اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى مجيـع                ١٩٩٤ويف عام     - ٣
 عــن االتفاقيــة أوَّليــاًتقريــراً ) فقــط“ اللجنــة”وستــسّمى فيمــا يلــي (أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 

ينـــاير / كـــانون الثـــاين٢٧ و ٢٦واستعرضـــت اللجنـــة التقريـــر يف . ١٩٩٤-١٩٩٣للـــسنتني 
ــا املعقـــود يف  . ١٩٩٨ ، التقريـــر ٢٠٠٢أغـــسطس / آب٨واستعرضـــت اللجنـــة، يف اجتماعهـ

 إىل  ١٩٩٥ينـاير   /كـانون الثـاين    ١الدوري الثاين الذي قدمته اجلمهوريـة التـشيكية عـن الفتـرة             
 التقرير الـدوري    ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٧واستعرضت اللجنة يف    . ١٩٩٩يونيه  / حزيران ٣٠

 كــانون ٣١ إىل ١٩٩٩يوليــه /متــوز ١الثالــث املقــدَّم مــن اجلمهوريــة التــشيكية عــن الفتــرة       
  .٢٠٠٣ديسمرب /األول

، )فقـط “ توصـيات ال” فيمـا يلـي      سمىتـ ( ختامية   )١(وأصدرت اللجنة الحقاً توصيات     - ٤
ــة أمــ    ــة التــشيكية إىل أن تقــدِّم، يف مجل ــر الــدوري الرابــع إىل  حيــث دعــت اجلمهوري ور، التقري

  .٢٠٠٩مارس /جانب التقرير الدوري اخلامس يف آذار
ــرة         - ٥ ــع واخلــامس الفت ــرين الراب ــضم التقري ــذي ي ــدوري ال ــر ال ــانون ١ويغطــي التقري  ك

وقد مت إعداده وفقاً للمبـادئ التوجيهيـة العامـة          . ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٣١ إىل   ٢٠٠٤يناير  /الثاين
 وهـو بـذلك يركِّـز علـى وصـف مـا حـدث مـن                 .)٢(ن التقـارير الدوريـة    املتعلقة بشكل ومضمو  

 ويــستجيب ملــا أكــدت عليــه اللجنــة يف  لــثالتغــيريات اهلامــة بعــد إعــداد التقريــر الــدوري الثا  
  .توصياهتا من املشاكل

__________ 
اجلمهوريـة التـشيكية،    : لـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة           التوصيات اخلتامية الـصادرة مـن جلنـة القـضاء ع            )١(  

CEDAW/C/CZE/CO/3 ،٢٠٠٦أغسطس / آب٢٥.  
جتميــع املبــادئ التوجيهيــة بــشأن شــكل ومــضمون التقــارير الــيت يتعــيَّن علــى الــدول األطــراف يف معاهــدات     )٢(  

  .HRI/GEN/2/Rev.5حقوق اإلنسان تقدميها 
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لتــدابري القانونيــة وغريهــا مــن التــدابري الــيت تــشري إىل التقــّدم احملــرز يف االتقريــر يــصف و  - ٦
 التمييز ضـد املـرأة والتغيُّـرات اهلامـة احلاصـلة يف وضـع املـرأة ويف حتقيـق مـساواهتا                      القضاء على 

عقبات تعتـرض سـبيل مـشاركة املـرأة يف احليـاة      واإلجراءات املراد هبا القضاء على ما تبقى من         
  .السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، والثقافية

 .قص املعلومـات عـن نـساء طائفـة الرومـا          وأعربت اللجنة يف توصياهتا عن القلق إزاء ن         - ٧
 لـسلطات اإلدارة العامـة      )٣(القانون اخلـاص حبقـوق األفـراد املنـتمني لألقليـات القوميـة            ز  يال جي و

فالبيانات بشأن اجلنـسية واملتحـصلة      . االحتفاظ بسجالت عن األفراد املنتمني لألقليات القومية      
 أن ُتــستخَدم لغــري الغــرض الــذي  آخــر ال جيــوزخــاص مــن تعــداد الــسكان أو مــن أي قــانون  

ومـع هـذا    . ُجمعت وُسّجلت ألجله، وال بـد مـن إتالفهـا بعـد االنتـهاء مـن معاجلتـها إحـصائياً                   
فالتقرير يأيت علـى ذكـر بيانـات معيَّنـة عـن نـساء طائفـة الرومـا ُحـِصل عليهـا مـن خـالل شـىت                            

  .البحوث والدراسات
ة، بـشكل خـالص كلمـات حتمـل صـيغة           ويستخِدم التقرير، يف نـسخته باللغـة التـشيكي          - ٨

وهـذا النـهج ُيـستخَدم لتيـسري     ) بـصيغة املـذكر  (املذكر، وهذا يشري أيضاً إىل األشخاص املؤنثـة         
  .الرجوع إليها فحسب

  
   مواد منفردة من االتفاقيةالوفاء بأحكام    

  ١املادة 
نون  إزاء حقيقـة أن قـا      ) مـن التوصـيات    ١٠ و   ٩ الفقرتـان (تعرب اللجنة عن قلقهـا        - ٩

 مـن االتفاقيـة مل ُيعَتمـد        ١اإلدارة العامة الـذي يتـضّمن تعريفـاً للتمييـز ضـد املـرأة وفقـاً للمـادة                   
 ٢٠٠٧وتواصـلت يف سـنة      .  وتوصي اللجنة بإدراج هذا التعريف يف التـشريعات الوطنيـة          ،بعد

تمييـز،  إجراءات اعتماد القـانون بـشأن املـساواة يف املعاملـة والوسـائل القانونيـة للحمايـة مـن ال                   
 الـصلة إىل جملـس   ووقُـدِّم مـشروع القـانون ذ   ) “قـانون اإلدارة ”(وبـشأن تعـديل قـوانني معيَّنـة     

واسـتعرض جملـس النـواب مـشروع القـانون          . ٢٠٠٧يوليه  /النواب من أجله استعراضه يف متوز     
. صادرة مـن جملـس النـواب      الـ  ٢٥٣ يف شـكل النـشرة رقـم         ٢٠٠٧يف النصف الثـاين مـن سـنة         

القانون جمموعة من أربع جلان تابعة جمللس النواب، حيث أوصت ثالث جلـان             وناقش مشروع   
، أقّر جملس النواب مـشروع القـانون وأقـره جملـس            ٢٠٠٨مارس  /ويف آذار . منها باملوافقة عليه  
 ١٦بيــد أن رئــيس اجلمهوريــة التــشيكية قابلــه بــالنقض يف  ، ٢٠٠٨أبريــل /الــشيوخ يف نيــسان

حق النقض الرئاسي، أعيد مـشروع القـانون إىل جملـس نـّواب             وبعد ممارسة   . ٢٠٠٨مايو  /أيار
__________ 

  . بشأن حقوق أعضاء األقليات الوطنية، بصيغته املعّدلةColl 273/2001من القانون رقم ) ٢ (٤البند   )٣(  
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ويعـرِّف مـشروع قـانون مناهـضة     . اجلمهورية التشيكية من أجـل إعـادة النظـر فيـه مـرة أخـرى         
التمييـــز مـــصطلحات مثـــل التمييـــز املباشـــر وغـــري املباشـــر، واملـــضايقة، والتحـــرش اجلنـــسي،    

نظـراً  و. تمييـز يعتـرب أيـضاً مبثابـة متييـز         وإصدار التعليمـات والتحـريض علـى ال       . واالضطهاد، إخل 
وهلــا ) انظــر أدنــاه( مــن الدســتور ١٠ألن االتفاقيــة تعتــرب ُملزمــة بــشكل مباشــر مبوجــب املــادة  

  .أسبقية على القانون يف التطبيق، سوف تفّسر أحكام قانون اإلدارة وفقاً ألحكام االتفاقية
الـربح علـى اعتمـاد قـانون اإلدارة،         وتشّجع املنظمات غري احلكومية اليت ال تـستهدف           - ١٠

وبالتحديــد فيمــا يتعلــق حبقيقــة أن إدارة خاصــة ملناهــضة التمييــز ســوف تنــشأ مبقتــضى قــانون    
يف “ هيئـة معنيـة باملـساواة   ”وعليه فـسوف يـصبح أمـني املظـامل     . اإلدارة يف مكتب أمني املظامل  

  .)٤(إطار معىن توجيهات االحتاد األورويب ذات الصلة
  

  للمرأة والرجلاملؤسسية لتنفيذ سياسة تكافؤ الفرص الضمانات 
تكـّرر اللجنــة توصـياهتا للدولــة الطــرف لتعزيـز اهليكــل املؤســسي جلهـاز الدولــة القــائم       - ١١

ــاره منـــسِّ   ــرة(ق الُبعـــد اجلنـــساين وتـــدعو إىل تعـــيني شـــخص ذي خـــربة باعتبـ  مـــن ١٢ الفقـ
ارة العمــــل والــــشؤون ، ُعهــــد إىل وز٢٠٠٧ديــــسمرب /وحــــىت كــــانون األول. )التوصــــيات

االجتماعيــة، وبالتحديــد إدارة املــساواة بــني املــرأة والرجــل، بدراســة اجلوانــب التقنيــة جلــدول   
، ٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ومنـذ   . األعمال فيما يتعلق بتكافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل           

كية بتنــسيق ُعهــد إىل وزارة حقــوق اإلنــسان واألقليــات القوميــة يف حكومــة اجلمهوريــة التــشي 
  .جدول أعمال تكافؤ الفرص

اجمللــس احلكــومي املعــين بتكــافؤ ” هيئــة استــشارية ٢٠٠١وأنــشأت احلكومــة يف ســنة   - ١٢
ــرص ــرأة والرجــل  الف ــني امل ــد    (“ ب ــا بع ــسّمى فيم ــس”ي ــط“ اجملل ــداد   ). فق ــس بإع ــوم اجملل ويق

أعـضاء اجمللـس    وميثّـل   . مقترحات ترمي إىل تعزيـز وإجنـاز تكـافؤ الفـرص بـني النـساء والرجـال                
  .إدارات حكومية منفردة وأصحاب أعمال وعامة اجلمهور ومجهور من املهنيني

__________ 
 بـشأن تنفيـذ     ٢٠٠٠يونيـه   / حزيـران  ٢٩ الـصادر يف     Ec/2000/43توجيـه اجمللـس األورويب      : على سـبيل املثـال      )٤(  

  مبدأ املساواة يف املعاملة بني األشخاص بغض النظر عن أصلهم العنصري أو العرقي؛ 
 بـشأن   ١٩٧٦فربايـر   / شـباط  ٩ الـصادر يف     ECC/76/207 من اجلماعة االقتـصادية األوروبيـة        والتوجيه الصادر      

  .تنفيذ مبدأ املساواة يف املعاملة بني الرجال والنساء فيما يتعلق بالتوظيف والتدريب املهين والترقية
 بـشأن تنفيـذ مبـدأ       ٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ٥ الصادر من الربملان األورويب ومن اجمللـس يف          EC/2006/54والتوجيه       

  .تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة بني الرجال والنساء فيما يتعلق بالتوظيف واملهنة
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، أنـشأ اجمللـس   حمـدَّدة ولضمان االضطالع مبزيد من األعمال املكثّفة يف بعـض جمـاالت       - ١٣
 ئلي أفرقــة عاملــة مؤقتــة أو دائمــة، مثــل جلنــة منــع العنــف العــا٢٠٠٨-٢٠٠٣  الفتــرةأيــضاً يف

  .الفرص بني املرأة والرجل يف األسرة واحلياة العمليةوجلنة تكافؤ 
ــرار حكــومي صــادر يف ســنة       - ١٤ ــتناداً إىل ق ــأن تتخــذ    ٢٠٠٥واس ، كــل وزارة ُملَزمــة ب

ملوظـف  ترتيبات إلنشاء وظيفة واحدة علـى األقـل ملوظـف متفـّرغ أو وظيفـتني نـصف الوقـت                    
  .من أجل املرأة والرجلحبيث ُيكَرِّس املوظف مهامه العملية ملسألة تكافؤ الفرص 

وأنشأت وزارة الدفاع فريقاً عامالً معنياً حبسم مسألة املـساواة يف املعاملـة فيمـا يتعلـق                   - ١٥
ويعتـرب هـذا الفريـق هيئـة استـشارية ومبـادرة تابعـة ملـدير املـوارد البـشرية يف                     . بالرجال والنـساء  

 ووزارة الداخليـة فريقـاً عـامالً        ةالرياضـ وباملثل أنشأت وزارة التعليم والشباب و     . وزارة الدفاع 
  .دائماً معنياً بتكافؤ الفرص بني النساء والرجال كهيئات استشارية لإلدارة لديها

دليــل املــسار ”قامــت وزارة العمــل والــشؤون االجتماعيــة بــصياغة ، ٢٠٠٥ويف ســنة   - ١٦
ا وكيـف  ملـاذ ”وقامـت بـصياغة دليـل آخـر يـسمى       “املفضي إىل املساواة بـني النـساء والرجـال     
وهـذه الكتيِّبـات اسـتخِدمت كمـواد مرجعيـة مـن       . “تنشأ خطة للمساواة بني النساء والرجـال  

وهي متثِّل نتيجة من النواتج مـن املـشروع   . أجل التدريب يف جمال املساواة بني النساء والرجال      
اد هولنـدا  املشترك املنفَّذ بالشراكة مع السويد كجزء من برنامج تقدمي املعونة إلعادة بناء اقتـص          

حتسني اآلليـة املؤسـسية العامـة مـن أجـل اسـتخدام وتنفيـذ ومراقبـة                 ”وهذا املشروع   . وهنغاريا
ــة املتعلقــة بالــضمانات   “ املــساواة يف معاملــة الرجــال والنــساء  يهــدف إىل تعزيــز وحتــسني اآللي

وكانــت مــن حــصيلة . املؤســسية لتنفيــذ سياســة تكــافؤ الفــرص فيمــا يتعلــق بالرجــال والنــساء  
شروع اقتراح يتعلق بالضمانات املؤسسية لتنفيذ سياسة تكافؤ الفرص بني الرجـال والنـساء،              امل

وهـذا املـشروع املـزدوج ُنفِّـذ ملـدة سـنة          . وهو سيكون مناسباً فيما يتعلق باجلمهورية التـشيكية       
  .٢٠٠٣يوليه / متوز٣١واحدة وأُِجنز يف 

حكوميـة منفـردة وعلـى منظمـات        قد ُوزِّعت املنشورات سالفة الـذكر علـى إدارات          و  - ١٧
  ).على سبيل املثال املدارس(غري حكومية ال تستهدف الربح وعلى مؤسسات أخرى معنية 

  
  ٢املادة 
، مل حتــدث تغــيريات هامــة أثنــاء الفتــرة املــذكورة يف اجملــاالت ذات الــصلة بــاحلروف أ   - ١٨
  .٢ز من املادة   و، و و، و هـ،د و
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  )باحلرف (التدابري التشريعية     
، أي شــكل مــن أشــكال )٥(٢٠٠٦حيظــر قــانون العمــل اجلديــد الــذي اعتمــد يف ســنة    - ١٩

 التـدابري الراميـة     ١١ولالطالع على مزيد من املعلومات انظـر املـادة          . التمييز يف عالقات العمل   
  .إىل القضاء على التمييز ضد املرأة يف العمل

ى عـدم املـساواة يف ميـدان تقـدمي      جزئيـاً علـ  )٦(ويقضي قـانون التـأمني الـصحي اجلديـد         - ٢٠
  ).انظر أدناه(املساعدة املالية يف مرحلة األمومة 

، الــذي يعــدِّل قــوانني معيَّنــة بــشأن احلمايــة مــن Coll 135/2006وأصــبح القــانون رقــم   - ٢١
، وأفــضى إىل تعــديل القــانون ٢٠٠٧ينــاير / كــانون الثــاين١العنــف العــائلي، نافــذ املفعــول يف 

ــشرطة يف   ــشأن ال ــشيكية ب ــة الت ــد )٧(اجلمهوري ــذ ق ــشيكي  نفَّ ــانون الت ــر (فــرض النفــي   يف الق أم
ولالطـالع علـى    . وحقـوق والتزامـات هيئـات الـشرطة التـشيكية فيمـا يتعلـق بتطبيقـه               ) تقييدي

  .“العنف العائلي”التفاصيل فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون، انظر البند 
  

عـن  ييزي على قدم املساواة مع الرجل        مت عملاحلماية القانونية حلقوق املرأة من أي       
  )احلرف ج(األخرى املؤسسات العامة و ذات االختصاص احملاكم الوطنية طريق
من العناصر اهلامة يف النظام القانوين التشيكي هـو املبـدأ الدسـتوري الـذي تـنّص عليـه                     - ٢٢

الدوليـة املنـشورة،     من دستور اجلمهورية التشيكية، ووفقاً لـه تعتـرب مجيـع االتفاقـات               ١٠املادة  
اليت وافق الربملـان علـى التـصديق عليهـا ملزِمـة للجمهوريـة التـشيكية، وهـي تـشكّل جـزءاً مـن             
ــاق        ــق االتف ــي تطبي ــانون، ينبغ ــة للق ــصوصاً منافي ــاق دويل ن ــانوين؛ وإذا اختــذ أي اتف النظــام الق

ءاً مـن النظـام    جـز يعتـرب وهذا يعين أنه إذا ُوجد تـضارب بـني قـانون وبـني اتفـاق دويل               . الدويل
 أفـضلية   يعطـوا القـانون املخـتص أن      جيـب علـى كـل أولئـك الـذين يطبقـون             القانوين التشيكي،   

وإلغاء القوانني أو أحكامها الفردية اليت تتعارض مع النظـام الدسـتوري تقـرره       . لالتفاق الدويل 
معــايري وال تــزال االتفاقيــات الدوليــة بــشأن حقــوق اإلنــسان ُتــستخَدم ك  . احملكمــة الدســتورية

  .مرجعية فيما يتعلق باإلجراءات بشأن رقابة املعايري وتعترب بالتايل أجزاء من النظام الدستوري

__________ 
، قـانون  Coll 65/1963، قـانون العمـل، بـصيغته املعّدلـة، الـذي ألغـى القـانون رقـم         Coll 262/206القانون رقـم    )٥(  

  .العمل، بصيغته املعدَّلة
  . بشأن التأمني الصحي، بصيغته املعّدلةColl 187/2006القانون رقم   )٦(  
د  ٢١أ إىل ٢١ بشأن شرطة اجلمهوريـة التـشيكية، املعـّدل بإضـافة بنـود جديـدة       Coll 283/1991القانون رقم   )٧(  

 بشأن شرطة اجلمهوريـة التـشيكية   Coll 273/2008وقد اعُتمد القانون اجلديد رقم .  ن٤٢ ك إىل ٤٢والبنود 
  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١ التقييدي، على أن يسري اعتباراً من والذي حافظ على األمر
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ويتضّمن قانون السوابق القضائية اخلاص باحملكمة الدسـتورية قـرارين يتعلقـان باملـسألة        - ٢٣
علـى عـدد   وموضع التدقيق هو النّص بشأن االختالف يف سن التقاعد معتمداً ذلك          . قيد النظر 

 املرأة والنّص املخَتِلف بشأن التزام الرجل واملرأة خبـصوص تقـدمي   حيايب، الذي   )٨(أطفال التنشئة 
   )٩(طلب من أجل التقاعد

وكانت القضية األوىل معنّية بـاختالف سـن تقاعـد الرجـل وسـن تقاعـد املـرأة، وهـذا                      - ٢٤
ن تقاعـد الرجـل املولـود قبـل سـنة            فبينمـا تعَتـرب سـ      )١٠(ينظّمه قانون تـأمني املعـاش التقاعـدي        ما

 ٥٧ و  ٥٣ مـا بـني      ١٩٣٦ سنة، تتراوح سن تقاعـد املـرأة املولـودة قبـل سـنة               ٦٠ هي   ١٩٣٦
سنة، معتمداً ذلك علـى عـدد األطفـال الـذين متـت تنـشئتهم، أي أن سـن تقاعـد املـرأة الـيت مل                     

 ٥٦ واحـد هـي       سنة، وسن تقاعد املرأة اليت قامت بتنشئة طفل        ٥٧تقم بتنشئة أي أطفال هي      
 سنة، وسـن تقاعـد املـرأة الـيت قامـت          ٥٥سنة، وسن تقاعد املرأة اليت قامت بتنشئة طفلني هي          

 سنة، وسن تقاعد املرأة اليت قامـت بتنـشئة مخـسة أطفـال              ٥٤بتنشئة ثالثة أو أربعة أطفال هي       
ا ، فإهنـ  ١٩٦٨ إىل   ١٩٣٦أما سن تقاعـد الرجـل املولـود يف الفتـرة مـن              .  سنة ٥٣أو أكثر هي    

وبالنسبة للمرأة، ُيحـّدد سـن التقاعـد جزئيـاً بالنـسبة إىل عمرهـا               . )١١(ُتحدَّد حسب سنة امليالد   
 وسـن تقاعـد الرجـل الـذي ُولـد بعـد           )١٢(وجزئياً بالنسبة لعدد األطفال الـذين قامـت بتنـشئتهم         

 ومل تقـم بتنـشئة أي      ١٩٦٨ سنة، وسن تقاعد املرأة اليت ُولدت بعد سنة          ٦٥ هي   ١٩٦٨سنة  
 ســنة؛ وســن تقاعــد املــرأة الــيت قامــت ٦٥بتنــشئة طفــل واحــد هــي أيــضاً أو الــيت قامــت طفــل 

 سـنة،  ٦٣ سنة، واملرأة اليت قامت بتنشئة ثالثة أطفال تتقاعـد عنـد سـن           ٦٤بتنشئة طفلني هي    
 وقـررت احملكمـة الدسـتورية يف    )١٣( سـنة ٦٢واليت قامت بتنشئة أربعة أطفال تتقاعد عنـد سـن    

__________ 
  .Pl.ÚS 53/04احلكم رقم   )٨(  
  .Pl.ÚS 42/04احلكم رقم   )٩(  
  .بشأن تأمني املعاش التقاعدي، بصيغته املعدَّلة. Coll 155/1995احلكم رقم   )١٠(  
 ١٩٣٧عـد رجـل مولـود يف سـنة     شهران، وسـن تقا +  سنة ٦٠ هي ١٩٣٦سن تقاعد رجل مولود يف سنة     )١١(  

  . سنة٦٥واحلد األقصى .  شهور، إخل٤+  سنة ٦٠هي 
، بــشأن تــأمني املعــاش التقاعــدي، بــصيغته املعدَّلــة، ســن تقاعــد  Coll 155/1995 للقــانون رقــم ١املرفــق رقــم   )١٢(  

  .١٩٦٨-١٩٣٦األشخاص املؤّمن عليهم املولودين يف الفترة 
 بـشأن تـأمني املعـاش التقاعـدي، بـصيغته املعدَّلـة، حتقِّـق        Coll 155/1995ون رقـم  من القـان ) ٤ (٣٢وفقاً للبند   )١٣(  

الشرط اخلاص برعاية الطفل، والذي فُرِض فيما يتعلق باستحقاقات املعاش التقاعدي اخلاصة بـشيوخة املـرأة                
 سـن  بالنسبة ألية امرأة قامت أو تقوم برعاية شخـصية طـوال عـشرة أعـوام علـى األقـل مـن أجـل طفـل دون                

فإذا تولت املرأة رعاية طفل بعد تاريخ مولـده الثـامن، يـستوىف هـذا الـشرط إذا كانـت املـرأة تقـوم           . النضوج
برعاية شخصية للطفل الذي يقل عمره عن سن النضوج طوال مخـس سـنوات علـى األقـل؛ وهـذا ال ينطبـق                       

  .إذا توقَّفت املرأة عن رعاية الطفل قبل أن يبلغ سن النضوج



CEDAW/C/CZE/5
 

12 09-34615 
 

 جمموعـة أو فئـة مـن األشـخاص          حيـايب ذه املـسألة أن أي قـانون حمـدَّد          هـ حكمها الصادر بـشأن     
فــإذا أُبِطــل نــّص احلكــم  . علــى أخــرى ال ميكــن اعتبــاره يف حــد ذاتــه، انتــهاكاً ملبــدأ املــساواة   

 األم دون مـنح نفـس امليـزة للرجـل األب            -املعَترض عليه، سوف ُتـرتَع ميـزة بعيـداً عـن املـرأة              
 شطَبت احملكمة الدستورية التماسـاً مـن        ،ونظراً ملا ذُكر سابقاً   .  األم املرأةعلى قدم املساواة مع     
  .أجل إلغاء هذا احلكم

ــأمني املعــاش         - ٢٥ ــانون ت ــيم أحكــام ق ــة، قامــت احملكمــة الدســتورية بتقي ويف القــضية الثاني
 وحلَّلــت احملكمــة الفئــة اخلاصــة  )١٥( والقــانون بــشأن تنفيــذ الــضمان االجتمــاعي )١٤(التقاعــدي
وقد فُرضت األحكام املطعون فيها علـى الرجـل واجـب تقـدمي طلـب للمـشاركة يف           . اةباملساو

تأمني املعاش التقاعدي خالل سنتني بعد انتهاء رعاية الطفل، بينما مل ُيفَرض مثل هـذا الـشرط              
ومـسايرة لقـانون الـسوابق القـضائية الراسـخة، قـررت احملكمـة الدسـتورية ضـرورة                  . على املرأة 

 بـني الرعايـا يف حالـة مقارنـة          تفرقـة  مبثابة مصطلح نسيب، وأضافت قائلـة إن أي          اعتبار املساواة 
زيــادة علــى ذلــك، . سعى إىل هــدف مــشروع قــائم علــى أســس موضــوعية معقولــةتــجيــب أن 

وعنــد مقارنــة املــصلحة العامــة . ينبغــي ألي إخــالل بــأي حــق أساســي أن يفــي مببــدأ التناســبية 
 العامــة، بــاخالل ملبــدأ املــساواة يف املعاملــة،     الــة لألمــوال الفعالنــسبية الــيت متثلــت يف اإلدارة   

