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ملح ظة
اعتمدت حك مة اجلمه املة التشيكية التقرملر بقرااهـا الصـا ا ا  27تشـرملا األمبل
أكت بر .2014
مبقد أَعدّ هذا التقرملر مبزملر شؤمبن حق ق اإلنسان مبتكافؤ الفـرص مبالشـؤمبن القان نيـة
مباســـتند ا لـــل إىل املعل مـــات املقدّمـــة مـــا هيئـــات اإل ااة املركزملـــة الرمسيـــة باجلمه املـــة
التشــيكية مبمبحــدات احلكــم الــذال احمللــي العليــا مبمنظمــات فــري حك ميــة ال ــد إىل الــرب
مبالقطاع األكا ميي مبالشركاء اال تماعيني.
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مقدمة
 - 1أُقرَّت اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة مبسيشـاا إليـه فيمـا مللـي
بـــ “االتفاقيــة”) ا  18كــان ن األمبل ملســم  1979ا ني ملــ ا و مب خلــِّ حيلــز النفــا
املا ة  )1 27اعتباااً ما  3أملل ل سبتم 1981.
 - 2مبمبُقِّعَــــِّ االتفاقيــــة باســــم مجه املــــة تشيك ســــل فاكيا االشــــتراكية ا  17متــ ـ ز
مل ليـــه  1980ا ك بنـــهافا مب خلـــِّ حيلـــز النفـــا بالنســـبة إىل مجه املـــة تشيك ســـل فاكيا
االشتراكية اعتباااً ما  18آ اا مااس 1982و مب لل مبفقاً للما ة .)2 27
 - 3مبا عام 1994و قدّمِّ اجلمه املة التشـيكيةو إىل اللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى مجيـع
أشكال التمييز ضد املرأة مبسيسشاا إليها فيمـا مللـي ب“اللجنـة”) تقرملـراً أمبَّليـاً عـا االتفاقيـة
للســـنتني  .1994-1993مباستعرضـــِّ اللجنـــة التقرملـــر ا  26مب  27كـــان ن الثاين ملنـ ـاملر
 .1998مباستعرضِّ اللجنةو ا اال تماع الذي عقدته ا  8آب أفسـطس 2002و التقرملـر
الدمباي الثاين الـذي قدمتـه اجلمه املـة التشـيكية عـا الفتـرة  1كـان ن الثاين ملنـاملر  1995إىل
 30حزملران مل نيه  .1999مباستعرضِّ اللجنة ا  17آب أفسطس  2006التقرملر الـدمباي
الثالـــمل املقـــدَّم مـــا اجلمه املـــة التشـــيكية عـــا الفتـــرة  1مت ز مل ليـــه  1999إىل  31كـــان ن
األمبل ملسم 2003.
 - 4مبملغطــي التقرملــر الــدمباي الســا س الفتــرة املمتــدة مــا  1آب أفســطس  2008إىل
 31مت ز مل ليــه  2014مبملنصـ علــى مــا ــرأ مــا تغــريات هامــة منــذ تقــد التقرملــر الــدمباي
اجلامع للتقرملرملا السابقني مبملتنامبل املشاكل اليت سلطِّ اللجنة الض ء عليها ا ت صيا ا.
 - 5مبملر ا التقرملر بيان التدابري القان نية مبما اختـذ مـا تـدابري أخـرى جتسـد التقـدم احملـرز
ا القضـاء علـى التمييـز ضـد املـ رأة مبالـتغريات اهلامـة ا مبضـع املـرأة مبمـدى النجـاق ا حتقيـق
مسامباة املرأة بالر ل مباإل راءات الرامية إىل تذليل ما تبقى ما عقبات أمام مشااكة املـرأة ا
احلياة السياسية مباال تماعية مباالقتصا ملة مبالثقافية.
 - 6مبت لــِّ ال حــدة املعنيــة باملســامباة بــني اجلنســني التابعــة ل ـدمل ان حك مــة اجلمه املــة
التشيكية جتميـع التقرملـر مباسـتعانِّ ا لـل ـ ا مبفر ـا األ هـزة اإل ااملـة املركزملـة مبأ هـزة
احلكم احمللي مبأمني املظامل املعين باحلق ق مباحملكمة الدست املة مباحملكمة العليا مباحملكمة اإل ااملـة
العليــا مبلثل ـ احتــا ات أابــاب العمــل مبالنقابــات املهنيــة مباملؤسســات العلميــة مباملنظمــات فــري
احلك مية اليت ال د إىل الرب مبالنشطة ا جمـال عـم املسـامباة بـني املـرأة مبالر ـل .مب ـرق
التقرملر أملضا للنقاش ا اجمللس احلك مي املعين بكفالة تكافؤ فرص املرأة مبالر ل.