ــن     ــاحلق يف أم ــق ب ــا يتعل ــد فيم ــادي وبالتحدي ــشيخوخ واٍف م ــة ال ــة )١٦(ةيف مرحل  رأت احملكم
 إىل القـول بـأن مبـدأ املـساواة انُتهـك            خلـصت الدستورية أن هذا اإلخالل يعتَبـر غـري كـاٍف، و          

  .وألغت األحكام املطعون فيها
ــااحملكمــة وتناولــت   - ٢٦ ــرأة يف   العلي ــز ضــد امل ــضية، وأكثرهــا تعــداداً  ١٦٥ قــضية التميي  ق

 عــدد األفعــال ١انظــر اجلــدول رقــم  . (كانــت جــرائم تتــصل بــالعنف العــائلي واالغتــصاب  
  ) اإلجرامية الفردية ذات الصلة بالعنف العائلي واالغتصاب

  
  العنف العائلي

 ملكافحــة العنــف املرَتكــب ضــد   محلــة٢٠٠٨-٢٠٠٦نظّــم جملــس أوروبــا يف الفتــرة    - ٢٧
وأخــذت وزارة الداخليــة علــى . املــرأة، وانــضمت اجلمهوريــة التــشيكية أيــضاً إىل هــذه احلملــة 

 وأعـــّدت أيـــضاً تقريـــراً هنائيـــاً عـــن األنـــشطة الوطنيـــة  ٢٠٠٧عاتقهـــا أمـــور احلملـــة يف ســـنة 
  .للجمهورية التشيكية

__________ 
  . بشأن تأمني املعاش التقاعدي، بصيغته املعدَّلةColl 155/1995من القانون ) ٣ (٥البند   )١٤(  
  . بشأن تنظيم وتنفيذ الضمان االجتماعي، بصيغته املعدَّلةColl 582/1991من القانون ) ٤ (٦البند   )١٥(  
  .اسيةمن ميثاق احلقوق واحلريات األس) ١ (٣٠باالقتران مع املادة ) ١ (٣ واملادة ١املادة   )١٦(  
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اجلمهوريـة التـشيكية يف سـنة        من ضباط الشرطة من مجيع أحنـاء         ٤٢٢وجرى تدريب     - ٢٨
134/2006 يف أنـــشطة عمليـــة وفقـــاً للقـــانون ٢٠٠٦

، جـــرى ٢٠٠٧واعتبـــاراً مـــن ســـنة . )١٧(
 ضــابط شــرطة يف ممارســة حقــوق الــشرطة التابعــة للجمهوريــة التــشيكية يف ١٢ ٠٠٠تــدريب 

ش يف  ويف الوقت نفسه، أويل اهتمام هام لقضايا العنـف العـائلي والتحـرّ            . ميدان العنف العائلي  
  .ة الشرطة يف اجلمهورية التشيكية أكادمييتقوم بتدريسهامواضيع فردية 

، من املمكن مالحظـة أن      )ات من التوصي  ١٦ الفقرة( هذا القانون    تنفيذومع مراعاة     - ٢٩
السنة األوىل من تطبيقه العملي أثبت أن القانون ميثل إطاراً قانونياً شامالً من أجل منـع العنـف                  

 القانون يسمح بإحبـاط مـساعي االعتـداءات اخلطـرية علـى األرواح والـصحة                 وتطبيق. العائلي
املالئمـة  الظروف   الشرطة مثل الطرد واإلبعاد، ويف الوقت نفسه خيلق القانون           تقوم هبا بوسائل  

ــة      ــسانية واالجتماعي ــرة النف ــساعدة املباش ــوفري امل ــالعنف     -لت ــددين ب ــة لألشــخاص امله القانوني
ّخل، ويعـــّزز التعـــاون املـــشترك بـــني التخصـــصات فيمـــا بـــني الدولـــة  العـــائلي يف مراكـــز التـــد

واملنظمات البلدية واملنظمات غري التابعة للدولة، والـيت تـشترك يف منـع العنـف العـائلي وتـوفري                   
  .العون لألشخاص املعّرضني خلطر العنف العائلي وألطفاهلم القُصَّر

 يتماشـى   اذ، وهـ  عشر مركزاً للتدخل  ا جمموعه مخسة     يف اجلمهورية التشيكية م    عملوي  - ٣٠
ومراكز التـدخل هـذه ُملزمـة        ) من التوصيات  ١٦ الفقرة(مع االشتراطات اليت طلبتها اللجنة      

فقـط لألشـخاص   لـيس  بتوفري املساعدات جلميع األشخاص املعّرضني خلطر العنف العائلي، أي    
 جييئـون ة لألشخاص الـذين     الذين ُتبلغ شرطة اجلمهورية التشيكية عن أحواهلم، بل أيضاً بالنسب         

وتسمح البيانـات اإلحـصائية بـإجراء مقارنـة بـشأن           . “مباشرة من الشارع  ”إىل مركز التدّخل    
 علـى أسـاس تقـدمي معلومـات مـن شـرطة       قـصراً مجيع االتصاالت الـيت تـتم باالتـصال مباشـرة و       

  .اجلمهورية التشيكية
 أو  إبعـاد  التشيكية بـشأن      قراراً من شرطة اجلمهورية    ٨٦٢وجرى تسجيل ما جمموعه       - ٣١

يف  إىل مكـان اإلقامـة املـشترك، وذلـك مـن خـالل مراكـز التـدخل              عنيفتقييد دخول شخص    
، أخذت الشرطة يف احلسبان احلـوادث       التويف هذه احلا  . ٢٠٠٧اجلمهورية التشيكية يف سنة     

 شخــصاً ١ ٨٣٣وجــرى تــسجيل مــا جمموعــه . الــسابقة يف تقيــيم خمــاطر احلــاالت ذات الــصلة
أطفـال حاضـرون    + بالغون مهددون    (٢٠٠٧رضوا مباشرة للتهديد بالعنف العائلي يف سنة        تع

ــشيكية      ــة الت ــدخالت مــن شــرطة اجلمهوري ــذين جــرت  )وقــت حــوادث العنــف والت ، وهــم ال
، األشخاص الـذين    ٢انظر اجلدول رقم    . (ارتكاب مزيد من العنف   من   اإلبعاد   بأمرمحايتهم  

__________ 
  .معدالً قوانني معيَّنة بشأن احلماية من العنف العائلي. Coll 135/2006القانون رقم   )١٧(  
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، بسبب إساءة معاملـة شـخص يف        ٢٠٠٧-٢٠٠٤رة  صدرت حبقهم أحكام إدانة يف الفت     
  .)مسكن مشترك لألسرة املعيشية

 حالـة مـن     ٨٦٢وفيمـا يتعلـق بـــ       .  خاصـة باإلبعـاد املتكـّرر      حالـة  ٥٨وجرى تـسجيل      - ٣٢
 ٣٤ امــرأة و ٨٥٨( شخــصاً بالغــاً ٨٩٢، تعــّرض مــا جمموعــه تقييــد الــدخول/اإلبعــادحــاالت 
، ســّجلت شــرطة اجلمهوريــة التــشيكية مــا   رة الرصــدفتــويف . مباشــرة للعنــف العــائلي ) رجــالً

ومـن  .  طفالً شهدوا تدخل الـشرطة فـضالً عـن احلادثـة العنيفـة الـسابقة للتـدخل       ٩٤١جمموعه  
 ٨٥٤ شخصاً جرى طردهم من املسكن املشترك لألسرة املعيـشية، كـان             ٨٦٢بني ما جمموعه    
 كـان ملعتدي وضحية العنـف،     وفيما يتصل بالعالقة بني الشخص ا     .  من النساء  ٨من الرجال و    

 -تليهـا حـاالت املعاشـرة    )  يف املائـة ٥٤( حالـة  ٤٦٧معظم هذه العالقات يف إطـار الزوجيـة،       
 .حـاالت القـرينني املطلَّقـني    مـن   ٥٥ حالـة و   ١٣٤ - حاالت، والعنف فيمـا بـني أجيـال          ٢٠٥

إىل نفـس    يف الشراكة، وعالقات األوالد الذين ينتمـون         اإلبعادوحدث عدد صغري من حاالت      
 ٢٠٠٧ البيانـات اخلاصـة بـالفترة موضـع املراقبـة يف سـنة            تظهـر و. العائلة وغريها من العالقـات    

ويبلـغ متوسـط    . وجود اختالفات كـبرية بـني كـل منطقـة مـن املنـاطق يف اجلمهوريـة التـشيكية                  
  . حالة٦١,٦حاالت اإلبعاد يف السنة لكل منطقة 

 اتــصاالً مــع أشــخاص ٣ ٩٤٢ جمموعــه  مــا٢٠٠٧وســّجلت مراكــز التــدخُّل يف ســنة   - ٣٣
 اتـصاالً  ٥٨٧ اتـصاالً هاتفيـاً،   ٢ ٨٨٠(مر إبعـاد عـن الـسكن      وامعّرضني للتهديد فيما يتعلق بأ    

ــاء إيفــاد قــوات الــشرطة إىل مكــان    ١٥٣شخــصياً يف مركــز التــدّخل، و    اتــصاالً شخــصياً أثن
دّخل يــستخدمها بــشكل واخلــدمات املقّدمــة مــن مراكــز التــ ).  اتــصاالً كتابيــا٣٢٢ًاإلقامــة و 

وســجَّل مخــسة عــشر مركــزاً للتــدخل يف ســنة . متفــاوت أشــخاص آخــرون معّرضــون للتهديــد
وهـذا ال يـشمل اتـصاالت       ( اتصاالً آخر مع مستخدمي اخلـدمات        ٥ ٣٦٤ ما جمموعه    ٢٠٠٧

وأولئــك الــذين يلتمــسون املعلومــات واملــشورة والــدعم والعــون فيمــا يتعلــق ) املــوظفني الفنــيني
وبلغ متوسط العدد جلميع أنواع االتصاالت مع مـستخِدمي اخلـدمات           . العنف العائلي حباالت  
  .٢٠٠٧ اتصاالً ملركز التدخل الواحد يف سنة ٦٢٠
، أي الـسنة األوىل مـن التطبيـق العملـي للقـانون بـشأن احلمايـة مـن         ٢٠٠٧وأثناء سنة    - ٣٤

لي توجيه طلباهتم التماساً حلكـم      العنف العائلي، بدأ األشخاص املعّرضون للتهديد بالعنف العائ       
 إىل احملاكم املدنية، حىت يف احلاالت اليت مل يسبقها صـدور أمـر مـن الـشرطة                  )١٨(ابتدائي مباشر 

__________ 
، قانون اإلجراءات املدنيـة، بـصيغته   Coll 99/1963من القانون رقم ) ١ (٧٤قرار ابتدائي صادر مبقتضى البند   )١٨(  

جـراءات، إذا دعـت احلاجـة بغيـة ترتيـب           املعدَّلة، ميكن أن يصدره القاضي رئيس اجللسة قبل الـشروع يف اإل           
. العالقــات بــشكل مؤقــت بــني األطــراف، أو إذا وجــدت أيــة خمــاوف مــن تعــريض تنفيــذ القــرار القــضائي     
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 قـراراً مـن الـشرطة بـشأن     ٨٦٢ومـن بـني مـا جمموعـه      . باإلبعاد عن الـسكن لفتـرة عـشرة أيـام         
هديــد بطلــب مــن أجــل   شخــصاً معّرضــاً للت٣٣٧تقييــد الــدخول، تقــدَّم /اإلبعــاد عــن الــسكن

احلــصول علــى أمــر قــضائي زجــري مؤقــت، ويبــدي هــؤالء الرغبــة يف متديــد فتــرة اإلبعــاد عــن  
 احملكمـة يف الطلـب      تمـن القـضايا تـصّرف     )  حالة ١٩٠أي  ( يف املائة    ٧٣,٥ويف نسبة   . السكن

  . يف املائة من هذه الطلبات١٤ نسبة مل ُيلتفت إىلومّددت األجل الزمين، و
 - تــدريب خــاص ملــوظفي اإلدارات اإلقليميــة فيمــا يتعلــق باحلمايــة االجتماعيــةوقُــدِّم   - ٣٥

 هلـؤالء املـوظفني     قـدم  و ، بعـد اعتمـاد التـشريعات اجلديـدة        جـرى تنظيمـه    )١٩(القانونية لألطفـال  
املعلومــات ذات الــصلة عــن القــوانني بــشأن العنــف العــائلي، وخــصوصاً فيمــا يتعلــق باألســرة    

  .ئية وقوانني األمن اإلداري واالجتماعيوالتشريعات املدنية واجلنا
ــة     - ٣٦ ــة املعني ــاراً مــن     واهلــدف مــن اللجن ــيت أنــشئت اعتب ــائلي، ال ــة مــن العنــف الع باحلماي
لكفالــة تكــافؤ الفــرص للمــرأة  بــشأن منــهاج اجمللــس احلكــومي ٢٠٠٨ينــاير /كــانون الثــاين ١

تنـسيق هـذه االسـتراتيجية       هو استحداث استراتيجية وطنية ملكافحة العنف العـائلي ول         والرجل،
وترصــد اللجنــة الــسجالت اإلحــصائية ملخَتلــف أشــكال العنــف العــائلي،  . فيمــا بــني اإلدارات

  .وتعّزز اخلطوات التشريعية الضرورية وتنهض بتعليم املوظفني الفنيني
 هيئـات اإلدارة الرمسيـة    وتقوم اللجنة املعنية مبنع العنـف العـائلي حاليـاً، باملـشاركة مـع                 - ٣٧
ملركزيــة واملنظمــات غــري احلكوميــة الــيت ال تــستهدف الــربح، بإعــداد خطــة عمــل وطنيــة ملنــع  ا

الــضحايا : وخطــة العمــل هــذه ال بــد أن تركّــز علــى الفئــات املــستهَدفة التاليــة. العنـف العــائلي 
 األجنبيـــات والنـــساء الـــاليت يعـــانني عائقـــاً صـــحّياً أو -الفئـــات الفرعيـــة (اإلنـــاث والـــذكور 

 واألطفال، واألشخاص املـسّنون، ومرتكبـو العنـف العـائلي، ومؤسـسات املـساعدة        ،)اجتماعياً
  .وعامة اجلمهور)  النفسانيني، واألخصائيني االجتماعيني، واألطباء إخلاألخصائينيمثل (

وجرى تعزيز األنشطة يف ميدان منع العنف ضـد املـرأة بـشكل كـبري مـن خـالل محلـة                       - ٣٨
 العنف العـائلي، وقـد أُعـدت بالتعـاون مـع إدارة منـع اجلرميـة                 إعالمية بشأن عدم جواز اقتراف    

كيـف تتجّنـب اخلطـر وكيـف        ”التابعة لوزارة الداخليـة، وهـي الـيت قـد نـشرت كتّيبـاً إعالميـاً                 

__________ 

واملقصود بطالب القرار االبتدائي هو الشخص الذي تتعّرض حياته أو صحته أو حريتـه أو كرامتـه اإلنـسانية         
  . الطلببشكل خطري بفعل سلوك الشخص الذي ُوجِّه ضده

 القانونيـة لألطفـال،   - بـشأن احلمايـة االجتماعيـة    Coll 359/1999من القانون رقم ) ج (-) أ (١عمالً بالبند   )١٩(  
تعين احلماية القانونية االجتماعية لألطفال، وخصوصاً محاية حقوق الطفـل يف منـاء إجيـايب ورعايـة صـحيحة،        

 أصــوله وممتلكاتــه وجهــوده اهلادفــة إىل إصــالح الوظــائف ومحايــة املــصاحل املــّربرة للطفــل، مبــا يف ذلــك محايــة
  .األسرية املعيبة
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ويعقـب  . ويتضّمن الكتيِّب قصص حتـذير الفتـاً االنتبـاه إىل حـاالت واقعيـة             . “تصبح ضحية  ال
التوصــيات، مــع أرقــام هاتفيــة ذات صــلة تابعــة   القــصص ثــالث فئــات مــن املــشورة العمليــة و  

وقـد ُوزِّع الكتيِّـب علـى عربـات         . للشرطة وملقّدمي املساعدات وهـي مدوَّنـة يف هنايـة املنـشور           
ــدريب املهــين وعلــى املــدارس        ــساء يف خمتلــف املــدن، وعلــى مراكــز الت اإلســعاف اخلاصــة بالن

 وُنـِشر الكتيِّـب أيـضاً       .بها إىل الفتيـات   الثانوية، مع التركيز على دورات دراسية موجَّهه يف أغل        
  ).ط الشرطةبيف ُصحف مهنية، مثل جريدة ضا

، وزَّعـت   “دائـرة الـسالمة البيـضاء     ”اتفاق مع املنظمة اليت ال تستهدف الـربح         وعقب    - ٣٩
اجملــالس /وزارة الداخليــة علــى وحــدات الــشرطة يف اجلمهوريــة التــشيكية وعلــى شــرطة املــدن   

 قــرص فيــديو رقمــي يــسّمى  - وســيلة مــن معينــات التعلــيم  ٢٠٠٨نيــه يو/البلديــة يف حزيــران
وخلدمة عامة اجلمهور، نـشرت وزارة الداخليـة        . “يحاجز حيول دون ارتكاب العنف العائل     ”

  .“التوقُّف عن العنف العائلي”ملفاً إعالمياً يسمى 
الرمسيــة الــيت التعــاون مــع املنظمــة غــري  بوُيعَتــرب أكــرب مــشروع نظَّمتــه وزارة الداخليــة    - ٤٠
 هـو   ،اليت تشجِّع على مكافحة العنف بوجه عـام       “ Coolhelpكول هلب   ”تستهدف الربح    ال

اليت تنفَّذ عن طريق أساور مـن الـسليكون توّزعهـا    “  ال للعنف-اإلسورة ”احلملة اليت تسّمى   
ر وُتنـشَ .  األرجواين هلذه األساور إىل لـون الكـدمات        -ويرمز اللون األسود    . مؤسسات خريية 

عروض بيانية مصاحبة للحملـة يف اجملـالت والـصحف وبـرامج التليفزيـون الـيت يبثّهـا تليفزيـون                    
Nova TVالدولة التشيكية وحمطة نوفا يت يف 

)٢٠(   
وفيما خيص مـسألة العنـف العـائلي بـني األجيـال املُرَتكـب لـيس ضـد النـساء املـسّنات                        - ٤١

، ركَّـز   “آمـن ) غـري (عمـر   ”ت عنـوان     محلة حتـ   ٢٠٠٧ّنت وزارة الداخلية يف سنة      َشفحسب،  
  .على زيادة وعي األشخاص املسنِّني بشأن إمكانيات احلماية من العنف العائلي

، الرمسيـة  اإلدارة   هيئـات وقام بتنفيذ التدابري اليت ركَّزت علـى الـدعم ومحايـة الـضحايا                - ٤٢
غـري الرمسيـة،   ليس هذا فحسب بل أيضاً قامت به سلطات احلكـم الـذايت وال سـيما املنظمـات                 

اليت تكرِّس جزءاً مـن أنـشطتها لتـوفري املـساعدة احملـّددة إىل ضـحايا العنـف العـائلي وإىل محايـة           
ــوقهم ــة      . حق ــدة منظمــات غــري حكومي ــل القطــاع غــري الرمســي ع ــسالمة   (وُتَمثِّ ــرة ال ــل دائ مث

__________ 
 بــشأن Coll 438/1991مــن القــانون رقــم  ) ١ (٢التليفزيــون التــشيكي هــو كيــان قــانوين يقــدِّم، وفقــاً للبنــد     )٢٠(  

 فهــي حمطــة أمــا نوفــا يت يف. التليفزيــون التــشيكي، بــصيغته املعدَّلــة، خدمــة عامــة يف ميــدان البــثّ التليفزيــوين
تليفزيونيــة خاصــة تبــثّ براجمهــا مبوجــب تــرخيص صــادر مــن اجمللــس املعــين ببــث اإلذاعــة والتليفزيــون وفقــاً   

 بشأن تشغيل البث اإلذاعي والتليفزيوين وبشأن التعديل على القـوانني األخـرى،   Coll 231/2001للقانون رقم 
  .بصيغتها املعدَّلة
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.ROSA, O. Sوروزا  )٢١(البيضاء
ية  ومركز أوروبـا الوسـطى االستـشاري للمـشاريع النـسائ     )٢٢(

)ProFem, o.p.s.
 اليت تركّز على العنف العائلي، ليس هذا فحسب، بل أيضاً علـى العنـف   ))٢٣(

وترتبط املنظمـات الـيت ال تـستهدف الـربح والـيت تتنـاول مـسائل العنـف                  . ضد املرأة بوجه عام   
الـذي ُيـنظِّم    )٢٤()Koordona( كوردونـا    بـائتالف العائلي والعنف ضد املرأة وضد حقوق املرأة        

  .مترات واحللقات الدراسية على املستوى احمللي واملستوى الدويل معاًاملؤ
  

  االغتصاب
، ُتعرِب اللجنة، يف مجلة أمور، عن قلقها إزاء التعريـف            من التوصيات  ١٦ الفقرةيف    - ٤٣

ويقــوم برملــان اجلمهوريــة التــشيكية حاليــاً باســتعراض مــشروع حكــومي    . احلــايل لالغتــصاب
   )٢٥(قانون اجلنائي احلايلال، الذي حيلّ حملّ لقانون اجلنائي اجلديدل

ــة للبنــد    - ٤٤ ــائيقــانون المــن ) ١ (٢٤١مبقتــضى الــصياغة احلالي ــه اجلن ، االغتــصاب يرتكب
شخص ُيجبِر شخصاً آخر بالعنف أو بتهديـد العنـف املباشـر علـى املـشاركة يف مجـاع جنـسي             

.  للقيـام هبـذا الغـرض     ال ميلـك الـدفاع عـن نفـسه        أعـزل    آخـر أو هو الذي يعتدي على شخص       
مــن املــشروع اجلديــد علــى أن  ) ١ (١٨٣ويف مــشروع القــانون اجلنــائي اجلديــد، يــنّص البنــد  

االغتصاب يقترفه شخص ُيجبِر شخصاً آخـر بـالعنف أو بالتهديـد بـالعنف املباشـر، وبالتهديـد          
بأي مكروه خطري آخر، للمشاركة يف مجاع جنسي أو الـشخص الـذي يعتـدي علـى شـخص                   

زيــادة علــى ذلــك، يتــضمَّن القــانون .  ميلــك الــدفاع عــن نفــسه للقيــام هبــذه األغــراضأعــزل ال
اجلنــائي اجلديــد أُســساً ُمقيِّــدة هلــذه اجلرميــة ويفــرض جــزاًء مــشدَّداً يف احلــاالت حيــث ُيرَتكــب 

 ميكـن أن   باجلماع أو بـأي شـكل آخـر مـن أشـكال االتـصال اجلنـسي                  ١اجلُرم املبيَّن يف الفقرة     
  .ماعُيقاَرن باجل
__________ 

  )٢١(  www.bkb.cz.  
  )٢٢(  www.rosa-os.cz.  
  )٢٣(  www.profem.cz.  
 كرابطـة   ٢٠٠٤نـوفمرب سـنة     / تـشرين الثـاين    ٢٥ائتالف املنظمات ملكافحة العنف العائلي أنشئ يف بـراغ يف             )٢٤(  

واهلـدف مـن ائـتالف      . حرة تضم منظمات عاملـة حبقـوق املـرأة يف إطـار العنـف ضـد املـرأة والعنـف العـائلي                     
فعَّال بني املنظمات الـيت ال تـستهدف الـربح والـيت تنـربي          كوردونا هو املساعدة، بصفة خاصة، يف التعاون ال       

ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة وضــد العنــف العــائلي، ولتنــسيق وتعمــيم املــساعدة إىل ضــحايا العنــف العــائلي     
لالطـالع  (ولترويج التغيُّرات يف النظم يف ميدان العنف العائلي، والعنف ضد املرأة وحقوق املـرأة بوجـه عـام     

  ).www.koordona.czاملعلومات، انظر على مزيد من 
وأقر الربملان مشروع احلكومة للقانون اجلنائي . ، القانون اجلنائي، بصيغته املعدَّلةColl 140/1961القانون رقم   )٢٥(  

ينـاير  / كـانون الثـاين  ١ علـى أن ُيَنفَّـذ اعتبـاراً مـن      40/2009اجلديد وصدر يف جمموعة القوانني يف إطار الـرقم    
٢٠١٠.  
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وُيعَتَبر أي شكل من أشكال إرضاء الغريزة اجلنسية على اهليئة البدنية ألي شخص آخر                - ٤٥
ومـن مث يعـين أن اجلمـاع واملـضاجعة          . مبثابة مضاجعة جنسية  ) من نفس اجلنس أو اجلنس املغايِر     (

اً على سـبيل املثـال االتـصال اجلنـسي الفمـوي أو الـشرجي، بـل أيـض         (اجلنسية متماثالن للجماع    
ويف هـذا الـصدد، فـإن       . )جمّرد ملس ثدي املـرأة أو عـضوها التناسـلي واألنـشطة املماثلـة األخـرى               

 جــرى حتديــده أكثــر باعتبــاره اتــصاالً جنــسياً مت بطريقــة   “االتــصال اجلنــسي املــشابه”مــصطَلح 
، بـل أداء االتـصال اجلنـسي بطريقـة          “االتـصال اجلنـسي املـشابه للجمـاع       ”مشاهبة، ألنه ال يعـين      

وبالتايل فإن االتصال اجلنسي الذي يـتم يف        ). على سبيل املثال االتصال اجلنسي الفموي     (اهبة  مش
 اجلرم يف الظروف   اشكل مجاع أو بشكل مشابه لالتصال اجلنسي سوف يفي دائماً بأسباب هذ           

  . اجلرمااملشدَّدة بالذات، ولن يقيَّم يف ظل األسباب األساسية هلذ
  

  ٣املادة 
   لكفالة تطور املرأة وتقدُّمها الكاملنيالالزمةالتدابري 

  التدابري غري التشريعية
 بالتفـــصيل كتيِّبـــاً وقامـــت بتوزيعـــه بعنـــوان  ٢٠٠٥أعـــّدت وزارة الداخليـــة يف ســـنة   - ٤٦
وُنظَِّمـت أيـضاً سلـسلة    . “ يف قوات األمن من املنظور القـانوين      للمرأة وللرجل تكافؤ الفرص   ”

 مــع  اإلداريــني مــن املرتبــة املتوســطة املــوظفنيتثقيــف مج مــن احللقــات الدراســية يف إطــار برنــا 
أساسيات قانون العمـل    ”و  “ محاية حقوق املرأة وضمان املساواة بني الرجل واملرأة       ”مواضيع  

  .“وأجور املوظفني
ــنة     - ٤٧ املبــدأ التــوجيهي املتــضمِّن   ” منــشوراً بعنــوان  ٢٠٠٣وأعــّدت وزارة املاليــة يف س

وُوزِّع . ٢٠٠٤ُنــِشر يف ســنة “ ور املــساواة بــني املــرأة والرجــلمعلومــات عــن امليزنــة مــن منظــ
واهلـدف  . املنشور على الوزارات واملناطق والبلديات وُنظّم مؤمتر وطين مبناسبة نـشر املوضـوع            

من احلملة اإلعالمية هو التعريف هبذه املبادئ التوجيهية وقضية تكافؤ الفرص بوجه عـام لـيس                
، بل أيضاً بالنـسبة ملمثلـي اجملـالس البلديـة الـذين يقومـون               فحسب بالنسبة للموظفني العموميني  

، اســتهلت وزارة العمــل والــشؤون االجتماعيــة ٢٠٠٦ســبتمرب /ويف أيلــول. بإعــداد امليزانيــات
ــسّمى          ــرأة والرجــل، ي ــني امل ــساواة ب ــين بامل ــة االحتــاد األورويب املع ــامج مجاع ــن برن ــشروعاً م م

وقـد ركَّـز املـشروع علـى األنـشطة          . “بـني املـرأة والرجـل     ممارسة امليزنة من منظـور املـساواة        ”
  وحـىت يف هـذه    .  شهراً ١٥وُنفِّذت طوال   ) حلقات دراسية، كتيِّبات، ومحلة إعالمية    (التعليمية  
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احلالــة، كانــت الفئــات املــستهَدفة هــي موظفــو الوحــدات اإلقليميــة ذات احلكــم الــذايت وعامــة 
   )٢٦(.اجلمهور على املستويات احمللية

  ٤ادة امل
  بني الرجل واملرأةالفعلية املساواة ب  التعجيلاليت تستهدفالتدابري اخلاصة املؤقتة 

  )١الفقرة (
وثيقـة  تقوم احلكومة كل سـنة، وفقـاً إلعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني، بإعـداد تفاصـيل                      - ٤٨

لــق وفيمــا يتع. “أولويــات احلكومــة وإجراءاهتــا يف تعزيــز املــساواة بــني املــرأة والرجــل”تــسّمى 
بسياسة املـوارد البـشرية، تعلـن معظـم الـوزارات أهنـا احترمـت مبـدأ تكـافؤ الفـرص بـني املـرأة                         

وتؤخـذ يف   . والرجل يف اختيار املـستخَدمني للوظـائف الـشاغرة وللتعـيني يف املناصـب اإلداريـة               
د ألداء االعتبار يف املقام األول اجلودة املهنيـة واملتطلبـات األساسـية األّوليـة والقـدرة واالسـتعدا                

  .املهام اإلدارية ذات الصلة
 اخلـاص بنـشرة     ٢٩/٢٠٠٢األمر رقـم    (وأصدر وزير الدفاع املبدأ التوجيهي الداخلي         - ٤٩

ــدفاع ــتثنائي مؤقـــت   )وزارة الـ ــدبري اسـ ــاد تـ ــايب غـــري  ”(، والـــذي يـــسمح باعتمـ ــل اإلجيـ العمـ
: أدنـاه ول ا اجلـد انظـر (وفيما يتعلق بنتائج اإلحصاءات املنجـزة عـن نـوعي اجلـنس       ). “التأدييب

، فمثل هذا )نصيب املرأة من جمموع عدد اجلنود احملترفني ومتثيل املرأة يف الرتب العسكرية
  .التدبري مل ُينَشر بعد فيما خيص الطابع اخلاص ألنشطة وزارة الدفاع

وال حيدث أي شكل من أشـكال التمييـز اسـتناداً إىل اجلـنس أو غـريه مـن املعـايري الـيت                       - ٥٠
باخلدمة، يف اختيار ضباط الشرطة من أجل عالقـات اخلدمـة يف وحـدات الـشرطة أو                 تتصل   ال

ــا    ــة يف حــد ذاهت ــات اخلدم ــوات شــرطة      . عالق ــشرطة يف ق ــضابطات ال ــة ل ــسبة املئوي ــرب الن وتعَت
حـوايل  (اجلمهورية التشيكية مشاهبة للشرطة التابعـة لـدول أعـضاء أخـرى يف االحتـاد األورويب                 

  . ُيعَتمد أي عمل إجيايب يف هذه الوحدات أثناء فترة الرصد وهلذا مل.) يف املائة١٦
وحــىت اآلن، جــرى توحيــد متطلبــات خمتلفــة مــع آجــال زمنيــة خمتلفــة بالنــسبة للرجــال   - ٥١

والنساء، وهي تتصل بتقييم القدرة البدنية للمرشحني خلدمة الشرطة، وذلـك بتعليمـات ُملزِمـة           
  .٢٠٠٥يسمرب د/ كانون األول٢٠من رئيس الشرطة بتاريخ 

  

__________ 
  :كان نتاج املشروع الكتيِّب التايل  )٢٦(  

    www.vlada.cz/assets/cs/vlada/clenove/stehlikova/rovneprilezitosti/dokumenty/Rozpoctovani-z-hlediska-

rovnosti-zen-a-muzu.pdf.  
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   أثناء فترة الرصد٢مل ُتعَتمد تغيريات تتصل بالفقرة 
  ٥املادة 

  )احلرف أ( األمناط االجتماعية والثقافية تغيريالتدابري الرامية إىل 
ــة املترســخة        - ٥٢ ــة إىل طمــس معــامل األمنــاط املقولب ــادة اجلهــود الرامي ــة إىل زي ــدعو اللجن ت

 ونظَّـم املفـوِّض احلكـومي    .) من التوصيات١٤الفقرة ( املرأة باستمرار واليت تعَترب متييزية إزاء   
ــنة        ــة، يف س ــشؤون االجتماعي ــل وال ــع وزارة العم ــاون م ــسان، بالتع ــوق اإلن ــة ٢٠٠٦حلق  محل

 واهلدف من هذه احلملـة خماطبـة اجلمهـور،    .“التوقُّف عن استخدام القوالب النمطية ”إعالمية  
ــشة احلــرة ولإلعــالن بوضــوح عــ   و ن ضــرورة التغلُّــب علــى اســتخدام القوالــب   لتــشجيع املناق

. وتركَّزت احلملة بالتحديد على التوظيف، واألسرة وإدارة الـشؤون العامـة          . النمطية للجنسني 
وفيما يتعلق بالتوظيف، تركَّـزت احلملـة علـى املهـن غـري التقليديـة حـىت اآلن للرجـال وللنـساء                    

األسـرة، توجَّهـت احلملـة إىل املوازنـة     ما يتعلـق ب فيو. وبشأن حصول املرأة على مناصب إدارية   
وفيما يتعلق بإدارة الشؤون اإلداريـة، تركَّـزت احلملـة علـى مـشاركة           . بني أدوار املرأة والرجل   

  .املرأة يف صنع القرارات واإلدارة
ويف الوقــت نفــسه، عرضــت وزارة العمــل والــشؤون االجتماعيــة يف الفتــرة حمــل الرصــد   - ٥٣

 حــصول املــرأة والرجــل علــى العمــل يف مهــن تعتَبــر غــري تقليديــة  تعزيــز فــرص”مــشروعاً بــشأن 
املهنـة  واستبان هذا االستقصاء مواقف املرأة والرجل إزاء اآلليات الـيت تـؤثّر علـى اختيـار                 . “هلما

وأجرى االستقصاء تقييماً ملستوى االرتياح الختيار املهنة للمرأة يف مهن كمـا هـو              . واإلعداد هلا 
تيار املهنة للرجل يف مهن من املعهود أهنا للذكور، وأيضاً آراء املرأة العاملـة              املعهود لإلناث والخ  

وأشار االستقصاء . يف مهن من املعهود أهنا للذكور وآراء الرجل يف مهن من املعهود أهنا لإلناث           
ــور يالحــظ   ــراراً إىل أن اجلمه ــراراً وتك ــألوف أهنــا للــذكور      غــ تغلُّم ــرأة يف وظــائف مــن امل ل امل

  ). يف املائة١٢(أكثر من تغلغل الرجل يف مهن من املألوف أهنا خمصصة لإلناث ) املائة يف ٣٠(
 مــؤمتراً بعنــوان ٢٠٠٥برملــان اجلمهوريــة التــشيكية يف ســنة يف وعقــد جملــس النــّواب    - ٥٤
وهـو مـا    “ ملـاذا ال يـزال يوجـد عـدد قليـل مـن النـساء يف جمـال العلـوم؟                   : مسالك عرب املتاهـة   ”

واهلـدف مـن هـذا      . وضع املرأة يف جمال البحوث والعلوم للجمهوريـة التـشيكية         ُخصِّص حلالة و  
ملاذا يقـل إمجـايل نـصيب املـرأة يف عـدد      : املؤمتر هو حماولة اإلجابة على بعض التساؤالت التالية     

 يف املائـة؛ ملـاذا ُتَمثَّـل املـرأة فقـط يف             ٣٠العاملني يف جمال البحوث يف اجلمهورية التشيكية عـن          
وأســفرت . خصــصات؟؛ ملــاذا ختفــق املــرأة يف احلــصول علــى مناصــب علميــة عاليــة؟  بعــض الت

ُتنظِّم توزيـع   واعد اليت   قالتوصيات الصادرة من املناقشات ومداوالت املشاركني عن تغيري يف ال         
وأعقـب هـذا املـؤمتر انعقـاد مـؤمتر آخـر       . اِملنح ودراسات شهادة الدكتوراه يف بعض اجلامعـات   

مناقــشة ” وعــرض تقريــراً عــن املوضــوع  ،“ اجلــنس والعلــوم واجملتمــعالتحــّول ونــوع”بــشأن 
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 وهو يركِّـز علـى وضـع املـرأة يف           ، فيما يتعلق باجلمهورية التشيكية    )٢٧(“موضوع املرأة والعلوم  
جمال العلوم منذ القرن التاسـع عـشر حـىت الوقـت احلاضـر وبـشأن اخلطـوات واألنـشطة احلاليـة            

  .تلَف جوانب وضع املرأة يف جمال العلوماليت يرمي اهلدف منها إىل حلّ خم
 يف اجلمهوريـة التـشيكية منـذ سـنة          يعمـل “  املـرأة والعلـوم    -املركز الوطين لالتـصال     ”  - ٥٥

 كهيئة استشارية لوزارة العمل والـشؤون االجتماعيـة، وكـان مـشاركاً منـذ البدايـة يف                  ٢٠٠١
صــار املركــز منــذ ســنة  . لعلــومشــبكة دوليــة مــن املنظمــات املعنيــة بالنــهوض بــاملرأة يف جمــال ا  

وركَّـز املركـز أنـشطته      .  عضواً منتسباً يف املنهاج األورويب املعين باملرأة يف جمـال العلـوم            ٢٠٠٧
ففي إطار اخلط األول، ركَّز املؤمتر أنشطته منذ البدايـة علـى            . منذ إنشائه على خطني أساسيني    

من خـالل تنظـيم مـؤمترات وحلقـات         (م  زيادة التوعية بالقضايا بشأن وضع املرأة يف جمال العلو        
اإلنـاث  شخـصيات   ودأب على عرض    ،  )عمل وحلقات دراسية ورسالة إخبارية دورية شهرية      
 الـسياسات بـشأن وضـع املـرأة يف          مقـرري العلميات الناجحات وركَّز على إعداد مناقـشة بـني          

ــه يــساهمويف إطــار اخلــط الثــاين مــن أنــشطة املركــز،   . جمــال العلــوم اث قاعــدة  يف اســتحدفإن
وبفــضل مــشاركة املركــز يف مــشاريع  . معــارف بــشأن وضــع املــرأة والــشباب يف جمــال العلــوم 

البحــوث احملليــة واألجنبيــة، دأب املركــز تــدرجيياً علــى بنــاء أســاس لــتفهُّم طريقــة أداء اآلليــات  
يف تـشغيل   كذلك   الشباب يف البحوث، و    كاجلنسانية يف تكوين مستقبل وظيفي تعليمي وإشرا      

وبعدئــذ . يـة، ووضــع املـرأة يف جمـال العلــوم والبعـد اجلنـساين يف إنتــاج املعرفـة      مالعلسات املؤسـ 
املعلومات املتأتية هبـذه الطريقـة مبثابـة أسـاس لـصياغة تـدابري هتـدف إىل حتـسني وضـع                     تستخدم  

  .املرأة والشباب يف جمال العلوم
ــنة    - ٥٦ ــارة يف سـ ــاً يـــسّمى٢٠٠٤وبـــدأت وزارة الـــصناعة والتجـ دعـــم أنـــشطة ”  برناجمـ

، وكـان الربنـامج مـشموالً بـسياسة دعـم           “ واملـرأة  األعمال احلـّرة وتعزيـز املـساواة بـني الرجـل          
ــرة     ــربح يف الفت ــستهدف ال ــيت ال ت ــة ال ــرب وزارة . ٢٠٠٧-٢٠٠٤املنظمــات غــري احلكومي وتعت

مراكــز املــساعدة لــدعم أنــشطة األعمــال الــيت ”الــصناعة والتجــارة عــضواً يف مــشروع شــراكة 
، والـشريك الرئيـسي فيـه هـو         “هبا املرأة واحلد من املخاطر عند مباشرة األعمال التجارية        تقوم  

 واهلـدف مـن املـشروع       )٢٨() برونـو  -رابطة مورافيـا للمـشتغالت باألعمـال احلـرة وللمـديرات            
تقدمي املساعدة للشروع يف األعمال التجارية اليت تقوم هبا املـشتغالت باألعمـال احلـّرة وتقـدمي                 

  .ة املنهجية يف السنوات الثالث األوىل من أنشطة املشاريع التجاريةاملساعد
__________ 

الثالـث دعمـاً   وميثـل املـشروع   . حتفيز مناقشة السياسات العامة بشأن قضايا املرأة والعلوم يف أوروبا الوسـطى     )٢٧(  
حمدداً يف الربنامج اإلطاري السابع لالحتاد األورويب، ويتمثل هدفـه يف حتفيـز املناقـشات الـسياسية والعامـة يف               

  .حالة املرأة يف جمال العلوم واآلفاق املرتقبة للمرأة يف هذا الشأن
ة طوعيـة تـضم املـشتغالت        برونـو هـي رابطـة مهنيـ        -رابطة مورافيا للمشتغالت باألعمال احلرة وللمـديرات          )٢٨(  

واهلدف مـن الرابطـة هـو هتيئـة بيئـة ُتيـسِّر تبـادل االتـصاالت                 . باألعمال احلرة واملديرات يف مورافيا وسيلسيا     
واملعلومات فيما بني املـشتغالت باألعمـال احلـرة والنـساء يف املناصـب اإلداريـة العليـا، وبالتـايل دعـم تطـوير                        

  ).www.mapm.czانظر . (أنشطتهن التجارية
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وسـائط اإلعـالم كـثرياً مـن املعلومـات بـشأن خدمـة              يف  وتنشر وزارة الدفاع كل سنة        - ٥٧
املرأة يف القوات املسلحة باجلمهورية التشيكية ومقاالت تشجِّع اجلنديات احملترفـات يف خمتلـف    

والبـاب يف جـيش     . خـصوصاً يف العمليـات العـسكرية باخلـارج        الُشعب الفرعيـة والوحـدات، و     
 - ٣انظـر اجلـدول   (اجلمهورية التـشيكية مفتـوح أمـام املـرأة، وهـذا مـا تؤكـده اإلحـصاءات             

 متثيـل املـرأة يف الرتـب        ٤نصيب املـرأة يف العـدد اإلمجـايل مـن اجلنـود احملتـرفني، واجلـدول                 
 يف املـدارس الثانويـة العـسكرية ويف          الطالبـات والطلبـة    نـصيب  - ٥العسكرية، واجلـدول    

  .)٢٠٠٨-٢٠٠٢اجلامعات يف السنوات الدراسية 
الفقـرة  ( يف فتـرة الرصـد       التثقيفيـة بعـدد مـن احلمـالت اإلعالميـة و        وجرى االضـطالع      - ٥٨
وتدعم وزارة الثقافة سـنوياً املـشاريع الـيت تتنـاول مجلـة أمـور مـن بينـها                   ).  من التوصيات  ١٤

). “عـامل واحـد   ”(مع، مثل املهرجان السينمائي الدويل عن حقوق اإلنسان         وضع املرأة يف اجملت   
وتنشر وزارة التعليم والشباب والرياضـة رسـالة إخباريـة دوريـة شـهرية لتقـدمي املعلومـات عـن                    

 التــارخيي -الثقــايف عــن اإلطــار التطــّورات الراهنــة يف ميــدان العلــوم والبحــوث ولنــشر املعرفــة  
  .لوم والبحوثالعجمال لوضع املرأة يف 

 للمــدارس إمكانيــة زيــادة تأثريهــا بــشأن  )٢٩(زيــادة علــى ذلــك، أتــاح إصــالح املنــاهج   - ٥٩
 حقــوق التثقيــف بــشأنويــشدِّد اإلصــالح علــى . مــضمون التعلــيم واملنــاخ التعليمــي للمدرســة

ويف هـذا الـسياق، جيـري إعـداد نـصوص           . لرجـال والنـساء   لتكافؤ الفرص   مبا يف ذلك    اإلنسان  
كتيِّــب إلدارة االعتبــارات ”أو “ االعتبــار اجلنــساين يف املدرســة”ية للطلبــة مثــل وكتــب دراســ

، وذلك بالتعـاون مـع منظمـات ال تـستهدف الـربح كجـزء مـن برنـامج         “اجلنسانية يف املدرسة 
EQUALإيكوال املبادرة اجملتمعية 

)٣٠(   
 للمـشروع    شريكاً دولياً  ٢٠٠٦والشؤون االجتماعية يف سنة     وأصبحت وزارة العمل      - ٦٠
، الـذي ُنظِّـم مـع إطـار الربنـامج اجملتمعـي بـشأن            “دور الرجل يف تعزيز املساواة بني اجلنـسني       ”

__________ 
إصالح املناهج هو إصالح النظام املدرسي يف اجلمهورية التشيكية، واهلدف الرئيسي منه هو إعداد األطفـال                  )٢٩(  

وهــذا اإلصــالح يهــدف إىل أن ُينجــز بــشكل . والــشباب إعــداداً أفــضل للحيــاة يف القــرن احلــادي والعــشرين
طـي وليـستجيب للمـتعلمني وللمعلِّمـني ويكفـل      خاص تغيرياً إجيابياً يف املناخ املدرسي ليـصبح ذا طـابع دميقرا           

  .قدرات املدارس على التأمل الذايت وزيادة تعاوهنا مع الشركاء االجتماعيني
اليت أعلنتها املفوضية األوروبية واحدة من أربع مبادرات جمتمعية ممّولـة مـن    “ إيكوال”تعتَبر املبادرة اجملتمعية      )٣٠(  

 أن ُتِعـد وثيقـة برناجميـة    “إيكـوال ”رغـب يف االشـتراك يف مبـادرة     وعلـى كـل دولـة عـضو ت        . صناديق هيكلية 
وتعتـرب وزارة العمـل والـشؤون    ).  فقـط “إيكـوال اجملتمعيـة  ”اليت تسّمى مبادرة   “ إيكوال”للمبادرة اجملتمعية   

وتعمـل هـذه املبـادرة      . اجملتمعيـة يف اجلمهوريـة التـشيكية      “ إيكـوال ”االجتماعية هي السلطة اإلداريـة ملبـادرة        
على تعزيز التعاون الدويل يف تطوير وتعزيز آليات جديـدة ملكافحـة مجيـع أشـكال التمييـز وعـدم املـساواة يف           

  .سوق العمل
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العمـل والـشؤون    ونفَّذ هذا املشروع املركز الـوطين الـسلوفاكي ووزارة          . املساواة بني اجلنسني  
ــة بتكــافؤ ال    ــوزارة املعني ــشيكية وال ــة الت ــة يف اجلمهوري ــاالجتماعي وذلــك رص يف لكــسمربغ، ف

وكانت مهمة هذا املشروع البحث عن إجابات للتساؤالت عّمـا إذا           .  دوليني للعمل كشركاء 
كان الرجال قادرين على أداء دورهم كامالً يف احلياة العملية واألسرية والشخـصية، ومـا هـي                 

للجمهوريــة الــسلوفاكية، واجلمهوريــة ة عــابتالقانونيــة النظم الــالــضمانات املقّدمــة للرجــال مــن 
شيكية ولكسمربغ، وإىل أي مدى يستخدم الرجال هذه الفرص وما هـي األسـباب الداعيـة                الت

نتـائج دراسـتها   مـن خـالل    اشتراك اجلمهوريـة التـشيكية يف املـشروع     متثّلو. إىل عدم استغالهلا  
 وهـو حتليـل قـانوين وعلمـي اجتمـاعي           -االستقصائية عن الرجال الـذين قـاموا بإجـازة والديـة            

دور اآلبـاء يف    ”وانتـهى املـشروع بعقـد مـؤمتر متخـصص امسـه             . ورية التشيكية للحالة يف اجلمه  
  .“النهوض باملساواة بني اجلنسني

 بــشأن علــى رصــد التحــّوالت يف الــرأي العــام ٢٠٠٢وقــد دأبــت احلكومــة منــذ ســنة   - ٦١
اجتاهـات اآلليـات    ”تكافؤ الفرص بـني الرجـال والنـساء مـن خـالل دراسـة استقـصائية تـسّمى                   

وُتطــَرح أســئلة مماثلــة بــشأن . “عيــة والــسياسية الــيت تــؤثّر علــى العالقــات بــني اجلنــسنياالجتما
املساواة بني اجلنسني كل سنة على عيِّنة متثِّـل الـسكان يف اجلمهوريـة التـشيكية، وجيـري تقيـيم                    

ووفقــاً لالجتاهــات األحــدث،  . االختالفــات يف آراء اجلمهــور التــشيكي بــشأن هــذا املوضــوع  
جلمهوريـة التـشيكية أن فـرص الرجـال والنـساء يف خمتلـف ميـادين احليـاة ليـست           يعتقد سكان ا  
عــدالً مقابــل ووفقــاً آلراء عامــة اجلمهــور، يتــألف جمــال الرجــال يف أجــر أكثــر . متوازنــة جيــداً

يعتقــدون أن املــرأة )  يف املائــة٦٣,٤(، فحــوايل ثلثــي الــسكان يف اجلمهوريــة التــشيكية  العمــل
  .)٣١(ل يف احلصول على نفس املرتب لقاء نفس العمللديها فرص أقل من الرج

  
 لألمومة بوصـفها وظيفـة اجتماعيـة واالعتـراف     السليمالتدابري الرامية إىل الفهم  

  )احلرف ب(مبسؤولية الرجل املشتركة يف هذا اخلصوص 
  

، والــذي )٣٢(مــن القــانون اجلديــد اخلــاص بالتــأمني ضــد املــرض ) ١ (٣٢يــسمح البنــد   - ٦٢
يف ) أو والـد الطفـل  ( بالتناوب بـني األم وزوجهـا   ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١ من   أصبح نافذاً 

 احلق يف احلصول على العالوة النقديـة اخلاصـة باألمومـة إىل زوج األم         مينح البند رعاية الطفل و  
ويف هـذا احلـال، توقـف مـدفوعات     . أو والد الطفل الذي يكون قد أبرم اتفاقـاً كتابيـاً مـع األم            

__________ 
ــايل      )٣١(   ــشبكي التــــــــــــــــ ــع الــــــــــــــــ ــى املوقــــــــــــــــ ــشورة علــــــــــــــــ ــائج منــــــــــــــــ ــذه النتــــــــــــــــ : هــــــــــــــــ

www.vlada.cz/assets/cs/vlada/clenove/stehlikova/rovneprilezitosti/archiv/trendy-2007.pdf  
  . بشأن التأمني ضد املرض، بصيغته املعدَّلةColl 187/2006نون رقم القا  )٣٢(  
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لنقديــة اخلاصــة باألمومــة املقدمــة إىل األم ويبــدأ دفــع العــالوة إىل الرجــل مــن تأمينــه     العــالوة ا
بيــد أن هــذا االتفــاق جيــوز إبرامــه لفتــرة تبــدأ ليــست قبــل بدايــة  . اخلــاص، والعكــس بــالعكس

ومـن مث ينقـل القـانون اجلديـد اخلـاص بالتـأمني ضـد املـرض                 . األسبوع السابع بعد مولد الطفل    
ية الساحقة من الرجال الـذين قـّرروا أن يقومـوا برعايـة الطفـل ال يـستحقون                  احلالة حيث الغالب  

  .سوى العالوة الوالدية، اليت تقل عن البدل النقدي اخلاص باألمومة
فيما يتعلق بالتوفيق بني العمل واحلياة األسرية والتشجيع علـى األبـّوة الناشـطة، تعتـزم                   - ٦٣

 - كجــزء مــن جممــوع التــدابري املناصــرة لألســرة احلكومــة اســتخدام إجــازة أبويــة ملــدة أســبوع
 تـشرين  ١٩ املـؤرخ  ١٤٥١وهي اجملموعة املناصرة لألسـرة الـيت أقرهتـا احلكومـة بقرارهـا رقـم            

اسـتحقاقاً  الـيت ستـصبح   املقترحـة حـديثاً و  “ عالوة األبـّوة ”واهلدف من  . ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين
ىل أب قـّرر أن يوقـف مؤقتـاً أداء أنـشطته            لتقدمي مساعدة ماليـة إ     )٣٣(لتأمني ضد املرض  ل جديداً