14-66061

5/79

CEDAW/C/CZE/6

 - 7مبجتدا اإلشااة إىل أنه مل ملقتصر ا النسخة التشيكية ما التقرملر على استخدام صيغة املـذكر
فقط على حن ما ه ااج ا اللغـة التشـيكية بـل اسـتخدمِّ صـيغتا املـذكر مباملؤنـمل مب لـل حرصـا
على حتقيق هد التخلص ما الق ال النمطية املرتبطـة بكـل مـا اجلنسـني حيـمل ثبـِّ بالتجربـة أن
صيغة املذكر تقترن ا األ هان بص اة الر ل مبترسخ اؤملة منطية للعامل.
 - 8مبلئا كانِّ اجلهة اليت أعدت التقرملر على بينة ما الفااق بـني عبـاال “املسـامباة بـني
اجلنسني” مب “تسامبي الر ل مباملرأة” ما الناحية الفلسفية ففيما خيـص هـذا التقرملـر تسـتخدم
هاتان العبااتان باعتباا كل منهما مرا فة لألخرى.
ال فاء بااللتزامات املنص ص عليها ا م ا من فر ة ما االتفاقية
املا ة 1
التعرملف القان ين للتمييز على أساس ن ع اجلنس
 - 9ا  1أملل ل ســبتم  2009بــدأ س ـرملان القــان ن اقــم “ 2009 198قــان ن مكافحــة
التمييــز” املتعلــق باملســامباة ا املعاملــة مببال ســائل القان نيــة للحماملــة مــا التمييــز مببتع ـدملل بع ـ
الق انني .مبملسـلط ال قـان ن املشـاا إليـه الضـ ء حتدملـدا علـى احلظـر العـام للتمييـز املنصـ ص عليـه ا
ميثاق احلقـ ق مباحلرملـات األساسـية  .)1مبمبفقـا للق اعـد التنظيميـة املعمـ ل ـا ا االحتـا األمبامب
ملنظم قان ن مكافحة التمييز بص اة شاملة احلق ا املسامباة ا املعاملـة .مب ـ القـان ن املـذك ا
تعت املضـاملقة مبالتحـرش اجلنسـي مباملالحقـة مبالتعليمـات املنط ملـة علـى متييـز مباحلـ علـى التمييـز
أعماال متييزملة .مبملشمل أملضا التمييز على أسـاس نـ ع اجلـنس التمييـز بسـب احلمـل أمب األم مـة أمب
األب ة أمب اهل ملة اجلنسية .مبمبفقا للما ة  4ما االتفاقيةو ملنهى قان ن مكافحة التمييـز عـا اعتبـاا أي
تدابري تتخذ د منع أمب أي ضرا ملنشـ عـا انتمـاء شـخص مـا إىل فئـة معينـة تـدابري متييزملـة
مبملنص على مب ب كفالة املسامباة ا املعاملة مبتكافؤ الفرص.
 - 10مبمبفقا لألمبامر الت يهية الصا اة عا االحتا األمبامب ا هذا الصـد )2و ملـؤ ي أمـني
املظـامل املعــين بـاحلق ق منــذ  1كـان ن األمبل ملســم  2009مبا اهليئـة املعنيــة باملسـامباة الــيت

__________
 )1قراا اجمللس ال ين التشيكي اقم 193 2و ميثاق احلقـ ق مباحلرملـات األساسـية باعتبـااه ـزءا ال ملتجـزأ مـا
النظام الدست اي باجلمه املة التشيكية.