. اخلاصة بالكسب لكي يقوم برعاية طفله الوليد، سواء قام بـذلك لوحـده أو مـع والـدة طفلـه                   
لتمكني من متتني العالقة بني األب والطفل يف مرحلة مبكّرة أمراً مستصوباً أيضاً لـألب               يبدو ا و

وســيحق ألب الطفــل أن يأخــذ . يالــذي ســيجد مــن األيــسر أن ُيــدِمج نفــسه مــع دوره األبــو 
أما الرجل الذي سيعترب والد الطفل لغرض هذه العالوة فسيكون هو الرجـل املـسّجل               . العالوة

فـسيكون مـشروطاً    “ إجازة األبّوة ”أما استحقاق   . يف شهادة ميالد الطفل على أنه أب الطفل       
“ إجـازة األبـّوة   ”بـدأ   عليـه أن ي   ) أي والد الطفل  (فالشخص املؤّمن   . بالرعاية الشخصية للطفل  

ملدة أسـبوع   “ عالوة األبّوة ”يف موعد ال يتجاوز هناية الستة أسابيع من حياة الطفل، وسُتدفَع            
  .بعد بدء هذه اإلجازة

  
  ٦املادة 

  البغاء واالجتار بالبشر
تشعر اللجنة بالقلق ألن اجلمهورية التشيكية مل تصدِّق بعد على اتفاقية األمم املتحـدة                - ٦٤

ــع وقمــع االجتــار       ملكافحــة ــا اخلــاص مبن ــة والربوتوكــول امللحــق هب ــة املنظمــة عــرب الوطني  اجلرمي
وقـد وقّعـت اجلمهوريـة      ).  من التوصـيات   ١٧الفقرة  (باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال     

ديــسمرب / كــانون األول١٢التــشيكية علــى هــذه االتفاقيــة وعلــى بروتوكوهلــا التكميلــي يف       
نوين للجمهوريـــة التـــشيكية يـــستويف مجيـــع املتطلبـــات تقريبـــاً ورغـــم أن النظـــام القـــا. ٢٠٠٠

املفروضة على الدول املوقّعة يف الربوتوكـول، مـا زالـت اجلمهوريـة التـشيكية غـري قـادرة علـى                     
__________ 

 بـشأن تـأمني املـستخَدمني ضـد املـرض، بـصيغته املعدَّلـة، ُتـدفَع العـالوات          Coll 54/1956عمالً بالقـانون رقـم     )٣٣(  
مـن أفـراد   عالوة املرض، االستحقاق املدفوع مقابـل رعايـة فـرد       : األربع التالية من رصيد التأمني على املرض      

  .األسرة، استحقاق خاص بتكافؤ الفرص يف احلمل واألمومة، عالوة نقدية لألمومة
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ــسؤولية         ــى م ــنّص عل ــيت ت ــشريعات ال ــسبب نقــص الت ــا ب ــة وبروتوكوهل ــى االتفاقي ــصديق عل الت
وتــدرك اجلمهوريــة التــشيكية األمهيــة . ة خمتــارة بأفعــال إجراميــفيمــا يتعلــقالكيانــات القانونيــة 

 مــرتكيب االجتــار بالبــشر، وهــو مــا ينــشأ مــن املــشاركة  مبحاكمــةالعظمــى هلــذا الــشرط املتعلــق 
املتكررة يف هذا النوع من اجلرمية من جانب كيانات قانونية مثل الشركات اليت تـدير الفنـادق                 

ــاال      ــب، ووك ــة وصــاالت اللع ــوادي الليلي ــات والن ــف يف اخلــارج،   واحلان ــسرة للتوظي ت السم
ــن          ــا م ــة وغريه ــواد اخلالعي ــصدر امل ــيت ُت ــة ال ــشر والطباع ــل، ودور الن ــسفر والنق وشــركات ال

عــن هــذا النــشاط اإلجرامــي شــيء حمــبط لألمــل يف هــذه  مــسؤولية فرديــة وإســناد . الــشركات
ملـشاكل إزاء    اخلاصـة باملعونـة القانونيـة الدوليـة وغريهـا مـن ا             الـسافرة احلاالت بسبب الصعوبة    

. مفهــوم مكافحــة اجلرميــة املنظمــة )٣٤(، أقــّرت احلكومــة٢٠٠٨ويف بدايــة ســنة . أدلــة اإلثبــات
ــى    ــاً عل ــة حالي ــسؤولية    املوضــوع وتعكــف وزارة الداخلي ــشأن امل ــانون ب ــصود اخلــاص بالق املق

قـات  اإلدارية للكيانات القانونية عن األفعال غري املشروعة اليت يتعـيَّن مالحقتـها مبوجـب االتفا              
  .الدولية ملكافحة اجلرمية املنظمة

وتطلب اللجنة معلومـات حمدَّثـة عـن التـدابري املتخـذة فيمـا يتعلـق مبنـع االجتـار بالبـشر                        - ٦٥
والبغــاء فتتــصّدى هلــا يف األغلــب أمــا مــشاكل االجتــار بالبــشر ).  مــن التوصــيات١٨الفقــرة (

دعــم ومحايــة ضــحايا  ”امج مثــل وزارة الداخليــة، الــيت نفَّــذت يف فتــرة الرصــد عــدداً مــن الــرب  
 باعتبارهـا جـزءاً مـن برنـامج     ٢٠٠٥وُنظَِّمت املناسبة التعليمية التالية يف سـنة   . “االجتار بالبشر 

املهـارات يف جمـال إجـراء التحقيقـات       ” :)٣٥(ولنـدا وهنغاريـا   بتقدمي املعونة إلعـادة بنـاء اقتـصاد         
  .“وإنفاذ القوانني يف جمال االجتار بالبشر

ند التـــدابري املعَتمـــدة ملنـــع االجتـــار بالبـــشر يف معظمهـــا إىل املهـــام املبيَّنـــة يف        وتـــست  - ٦٦
االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة االجتــار بالبــشر ألغــراض االســتغالل اجلنــسي يف اجلمهوريــة        

 وبــدأت وزارة الداخليــة محلــة إعالميــة وقائيــة بــشأن .)٣٦(٢٠٠٧-٢٠٠٥التــشيكية يف الفتــرة 
، وركَّزت على السكان املعرَّضني للخطـر وعلـى عامـة اجلمهـور، وقامـت      قضايا االجتار بالبشر 

عداد وتوزيع منشورات مطبوعة يف املؤسسات احلكومية املختصة ومؤسسات احلكـم الـذايت             إب
لـسلطات احلكـم الـذايت، واملـدارس الثانويـة، ومراكـز            تابعة  مكاتب العمل، إدارات اجتماعية     (

__________ 
ينــاير / كــانون الثــاين٢٣ املــؤرخ ٦٤أقــّرت حكومــة اجلمهوريــة التــشيكية هــذا املفهــوم مبوجــب القــرار رقــم   )٣٤(  

٢٠٠٨.  
نـاة األساسـية للتعـاون املـايل والـتقين هبـدف            ميثِّل برنامج تقدمي املعونة إلعادة بناء اقتـصاد بولنـدا وهنغاريـا الق              )٣٥(  

وقــد . مــساعدة بلــدان أوروبــا الوســطى وأوروبــا الــشرقية للتحــضري مــن أجــل إدخاهلمــا إىل االحتــاد األورويب
  .٢٠٠٦انتهى هذا الربنامج يف اجلمهورية التشيكية يف هناية سنة 

يوليـه  / متوز ٢٠كومة اجلمهورية التشيكية يف      الصادر من ح   ٩٥٧هذه االستراتيجية الدولية أُقّرت بقرار رقم         )٣٦(  
٢٠٠٥.  
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ــات الدبلو  ــدريب املهــين، والبعث ــشيكية ونفَّــذت مــشروعاً    الت ــة الت ــة يف اجلمهوري ماســية األجنبي
  . على جانب الطلبوكانت تركزجتريبياً خاصاً حبملة إعالمية تتصل باالجتار بالبشر، 

وتشمل األنشطة الوقائية اهلامة اليت تعاجل نطاقات أوسع من املهنيني بني العامـة املوائـد                 - ٦٧
 هتيئــةمــن هــذه األنــشطة هــو التواصــل الــشبكي، أي  واهلــدف األساســي . املــستديرة اإلقليميــة

لقـضايا  ) أو ميكـن أن تتـصّدى     (الفرص للدعوة إىل نفـس املائـدة موضـوعات أساسـية تتـصدى              
  . التعاون املمكن يف املنطقةجماالتاالجتار بالبشر يف املنطقة والستبانة 

جرة فيمـا يتعلـق   ومن األنـشطة املعاونـة األخـرى استقـصاء أجرتـه املنظمـة الدوليـة للـه                  - ٦٨
فهـذا  . بالباعث لدى عمالء اخلدمات اجلنسية التجارية الذي يدفعهم إىل البحث عن عـاهرات            

النشاط يبعث عليـه أن العمـالء رمبـا كـانوا هـم الـذين يبقـون علـى اتـصال مـع ضـحايا االجتـار                         
 يف بالبشر، لكنهم ليسوا على وعي هبذه احلقيقة، يف حـني أن بإمكـاهنم اإلسـهام إىل حـد أكـرب          

وأعقب االستقصاء على الفور شن محلة جتريبيـة ركَّـزت علـى العمـالء              . التعّرف على الضحايا  
 يف منطقتني علـى احلـدود    ٢٠٠٦أغسطس  /أبريل حىت آب  /جرى تنظيمها يف الفترة من نيسان     

منطقة جنوب مورافيا، وُخصِّـصت لوصـف مظـاهر         يف  يف اجلمهورية التشيكية، يف بلزنسكي و     
ــشر  ــة لعمــالء اخلــدمات    .  والبغــاء غــري الطــوعي االجتــار بالب ويف الوقــت نفــسه، أتاحــت احلمل

اجلنسية إمكانية اإلبالغ بأمان وبدون ذكر االسم عـن أي شـيء موضـع اشـتباه وملعرفـة املزيـد                  
وقــّررت وزارة الداخليــة، اســتناداً إىل تقيــيم . عــن األنــشطة اإلجراميــة اخلاصــة باالجتــار بالبــشر

ستمرار احلملـة علـى الـصعيد الـوطين، ومـرة ثانيـة يف إطـار تنـسيق املنظمـة          إجيايب هلذه احلملة، ا 
  واملنظمـة اخلرييـة    )٣٧(السترادا التشيكية : املنظمتني غري احلكوميتني   بالتعاون مع    الدولية للهجرة 

Charita Arcidiecézní -  ويستجيب القائمون على إدارة أداء املنظمـات        .)٣٨( مشروع ماغداال 
ــشر  ــة الـ ــري احلكوميـ ــبكي     غـ ــع شـ ــدِّم موقـ ــة، ويقـ ــام املعلنـ ــى األرقـ ــة علـ ــات اهلاتفيـ يكة للبالغـ

بــثالث لغـات معلومــات مفـّصلة عــن االجتـار بالبــشر ممـا يتــيح إمكانيـة إرســال رســالة      )٣٩(متـاح 
  .بالربيد اإللكتروين أو املشاركة يف منتدى نقاش

__________ 
وقــد . السـترادا التــشيكية هـي منظمــة غــري حكوميـة ال تــستهدف الــربح منـشغلة حبــل قــضايا االجتـار بالبــشر       )٣٧(  

 وهي عضو مـن األعـضاء املؤسِّـسني لـشبكة دوليـة متـارس أنـشطتها يف                  ١٩٩٥تأسست هذه املنظمة يف سنة      
. ا وبولندا وبلغاريا وبييلوروسيا ومولدوفا ومقدونيا والبوسنة واهلرسك وأوكرانيـا هولند: تسع بلدان أوروبية 

اجلهــود الراميــة للتــأثري علــى التــدابري املفاهيميــة  : وتتركَّــز األنــشطة األساســية هلــذه املنظمــة يف ثالثــة جمــاالت 
 األشــخاص املتــاَجر هبــم، واملنهجيــة الــيت تتخــذها احلكومــة يف هــذا اجملــال إزاء االجتــار بالبــشر ملــا فيــه صــاحل  
  .واألنشطة الوقائية والتعليمية واملساعدة االجتماعية املقدمة إىل األشخاص املتاَجر هبم

واهلـدف  . تتمثَّل مهمة مشروع ماغداال يف مساعدة النساء املشتغالت بالبغـاء علـى العـودة إىل احليـاة العاديـة                  )٣٨(  
ء املـشتغالت بالبغـاء لكـي يغيِّـرن أسـلوب حيـاهتن احلاليـة        من هذه اخلدمة االجتماعية هو تـوفري فرصـة للنـسا          

  .بتمكينهن من التغلُّب على ماضيهن ومساعدهتن على االخنراط يف التّيار العام للمجتمع
  )٣٩(  www.rekni-to.cz, www.sage-es.cz, www.say-it.cz.  
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ب املـدارس  ومثة نوع هام جداً من األنشطة وهي األنشطة الوقائية اليت تـستهدف طـالّ         - ٦٩
الثانوية والكليات واجلامعات، وهي األنشطة الـيت تـضطلع هبـا وزارة الداخليـة والـيت تـشري إىل                   

أو ) البغـاء (، وأنـشطة خطـرة أخـرى ذات صـلة        )القوادة واالجتـار بالبـشر    (خماطر جرمية الرزيلة    
  .تشري إىل املخاطر املتصلة بالبحث عن عمل يف اخلارج

احلاضر أن مـستوى معرفـة عامـة اجلمهـور علـى نطـاق أوسـع                ت  وميكن القول يف الوق     - ٧٠
ويتـصل وعـي اجلمهـور      . بشأن االجتار بالبشر متدنية جداً باملقارنة بالـدول األوروبيـة األخـرى           

 مقادير األموال املستثمرة يف أنشطة تضطلع هبا الـشرطة واملنظمـات            -جبميع اجملاالت األخرى    
يف  احملكمــة نظــرتتجــّسد أيــضاً يف أســلوب ونتــائج  غــري احلكوميــة ومجيــع الكيانــات األخــرى  

  .لقضايا الفردية، إخلا
ــدان         - ٧١ ــشر يف بل ــع االجتــار بالب ــة ملن ــشاريع الدولي ــشيكية إىل امل ــة الت ــضمت اجلمهوري وان
ومن بني األنـشطة اهلامـة جـداً، ميكننـا أن نـشري علـى سـبيل املثـال إىل مـشروع مكتـب                     . املنشأ

درات واجلرمية يف مولدوفا أو التعاون مع سلوفاكيا يف إعـداد برنـامج             األمم املتحدة املعين باملخ   
كما قامت املنظمة الدولية للـهجرة بتنظـيم سلـسلة          . سلوفاكي موّجه إىل ضحية االجتار بالبشر     

املـساعدة علـى    ”احللقات الدراسية وتتضّمن أيضاً عنصراً خاصاً مبنع االجتار بالبشر يسمى           من  
وسلــسلة مــن احملاضــرات  “  للقُــصَّراملــشروعةتملني ومنــع اهلجــرة غــري  اســتقرار املهــاجرين احملــ 

  .“تعزيز تطوير إدارة اهلجرة عند احلدود”
 إىل  ٢٠٠٣كما يهدف نظام دعم ومحايـة ضـحايا االجتـار بالبـشر الـذي تأسـس سـنة                     - ٧٢

لـسنة  واقُتـرح يف نفـس ا     . محل الضحايا على التعاون مع اهليئات الناشطة يف اإلجراءات اجلنائية         
وأعيـدت تـسمية    . “منوذج دعـم محايـة ضـحايا االجتـار بالبـشر ألغـراض االسـتغالل اجلنـسي                ”

برنــامج دعــم ومحايــة ضــحايا  ” باســم ٢٠٠٤أبريــل ســنة /هــذا النمــوذج التجــرييب يف نيــسان 
وأُضفي على هذا الربنامج الطابع الرمسي واملؤسـسي يف       . االجتار بالبشر يف اجلمهورية التشيكية    

وجرى التوقيـع علـى اتفاقـات بـني         . نشئت اآللية الوطنية للتنسيق يف هذا الشأن       وأ ٢٠٠٥سنة  
مية خمتارة بشأن التعاون يف تقدمي الدعم واحلماية لـضحايا          ووزارة الداخلية ومنظمات غري حك    

وأبرمـت هـذه االتفاقـات بعدئـذ مـراراً      . ٢٠٠٥يوليه /االجتار بالبشر، وذلك ألول مرة يف متوز  
 وبإنــشاء هــذا الربنــامج، ســارت اجلمهوريــة التــشيكية علــى منــوال بلــدان  .لفتــرة ســنة واحــدة

الـيت تعتـرب املـساعدة املقّدمـة إىل         ) يطاليـا وبلجيكـا وهولنـدا     إعلى سبيل املثال،    (أوروبية أخرى   
 ٢٠٠٥وقـد تـضّمن هـذا الربنـامج منـذ سـنة           . الضحايا مبثابة أداة فّعالة ملكافحة االجتار بالبـشر       

  .ر بالبشرمجيع أشكال االجتا
 ضـــحية لالجتـــار بالبـــشر يف الفتـــرة مـــا بـــني ١٦ جمموعـــه عـــددوُســـجِّل يف الربنـــامج   - ٧٣

وهـؤالء الـضحايا الـذين ُسـجِّلت أمسـاؤهم          . ٢٠٠٥ينـاير   / وكانون الثـاين   ٢٠٠٤أبريل  /نيسان
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ــراض          ــضاً ألغ ــل أي ــسري فحــسب، ب ــاء الق ــرض البغ ــيس بغ ــم ل ــامج جــرى االجتــار هب يف الربن
.  ضــحية لالجتــار بالبــشر قــد تــسجَّلت أمســاؤهم ٣٣، كــان ٢٠٠٧ ســنة ومــع هنايــة. الــسخرة

وتعاون مجيع الضحايا مع شـرطة اجلمهوريـة التـشيكية وسـاهم هـؤالء إىل حـٍد كـبري يف بعـض          
 جمموعـه  عـدد وُسـجِّل يف الربنـامج   . احلاالت يف التحقيق بشأن خمتلف أنواع النشاط اإلجرامي    

  .٢٠٠٨اية سنة  حىت هن٢٠٠٣ ضحية يف الفترة من سنة ٨٩
ــشر، وخــصوصاً          - ٧٤ ــار بالب ــة االجت ــة جلرمي ــامج يف احلــسبان التفاصــيل النوعي ويأخــذ الربن

وكمـا  . االستتار الكبري هلذه اجلرمية، وما يالقيه األفراد الضحايا من صـّدمات وتعـّرض للخطـر              
نـسان   الـدعم للـضحايا ولـضمان محايـة حقـوق اإل           تقـدمي ذُِكر أعاله، يهدف هـذا الربنـامج إىل         

  .اخلاصة هبم وبكرامتهم وحلملهم على اإلدالء بالشهادة
ــنة     - ٧٥ ــة يف س ــات   ٢٠٠٨وباشــرت وزارة الداخلي ــذ نظــام املعلوم ــضاً تنفي الــشخص :  أي

وسوف تتضّمن قاعـدة البيانـات هـذه البنـود الـضرورية لالحتفـاظ بـسجل لـضحايا          . املُتاَجر به 
  .االجتار بالبشر يف إطار الربنامج

 عـدة دورات تدريبيـة للعـاملني يف املنظمـات غـري احلكوميـة وأفـراد الـشرطة                   وتركّزت  - ٧٦
التعـرف علـى   ، علـى  ٢٠٠٥وشرطة األجانب وموظفي جهاز التوقيـف، الـيت ُعقـدت يف سـنة            

  .ضحايا االجتار بالبشر وعلى محلهم على التعاون مع سلطات إنفاذ القوانني
  

  ٧املادة 
  )احلرف ب(أداء الوظائف العامة يف مة و وتنفيذ سياسة احلكوصياغةاملشاركة يف 

 خريطـة للـهيكل اجلنـساين       ٢٠٠٤وضعت وزارة العمل والشؤون االجتماعية يف سنة          - ٧٧
ــسلطة ومناصــب   ــرارصــنعيف ال ــرأة يف قمــة املناصــب   )٤٠(ووجــد االستقــصاء .  الق ــل امل  أن متثي

ــدنياً     ــزال مت ــي ال ي ــى املــستوى احملل ــشيكية وعل ــة الت ــسياسية يف اجلمهوري ــنعكس الطــابع  . ال وي
الذكوري يف املـسرح الـسياسي التـشيكي يف أدائـه اليـومي، ويف معـايري التـصّرف والـسلوك يف                     

  .آليات التفاعل
 مــشاركة املــرأة يف عمليــة صــنع القــرار يف  ٥-٨ إىل ١-٨أرقــام  اجلــداولويــرد يف   - ٧٨

  .فترة الرصد

__________ 
  )٤٠(  www.mpsv.cz/files/clanky/96`/02_zprava.pdf.  



CEDAW/C/CZE/5  
 

09-34615 29 
 

فتــرة يف  العــامالت  لعــدد النــساء٧-٩ إىل ١-٩ أرقــاماجلــداول ويــرّد ملخــص يف   - ٧٩
الرصــد يف الــسلطة القــضائية، يف مجيــع مــستويات االّدعــاء العــام، ويف دائــرة الــسجون ودائــرة   

  .املراقبة والوساطة، ويف معهد علم اجلرمية والوقاية االجتماعية
ومــا زال تطبيــق مبــادئ املــساواة بــني اجلنــسني يف إعــداد القــوانني موضــع نقــاش فيمــا    - ٨٠

  .اة يف متثيل املرأة والرجل يف اهليئات املنتخبةخيص مسألة املساو
دعنــا ال خنــاف مــن ُنظــم  ” مــؤمتر مــع مــشاركة دوليــة بعنــوان  ٢٠٠٧وُعقــد يف ســنة   - ٨١

“ إمكانيــة تطبيــق الــصكوك اإلجيابيــة :  تــشجيع دخــول املــرأة يف الــشؤون الــسياسية !احلــصص
جمموعـة مـن العـروض      رت  ونـش . ٢٠٠٧وذلك مبناسبة السنة األوروبية لتكافؤ الفرص يف سنة         

  .)٤١(البيانية مع نفس االسم فيما يتعلق باملؤمتر
  

  االنتخابات جمللس نواب برملان اجلمهورية التشيكية
يونيـه  / حزيـران  ٣ و   ٢جرت انتخابات جمللس نّواب برملان اجلمهورية التشيكية يـومي            - ٨٢

  . من النساءمن جمموع عدد النّواب املنتخبني)  يف املائة٥١,٥ (٣١كان و. ٢٠٠٦
ــحني     - ٨٣ ــايل للمرشـ ــدد اإلمجـ ــان العـ ــصاً ٤ ٩٨٥وكـ ــان  شخـ ــهم  وكـ ــن بينـ  ١ ٣٨٣مـ

  .من النساء)  يف املائة٢٧,٧٤(
  

  االنتخابات جمللس شيوخ برملان اجلمهورية التشيكية
 تـشرين   ٦ و   ٥جرت االنتخابات جمللس شيوخ برملـان اجلمهوريـة التـشيكية يف يـومي                - ٨٤
يف ) ١٨,٧٨ (٣٧وكـان   . جلمهورية التـشيكية  يف ا  دائرة انتخابية    ٢٧ يف   ٢٠٠٤نوفمرب  /الثاين

 عــضواً منتخبــاً جمللــس الــشيوخ  ٢٧ مرّشــحاً وثالثــة مــن بــني  ١٩٧املائــة مــن العــدد اإلمجــايل  
وُعقــدت انتخابــات فرعيــة جمللــس شــيوخ برملــان اجلمهوريــة   . مــن النــساء)  يف املائــة١١,١١(

ــشرين األول  ــشيكية يف ت ــن نفــس  /الت ــوبر م ــسنةأكت ــدد اإلمجــايل    .  ال ــن الع ــت واحــدة م وكان
  .للمرشحني اإلثين عشر امرأة، وكان العضوان املنتخبان جمللس الشيوخ رجلني

  
  االنتخابات للمجالس اإلقليمية

 ١٠٢وكـان  . ٢٠٠٤نـوفمرب  /جرت االنتخابات للمجالس اإلقليمية يف تـشرين الثـاين        - ٨٥
  .ثالً منتخباً من النساء مم٦٧٥من العدد اإلمجايل )  يف املائة١٥,١١(
  

__________ 
  )٤١(  www.padesatprocent.cz/docs/Nebojme_se_kvot.pdf.  
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  االنتخابات للمجالس البلدية
ــشرين األول     - ٨٦ ــة يف تـ ــالس البلديـ ــات للمجـ ــرت االنتخابـ ــوبر /جـ ــان . ٢٠٠٦أكتـ وكـ

  . ممثالً منتخباً من النساء٦٢ ٤٢٦من العدد اإلمجايل البالغ )  يف املائة٢٤,٩٧ (١٥ ٥٨٨
  . على املستوى احملليأعلى متثيل للمرأة يوجدعليه، ميكن االستنتاج أن و  - ٨٧
  

  ٨املادة 
  .مل حتدث تغيريات يف فترة الرصد  

  
  ٩املادة 

  .مل حتدث تغيريات يف فترة الرصد  
  

  ١٠املادة 
يف مجيع أنواع   االلتحاق بالدراسات   الختيار العمل واملهنة، وإمكانية     هتيئة ظروف متكافئة    

  )احلرف أ(التدريب املهين 
ــة التــ   - ٨٨ ــق اجلمهوري ــروق اســتناداً إىل اجلــنس أو اســتناداً إىل أســباب    ال ُتطَبٌِّ ــة ف شيكية أي

  .النظام التعليمي، مبا يف ذلك الدورات التعليمية طوال العمربأخرى مثل االلتحاق 
وُتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا ألن نــساء وفتيــات طائفــة الرومــا ال زلــن يف حالــة ضــعف     - ٨٩

ة علـى مـشاركة نـساء وفتيـات طائفـة       األنـشط تتركَّـز  و.)٢١الفقـرة  (وعلى هـامش االهتمـام     
الروما يف جمال التعليم، واليت ُنفِّذت يف فترة الرصد مع خطة العمل اخلاصة بعقد إدماج طائفـة                 

وميكــن القــول أن عــدد فتيــات الرومــا امللتحقــات باملــدارس . ٢٠١٥-٢٠٠٥) الغجــر(الرومــا 
 الرياضـة رة التعلـيم والـشباب و     فهن يتلقني الدعم من وزا    (الثانوية واجلامعات آخذ يف االزدياد      

ومـن مواضـيع    ). عن طريق برنامج معونـات لـدعم طـالب املـدارس الثانويـة مـن طائفـة الرومـا                  
برنامج الدعم إلدماج طائفة الروما إعداد ما قبل الدراسة ألطفال طائفة الروما وإشـراك اآلبـاء              

ميـذ مـن البيئـة احملرومـة        وتستخِدم املدارس مساعدين تربويني للتال    . واألمهات يف هذه األنشطة   
  .)٤٢(ومعظم هؤالء املساعدين من النساء. اجتماعياً

وفيما يتعلـق بـالتعليم، مـن احلقـائق املعروفـة أن جـزءاً كـبرياً مـن فتيـات طائفـة الرومـا                          - ٩٠
 فــإهنن يفتقــدن ،وعليــه. األساســيةعلــى الدراســة يــواجهن عقبــات ضــخمة يف إمتــام مواظبتــهن 

__________ 
انظر على سبيل املثال، التقرير الدوري السادس والتقرير الدوري الـسابع للجمهوريـة التـشيكية بـشأن تنفيـذ                     )٤٢(  

  ).CERD/C/CZE/7(فاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري االت
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وتشمل أسباب هذه الصعوبات أيضاً ضعف البيئـة االجتماعيـة   . ملفرصة للنجاح يف سوق الع   
وهتـــدف الوكالـــة املعنيـــة باإلدمـــاج .  االقتــصادية لألســـرة واملـــشاكل األخـــرى ذات الــصلة  -

 ٢٠٠٨فربايـر   /االجتماعي يف أماكن طائفة الرومـا، والـيت اسـتهلت عملـها التجـرييب يف شـباط                
ــاة لــسكان هــذه األمــاكن   الرومــا أقليــات ، ووقــف التوسُّــع يف حــارات  إىل حتــسني نوعيــة احلي

السـتخدام األمـوال، وخـصوصاً مـن الـصناديق اهليكليـة األوروبيـة،        وإنشاء منوذج فعَّـال للغايـة     
  .ألغراض إدماج طائفة الروما

زيـادة مـشاركة الفتيـات يف الفـروع التقنيـة،            املعتمـدة لغـرض      الوفاء بالتدابري ويتواصل    - ٩١
انظـر  (دوث زيادة طفيفة يف عدد الفتيات الالئي يدرسـن هـذه الفـروع              وأصبح بادياً للعيان ح   

  ).عدد الفتيان/عدد الفتيات/مجايل للطلبة  العدد اإل٣-٦إىل  ١-٦ أرقاماجلداول 
ومــضت عمليــة الترقيــة الوظيفيــة للموظفــات يف ميــدان العلــوم والبحــوث خبطــى أبطــأ    - ٩٢

أرقـام  ول  اانظـر اجلـد   (ع فتـرة الرصـد الـسابقة        قليالً يف الفترة قيد االستعراض، حيث تتماثل م       
  ).العاملني التقنيني/ عدد العاملني يف البحوث٥-٧إىل  ١-٧
  

 مجيــع مفــاهيم القوالــب النمطيــة يف النظــرة إىل أدوار الــذكور واإلنــاث      القــضاء علــى      
  )احلرف ج(

عنيـاً بـالربامج    أنشأت وزارة التعليم والـشباب والرياضـة حاليـاً فريقـاً وزاريـاً مـستقالً م                 - ٩٣
االجتماعيــة يف التعلــيم، يقــوم بتنــسيق عمليــة االمتثــال للمــساواة بــني اجلنــسني يف املــدارس ويف 

زيـادة علـى ذلـك، نظّمـت هـذه          . جمال العلوم ويبدأ يف اختاذ التدابري اهلادفـة إىل تنفيـذ املـساواة            
تربويني، وكانت تتـصل    الوزارة يف فترة الرصد عدداً كبرياً من الدورات الدراسية للمرشدين ال          

  .)٤٣(باملسائل اجلنسانية
ــة قــصرية يف السلــسلة       - ٩٤ ــها أفــالم تعليمي ونفّــذت وزارة النقــل عــدة مــشروعات مــن بين

ــاملرأة  ــدير دفــة األمــور ”اخلاصــة ب ــة “ املــرأة ت ــسائق”أو يف احلمل ــسائقة شخــصية العــام /ال “ ال
ترعاء االهتمام إىل الـسائقات      الس “ املرأة تدير دفة األمور    - فق”واهلدف من هذه السلسلة     

  .كمسؤوالت ومشاركات متاماً يف حركة املرور على الطرق

__________ 
حيـث ُتلـّم بعمليـة اختيـار مـسار          “  للتوجيهـات املهنيـة    بالـصور اختبـار   ”على سبيل املثال، الـدورة الدراسـية          )٤٣(  

 اجملتمعية واإلدارة   املبادئ”التعليم املتواصل، واختيار الفتيان والفتيات وموقفهم من التعليم، الدورة الدراسية           
، وهـذه قـدَّمت معلومـات عـن إدارة الفريـق وأدوار الفريـق، وتكـافؤ يف         “ للفريق يف املعاهـد التعليميـة      الفّعالة

  .فرص الوصول، والوضع اخلاص بالرجال والنساء يف أي فريق عمل
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 فاههـا ر معلومات تربوية حمّددة تساعد على محاية صـحة األسـرة و         احلصول على إمكانية      
  )احلرف ح(

ــر التــدريب املوجَّــه إىل الــسلوك اجلنــسي املــسؤول     - ٩٥ ــة(يعَتَب جــزءاً مــن ) الــصحة اإلجنابي
 الربنــامج التعليمــي اإلطــاري للتعلــيم الــسابق لاللتحــاق باملدرســة -ج التعليميــة اإلطاريــة الــربام

والتعليم االبتدائي، واملدارس اإلعدادية واملدارس الثانوية مـع التـدريب علـى األلعـاب الرياضـية                
 الربنـامج   ويعَتَبـر التعلـيم اجلنـسي يف      . ومعظم الربامج التعليمية اإلطارية للمراكز املهنيـة الثانويـة        

التعليمي اإلطاري للتعليم االبتدائي جـزءاً مـن املوضـوع التعليمـي اإلنـسان وعاملـه يف املـستوى                   
ــيم الــصحي يف فــرع الدراســة     ــاين، والتعل ــسان والــصحة يف املــستوى الث ــسببو. األول واإلن  ب

اً البعدين الفردي واالجتماعي للصحة يعتَبر التعليم الصحي يف فـرع الدراسـة وثيـق الـصلة جـد                 
  .باملوضوع الشامل لعدة قطاعات وهو الشخصية والتعليم االجتماعي

يتركَّــز التعلـــيم يف الفـــروع التعليميـــة ســـالفة الـــذكر علـــى خلـــق وتطـــوير الكفـــاءات    - ٩٦
األساسية للتالميذ، يف مجلة أمور، مبعاونة التالميـذ علـى إدراك أن الـصحة هـي القيمـة احلامسـة                     

ــاة، واســتخدام إجــراءات و   ــرار      يف احلي ــز أســاليب الق ــصحة ولتعزي ــى ال ــأثري عل ــة للت ــة متقَن قائي
ــاً   ــسلوك وفق ــصحي   وال ــشجيعية االســتباقية يف اجملــال ال ــسياسات الت ــاة،  لل ــة يف احلي ــة حال يف أي

وأنــشطة الــربط والــسلوك املتــصل بالــصحة والعالقــات الــصحية املــشتركة بــني األشــخاص مــع  
  .خل، إمقصودةمواقف أخالقية ومعنوية أساسية وجهود 

ومما يسهم يف إجناز النواتج املتوقّعة يف املستوى الدراسـي االبتـدائي األول موضـوعات                 - ٩٧
التدريس ذات الصلة جبسم اإلنسان، والفروق اجلنسية بني الرجل واملـرأة واملراهقـة البيولوجيـة               
 والنفسية، والشراكة والوالدية، وأسـس التعلـيم اجلنـسي، ومبـادئ الـصحة والنظافـة الشخـصية                

مبـا يف ذلـك     (اإليـدز، والـسلوك اآلمـن،       /والنفسية، وطرق انتقال فريوس نقـص املناعـة البـشرية         
وهـذه املوضـوعات جيـري      . احلمايـة مـن االعتـداء اجلنـسي، إخل        و). االستخدام اآلمن لإلنترنـت   

تطويرها على املستوى الدراسي االبتدائي الثاين، مع التركيز علـى املراهقـة والـصحة اإلجنابيـة،                
وخصوصاً التجربة اجلنـسية قبـل البلـوغ واحلمـل واملـسؤولية الوالديـة عـن القُـصَّر، واضـطراب                    

وتعتَبر حمتويـات   . راض التناسلية واألشكال املستترة من العنف     اهلوية اجلنسية، واحلماية من األم    
ــارت املدرســة، ميكــن مناقــشة بعــض       ــان، وإذا مــا اخت ــسبة للفتيــات والفتي املــواد مــشتركة بالن

  .املوضوعات بشكل مستقل
، “الربنـامج الـوطين للـصحة     ”وتعلن وزارة الصحة بانتظام عن برنامج لتقـدمي اإلعانـة             - ٩٨

الــدعم الطويــل األجــل لالهتمــام بالعالقــة اإلجيابيــة واملــسؤولية عــن الــصحة   يهــدف إىل تقــدمي 
األخــرى مــن خــالل احملليــة وتعزيزهــا يف اُألســر واملــدارس واملؤســسات والبلــديات واجملتمعــات 
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الربنامج مشروعاً طويـل األجـل لتحـسني صـحة          هذا  ويشمل  . النهوض بالصحة مشاريع  تنفيذ  
، وهـو يركِّـز أيـضاً    “ للجميع يف القرن احلادي والعـشرين    الصحة”سكان اجلمهورية التشيكية    

على احلد بدرجة كبرية من عدد الشباب الذين يشاركون يف أشكال من السلوك تعتَبـر ضـارة                 
  .بالصحة، مبا يف ذلك املخدرات والتبغ وتعاطي املواد الكحولية

ــُسُبل احملــسَّ      - ٩٩ ــوالً ملــسائل احلمــل، وخــصوصاً ال ــربامج تــشمل حل ــة يف وهــذه ال نة للرعاي
وتشمل الرعاية الـصحية الزائـدة املقّدمـة للمـرأة أثنـاء            . فترات ما قبل الوالدة وما حول الوالدة      

الفحـص الـشامل قبـل الـوالدة مـع          : احلمل وهي الرعاية اليت يغطيهـا التـأمني الـصحي، مـا يلـي             
 مــع قائمــة التــسجيل يف عيــادة حــاالت مــا قبــل الــوالدة، إصــدار بطاقــة تعريــف للمــرأة احلامــل

جبميــع الفحوصــات املطلوبــة أثنــاء فتــرة احلمــل بكاملــها، والفحــص املنــتظم يف عيــادة مــا قبــل   
الوالدة وفحص رسم القلب يف العيادة اخلارجية مخس مرات يف السنة، زيادة على ذلـك، حيـق    

الفحص بـاألمواج فـوق الـسمعية يف األسـابيع الثـامن عـشر والعـشرين والـثالثني               للمرأة احلامل   
من احلمل، والفحص باألمواج فوق السمعية وحيق للمرأة الفحص الـشامل           ىل الثاين والثالثني    إ

باألمواج فوق السمعية وفحص جتويف احلوض باألمواج فـوق الـسمعية بالنـسبة لعلـم أمـراض                
  .احلمل
وتنهض وزارة الـصحة باملـشاريع اهلادفـة إىل حتـسني الـصحة اإلجنابيـة للمـرأة وحتـسني                     -١٠٠

وتـشارك  . والتشجيع على الرضاعة الطبيعيـة    ) مبا يف ذلك املرأة احلامل     ( الغذائية للمرأة  العادات
اجلمهورية التشيكية توصيات الصندوق العاملي للصحة ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة بـشأن               

 طــوال ســتة أشــهر، وعــدم اســتخدام األغذيــة املكوَّنــة مــن غــري   دون غريهــاالرضــاعة الطبيعيــة 
الرضاعة الطبيعيـة إىل جانـب أغذيـة الطفـل          استمرار  بعد الشهر السادس من العمر و     األلبان إال   

  .حىت يبلغ الطفل سنتني من العمر
الـوطين للـصحة أيـضاً حبـل مـشكلة احلـّد مـن عـدد حـاالت احلمـل غـري                      وقام الربنامج     -١٠١

لف مــن املرغـوب فيهــا بــني الفتيــات املراهقـات، مــع التركيــز علــى النـهوض بــالتعليم الــذي يتــأ   
تعليم نوعي للشباب يف الوقاية من الـسلوك املنطـوي علـى أخطـار وتـوفري وسـائل مناسـبة ملنـع                      

وتتعاون وزارة الصحة يف هذه املهمة مـع هيئـة تنظـيم األسـرة ومجعيـة التعلـيم اجلنـسي                    . احلمل
  .ومع وزارة التعليم والشباب والرياضة

فأخـذ عـدد    . يف اجلمهورية التشيكية  وحدث تطّور إجيايب فيما يتعلق مبعدل اإلجهاض          -١٠٢
، ة منـع احلمـل املتطـّور      التوسع يف سـوق وسـائل     حاالت اإلجهاض يتناقص، وخصوصاً بسبب      

ــذلك اواســتخدامه ــسنوات اإلجهــاض حــاالت  عــدد وقــد اخنفــض .  والتثقيــف اخلــاص ب يف ال
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ــة إىل ١٠٠ ٠٠٠األخــرية مــن  ــة ســنوياً، وجــرت نــسبة  ٣٠ ٠٠٠ حال ــة مــن ٧٦ حال  يف املائ
   .)٤٤(التفريغي بالسفطت اإلجهاض باستخدام وسيلة اإلجهاض حاال

  
  ١١املادة 

  )١الفقرة (ميدان العملالتدابري الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املرأة يف 
اختيـار واحـدة يف شـؤون     العمالـة، مبـا يف ذلـك تطبيـق معـايري             التمتع بنفس فـرص   احلق يف   

  )احلرف ب (االستخدام
  ةالتدابري التشريعي

 وهــذا القــانون )٤٥(٢٠٠٧ينــاير / كــانون الثــاين١صــار قــانون العمــل اجلديــد نافــذاً يف   -١٠٣
فأصـحاب العمـل ُملَزمـون بكفالـة املـساواة يف معاملـة مجيـع               . حيظر أي متييز يف عالقات العمل     

املــوظفني، فيمــا يتعلــق بــشروط العمــل اخلاصــة هبــم واألجــر عــن العمــل وتــوفري األداء النقــدي  
خلــاص بالقيمــة النقديــة، والتــدريب املهــين، وفرصــة احليــاة الوظيفيــة أو غــري ذلــك مــن  واألداء ا

وعلى خالف قانون العمل السابق، ال ُيحدِّد قـانون العمـل مـصطلحات مـن               . الترقية يف العمل  
قبيل التمييز املباشر وغري املباشر، واملضايقة، والتحرُّش اجلنـسي، واالضـطهاد، وإصـدار األمـر،               

لى التمييز، بيد أن هذا القـانون يـشري إىل قـانون مناهـضة التمييـز الـذي مل ُيعَتَمـد               والتحريض ع 
وينبغي أن ُينظِّم قانون مناهضة التمييز الوسائل القانونية ملكافحـة التمييـز يف عالقـات               . )٤٦(بعد

  .)٤٧(العمل
مــن اعتمــاد ن املوظــف ويتــضمَّن قــانون العمــل تعريفــاً ســلبيا ملــا ال يعَتــرب متييــزاً، وميكّــ   -١٠٤

اخــتالف عَتَبــر ُيومــن مثّ ال . تــدابري مؤقتــة هتــدف إىل حتقيــق املــساواة يف متثيــل الرجــال والنــساء
املعاملــة متييــزاً إذا جنمــت مــن طبيعــة أنــشطة العمــل أو مــن اتــصاالت لدرجــة أن ميثِّــل الــسبب   

وظـف والـذي     شرطاً جوهرياً وحامساً فيمـا يتعلـق بـأداء العمـل الواجـب أن يؤّديـه امل                 -الوجيه  

__________ 
 فأخـصائي أمـراض   .ال حيتفظ عدد من الدول األوروبية بسجالت عن حاالت اإلجهـاض التفريغـي بالـّسفْط                )٤٤(  

دون حتديد سبب انقطاع الطمث أو هل حدث هذا بـسبب سـقوط             “ بتنظيم حاالت الطمث  ”النساء يقوم   
 يف املائة مـن حـاالت اإلجهـاض،       ٨٠ويف احلاالت حيث يشكَّل اإلجهاض التفريغي بالّسفْط حوايل         . احلمل

مـن حـاالت اإلجهـاض يـؤّدي دوراً         من الواضح أن إدراج هذه احلاالت أو عدم إدراجها يف العدد اإلمجـايل              
  .بالغ األمهية

  .، قانون العمل، بصيغته املعدَّلةColl 262/2006القانون رقم   )٤٥(  
  .، قانون العمل، بصيغته املعدَّلةColl 262/2006من القانون رقم ) ٢ (١٦البند   )٤٦(  
  .لة، قانون العمل، بصيغته املعدCollَّ 262/2006 من القانون رقم ١٧البند   )٤٧(  
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يعتَبر ضرورياً من أجل أداء األعمال؛ وجيب تربير اهلدف الذي يسعى إليـه االسـتثناء مـن مبـدأ                   
  .)٤٨(املساواة يف املعاملة وجيب أن يكون االشتراط وافياً بالغرض

 الذي ينّص أيضاً علـى أنـه لـو حـدث            )٤٩(حيدِّدها قانون العمل  والشروط سالفة الذكر      -١٠٥
 العمل، انتهاك للحقوق وااللتزامات النامجة مـن مبـدأ املـساواة يف املعاملـة               أثناء ممارسة احلق يف   

أو أي متييز، للفرد املتضّرر احلق يف طلـب إهنـاء هـذا اإلخـالل، وإزالـة نتائجـه وطلـب الترضـية             
 حيـق هلـذا الفـرد احلـصول علـى      ، كرامة أو احترام أي فـرد بدرجـة كـبرية        تضّررتفإذا  . الوافية

 سياسـة  -بيـد أن اجملـال الـذي يتـأثر بقـانون العمالـة             .  بـالنقود  ماديـة غـري   تعويض عـن خـسارة      
أي العالقـات الناشـئة     (فعالقـات العمـل     .  خيتلف عن اجملال الذي يتأثر بقانون العمـل        -العمالة  

  .يتناوهلا قانون العمل) توظيفبعد إنشاء عالقة 
  

  التدابري املتخذة من سلطات إدارة الدولة    
ــر    -١٠٦ ــل األم ــاريخ     عِم ــشرطة بت ــيس ال ــن رئ ــصادر م ــزِم ال ــانون األول٢٠املُل ــسمرب / ك دي
 على توحيد الشروط الالزمة لتقييم القدرة البدنية للمرشَّـحني، وتقيـيم النتـائج املنَجـزة            ٢٠٠٥

  . نوع جنسهومل يعد ينظر يف ِسّن املرشَّح أ
اجلـــدول  نظـر   طالع على مقارَنـة بـني إمجـايل األجـر الـشهري للرجـل وللمـرأة، ا                الول  -١٠٧
١-١٠.  

  
  ملنع التمييز ضد املرأة بسبب الزواج أو األمومةاملتخذة التدابري 

  )٢الفقرة (
  التدابري التشريعية

العمـــل إىل حـــٍد كـــبري إىل التـــشريعات الـــسابقة بـــشأن محايـــة احلمـــل  يـــستند قـــانون   -١٠٨
   )٥٠(واألمومة
علـق باملخـاض ورعايـة الطفـل      أسـبوعاً فيمـا يت    ٢٨تستحق املوظفة إجازة أمومة ملـدة       و  -١٠٩

.  أســبوعا٣٧ًالوليــد؛ أمــا املوظفــة الــيت وضــعت طفلــني أو أكثــر فتــستحق إجــازة أمومــة ملــدة   
وعادة ما تبدأ املوظفة إجازهتا اخلاصة باألمومة مـن بدايـة الـشهر الـسادس قبـل املخـاض احملـدَّد                  

__________ 
  .، قانون العمل، بصيغته املعدَّلةColl 262/2006من القانون رقم ) ٣ (١٦البند   )٤٨(  
  .، بشأن التوظيف، بصيغته املعدَّلةColl 435/2004 من القانون رقم ٤البند   )٤٩(  
انون رقـم  ، قانون العمل، بصيغته املعدَّلة، وحلّ حمل قانون العمل السابق، أي القColl 262/2006القانون رقم   )٥٠(  

65/1965 Collقانون العمل، بصيغته املعدَّلة ،.  
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ة تستخدم أقل من سـتة      وأية موظف .  املوعد السابق لذلك ولكن ليس قبل بداية األسبوع الثامن       
 أقــرب ممــا قــّرره الطبيــب، والدة الطفــل حــدثتأســابيع مــن إجــازة األمومــة قبــل املخــاض ألن 
 أسبوعاً إذا أجنبت يف نفـس       ٣٧أو  ( أسبوعاً   ٢٨فتستحق إجازة أمومة منذ امليالد حىت انقضاء        

جازهتـا  ومع ذلـك، فـإن أيـة موظفـة تقـضي أقـل مـن سـتة أسـابيع يف إ                   ). الوقت طفلني أو أكثر   
اخلاصة باألمومة قبل املخاض ألسباب أخرى، فال ُتمـَنح إجـازة أمومـة إالّ منـذ بدايـة املخـاض                 

ويف ).  أسـبوعاً عنـد مولـد طفلـني أو أكثـر يف نفـس الوقـت                ٣١أو  ( أسـبوعاً    ٢٢حىت انقـضاء    
  .)٥١( أسبوعا١٤ًحالة إجناب طفل غري حّي، تستحق األنثى إجازة أمومة 

 أسـبوعاً وال    ١٤ من   قصرأذات الصلة بوالدة طفل      إجازة األمومة    وال جيوز أن تكون     -١١٠
  .الوالدةميكن إهناؤها أو وقفها بأي حال قبل انقضاء ستة أسابيع بعد 

وتتمتع باحلق يف إجازة األمومة أيـضاً أيـة موظفـة تولَّـت رعايـة طفـل بـدالً مـن رعايـة                         -١١١
وتعطـى  . يت تولّـت رعايـة طفـل ماتـت أمـه          والدية استناداً إىل قرار مـن الـسلطة املختـصة، أو الـ            

 ٣١أو ( أسبوعاً من التاريخ الذي بدأت فيه رعايـة الطفـل   ٢٢هذه املوظفة إجازة أمومة لفترة      
ولكـن ال يتجـاوز املوعـد عنـدما يبلـغ عمـر         ) أسبوعاً إذا تولّـت املوظفـة رعايـة طفلـني أو أكثـر            

  .)٥٢(الطفل سنة واحدة
ــباب طبيــ     -١١٢ ــل ألس ــل الطف ــة أخــرى،     وإذا ُنِق ــة مؤســسة طبي ــاه دار حــضانة أو أي ة لترع

ُتمَنح املوظفـة اجلـزء الـذي مل ُيـسَتنفَد مـن            ووعادت املوظفة إىل العمل، توقف إجازة األمومة،        
إىل هـذا فحـسب     اإلجازة، وذلك منذ يوم عودة الطفل من املؤسسة إىل رعايـة املوظفـة، لكـن                

يت توقـف رعايتـها للطفـل وُيعَهـد بالطفـل           أمـا املوظفـة الـ     . حني يبلغ عمر الطفل ثالث سنوات     
هلــذه األســباب إىل األســرة أو الرعايــة املؤســسية لتقــوم بالرعايــة بــدالً مــن الرعايــة الوالديــة، أو  
املوظفة اليت يوَضع طفلها مؤقتاً يف دار حضانة أو أية مؤسسة مماثلة ألسباب أخرى غـري طبيـة،    

يف طفــل المــات وإذا . م فيهـا برعايــة الطفــل تــستحق إجــازة أمومــة عـن الفتــرة الــيت ال تقــو  فـال 
الوقت أثناء وجود املوظفة يف إجازة أمومة، ُتمَنح إجازة أمومة ملدة أسبوعني بعد وفـاة الطفـل                 

  .)٥٣(حىت موعد بلوغ الطفل سنة واحدة من العمرفحسب ولكن هذا 
ىل املوظفـة أو     بـأن يقـدِّم إ     اً صـاحب العمـل ُملزمـ      يعتـرب  ،ولتعميق أبعاد الرعاية بالطفـل      -١١٣

وتقـدَّم إجـازة الوالديـة إىل أم الطفـل بعـد انقـضاء              . إىل املوظف إجازة والدية بناًء على الطلـب       
إىل أن يبلـغ عمـر      فحـسب   إجازة األمومة وإىل األب منـذ مولـد الطفـل للمـدة املطلوبـة ولكـن                 

__________ 
  .، قانون العمل، بصيغته املعدَّلةColl 262/2006 من القانون ١٩٥البند   )٥١(  
  .، قانون العمل، بصيغته املعدَّلةColl 262/2006 من القانون ١٩٧البند   )٥٢(  
  .ته املعدَّلة، قانون العمل، بصيغColl 262/2006 من القانون ١٩٨البند   )٥٣(  



CEDAW/C/CZE/5  
 

09-34615 37 
 

وظفـة  وميكن أخذ إجازة أمومة أو إجازة والديـة يف نفـس الوقـت مـن امل    . الطفل ثالث سنوات 
  .)٥٤(واملوظف
وتستحق أيضاً إجازة والديه املوظفة اليت تولّت رعاية الطفل بدالً من الرعايـة الوالديـة               -١١٤

  .)٥٥(مبقتضى قرار صادر من السلطة املختصة أو اليت تولّت رعاية طفل ماتت أمه
جـازة  املوظفـات أثنـاء إجـازة األمومـة واإل        /تعَترب محاية املوظفات احلوامـل واملوظفـون      و  -١١٥