 )2مثال األمر التـ يهي  2000/43/ECاملـؤا  29حزملران مل نيـه  2000املتعلـق بتنفيـذ مبـدأ املسـامباة ا املعاملـة
بــني األشــخاص أملــا كانــِّ انتمــاءا م أمب أص ـ هلم العرقيــة مباألمــر الت ـ يهي  76/207/EECاملــؤا  9شــبا
ف املر  1976املتعلق بتنفيـذ مبـدأ املسـامباة ا املعاملـة بـني املـرأة مبالر ـل مـا حيـمل فـرص العمـل مبالتـدامل
املهـــين مبالترقـــي مبظـــرمب العمـــلو مباألمـــر التـ ـ يهي الصـــا ا عـــا ال ملـــان األمبامب مباألمـــر التـ ـ يهي
 2006/54/ECاملؤا  5مت ز مل ليه  2006املتعلقني بتنفيذ م بـدأ تكـافؤ فـرص املـرأة مبالر ـل مبمعاملتـهما علـى
قدم املسامباة ا جمايل الت ظيف مبالعمل.
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ملتقدم إليها ما ملرمبن أهنم تعرض ا للتمييز علـى أسـاس نـ ع اجلـنس بشـكامباهم .مبا احلـاالت
اليت جيري التثبِّ منها جتـري بشـكل منـهجي مسـاعدة الضـحاملا علـى تتبـع شـكامباهم املتعلقـة
بالتمييز  .)3مبا هذا اجملالو ملُ خ ل أمـني املظـامل سـلطة إضـافية هـق لـه بـها التحـري لـيس
فقط عا إ راءات املكات اإل ااملة بل مبأملضا عـا األشـخاص العـا ملني مب لـل لكفالـة إعمـال
احلق ا املسامباة ا املعاملة فعليا.
 - 11مبلقــد ُعــدل قــان ن العمــل اقــم  2004 435الــذي خــل حيــز النفــا اعتبــااا مــا
 1كان ن الثاين ملناملر  2012حيمل مت تغـيري املـا ة  4منـه تالفيـا لالز مبا يـة بينـه مببـني قـان ن
مكافحة التمييز .فقان ن مكافحة التمييز هد اجملاالت احملظ ا فيها التمييز مباملفاهيم األساسـية
مباألسس التمييزملة احملظ اة مبملرسي ال سائل القان نية للحماملة ما التمييـز .مبمـا مل مل ملـنص ا
قان ن العمـل إال علـى التـزام دملـد بـاحترام املسـامباة مبحظـر أي متييـز ا سـياق لااسـة احلـق
ا العمل.
 - 12مبا عام 2011و أصدات حمكمة العدل األمبامببيـة قـرااا ا القضـية  C- 236/09تشـري
فيــه إىل األمــر الت ـ يهي  2004/113/ECالــذي ملرســخ فيــه االحتــا األمبامب مبــدأ املســامباة بــني
الر ل مباملـرأة ا املعاملـة مـا حيـمل فـرص احلصـ ل علـى السـلع مباخلـدمات مبت فريهـا .مب ـذا
القــراا الــذي خــل حيــز النفــا ا  21كــان ن األمبل ملســم 2012و ألغــِّ احملكمــة خيــاا
التفرقة بني املرأة مبالر ل على حن متناسـ ا أقسـا مباسـتحقاقات التـ مني ا احلـاالت الـيت
ملك ن فيها ن ع اجلنس عامال حامسا ا تقدملر املخا ر استنا ا إىل بيانـات اكت ااملـة مبإحصـائية
قيقــة ملعتــد ــا ا هــذا الصــد  .مبإحلاقــا ــذا القــراا اعتمــد القــان ن اقــم  2013 99الــذي
بـه عُـدلِّو ا جمــال التـ مني الصـحي مبتـ مني املعاشـات التقاعدملـة بعـ القـ انني املتعلقــة
بإلغــاء االســتثناءات مــا تطبيــق مبــدأ املســامباة ا املعاملــة املنص ـ ص عليــه ا ق ـ انني االحتــا
األمبامب  .مبملقصد ما القان ن املشاا إليه آنفا تنفيذ حكم حمكمة العدل األمبامببيـة حمـل الـذكر
مبمد العمل بدأ املسـامباة بـني الر ـل مباملـرأة إىل جمـال التـ مني مبم اءمـة القـان ن التشـيكي مـع
قان ن االحتا األمبامب .
 - 13مبفيمـا ملتعلـق باألخــذ باالتفاقيـة ا القضــاء التشـيكيو ميكـا الر ـ ع مـثال إىل احلكــم
الــ ـ اا ا ملــــف احملكمــــة العليــــا حتــــِّ الرمــــز 30 Cdo 4277/2010.بتــــااملخ  13كــــان ن
األمبل ملســم 2012و مبملــنص علــى أن احلماملــة مــا التمييــز تنظمهــا علــى الصــعيد الــدمبيل
االتفاقيـات الــيت تلتــزم ــا اجلمه املــة التشــيكية أال مبهـي االتفاقيــة الدمبليــة للقضــاء علــى مجيــع
__________
 )3لال ــالع علــى مزملــد مــا التفاصــيلو أنظــر مــا تــنص عليــه املــا ة  21ب أ) مــا القــان ن اقــم 1999 349
املتعلق ب مني املظامل املعين باحلق ق.
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أشكال التمييز العنصري مباتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة مبالعهـد الـدمبيل
اخلـاص بـاحلق ق املدنيـة مبالسياسـية مبالعهــد الـدمبيل اخلـاص بـاحلق ق االقتصـا ملة مباال تماعيــة
مبالثقافية مباتفاقية حق ق الطفل .مبملتعلق احلكم املشاا إليه بالتمييز العنصري.
 -14أما عا مدى تسليط الض ء على االتفاقيـة مبأعمـال اللجنـةو فال حـدة املعنيـة باملسـامباة
بـني اجلنسـني ت اظـ علــى نشـر الت صـيات العامــة الصـا اة عـا اللجنــة علـى امل قـع الشــبكي
ألمانــة اجمللــس احلك ـ مي املعــين بكفالــة تكــافؤ فــرص املــرأة مبالر ــل ملشــاا إليــه فيمــا بعــد
“باجمللس”) مبملذكر ا هذا الصـد أن املشـرمبع املعنـ ن “العنـف املـ يل مبالعنـف القـائم علـى
ن ع اجلنس تعميم مراعاة مس لة تكافؤ فرص املرأة مبالر ل مبالعمـل علـى كفالـة الت فيـق بـني
العمــل مباحليــاة اخلاصــة” ملشــاا إليــه فيمــا بعــد بــ “املشــرمبع  )”CZ 13املمـ ل مــا النــرمبمل
مبالذي استهلِّ ال حـدة املعنيـة باملسـامباة بـني اجلنسـني تنفيـذه ا آ اا مـااس سيشـمل ضـما
مــا ملشــمل إصــداا منشــ ا للتعرملــف باالتفاقيــة مبب نشــطة اللجنــة مبأملضــا باإل ــاا املؤسســي
للمسامباة بني اجلنسـني ا البلـد .مبمـا املقـرا أن ملصـدا املنشـ ا خـالل عـام  2015بنسـختيه
املطب عة مبااللكترمبنية.
اإل اا املؤسسي للمسامباة بني اجلنسني
 - 15تـدع اللجنـة ا ت صــيا ا اخلتاميـة امل هـة للجمه املــة التشـيكية إىل النظـر ا إعــا ة
إنشاء منص مبزملر ملعهد إليه ب ه خاص سؤمبلية العمـل علـى كفالـة املسـامباة بـني اجلنسـني
مبتــدعيم ســلطات املؤسســات املعنيــة بتحقيــق املســامباة بــني املــرأة مبالر ــل مبتعزملــز م اا هــا.
مبُملــذكر أنــه ا آ اا مــااس  2010أنشــم منص ـ مبزملــر وــتص سق ـ ق اإلنســان مباألقليــات
ال نية .مبإثر استقالة ال زملر املذك ا ا تشرملا األمبل أكت بر 2010و أُسندت املسـؤمبلية عـا
برنام حق ق اإلنسان ا ا للو املسامباة بني اجلنسنيو إىل مفـ ا احلك مـة املعـين سقـ ق
اإلنسان .مل أُحيل ال نام املشاا إليه آنفا إىل مبزملـر العمـل مبالشـؤمبن اال تماعيـة مبأحلقـِّ بـه
أمانــة اجمللــس مب لــل اعتبــااا مــا  1كــان ن األمبل ملســم  .2011مببعــد تشــكيل احلك مــة
اجلدملــدة ا كــان ن الثاين ملن ـاملر 2014و أعيــد إنشــاء منص ـ ال ـ زملر املعــين سق ـ ق اإلنســان
مبتكافؤ الفرص مبالشؤمبن القان نية مبملشغله حاليا ملريي ملنستبيريو مبلقـد أ اج برنـام املسـامباة
بني اجلنسني ا نطاق مسؤمبليته اعتبااا ما  1مت ز مل ليه 2014.
 - 16أمــا اهليئــة االستشــااملة احلك ميــة املعنيــة باملســامباة بــني املــرأة مبالر ــل فهــي اجمللــس
احلكـ مي املعــين بتكــافؤ فــرص املــرأة مبالر ــل .مبلقــد أنشــم اجمللــس ا عــام  2001مبملضــم ا
عض ملته لثلني عا كل مبزااة ما الـ زااات مبعـا الشـركاء اال تمـاعيني مبالقطـاع األكـا ميي