الوالدية مكفولة مبقتضى األحكام اليت مبوجبها جيوز لصاحب العمل أن ينهي الوظيفيـة بتوجيـه     
وجيـب أن يكـون اإلخطـار    . )٥٦(إخطار إىل املوظف فقط على األسس اليت ينّص عليها القـانون  

ــاطالً         ــر ب ــار وإالّ اعُتبِ ــباب اإلخط ــذكر أس ــسليمه للموظــف وجيــب أن ي ــاً، وجيــب ت  )٥٧(كتابي
 أي، عنـدما تكـون      وز لصاحب العمل أن يوجِّـه إخطـاراً إىل املوظفـة أثنـاء فتـرة احلمايـة                جي وال

 وال ينطبــق حظــر .)٥٨(املوظفــة حــامالً أو تكــون يف وقــت إجــازة األمومــة أو اإلجــازة الوالديــة
إهنــاء الوظيفــة بتوجيــه إخطــار علــى حــاالت إهنــاء اخلدمــة بــسبب تغــيريات تنظيميــة خارجيــة     

وال ينطبــق حظــر ).  العمــل، أو انتقالــه إىل مكــان آخــر، أو قــسم منــهتــصفية أعمــال صــاحب(
علـى احلـاالت حيـث حيـق لـصاحب العمـل إهنـاء الوظيفـة علـى الفـور، إالّ فيمـا            أيضاً اإلخطار  

  .يتعلق باملوظفات أثناء إجازة األمومة
 فــإذا ُوجِّــه إخطــار إىل موظفــة، قبــل بــدء إجازهتــا اخلاصــة باألمومــة، ألســباب تــسمح   -١١٦

فـإن  فترة اإلخطـار أثنـاء إجـازة األمومـة،         وانتهت  لصاحب العمل أن ينهي الوظيفة على الفور        
  .فترة اإلخطار تنتهي يف نفس وقت إجازة األمومة

وجيوز لكل موظف أن يتوّجه إىل احملكمة مطالباً بإعالن بطالن إهناء الوظيفـة ويطلـب                 -١١٧
رت احملكمـة أن اإلخطـار باطـل، حيـق          فإذا قرّ . إىل صاحب العمل أن يواصل توظيف الشخص      

للموظف احلصول على تعويض يف األجر مـساوٍ ملتوسـط األمـوال املكـسوبة عـن كامـل الفتـرة            
  .)٥٩(اليت مل ُيسَند له فيها أي عمل

__________ 
  .، قانون العمل، بصيغته املعدَّلةColl 262/2006 من القانون ١٩٦البند   )٥٤(  
  .، قانون العمل، بصيغته املعدَّلةColl 262/2006 من القانون ١٩٧البند   )٥٥(  
  .، قانون العمل، بصيغته املعدَّلةColl 262/2006 من القانون ٥٢البند   )٥٦(  
  .، قانون العمل، بصيغته املعدَّلةColl 262/2006 من القانون ٥٠البند   )٥٧(  
  .، قانون العمل، بصيغته املعدَّلةColl 262/2006 من القانون ٥٣البند   )٥٨(  
  .، قانون العمل، بصيغته املعدَّلةColl 262/2006 من القانون ٧٢ والبند ٦٩البند   )٥٩(  
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وأية موظفة تعود إىل عملـها بعـد انقـضاء إجـازة األمومـة ُيـسَند إليهـا عملـها األصـلي                        -١١٨
 غـالق إذا استحال ذلك ألن العمل األصـلي مل يعـد قائمـاً أو إل     ف. وُتلَحق مبكان عملها األصلي   

  .)٦٠(مكان العمل، ُيسنِد صاحب العمل للموظفة املنصب أو املكان وفقاً لعقد توظيفها
الــشروط العمليــة اخلاصــة لــبعض املــوظفني، يف مجلــة أمــور       ويوضِّــح قــانون العمــل     -١١٩

ل بعمل يعتَبر مـن احملظـور أن تقـوم بـه      فإذا اضطلعت موظفة حام )٦١(للموظفات احلوامل أيضاً  
 أو مقيَّــد بتقــدمي تقريــر طــيب علــى أن ُيَعــرِّض محلــها للخطــر، جيــب علــى )٦٢(موظفــات حوامــل

صاحب العمل أن ينقلها مؤقتاً إىل عمل آخر مناسب هلا حيـث ميكنـها اكتـساب نفـس األجـر              
يعتــرب ىل العمـل هنـاراً،   فــإذا طلَبـت موظفـة حامــل تعمـل بالليـل نقلــها إ    . كمـا يف عملـها احلـايل   

أمـا املوظفـة الـيت حتـصل علـى مبـالغ دون خطـأ مـن                 .  باالسـتجابة لطلبـها    اًصاحب العمل ُملَزم  
 الوظيفة اليت ُنقلت إليها فتعطى استحقاق معاِدل يعـوِّض عـن ذلـك              منن دخلها   ع تقلّجانبها  
  .الفرق
لــذين يقومــون برعايــة إيفــاد املوظفــات احلوامــل واملوظفــون الــذكور واإلنــاث اوجيــوز   -١٢٠

 حيث يوجد مكـان العمـل   مكان البلديةأطفال حىت الثامنة من العمر إىل رحالت عمل خارج     
ــاًء علــى طلبــهم     وال جيــوز أن يــسند .أو اإلقامــة فقــط مبوافقــة هــؤالء، وال ميكــن نقلــهم إالّ بن

  .صاحب العمل للحوامل عمالً إضافياً
وظفــة إىل عمــل آخــر يف مجلــة أمــور مــن بينــها  ويعَتــرب صــاحب العمــل ُملَزمــاً بنقــل امل   -١٢١

  :احلاالت التالية
إذا كانت املوظفة احلامل أو احلاضنة أو األم حىت هناية الشهر التاسـع بعـد الـوالدة أي                    -  

عمل قد ال يؤّديه هؤالء املوظفون أو العمل املقيَّد بتقرير طيب علـى أن ُيَعـرِّض للخطـر                
  .محلها أو أمومتها

لب موظفة حامـل أو موظفـة حاضـنة أو أم حـىت هنايـة الـشهر التاسـع بعـد                     بناًء على ط    -  
  .)٦٣( تعمل يف الفترة املسائيةالوالدة

  
__________ 

  .املعدَّلة، قانون العمل، بصيغته Coll 262/2006 من القانون ٤٧البند   )٦٠(  
  .، قانون العمل، بصيغته املعدَّلةColl 262/2006من القانون  ٢٤١ إىل ٢٣٩البنود من   )٦١(  
، الذي حيـدد أنـواع العمـل وأماكنـها احملظـورة علـى النـساء احلوامـل واألمهـات          Coll 288/2003وفقا للقانون   )٦٢(  

ر واألحكام الـيت جيـوز مبوجبـها أن يـؤدي     احلاضنات، واألمهات حىت هناية الشهر التاسع بعد املخاض والقُصَّ    
القّصر هذه األعمـال بـشكل اسـتثنائي كجـزء مـن التـدريب املهـين مثـل األعمـال الـيت تـشمل أعمـاالً تتـصل                            
بالثقل البدين املفرِط فيما يتعلق بتغـيريات يف الكـائن احلـّي أثنـاء احلمـل، حيـث ميكـن أن تتعـرض احلامـل إىل                        

  .صدمات أو اهتزازات
  .، قانون العمل، بصيغته املعدَّلةColl 262/2006 من القانون ٣٧ند الب  )٦٣(  
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اخلدمات االجتماعية التكميلية اليت تسمح بالتوفيق بـني االلتزامـات العائليـة والتزامـات                  
  )احلرف ج(العمل 

  
ــق فيمــا   -١٢٢ ــالتوفيق بــني التزامــات العمــل وااللتزامــات    يتعل ــة يف  ب ــة، تنظــر احلكوم العائلي

اعتماد تدابري توسِّع نطاق اخلدمات اليت توفِّر الرعاية الفردية لألطفال، أي اسـتعمال وتـشجيع               
الرعاية املبتكرة لألطفال وخصوصاً فيما يتعلق باألطفال قبـل سـن الدراسـة، يف بيئـة أقـرب مـا                    

 ممــا ميثّــلملعونــة الوالديــة املتباَدلــة،  ومــن بــني تلــك التــدابري اســتعمال ا.تكــون إىل البيئــة العائليــة
خدمـة غـري رمسيـة لرعايـة الطفـل علـى أسـاس فـردي، وهـي ملـساعدة أوليـاء األمـور الـشرعيني              

 الظروف املالئمة لقيـام توافـق أفـضل بـني           هتيئةالقائمني بالقوامة مع رعايتهم لألطفال، ومن مثّ        
  .احلياة الشخصية والعائلية والعملية

 رعايـــةة العمـــل والـــشؤون االجتماعيـــة يف جمموعتـــها اخلاصـــة بتـــدابري  تقتـــرح وزارو  -١٢٣
األسرة، تعـديالً علـى متطلبـات املـؤهالت اخلاصـة مبمارسـة األعمـال احلـّرة أو أي فـرد يـؤّدي                       

زيـادة علـى ذلـك،    . “رعايـة يوميـة لطفـل حـىت يبلـغ الثالثـة مـن العمـر              ”أنشطة جتارية مسّجلة    
ة والنظافة العامة إلدارة املهنة سالفة الذكر وشروط املهـن          تقترح الوزارة تعديالً لشروط الصح    

ــية  والرعايـــة والتعلـــيم خـــارج املدرســـة،  ” ٧٢غـــري املـــسّجلة رقـــم  تنظـــيم الـــدورات الدراسـ
واهلدف مـن التعـديل املقتـرح هـو توسـيع نطـاق             . “والتدريبات، مبا يف ذلك أنشطة احملاضرات     

وكــشرط مــن أجــل أداء اخلــدمات، يتعــيَّن . العــرض اخلــاص باخلــدمات الفرديــة لرعايــة الطفــل
مكـان مناسـب آخـر،      أي  القيام هبذه األنشطة يف األسـرة املعيـشية لـصاحب العمـل احلـر أو يف                 

  .يف نفس الوقتكحد أقصى ومثل هذه احلالة ميكن فحسب تقدميها إىل أربعة أطفال 
عمال خدمـة  وهناك تدبري آخـر اقترحتـه وزارة العمـل والـشؤون االجتماعيـة وهـو اسـت               -١٢٤

ويتماثَـل هـذا االقتـراح    .  روضـة أطفـال ُمـصغَّرة     -رعاية الطفل مقّدمة على أساس غري جتـاري         
بيـد أن هـذا لـيس طابعـاً جتاريـاً           . من حيث املبدأ مع االقتراح املتعلق بتراخيص ممارسـة احلـرف          

دين للخدمة بل إهنا خدمة مقدَّمة على األغلب من موظف لدى الوالدين يف مكـان عمـل الوالـ                 
وبتنظيم هذه الرعايـة، سـتكون أقـرب مـا يكـون          . أي مكان مناسب يسهل الوصول إليه     يف  أو  

 العامـة  اخلاصـة بالنظافـة  وينص االقتـراح علـى تـوافر األحـوال الـصحية      . حلياة الطفل يف األسرة 
ــة ملقــدِّم       ــشأن األثــاث وخــدمات املطــاعم، واملــؤهالت الفني ــة واملتطلبــات ب واملتطلبــات املكاني

  .ية وواجباتهالرعا
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  ١٢املادة     
  التدابري الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املرأة يف ميدان الرعاية الصحية    

  ضمان توفري اخلدمات املناسبة فيما يتعلق باحلمل
  )١الفقرة (التدابري الرامية إىل القضاء على التمييز يف ميدان الرعاية الصحية 

ــرة يف   -١٢٥ ــة  ٢٣الفق ــرِب اللجن ــانون      ، ُتع ــؤرخ ك ــر أمــني املظــامل امل ــا إزاء تقري عــن قلقه
.  للنساء من طائفـة الرومـا      املعلوم فيما يتعلق بالتعقيم غري الطوعي وغري        ٢٠٠٥ديسمرب  /األول

 التحقيــق يف شــكاوى حمــّددة تتعلّــق بتعقــيم النــساء يف  ٢٠٠٦وأجنــزت وزارة الــصحة يف ســنة 
ص الفريـق االستـشاري املنـشأ لفحـص         وَخلُـ ).  شكوى ٨٠عدد جمموعه   (اجلمهورية التشيكية   

النــساء فيمــا يتعلــق بعمليــات تعقــيم أُجريــت هلــن أثنــاء تقــدمي الرعايــة الــصحية، إىل أن أخطــاء  
وقعــت ولكــن لــيس حبــال مــن األحــوال يف إطــار محلــة علــى املــستوى القــومي أو اســتناداً إىل    

ويف . ة فرديـة  فتلـك كانـت فحـسب أخطـاء ارتكبتـها مؤسـسات طبيـ             . سياسة عرقية أو وطنيـة    
بعــض احلــاالت، مل يــتم التقيُّــد جبميــع الــشروط املنــصوص عليهــا يف التوجيــه ذي الــصلة؛ ويف   
ــق أخطــاء يف       ــة وحــاالت منفــصلة، ووجــد الفري ــق أخطــاء إداري حــاالت أخــرى، وجــد الفري

ووجــدت جلنــة مركزيــة مــن اخلــرباء أنــشئت للتحقيــق يف هــذه احلــاالت أن  . املؤشــرات الطبيــة
  .بَّق أثناء توفري الرعاية الطبية يف حاالت التعقيم كان صحيحاًاإلجراء املط

ويف الغالبية العظمى من احلاالت، كانت املشكلة األساسية للتعقيم الذي جرى سـواء                -١٢٦
ويف أثنـاء   .  سابقة من املرضى   معلومةللرجال أو النساء تتمثّل يف أسلوب احلصول على موافقة          

 كانـت مـشكلة كـربى يف املاضـي يف           معلومـة  تـوفري موافقـة      استعراض هـذه املـسائل، ُوجِـد أن       
 ١٩٦١وهــذه العمليــات اجلراحيــة أجريــت يف الفتــرة مــا بــني   . جمــاالت طبيــة أخــرى كــذلك 

 بـــسبب أُتلفــت ويف تــسع حــاالت، مل تتــوفَّر مـــستندات طبيــة للنظــر فيهـــا ألهنــا       . ٢٠٠٤ و
  .الفيضانات

  :ومن بني مجيع احلاالت اليت مت استعراضها  -١٢٧
  ؛خاطئة حالة، أي أن االّدعاءات املتعلقة بالتعقيم كانت ١٢مل يتم إجراء تعقيم يف   •  
الشروط املنصوص عليهـا يف املبـدأ التـوجيهي لـوزارة الـصحة يف اجلمهوريـة التـشيكية                    •  

 بشأن إجراء التعقيم، جرى استيفاؤها متامـاً        ١٩٧١ديسمرب  / كانون األول  ١٧املؤرخ  
  ؛ حالة١٤يف 

 ٤٤استيفاء الشروط الـواردة يف املبـدأ التـوجيهي سـالف الـذكر بـشكل تـام يف               مل يتم     •  
   من هذه احلاالت كانت بسبب أوجه قصور إدارية؛٣٦حالة، و يف 
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مت التأكـد منـها يف مثـان    ) إىل آخـره × ثالث عالمـات    (شكوك حول صحة التوقيعات       •  
  .حاالت

وال . الطبية اليت حيـّددها طبيـب    تعقيم على أساس الدواعي     العمليات  مجيع  وقد جرت     -١٢٨
يــؤذَن ألي أخــصائيني اجتمــاعيني باإلرشــاد الطــيب بــأي تــدّخل أو فحــص طــيب، مبــا يف ذلــك    

، أي منـذ التـاريخ الفعلـي التفاقيـة          ٢٠٠١وجـرى النظـر يف مخـس حـاالت منـذ سـنة              . التعقيم
  .حقوق اإلنسان والطب األحيائي

 املــريض يف تعــديل للقــانون املعــين برعايــة  وُنظِّمــت يف الفتــرة األخــرية مــسألة حقــوق   -١٢٩
، وهــو الــذي عــزَّز بــشكل مــادي حقــوق املــريض   ٢٠٠٧املعَتمــد يف ســنة  )٦٤(صــحة الــشعب

ومـن املنـصوص عليـه      . والشخص القريب منه فيما يتعلق باملـشاركة يف تـوفري الرعايـة الـصحية             
. لقــانون خالفــاً لــذلكصــراحة أن أي تــدّخل طــيب ال يــتم إالّ مبوافقــة املــريض، مــا مل ينظّمــه ا  

وجيــب أن يــتم إبــالغ املــريض بــشكل صــحيح مقــّدماً عــن التــدخل املقتــَرح وأخطــاره ومزايــا    
  .العالج وعواقب رفض العالج

وســوف ُتــَنظَّم مــسألة التعقــيم جمــدَّداً بالتفــصيل يف مــشروع القــانون بــشأن اخلــدمات     -١٣٠
ــة احملــّددة  ــاً إىل حكومــة اجلمهو (الطبي ــدِّم حالي ــه الــذي قُ ــة التــشيكية للموافقــة علي ويعــزِّز ). ري

مشروع القانون بدرجة كبرية حقوق املريض، ويـشّدد علـى مجلـة أمـور منـها حقـوق املرضـى                    
احملرومني من القدرة على أداء تصّرفات قانونيـة لدرجـة عـدم اسـتطاعتهم إبـداء املوافقـة بـشأن                    

  .تقدمي خدمة طبية
  

  ١٤املادة 
  لى التمييز ضد املرأة يف املناطق الريفيةالتدابري الرامية إىل القضاء ع

، وذلـك   ٢٠٠١بشكل ناجح منذ سنة     عدة مشاريع ومناسبات    وزارة الصحة    َنظمت  -١٣١
ــشيكي    ــسائي التـ ــاد النـ ــع االحتـ ــاون مـ ــة  )٦٥(بالتعـ ــرأة الريفيـ ــل املـ ــستهِلكَة ” - مثـ ــرأة املـ ، “املـ

، نظَّمـت  ٢٠٠٦ سـنة  ويف. “املـرأة وتكـافؤ الفـرص    ”،  “التشريعات اخلاصة باملرأة واألغذية   ”
املــرأة ومــستقبل ”وزارة الــصحة، بالتعــاون مــع االحتــاد النــسائي التــشيكي، مــؤمتراً حيمــل اســم 

ــة ــنة . “املنـــاطق الريفيـ ــة   ٢٠٠٨ويف سـ ، شـــّددت وزارة الـــصحة بـــصفة خاصـــة علـــى الوثيقـ
ل وأصـبح متويـ   . “٢٠٠٦ الفـرص املاليـة الريفيـة بعـد سـنة            -برنامج التنمية الريفية    ”احلكومية  
__________ 

  . بشأن رعاية صحة الشعب، بصيغته املعدَّلةColl 20/1966القانون رقم   )٦٤(  
االحتــاد النــسائي التــشيكي منظمــة نــسائية غــري حكوميــة يعمــل علــى أســاس طــوعي لفائــدة ومــصلحة املــرأة      )٦٥(  

  ).www.csz.cz(وحقوقها 
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، مـصدراً مـن مـصادر متويـل         ٢٠٠٧خطط الكيانات الريفية عن طريق هذا الربنامج منـذ سـنة            
اخلدمات العامة يف املناطق الريفية، مثل التعليم والنقل واخلـدمات االجتماعيـة، ومرافـق العـيش                

  .املدنية يف البلديات
حتــاد النــسائي ، نظَّــم اال٢٠٠٧ يف ســنة )٦٦(ومبناســبة الــسنة األوروبيــة لتكــافؤ الفــرص  -١٣٢

التــشيكي، بالتعــاون مــع وزارة الــصحة، مــؤمتراً يعــاِلج تكــافؤ الفــرص بــني النــساء والرجــال يف 
اجلمهوريــة التــشيكية، وُخــصِّص املــؤمتر جلملــة أمــور منــها الوضــع القــانوين للمــرأة يف املــزارع   

  .يمياألسرية أو يف أسلوب تعزيز تكافؤ الفرص بني النساء والرجال على املستوى اإلقل
ــاطق بــشأن    ،ويف الوقــت نفــسه  -١٣٣ ــد عــدد مــن املــؤمترات واحللقــات الدراســية يف املن  ُعِق

املـرأة يف  ”، و“املرأة يف املنـاطق الريفيـة وُسـبل احلـصول علـى اخلـدمات         ”مواضيع خمتارة، مثل    
 تـشغيل أفـراد   -املـزارع اُألسـرية   ”، و “املناطق الريفية وفـرص احلـصول علـى العمـل والتعلـيم      

  .“ املخاطر واآلثار املترتبة-ة األسر
وفيما يتعلق باملناطق، يقوم جملـس للوفـاق االقتـصادي واالجتمـاعي، أنـشئ يف منطقـة                   -١٣٤

 للمــشاكل املتعلقــة النــهوض حبلــولبوضــع اقتراحــات وو،  بــإجراءات مراجعــةمورافيــا اجلنوبيــة
لعمالــة وتنميــة املــوارد  بالتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة يف املنطقــة، وخــصوصاً فيمــا يتعلــق با  

البــشرية، والــشروط املتعلقــة بــأداء األنــشطة التجاريــة واخلــدمات العامــة، مثــل خدمــة النقــل،     
  .والرعاية الصحية، واملدارس، والرعاية االجتماعية، واألحوال االجتماعية للشعب

  
  معلومات حول التدابري املعتمدة لتنفيذ إعالن بيجني    

ــق    -١٣٥ ــة التطبي ــاء      تطلــب اللجن ــاء الوف ــيجني أثن ــهاج عمــل ب ــل ألحكــام إعــالن ومن الكام
وتقـوم إدارة املـساواة بــني املـرأة والرجـل، الــيت     . )٣٣الفقــرة (بااللتزامـات املبيَّنـة يف االتفاقيـة    

 والـيت   ١٩٩٨ينـاير   / كـانون الثـاين    ١أنشئت يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية اعتباراً مـن          
 الوطين فيما يتعلـق بوضـع املـرأة يف اجملتمـع، بإعـداد تقريـر ملخـص              تعمل مبثابة املنسِّق للربنامج   

أولويات احلكومـة   ”(عن أداء خطة العمل الوطنية من أجل إنشاء تكافؤ فرص للمرأة والرجل             
وقد ُوِضَعت تفاصيل خطة العمـل      ). )٦٧(“وإجراءاهتا من أجل تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة       

 للوفاء باالستنتاجات الواردة يف املؤمتر العاملي الرابـع املعـين بـاملرأة             منذ البداية وفقاً  هذه  الوطنية  
 وقـــد تأكـــدت صـــحة .١٩٩٥ســـبتمرب /والـــذي نظَّمتـــه األمـــم املتحـــدة يف بـــيجني يف أيلـــول

 يف الــدورة التاســعة واألربعــني للجنــة ٢٠٠٥مــارس /وموضــوعية منــهاج عمــل بــيجني يف آذار
__________ 

  .درة من االحتاد األورويبمبا  )٦٦(  
  )٦٧(  www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rada-pro-rovne-prilezitosti/uvod-29829/.  
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وتركَّـزت خطـة العمـل الوطنيـة لتعزيـز املـساواة بـني              . ملتحـدة املعنية بوضع املرأة التابعة لألمـم ا      
املرأة والرجـل يف اجلمهوريـة التـشيكية علـى سـبعة جمـاالت مـن بـني جمـاالت االهتمـام احلامسـة                        
  :اإلثىن عشر، املدرجة يف منهاج عمل بيجني واليت تعَتَبر ذات صلة هامة باجلمهورية التشيكية

  ل واملرأة كجزء من سياسة احلكومة؛تعزيز مبدأ املساواة بني الرج  •  
الضمانات القانونية للشروط األساسـية للمـساواة بـني الرجـل واملـرأة وزيـادة مـستوى                   •  

  الوعي القانوين؛
  األنشطة االقتصادية؛موارد كفالة تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة يف الوصول إىل   •  
لرعايـة لألطفـال وأفـراد األسـرة      الوضع االجتمـاعي للمـرأة والرجـل مـع تـوفري ا      معادلة  •  

  الذين يتطلبون هذه الرعاية؛
   الفسيولوجية للمرأة؛قمراعاة الوظائف اإلجنابية والفرو  •  
  قمع العنف ضد املرأة؛  •  
  .املرأة والرجلاخلاصة بوضع فعالية تطبيق املساواة مدى رصد وتقييم   •  
 املـساواة   تنفيـذ جراءاهتـا مـن أجـل       وتشدِّد وثيقة الربجمة اخلاصـة بأولويـات احلكومـة وإ           -١٣٦

إعـالن  ” يف الوثيقـة الربناجميـة لألمـم املتحـدة     املدرجـة بني الرجـل واملـرأة أيـضاً علـى األهـداف           
 يف املهـام    ٢٠١٥وتعتزم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب حتقيق تقدُّم حبلول سـنة            . “األلفية

إىل  انتباه اجملتمـع العـاملي       تسترعي اليت   “لفيةاألهداف اإلمنائية لأل  ”األساسية الثماين الواردة يف     
 تعزيـز   -٣ويوىل اهتمام كبري إىل اهلدف      . إجناز حتسُّن هام ميكن قياسه يف نوعية احلياة البشرية        

وتقـوم كـل وزارة بإعـداد وثيقتـها الربناجميـة اخلاصـة مـن        . املساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة        
وتقـوم اإلدارة    .)٦٨( اجملاالت اليت تقع يف نطاق اختصاصاهتا      أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني يف     

املعنية باملساواة بتجميع تقارير عـن حتقيـق أولويـات كـل وزارة مث تـدرجها يف التقريـر النـهائي                     
 يف   به احلكومة يف برنامج األولويـات      قامتويف التقييم السنوي الذي     . بشأن حتقيق األولويات  

  .أعضائها بتطبيق أسلوب تعميم املنظور اجلنساين، أمرت احلكومة مجيع ٢٠٠٠سنة 

__________ 
  .٢٠٠١مايو / أيار٩ املؤرخ ٤٥٦قرار احلكومة رقم   )٦٨(  
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  اجلداول
  ١اجلدول رقم 

  عدد األفعال اإلجرامية الفردية ذات الصلة بالعنف العائلي واالغتصاب
  عدد القضايا  أسباب الفعل اإلجرامي  البند يف القانون اجلنائي

غــري اعر خــوف يــثري مــشالعنــف املرتكــب ضــد جمموعــة مــن املــواطنني أو ضــد فــرد    أ١٩٧البند 
  ٥  )مفزع

  ١٩  القوادة  ٢٠٤البند 
  ٣  تعريض األخالق العامة للخطر  ٢٠٥البند 
  جبرمالقسوة املؤدية إىل االهتام   ٢١٥البند 

قضايا حيث توجـه أسـاس املعاملـة إىل أطفـال قُـصر وضـد النـساء الـاليت يعـشن يف                      (
  ٤  )اعدأسرة معيشية مشتركة مع املعتدي أو إساءة معاملة املرأة يف التق

ــشترك        أ٢١٥البند  ــة شــخص يعــيش يف شــقة أو مــرتل مــع االســتعمال امل العنــف (إســاءة معامل
  ٣١  )العائلي

  ١٣  تقييد احلرية الشخصية  ٢٣١البند 
  ٢  احلرمان من احلرية الشخصية  ٢٣٢البند 
  ٣  االضطهاد  ٢٣٧البند 
  ٨٥  االغتصاب  ٢٤١البند 

    ١٦٥  
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  ٢اجلدول رقم 
أ من القـانون  ٢١٥يف البند معرَّف  مة عن جر  ن حبقهم أحكام إدا   األشخاص الذين صدرت  

  قانون اجلنائي، بصيغته املعدَّلةال، Coll 140/1961رقم 
  إساءة معاملة شخص يعيش يف شقة أو مرتل مشترك يف االستعمال

جمموع عدد األشـخاص      ٢٠٠٤
الـــذين صـــدرت حبقهـــم 

  *أحكام إدانة

جمموع عدد األشـخاص      ٢٠٠٥   رجال  نساء
ذين صـــدرت حبقهـــم الـــ

  أحكام إدانة

  رجال  نساء

  ١٣١  ٣  ١٣٤ اجلمهورية التشيكية   ١  صفر  ١  اجلمهورية التشيكية
  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١ إىل ٢٠٠٤يونيه / حزيران١عدد األشخاص الذين صدرت حبقهم أحكام إدانة يف الفترة من : مالحظة* 
  

جمموع عدد األشـخاص      ٢٠٠٦
الـــذين صـــدرت حبقهـــم 

  ام إدانةأحك

جمموع عدد األشـخاص      ٢٠٠٧   رجال  نساء
الـــذين صـــدرت حبقهـــم 

  أحكام إدانة

  رجال  نساء

  ٢٨٣  ٨  ٢٩١ اجلمهورية التشيكية   ٢٥٠  ٦  ٢٥٦  اجلمهورية التشيكية
  

  ٣رقم اجلدول 

نصيب املرأة يف العدد اإلمجايل من اجلنود احملترفني 
(ج م)
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VZP-celkem

z toho vojákyně

اجملموع - ج م

  ) اجملموع، من بينهم جنديات- )اجلنود احملترفون( ج م: شرح الرموز(
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  ٤ رقم اجلدول
  ؛النساء ممثالت يف مجيع الرتب العسكرية من رئيس عرفاء إىل عقيد

  : معظم الرتب املتكررة هي كالتايل-
  ٢٠٠٥‐١‐١يف  ٢٠٠٦‐١‐١يف  ٢٠٠٧‐١‐١يف  ٢٠٠٨‐١‐١يف   الرتبة

  ٧٠٤  ٨٥٥  ٨٦١  ٩٥٤  مساعد أقدم
  ٥٣٥  ٦٠٩  ٦٠٨  ٥٦٩  مساعد

  
  : أعلى رتبة ناهلا األشخاص فعالً كما يلي-
 ٢٠٠٥‐١‐١يف   ٢٠٠٦‐١‐١يف   ٢٠٠٧‐١‐١يف  ٢٠٠٨‐١‐١يف   ةالرتب
  صفر  صفر  ١  ١  ديعق

  ٤  ٧  ١٣  ١٦  مقدم
  ٤٤  ٥٢  ٥٣  ٥٩  رائد
  ١٤٧  ١٦٢  ١٩٣  ٢٠١  نقيب

  
  ٥اجلدول رقم 

نصيب الطالبات والطلبة في المدارس الثانوية العسكرية 
ية /األآاديمية 2008-2002 وفي الجامعات في السنوات الدراس
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  ) نساء-رجال : شرح الرموز(
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  ١-٦اجلدول رقم 
  الطالب/التالميذ/جمموع أعداد األطفال

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  
  ٢٩١ ١٩٤  ٢٨٥ ٤١٩  ٢٨٢ ١٨٣  ٢٨٦ ٢٣٠  رياض األطفال

  ٨٤٤ ٨٦٣  ٨٧٦ ٥١٣  ٩١٦ ٥٧٥  ٩٥٨ ٨٦٠  املدارس االبتدائية
  ٥٦٩ ٢٦٧  ٥٧٦ ٥٨٥  ٥٧٧ ٦٠٥  ٥٧٩ ٥٨٤  املدارس الثانوية
  ١٦١ ٣٦٦  ١٦٧ ٤٤٦  ١٧٢ ٤١٢  ١٧٧ ٩٤٥  منها التقنية

  ٣ ٦٠٦  ٣ ٥٣٤  ٣ ٤٩٥  ٣ ٤٢٦  األكادمييات املوسيقية
  ٢٨ ٧٧٤  ٢٧ ٦٥٠  ٢٨ ٧٩٢  ٢٩ ٧٥٩  الكليات املهنية

  ٣ ٥٢٨  ٣ ٥٠٧  ٣ ٧٧٦  ٣ ٨٣٧  منها التقنية
  ٣٤٤ ١٨٠  ٣١٦ ٤٥٦  ٢٨٩ ٨٣٨  ٢٦٥ ٠٧٠  اجلامعات

  ٨٢ ٣٨٢  ٧٩ ٥٠٦  ٧٤ ٤٣٢  ٦٩ ٩٠٠  منها التقنية
  ÚIV: املصدر

  
  ٢-٦اجلدول رقم 

  النساء/جمموع أعداد الفتيات
  ٢٠٠٨‐٢٠٠٧ ٢٠٠٧‐٢٠٠٦ ٢٠٠٦‐٢٠٠٥  ٢٠٠٥‐٢٠٠٤ 

  ١٣٩ ٨٠٨  ١٣٦ ٦٠٤  ١٣٤ ٧٢٧  ١٣٦ ٩٣٠  رياض األطفال
  ٤٠٦ ٧٧٦  ٤٢٢ ٠٤١  ٤٤٢ ٢٠٦  ٤٦٢ ٩٨٣  املدارس االبتدائية
  ٢٨٣ ٣٩٩  ٢٨٧ ١٨٥  ٢٨٧ ٢٦٣  ٢٨٧ ٤٣٩  املدارس الثانوية
  ٢٣ ٢٩٧  ٢٥ ٧٣٥  ٢٧ ٨٣٥  ٢٩ ٨٩٧  منها التقنية

  ٢ ١٦١  ٢ ٠٩١  ٢ ٠٦١  ٢ ٠٠٧  األكادمييات املوسيقية
  ٢٠ ٥٢٩  ١٩ ٧٨٨  ٢٠ ٠٦٥  ٢٠ ٦٦٨  الكليات املهنية

  ٨٠٨  ٩٥٢  ٧٣٤  ٦٥٦  منها التقنية
  ١٨٥ ٩٤٨  ١٦٧ ٩٨٤  ١٥٠ ٨٣٦  ١٣٤ ٨٦٩  اجلامعات

  ٢٠ ٤٦٨  ١٩ ٠٦٣  ١٧ ٢٥٥  ١٥ ٨٠٦  منها التقنية
  ÚIV: املصدر
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  ٣-٦اجلدول رقم 
  الرجال/العدد اإلمجايل للفتيات

  ٢٠٠٨‐٢٠٠٧ ٢٠٠٧‐٢٠٠٦  ٢٠٠٦‐٢٠٠٥  ٢٠٠٥‐٢٠٠٤  
  ١٥١ ٣٨٦  ١٤٨ ٨١٥  ١٤٧ ٤٥٦  ١٤٩ ٣٠٠  رياض األطفال

  ٤٣٨ ٠٨٧  ٤٥٤ ٤٧٢  ٤٧٤ ٣٦٩  ٤٩٥ ٨٧٧  املدارس االبتدائية
  ٢٨٥ ٨٦٨  ٢٨٩ ٤٠٠  ٢٩٠ ٣٤٢  ٢٩٢ ١٤٥  املدارس الثانوية
  ١٣٨ ٠٦٩  ١٤١ ٧١١  ١٤٤ ٥٧٧  ١٤٨ ٠٤٨  منها التقنية

  ١ ٤٤٥  ١ ٤٤٣  ١ ٤٣٤  ١ ٤١٩  األكادمييات املوسيقية
  ٨ ٢٤٥  ٧ ٨٦٢  ٨ ٧٢٧  ٩ ٠٩١  املهنيةالكليات 

  ٢ ٧٢٠  ٢ ٥٥٥  ٣ ٠٤٢  ٣ ١٨١  منها التقنية
  ١٥٨ ٢٣٢  ١٤٨ ٤٧٢  ١٣٩ ٠٠٢  ١٣٠ ٢٠١  اجلامعات

  ٦١ ٩١٤  ٦٠ ٤٤٣  ٥٧ ١٧٧  ٥٤ ٠٩٤  منها التقنية
  ÚIV: املصدر

  
  ١-٧اجلدول رقم 

ات اإلناث يف جمال البحث والتطوير، حسب نوع العمـل يف الـسنو           /عدد املوظفني الذكور  
  )حمسوبني مبعادل التفرغ (٢٠٠٧، ٢٠٠٦، ٢٠٠١، ٢٠٠٠

٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  
  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  نوع العمل

٢٠ ٧٨٥  ٧ ٠٩٣  ١٩ ٦١٥  ٦ ٦٥٢  ١١ ١٣٤  ٣ ٨٥٣  ١٠ ٣٠١  ٣ ٥٥١ 
  الباحثون

٢٦  ٧٤  ٢٦  ٧٤  ٢٥  ٧٥  ٢٥  ٧٥  
٩ ٧٨٩  ٥ ٦٤١  ١٠ ١٦٨  ٥ ٦٧٢  ٤ ٦٦٢  ٣ ٤٤٧  ٤ ٢٨١  ٣ ٠٣٨  

  موظفون فنيون
٤٢  ٥٨  ٤٣  ٥٧  ٣٦  ٦٤  ٣٧  ٦٣  
٢ ٩٦٧  ٢ ٩١٦  ٢ ٨٩١  ٢ ٧٣١  ١ ٦١٢  ١ ٣٩٩  ١ ٥٨٠  ١ ٤٤٧  

  آخرون
٤٨  ٥٢  ٤٦  ٥٤  ٤٩  ٥١  ٥٠  ٥٠  
٣٣ ٥٤٢ ١٥ ٦٥٠  ٣٢ ٦٧٣  ١٥ ٠٥٦  ١٧ ٤٠٨  ٨ ٦٩٩  ١٦ ١٦٢  ٨ ٠٣٦ 

  اجملموع
٣٣  ٦٧  ٣٣  ٦٧  ٣٢  ٦٨  ٣٢  ٦٨  

ــصدر ــشيكي، مؤشــرات البحــث والتطــوير يف ســنة     امل: امل ــب اإلحــصائي الت  ومؤشــرات البحــث  ٢٠٠١كت
  .٢٠٠٧والتطوير يف سنة 
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  ٢-٧اجلدول رقم 
  اإلناث حسب فروع العلوم حمسوبني مبعادل التفرغ/عدد الباحثني الذكور

٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  
  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  فروع العلوم األساسية

  ٥ ٠٤٩  ١ ٨٨٢  ٥ ٢٧٠  ١ ٨٩٤  ٣ ٠٢٦  ١ ١٤٣  ٣ ١٤١  ١ ٢٨٨  العلوم الطبيعية
 ١١ ٣٣٤  ١ ٨٣٧  ٩ ٩٥٣  ١ ٤٠٢  ٥ ٩٥٧  ١ ٠٥٨  ٥ ٣٠٧  ٨٩٥  العلوم التقنية
  ١ ٣٥٩  ١ ٢٦٣  ١ ٢٨٤  ١ ٢١٠  ٥٩٦  ٤٧٣  ٥١٦  ٣٩٣  العلوم الطبية

  ٩٦١  ٦٢٤  ٨٨٢  ٥٩٢  ٥٢٥  ٣٨٨  ٥٢٩  ٤٠٠  العلوم الزراعية
  ١ ١٠٤  ٧٩٦  ١ ١٩٩  ٨٦٢  ٢٥٨  ١٥٢  ١٩١  ١٢٠  العلوم االجتماعية
  ٩٧٨  ٦٩١  ١ ٠٢٧  ٦٩٣  ٧٧٢  ٦٣٩  ٦١٧  ٤٥٥  العلوم اإلنسانية

 ٢٠ ٧٨٥  ٧ ٠٩٣ ١٩ ٩١٥  ٦ ٦٥٢ ١١ ١٣٤  ٣ ٨٥٣  ١٠ ٣٠١  ٣ ٥٥١  اجملموع
، ومؤشــرات البحــث ٢٠٠١ مؤشــرات البحــث والتطــوير يف ســنة  ،املكتــب اإلحــصائي التــشيكي : املــصدر

  .٢٠٠٧والتطوير يف سنة 

  
  ٣-٧ل رقم اجلدو

  اإلناث حسب قطاعات األداء حمسوبني مبعادل التفرغ/عدد الباحثني الذكور
٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  

  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  قطاع األداء

 ١٠ ٦٦٨  ١ ٨٢٩  ٩ ٦٦٤  ١ ٦٢٥  ٤ ٨١٤  ٩٣٩  ٤ ٦٢٥  ٩٠٢  قطاع األعمال

  ٤ ١٧٠  ٢ ٤٧٨  ٤ ٢٣٤  ٢ ٣٣٠  ٣ ٢٨٤  ١ ٥٥٣  ٣ ٠٢٦  ١ ٣٩٨  القطاع احلكومي

  ٥ ٩٠١  ٢ ٧٦٢  ٥ ٦٧٢  ٢ ٦٨٠  ٢ ٩٠٣  ١ ٣٤٦  ٢ ٥٤٨  ١ ٢٢٠  التعليم العايل

  ٤٦  ٢٤  ٤٥  ١٧  ١٣٣  ١٥  ١٠٢  ٢٥  القطاع غري الرحبي

 ٢٠ ٧٨٥  ٧ ٠٩٣ ١٩ ٦١٥  ٦ ٦٥٢ ١١ ١٣٤  ٣ ٨٥٣  ١٠ ٣٠١  ٣ ٥٥١  اجملموع

مؤشــرات البحــث و ؛٢٠٠١ســنة يف املكتــب اإلحــصائي التــشيكي، مؤشــرات البحــث والتطــوير   : املــصدر
  .٢٠٠٧سنة يف والتطوير 
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  ٤-٧اجلدول رقم 
اإلنــاث يف القطــاع احلكــومي وقطــاع اجلامعــات حمــسوبني مبعــادل  /عــدد البــاحثني الــذكور

   وحسب التعليم املكتمل -التفرغ 
٢٠٠٧  ٢٠٠٦    

  رجال  نساء  رجال  نساء
  ١ ١٥٥  ١٥٣  ١ ٠٨١  ١٣٧  “ستاذألا”احلاصلون على اللقب اجلامعي 

  ١ ٦٧٥  ٤٢٥  ١ ٦٥٣  ٤٢٧  “أستاذ مساعد”لون على اللقب اجلامعي احلاص
  ٣ ٥٨٤  ١ ٦٨٠  ٣ ٣٦١  ١ ٦٢٠  احلاصلون على شهادة الدكتوراة

  ١ ١٦٢  ٨٦٦  ١ ١٧٦  ٧٧٥  باحثون يف دراسات لنيل الدكتوراة
  ٢ ٢٨٠  ١ ٨٩٤  ٢ ٣٨٠  ١ ٨٣٠  خرجيون جامعيون

  ٣٨  ٢٧  ٧٢  ٢٩  خرجيو كليات مهنية
  ١٥٩  ١٧١  ١٨٠  ١٨٣  خرجيو مدارس ثانوية
  ١٨  ٢٣  ٤  ٩  خرجيو مدارس أخرى

  ١٠ ٥١١  ٥ ٤٥٢  ١٠ ٢٣١  ٥ ١٨٨  اجملموع
  .٢٠٠٧املكتب اإلحصائي التشيكي، مؤشرات البحث والتطوير يف سنة : املصدر

  
  ٥-٧اجلدول 

مــوارد بــشرية يف العلــوم والتكنولوجيــا   (التعلــيم العــايلحمترفــون وفنيــون حاصــلون علــى  
   حسب فرع الدراسة ونوع اجلنس)عايلالتعليم الحاصلون على 
  بآالف األشخاص

٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  
  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  فرع الدراسة
  ٠,٢  ٠,٨  ٠,٢  ٠,٦  ٠,٦  ٠,٠  ٠,٦  ٠,٣  برامج أساسية

  ٥١,٢  ١٢٤,٠  ٤٩,٥ ١٢٠,٧  ٣٦,٣  ١٠٢,٧  ٣٧,١  ١٠٨,٧  علوم
  ٣٠,١  ٣٩,٣  ٢٩,٢  ٣٨,٧  ٢١,٩  ٢٢,٨  ١٨,٨  ١٩,٨  علوم إنسانية وفنون

  ١١٣,٢  ١١٤,٨  ١٠٤,٤ ١٠٩,١  ٧٩,١  ٦٧,٣  ٧٨,٦  ٦٦,٣  العلوم االجتماعية واألعمال والقانون
  ٤٩,٢  ٣٠,٦  ٤٨,١  ٢٥,٧  ٣١,٣  ١٤,٨  ٢٥,٦  ١٥,٥  العلوم الطبيعية
  ١٩٩,٣  ٣٥,٤  ٢٠٠,٧  ٣٨,٢  ١٨٤,٤  ٣٩,٤  ١٨٨,٥  ٣٦,٤  العلوم التقنية

  ٣٥,٦  ١٧,٨  ٤٠,٦  ١٩,٣  ٣٦,٨  ١٥,٠  ٣٦,٤  ١٤,٩  العلوم الزراعية
  ٣٢,٠  ٦٤,٠  ٢٩,٦  ٦٢,٠  ٢٧,٠  ٣٧,٣  ٢٧,٧  ٣٦,١  العلوم الطبية
  ٢٨,٤  ٨,٩  ٢٩,٤  ٨,٦  ٢١,١  ٦,٣  ٢٠,٢  ٣,٦  اخلدمات
  ٥٣٩,٢  ٤٣٥,٦  ٥٣١,٦ ٤٢٣,٠  ٤٣٨,٥  ٣٠٥,٧  ٤٣٣,٥  ٣٠١,٧  اجملموع
  .٢٠٠٨، )املكتب اإلحصائي التشيكي (نتقائيةاستقصاء القوى العاملة اال: املصدر
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  ١-٨دول رقم اجل
  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١مشاركة املرأة يف إجراءات صنع القرارات يف 

   مكتب ميداينمدير  مدير مؤسسة وزارية  مستخدمون متخصصون آخرون  مدير إدارة  مدير قسم  نائب الوزير  الوزير  املنصب
 نساء   نساء  رجال نساء   نساء رجال  نساء   نساء  رجال نساء   نساء  رجال نساء   نساء  رجال  نساء  رجال نساء/رجال  الوزارة

              ٤٧,٥  ١٦٠  ١٧٧  ٢٠  ٩  ٣٦  ٢٣,٥  ٤  ١٣  ١  ٤  رجال  النقل واملواصالت
        ٥  ١  ١٩  ٦٠,٢  ٨٢٦  ٥٤٧  ٤٦,٨  ٧٣  ٨٣  ٢١,٣  ١٠  ٣٧  ١  ٦  رجال  املالية
        ١٩  ٥  ٢٨  ٦٩  ١٤٠  ٦٣  ٦٣  ١٥  ٩  ٤١,٧  ٥  ٧  ١  ٢  رجال  الثقافة

              ٥٣,٤  ٢٣٠  ٢٠٠  ٣٠,٩  ١٣  ٢٩  ٣٠  ٨  ١٦  ١  ٤  رجال  التنمية احمللية
جنـــود حمترفـــون، : الـــدفاع

  )١(مستخدمون مدنيون
  ١  رجال

٤  
  صفر
١  

٣٣  
٥١  

  صفر
١  

  صفر
١,٩  

٩٧  
١٠٨  

٢  
٢٢  

٢  
١٦,٩  

٣٧٩  
٥٣٢  

٤٢  
٩٤٨  

٩,٩  
٦٤  

            

        ١٠٠  ١  صفر  ٦٨,٧  ٣٩٩  ١٨١  ٤٨,٤  ٢٩  ٣١  ٤٥,٨  ١١  ١٣  ٢  ٥  رجال  العمل والشؤون االجتماعية
        صفر  صفر  ١١  ٥٤,٤  ٣٢٦  ٢٧٣  ٣٠,١  ٣٢  ٧٦  ١٤,٧  ٥  ٢٩  صفر  ١٠  رجال  )٢(ةالصناعة والتجار

        ١,٧  ١  ٥  ٧٣,٤  ١٧٧  ٦٤  ٥٠  ١٨  ١٨  ٢١,٤  ٣  ١١  ١  ٢  رجال  العدل
        ١٠٠  ١  صفر  ٧١,١  ٢٧٣  ١١١  ٤٨,٣  ١٤  ١٥  ٢٢,٦  ٧  ٢٤  صفر  ٥  نساء  والرياضةالتعليم والشباب 

              ٤٨,٩ ١ ٥٥٣ ١ ٦٢٦  ٢٩,٦  ٦٧  ١٥٩  ١٩,٣  ١١  ٤٦  ١  ٦  رجال  الداخلية
  املقر: اخلارجية
  املكاتب اخلارجية -

  ٢٦٨  ٢٥,٤  ١٥  ٤٤  ٣١,٨  ١٤  ٣٠  صفر  ٦  رجال
٣٨٠  

٣٧٤  
٧٧٩  

٥٨,٢  
٦٧,٢  

  ١٥,٣  ١٧  ٩٤  صفر  صفر  ٥

  ١٠٠  ١  صفر  ٢٣  ٢٠  ٦٧  ٧٧  ٢٣١  ٦٨  ٦٨  ٢٧  ١٣  ٤٤,٤  ٨  ١٠  ١  ٤  نساء  الصحة
        فرص  صفر  ٦  ٥٥  ٥٨٣  ٣٩٨  ٣٣  ٤١  ٨٣  ١٦  ٢٨ )٣(١٤٧  صفر  ٦  رجال  الزراعة
        صفر  صفر  ١٤  ٦٠,٧  ٢٨٧  ١٨٦  ٣٣,٣  ٢٣  ٤٦  ٣٢,٤  ١٢  ٢٥  ١  ٦  رجال  البيئة

              ٥٦  ٦٣  ٥٠  ٤٢,٨  ٦  ٨  ٢٠  ٢  ٨  ٢  ٤  رجال  املعلوماتية
        ١١,١  ١  ٨  ٦٣,٥  ٢٢٨  ١٣١  ٤٨,٦  ١٧  ١٨  ٤١,٧  ١٥  ٢١  ٢  ٧  رجال  :ديون احلكومة

/  رجــال١٥ً  اجملموع
  امرأتان

١٦  ١٨  ٩٤  ١٥,٥  ٣٠  ١٦٣  ٥٧,٤ ٧ ٦١٩ ٥ ٦٣٤  ٣٢,٦  ٤٢٣  ٨٧٣  ٢١,٦  ١٤٤  ٥٢١  ١٥  ٨٢  

  .يشمل إدارات الوكاالت الزراعية ومكاتب األراضي) ٣(يشمل امليزانية واملنظمات املسامهة؛ ) ٢(األركان العامة؛ ) ١(
  .معلومات الوزارات: املصدر
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  ٢-٨اجلدول 
  )الوزارات: املصدر( .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١مشاركة املرأة يف إجراءات ُصنع القرارات يف 

   مكتب ميداينمدير  مدير مؤسسة وزارية مستخدمون متخصصون آخرون  مدير إدارة  مدير قسم  نائب الوزير  الوزير  املنصب
 نساء   نساء  رجال نساء   نساء  رجال نساء   نساء  رجال نساء   نساء  رجال نساء   نساء  رجال  نساء  رجال  امرأة/رجل  الوزارة
        ٥١ ١٩٦ ١٨٥ ٢٢ ١٢ ٤٣ ١٦ ١ ١٦ ١  ٤  رجل  النقل

        ٥٥ ٦٤ ٥٢ ٥٠ ٧ ٧ ١٨ ٢ ٩ ٢ ٣  رجل  املعلوماتية
     ٥ ١ ١٩ ٦٤ ٧٣٩ ٤٣٣ ٤٦ ٧١ ٨٢ ٤٠ ٢٣ ٣٥ ١  ٦  رجل  املالية
     ١٧ ٥ ٢٥ ٦٨ ١٤٢ ٦٧ ٦٥ ١١ ٦ ٤٢ ٥ ٧ ١ ٣  رجل  الثقافة

        ٦٣ ٢٠٥ ١٢٠ ٣٨ ٢١ ٣٤ ٤٢ ١١ ١٥ ٢ ٥  رجل  التنمية احمللية

جنــود حمترفــون،  : الــدفاع
  )١(مستخدمون مدنيون

        ٤٩ ٨٩٦ ٩١٨ ١٠ ٢٣ ١٩٩ ١ ١ ٨٤ ١ ٥  رجل

ــل والـــــــــــشؤون   العمـــــــــ
  االجتماعية

        ٧٢ ٤٤٧ ١٧٢ ٤٧ ٣٤ ٣٨ ٤٨ ١٣ ١٤ ١ ٦  رجل

     ٨ ١ ١١ ٥٠ ٢٧٦ ٢٧٧ ٣٤ ٣٥ ٦٨ ١٠ ٤ ٣٧ صفر ٥  رجل  )٢(الصناعة والتجارة
     ١٧ ١ ٥ ٦٠ ١٩٤ ١١٨ ٥٢ ١٧ ١٦ ٢١ ٤ ١٥ ١ ٥  رجل  العدل

التعليم والشباب والتربية 
  البدنية

     ٣٦ ٥ ٩ ٧٠ ٣٠٥ ١٢٨ ٥٠ ١٩ ١٩ ١٩ ٥ ٢٢ ١ ٥  امرأة

        ٤٣ ١٧٧٩ ٢١٢٨ ٢٩ ٦٤ ١٥٢ ٢٣ ١١ ٣٦ ١ ٦  رجل  الداخلية
  املقر : اخلارجية
  املكاتب اخلارجية -

 ٢٥٦ ٢٨ ١٩ ٤٨ ٣٢ ١٤ ٣٠ ١ ٦  رجل

٧٥٧ 

٣٤١ 

٤٢٠ 

٥٧ 

٣٦ 

١١ ١٣ ١٠٧   ٥  

  ١٠٠ ١ صفر ٢٠ ١٧ ٧٠ ٦٧ ٢٤١ ٩٤ ٧٢ ٢٨ ١١ ٦٠ ١٢ ٨ ١ ٥  امرأة  الصحة
     صفر صفر ٦ ٦٥ ١٠٩٢ ٥٨٠ ٣٣ ٤٧ ٩٥ ١٩ ٣٠ ١٣٢ صفر ٥ رجل  الزراعة
      صفر ١٤ ٦١ ٣٠٨ ١٩٨ ٣٧ ٢٧ ٤٦ ٢٩ ١٢ ٣٠ ١ ٦ رجل  البيئة

  ١٧ ١ ٥    ٦٣ ١٩١ ١١٠ ٤٢ ١٩ ٢٦ ٣٠ ٩ ٢١ صفر ٣ رجل  الوزير: ديوان احلكومة
                                  ١٤/٢  اجملموع

  .يشمل املؤسسات الوزارية املسامهة) ٢(يشمل األركان العامة؛ ) ١(
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  ٣-٨اجلدول 
  )الوزارات: املصدر (٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٣١مشاركة املرأة يف إجراءات ُصنع القرارات على صعيد املناصب اإلدارية يف الوزارات يف 

   مكتب ميداينمدير  مدير مؤسسة وزارية مستخدمون متخصصون آخرون  مدير إدارة  ممدير قس  نائب الوزير  الوزير  املنصب
  نساء   نساء  رجال  نساء   نساء  رجال  نساء   نساء  رجال  نساء   نساء  رجال نساء   نساء  رجال  نساء  رجال نساء/رجال  الوزارة
       ٥١,٧ ١٩٧ ١٨٤ ٣٣,٣ ١٦ ٣٢ ٩,٥ ٢ ١٩ ١ ٤  رجال  النقل

       ٥٤ ٦١ ٥٢ ٥٨ ٧ ٥ ٣٣ ٤ ٨ ١ ٣  ءنسا  املعلوماتية

    ١٠ ٢ ١٨ ٦٢ ٦٤٩ ٣٩٤ ٤٨ ٦٠ ٦٤ ٣١ ١٥ ٣٣ ١ ٥  رجال  املالية

    ١٧ ٥ ٢٥ ٦٧ ١٤٩ ٧٢ ٦٨ ١٥ ٧ ٣١ ٤ ٩ ١ ٣  رجال  الثقافة

       ٦٥ ٢٥٩ ١٤٠ ٢٦ ٢٢ ٣٩ ٣٣ ٩ ١٨ ٢ ٥  رجال  التنمية احمللية

جنـــــود حمترفـــــون، : الـــــدفاع
  )١(مستخدمون مدنيون

 ٥٠ ٤ ٤ ٢٠,٥ ١٨ ٧٠ ٥٠,٤ ٦٣٣ ٦٢٣ ١٥,٦ ٤٢ ٢٢٧ ٣,٥ ٣ ٨٢ ١ ١٠  رجال

       ٧٠,٥ ٤٢٧ ١٧٩ ٤٨ ٣٦ ٣٩ ٥٠ ١٣ ١٣ ٢ ٤  رجال  العمل والشؤون االجتماعية

    ٩ ١ ١٠ ٤٩,٨ ٢٧٦ ٢٧٨ ٣٣,٧ ٣٥ ٦٩ ١٤,٦ ٦ ٣٥ صفر ٥  رجال  )٢(الصناعة والتجارة

    صفر رصف ٥ ٧٠ ١٦٣ ٧٠ ٥١,٤ ١٩ ١٨ ٢٩,٤ ٥ ١٢ صفر ٥  رجال  العدل

    صفر ١ ٠ ٧٢,٧ ٢٩٦ ١١١ ٥٠ ١٥ ١٥ ٢٤,١ ٧ ٢٢ ١  ٥  نساء  الرياضةالتعليم والشباب و

    ٢٠ ٢ ٨ ٣٠ ١٧٣٧١٤٧١ ٢٣,٧ ٦٥ ١٤٩ ١٨,٢ ١٢ ٥٤ ١ ٦  رجال  الداخلية

  املقر : اخلارجية
  املكاتب اخلارجية -

 ٢٤٤ ٣٠,٧ ٢٣ ٥٢ ٢٨,٩ ١٣ ٣٢ ١ ٧  رجال

٦٦٤ 

٣٤٦ 

٥٢٨ 

٥٨,٦ 

٤٤,٣ 

 ١٤,٤ ١٦ ٩٥ صفر صفر ٥

 ١٠٠ ٣ صفر ١٧ ١٥ ٧١ ٧٠ ٢٢٣ ٩٥ ٥٣ ١٨ ١٦ ٤٨ ١٠ ١١ صفر ٤  رجال  الصحة

    صفر صفر ٦ ٦١ ١٠٨٠ ٦٩٤ ٣٥ ٥١ ٩٧ ١٨ ١٨ ٨٢ ١ ٤ رجال  الزراعة

    صفر صفر ١٤ ٦٢,٤ ٢٩٩ ١٨٠ ٤١,٨ ٣٦ ٥٠ ٣٠ ١٢ ٢٨ ١ ٧ رجال  البيئة

 ١٧ ١ ٥ صفر صفر صفر ٦٥ ٢٢٧ ١٢٠ ٤٠ ١٩ ٢٩ ٣٥ ١١ ٢٠ صفر ٢ رجال  الوزير: ديوان احلكومة

                    اجملموع

  .املؤسسات الوزارية تشمل امليزانية واملنظمات املسامهة) ٢(يشمل األركان العامة؛ ) ١(
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  ٤-٨اجلدول 
  )الوزارات: املصدر (٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١مشاركة املرأة يف إجراءات ُصنع القرارات يف 

  رئيس مكتب ميداين  مدير مؤسسة وزارية  مستخدمون متخصصون آخرون  مدير إدارة  مدير قسم   الوزيرنائب  الوزير  املنصب
 نساء   نساء  رجال  نساء   نساء  رجال  نساء   نساء  رجال  نساء   نساء  رجال  نساء   نساء  رجال  نساء  رجال نساء/رجال  الوزارة
       ٥٣ ١٩٣ ١٧١ ٣٦,٤ ٢٠ ٣٥ ٥ ١ ١٩ ١ ٤  رجال  النقل

       ٦٠,٦ ٦٦ ٤٣ ٤١,٧ ٥ ٧ ٢٠ ٢ ٨ ١ ٢  رجال  لوماتيةاملع

    ١٠ ٢ ١٨ ٦١ ٦٤٠ ٤١٥ ٤٨ ٦٤ ٦٨ ٢٤ ١١ ٣٤ ١ ٦  رجال  املالية

    ١٦ ٥ ٢٦ ٦٩ ١٥٢ ٦٧ ٧٨ ١٨ ٤ ٥٠ ٩ ٩ ٢ ٢  رجال  الثقافة

 ٣٣ ١ ٢ - - - ٦٥ ٢٩٢ ١٦٢ ٤٥ ٢٣ ٣٢ ٤٢ ١٠ ١٤ صفر ٣  رجال  التنمية احمللية

جنــــــود حمترفــــــون، : الــــــدفاع
  )١(ستخدمون مدنيونم

 ١  نساء

٣ 

 

١ 

٤٣ 

٤٠ 

 صفر

١ 

٨٣ ٤,٦ 

٧٩ 

٣ 

١٨ 

٣٤٧ ١١,٥ 

٥١٩ 

٥٥ 

٤٠٧ 

٣٤,٨       

       ٦٩ ٤٢٢ ١٩٢ ٤٧,٤ ٣٧ ٤١ ٥٠ ١٢ ١٢ ١ ٦  رجال  العمل والشؤون االجتماعية

                   رجال  )٢(الصناعة والتجارة

    صفر صفر ٥ ٦٥,٢ ١٩٣ ١٠٣ ٥٣,٨ ٢١ ١٨ ٣٧,٥ ٦ ١٠ صفر ٤  رجال  العدل

    ٥٠ ٩ ٩ ٧٣ ٢٨٥ ١٠٥ ٤١ ١٦ ٢٣ ٢٥,٨ ٨ ٢٣ ١ ٤  نساء  والرياضةالتعليم والشباب 

    ١٦,٧ ٣ ١٥ ٥١,٧ ١ ٦٤٠ ١٥ ٥٣٣ ٣٠,٨ ٧٧ ١٧٣ ١٨,٥ ١٢ ٥٣ صفر ٤  رجال  الداخلية

  املقر : اخلارجية
  املكاتب اخلارجية -

 ٣٢٥ ٣٤,٩ ١٥ ٢٨ ٢٧,٧ ١١ ٢٦ ١ ٣  رجال

٧٢٨ 

٣٩٠ 

٥٦٣ 

٥٤,٥ 

٤٣,٣ 

- - - ١٠,٦ ١٣ ١١٠ 

 ١٠٠ ٢ ٠ ١٩ ١٦ ٦٨ ٧١,٥ ٢١١ ٨٤ ٥٥,٣ ٢١ ١٧ ٥٩,١ ١٣ ٩ ١ ٣  رجال  الصحة

       ٦٠,٤ ١ ٠٤٧ ٦٨٦ ٣٤,٧ ٥٢ ٩٨ ١٦,٧ ١٥ ٧٥ صفر ٦ نساء  الزراعة

    صفر صفر ١٤ ٦٢,٤ ٣٠٤ ١٨٣ ٤٣,٨ ٣٩ ٥٠ ٣٠ ١٢ ٢٨ ١ ٥ رجال  البيئة

 صفر صفر ٦ - - - ٨٣ ٢٣٩ ٤٧ ٤٣ ٢٠ ٢٦ ٢٢ ٤ ١٤ صفر ١ رجال  الوزير: ديوان احلكومة

 - ١٦ ١١٨ - ٣٥ ١٥٥ - ٧ ٠٩٩ ١٩ ٧١٠ - ٤٤٩ ٧٨٢ - ١٢٧ ٤١٧ ١١ ٥٧ ١٣/٣  اجملموع

  .املؤسسات الوزارية تشمل امليزانية واملنظمات املسامهة) ٢(يشمل األركان العامة؛ ) ١(
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  ٥-.٨اجلدول 
  )الوزارات: املصدر (٢٠٠٧ديسمرب /ول كانون األ٣١مشاركة املرأة يف إجراءات ُصنع القرارات يف 

  رئيس مكتب ميداين  مدير مؤسسة وزارية  مستخدمون متخصصون آخرون  مدير إدارة  مدير قسم  نائب الوزير  الوزير  املنصب
  نساء   نساء  رجال نساء   نساء  رجال  نساء   نساء  رجال  نساء   نساء  رجال  نساء   نساء رجال  نساء  رجالنساء/رجال  الوزارة

 - - - ٠,٠٠ صفر صفر ٥٧,٤٢ ٢٠٩ ١٥٥ ٢٤,٠٥ ١٩ ٦٠ ٨,٣٣ ٢ ٢٢ ١ ٦ رجال  قلالن

 - - - ١٥,٠٠ ٣ ١٧ ٥٩,٢٣ ٧١٢ ٤٩٠ ٤٦,٣٨ ٦٤ ٧٤ ٢٥,٥٨ ١١ ٣٢ صفر ٧ رجال  املالية

 - - - ١٨,٧٥ ٦ ٢٦ ٦٧,٨٩ ١٤٨ ٧٠ ٦٦,٦٧ ١٤ ٧ ٤١,٦٧ ١٠ ١٤ ٢ ٦ رجال  الثقافة

 - - - - - - ٦٤,٣٢ ٢٩٢ ١٦٢ ٤٦,٠٣ ٢٩ ٣٤ ٤٦,١٥ ١٢ ١٤ صفر ٤ رجال  التنمية احمللية

 - - - - - - ١٥,٩٥ ٧٠ ٣٦٩ ٠,٠٠ ٠ ٥٠ ٠,٠٠ صفر ٢٥ صفر ١  جنود حمترفون: الدفاع

  مستخدمون مدنيون
 امرأة

 -  - - - - - ٤٩,٥٧ ٣٤٧ ٣٥٣ ١٦,٠٠ ٨ ٤٢ ١٣,٠٤ ٣ ٢٠ صفر ٤

                  رجال  العمل والشؤون االجتماعية

                       الرج  الصناعة والتجارة

 - - - - - - ٦٩,٢٦ ١٩٦ ٨٧ ٤٥,٦٥ ٢١ ٢٥ ٤٥,٠٠ ٩ ١١ صفر ٥ رجال  العدل

 - - - - - - ٧٠,١٨ ٣١٣ ١٣٣ ٤٦,٤٣ ١٣ ١٥ ٣٩,٠٢ ١٦ ٢٥ ١ ٤ رجال  الرياضةالتعليم والشباب و

 - - - ١٦,٦٧ ٣ ١٥ ٥٨,١٧ ١٢٨٥ ٩٢٤ ٣٤,٤٧ ٨١ ١٥٤ ٢٢,٣٩ ١٥ ٥٢ ٢ ٣ رجال  الداخلية

 - - - - - - ٥٣,٦٢ ٣٨٥ ٣٣٣ ٢٧,٥٩ ١٦ ٤٢ ٣٣,٣٣ ١٣ ٢٦ ١ ٢  املقر : رجيةاخلا

  املكاتب اخلارجية -
 رجال

- - - - -  -  - - ١٢,٢٨ ١٤ ١٠٠ ٤٧,٠٦ ٥٦٠ ٦٣٠ - - - 

١٠٠,٠٠ ٢ ٠ ٢٠,٤٨ ١٧ ٦٦ ٦٩,٨٢ ١٩٩ ٨٦ ٦٨,٤٢ ٢٦ ١٢ ٥٠,٠٠ ١٣ ١٣ ١ ٣ رجال  الصحة
 - - - ٠,٠٠ ٠ ٦ ٦٠,٨٤ ١ ٠٥٨ ٦٨١ ٣٦,١٣ ٥٦ ٩٩ ٢١,٨٨ ٢١ ٧٥ ١ ٥ رجال  الزراعة

  -  - - ٠,٠٠ ٠ ١٤ ٦٤,٦٠ ٣١٢ ١٧١ ٤٨,٢٨ ٤٢ ٤٥ ٢٠,٩٣ ٩ ٣٤ ١ ٤ رجال  البيئة
 - - - - - - ٥٧,٥٣ ٢٣٣ ١٧٢ ٤٨,٣٩ ١٥ ١٦ ٣٩,٢٩ ١١ ١٧ ٢ ٧ رجال  الوزير: ديوان احلكومة

/  رجال١٦ً  اجملموع
 امرأتان

١٠٠,٠٠ ٢ ٠ ١٤,٩٨ ٤٣ ٢٤٤ ٥٦,٧٥ ٦ ٣١٩ ٤ ٨١٦ ٣٨,١٢ ٤٤١ ٧١٦ ٢٨,٦٠ ١٥٧ ٣٩٢ ١٣ ٦٩
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  ١-٩اجلدول 
  )ديسمرب/ كانون األول٣١يف ( مجيع املستويات القضائية الرجال والنساء يفمتثيل 

  النساء  الرجال

  النسبة املئوية  العدد  النسبة املئوية  العدد  السنة

٦٢  ١ ٧٩٩  ٣٨  ١ ٠٨٢  ٢٠٠٤  

٦٢  ١ ٨٢٢  ٣٨  ١ ٠٩٨  ٢٠٠٥  

٦٢  ١ ٨٥٥  ٣٨  ١ ١٤٠  ٢٠٠٦  

٦٢  ١ ٨٦٨  ٣٨  ١ ١٦٠  ٢٠٠٧  

  
  

  ٢-٩اجلدول 
   مجيع املستويات القضائية،يفالنسبة املئوية لتمثيل القاضيات 

  القاضية نائبة رئيسة احملكمة  القاضية رئيسة احملكمة

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  احملاكم

  ٥٦  ٥٧  ٦٠  ٦١  ٤٦  ٤٦  ٤٥  ٤٤  حماكم املقاطعات

  ٤٠  ٣٢  ٤٠  ٤٠  ١٣  ١٣  ١٣  ١٣  ليميةاحملاكم اإلق

  ٣٣  ٤٠  ٢٥  ٢٥  صفر  صفر  صفر  صفر  العليااحملكمة 

  صفر  صفر  صفر  صفر  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  احملاكم الكربى

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  احملكمة اإلدارية العليا

  ٥١  ٥٠  ٥٤  ٥٤  ٤٢  ٤٣  ٤٢  ٤١  اجملموع
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  ٣-٩اجلدول 
 )ديسمرب/ كانون األول٣١يف (ستويات االدعاء العام متثيل الرجال والنساء يف مجيع م

  النساء  الرجال

  النسبة املئوية  العدد  النسبة املئوية  العدد  السنة

٥٦  ٥٩٣  ٤٤  ٤٧٣  ٢٠٠٤  

٥٥  ٦١٧  ٤٥  ٥١٤  ٢٠٠٥  

٥٤  ٦٤٣  ٤٦  ٥٥٨  ٢٠٠٦  

٥٣  ٦٤٢  ٤٧  ٥٥٩  ٢٠٠٧  

  
  ٤-٩اجلدول 

ة يف مجيـع مـستويات مكاتـب املـدعي      يف املناصـب اإلداريـ    املـّدعيات النسبة املئوية ملشاركة    
  )نسبة مئوية(العام 
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  املنصب

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  املدعى العام األعلى

  ٣٣  ٣٣  صفر  صفر  نائب املدعي العام األعلى

  صفر  صفر  صفر  صفر  املدعي العام العايل

  صفر  صفر  صفر  صفر  نائب املدعي العام األعلى

  ٤٣  ٢٩  ٢٩  ٣٧  املدعي العامل اإلقليمي

  ٣٧  ٤٣  ٤٣  ٤٦  نائب املدعي العام اإلقليمي

  ٤٦  ٤٨  ٤٥  ٤٣  مدعي حماكم املقاطعات

  ٥٦  ٦٠  ٦٠  ٦٥  نائب مدعي حماكم املقاطعات

  ٤٨  ٥١  ٥٠  ٥١  اجملموع
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  ٥-٩اجلدول 
  )ديسمرب/ كانون األول٣١يف (متثيل الرجال والنساء يف دائرة السجون 

  النساء  الرجال  

  النسبة املئوية  العدد   بة املئويةالنس  العدد  السنة

٢٥  ٢ ٦٩٠  ٧٥  ٨ ٠٧٢  ٢٠٠٤  

٢٥    ٧٥    ٢٠٠٥  

٢٣  ٢ ٤٧١  ٧٧  ٨ ٠٦٥  ٢٠٠٦  

٢٤  ٢ ٥١٩  ٧٦  ٧ ٩٧٧  ٢٠٠٧  

  
  ٦-٩اجلدول 

  )ديسمرب/ كانون األول٣١يف (مراقبة السلوك والوساطة متثيل الرجال والنساء يف دائرة 
  النساء  الرجال  

  النسبة املئوية  لعدد ا  النسبة املئوية  العدد  السنة

٧٢  ١٧٠  ٢٨  ٦٥  ٢٠٠٤  

٧٥  ١٧٥  ٢٥  ٥٨  ٢٠٠٥  

٧٥  ٢٢٠  ٢٥  ٧٢  ٢٠٠٦  

٧٣  ٢٤٤  ٢٧  ٨٨  ٢٠٠٧  
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  ٧-٩اجلدول 
ــساء يف   ــال والنـ ــممتثيـــل الرجـ ــد علـ ــة  معهـ ــة االجتماعيـ ــة والوقايـ ــانون ٣١يف ( اجلرميـ  كـ

  )ديسمرب/األول
  السنة النساء الرجال

 ملئويةالنسبة ا العدد النسبة املئوية العدد
٦٠ ٢١ ٤٠ ١٤ ٢٠٠٦ 
٥٩ ٢٠ ٤١ ١٤ ٢٠٠٧ 

  
  ١-١٠اجلدول 

   من استقصاءات انتقائيةحمسوباًمتوسط األجور اإلمجالية للرجال والنساء 
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  السنة

  ٢٧ ٤٨٩  ٢٥ ٥٩٣  ٢٤ ٢٧١  ٢٣ ٠٤٤  ٢١ ٩٨٣  الرجال
  ٢٠ ٦٨٤  ١٩ ٣٠٥  ١٨ ٢٢١  ١٧ ٢٥٦  ١٦ ٤٠٤  النساء

  ٧٥,٢  ٧٥,٤  ٧٥,١  ٧٤,٩  ٧٤,٦  ةالنسبة املئوي
  

  وفقاً للفئة العمرية) بالنسب املئوية(متوسط أجر املرأة كنسبة من متوسط أجر الرجل 
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  السنة/الفئة العمرية

  ٧٥,٢  ٧٥,٤  ٧٥,١  ٧٤,٩  ٧٤,٦  اجملموع
  ٨٧,٢  ٨٧,١  ٨٦,٧  ٨٥,٣  ٨٩,١  ١٩سن إىل 
  ٨٧,٥  ٩٠,٣  ٩٠,١  ٨٩,٧  ٩٠,٦   سنة٢٤-٢٠
  ٨٩,١  ٨٨,٨  ٨٨,٢  ٨٧,٠  ٨٥,٤   سنة٢٩-٢٥
  ٧٤,٩  ٧٣,٣  ٧١,١  ٧٠,٤  ٧١,٦   سنة٣٤-٣٠
  ٦٦,٣  ٦٦,٤  ٦٧,٣  ٦٦,٣  ٦٦,٤   سنة٣٩-٣٥
  ٦٨,١  ٦٩,١  ٦٩,٤  ٧٠,٣  ٧٠,٤   سنة٤٤-٤٠
  ٧١,٥  ٧١,٦  ٧١,٩  ٧٢,٦  ٧٢,٠   سنة٤٩-٤٥
  ٧٤,٢  ٧٤,٩  ٧٤,١  ٧٣,٨  ٧٣,٢   سنة٥٤-٥٠
  ٧٩,٩  ٨٠,٣  ٨٢,٩  ٨٣,٤  ٨٣,٤   سنة٥٩-٥٥
  ٨٢,٤  ٨١,٩  ٧٧,١  ٧٦,٤  ٧٥,٥   سنة٦٤-٦٠

  ٦٩,٢  ٧١,٨  ٦٥,٢  ٦٧,٢  ٦٥,٧   سنة٦٥فوق 
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حــسب فئــات ) بالنــسب املئويــة(متوســط أجــور املــرأة كنــسبة مــن متوســط أجــور الرجــل  
  التصنيف الرئيسي للموظفني

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  السنة/التصنيف الرئيسي للموظفنيفئات 
  ٧٥,٢  ٧٥,٤  ٧٥,١  ٧٤,٩  ٧٤,٦  اجملموع

  ٦٣,٨  ٥٩,٩  ٦٠,٩  ٥٩,٦  ٥٩,٢  املَُشرِّعون واإلداريون
  ٧٢,٥  ٧٣,٢  ٧٣,٠  ٧٣,٧  ٧٣,٥  األخصائيون اإلداريونالعلماء و

  ٧٥,٢  ٧٤,٣  ٧٤,٦  ٧٥,٣  ٧٥,٢  ة والتربيةيالصحالرعاية التقنيون والعاملون يف جمال 
  ٨٠,٨  ٨٢,١  ٨١,٩  ٨٣,٠  ٨٠,٥  يف الرتب األدىناملستخدمون اإلداريون 

  ٧٦,٨  ٧٥,٢  ٧٥,٧  ٧٥,١  ٧٤,٨  احلرف اخلدمات ومتعهدو
  ٨٦,٦  ٨٩,٤  ٨٧,٨  ٨٦,٨  ٨٦,٧  العمال املاهرون يف الزراعة واحلراجة وصيد األمساك

  ٦٩,٣  ٧٠,٠  ٧٠,٢  ٦٩,٤  ٦٩,٧  عون املاهرونأصحاب احملال التجارية والصانعون واملصنِّ
  ٧٥,٨  ٧٦,٨  ٧٥,٧  ٧٥,٦  ٧٤,٦  مشّغلو اآلالت واملعدات

  ٧٩,١  ٧٩,٣  ٧٧,١  ٧٧,٨  ٧٧,٥   غري املاهرينلة والعمالعالفَ
  

  )بالنسب املئوية (حسب مستوى التعليممتوسط أجر املرأة كنسبة من متوسط أجر الرجل 
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  السنة/التعليم
  ٧٥,٢  ٧٥,٤  ٧٥,١  ٧٤,٩  ٧٤,٦  اجملموع

  ٧٦,٩  ٧٤,٧  ٧٤,٨  ٧٤,٧  ٧٥,٠  غري املكتملالتعليم االبتدائي 
  ٧١,٦  ٧٢,٤  ٧٢,٥  ٧٢,١  ٧١,١  التعليم الثانوي دون شهادة خترج
  ٧٧,٤  ٧٧,٦  ٧٧,٦  ٧٧,٣  ٧٦,٦  التعليم الثانوي مع شهادة خترج
  ٧٤,٣  ٧٢,٦  ٧٣,٠  ٧٠,٩  ٧٥,٣  تعليم مهين عايل وبكالوريوس

  ٦٨,٨  ٦٨,٤  ٦٨,٤  ٦٧,٣  ٦٥,٣  تعليم جامعي
  
  