8/79

14-66061

CEDAW/C/CZE/6

مباجملتمــع املــدين مبخـ اء ا السياســات العامــة .مبا ال قــِّ الــراها تتبــع اجمللــس اهليئــات التاليــة
العاملة ا جماالت حمد ة تتصل باملسامباة بني اجلنسني
• اللجنة املعنية نع العنف امل يل مبالعنف ضد املرأة أنشئِّ عام )2008؛
• اللجنــة املعنيــة بت ـ ازن متثيــل املــرأة مبالر ــل ا احليــاة السياســية مبم اقــع صــنع القــراا
أنشئِّ عام )2009؛
• اللجنة املعنية باإل اا املؤسسي لتكافؤ فرص املرأة مبالر ل أنشئِّ عام )2009؛
• اللجنــة املعنيــة س ـ لة الت فيــق بــني العمــل مباحليــاة اخلاصــة مباحليــاة األس ـرملة أنشــئِّ
عام )2009؛
• الفرملق العامل املعين بقضاملا الر ل مباملسامباة بني اجلنسني أنشم عام .)2012
 - 17مبال اقــع أنــه ال ميكــا إا ــاع النجــاق احملــرز إىل النجــاق ا تشــكيل اجمللــس مبوتلــف
اللجــان مباألفرقــة احلك ميــة فحس ـ بــل مبأملضــا إىل ــة تلــل اهليئــات ا العمــل ال ســيما
ا الســـن ات األخـــرية) مب رحهـــا جملم عـــة مـــا املبـــا اات الراميـــة إىل حتقيـــق املســـامباة بـــني
الر ل مباملرأة.
 - 18مبكما سلفِّ اإلشااةو كـان برنـام املسـامباة بـني اجلنسـنيوخالل الفتـرة املمتـدة مـا
تشرملا األمبل أكت بر  2010حىت  1كان ن األمبل ملسم  2011حتِّ اعاملـة مبزملـر حقـ ق
اإلنسان أمب مف ا احلك مة حلقـ ق اإلنسـان) شـ نه ا لـل شـ ن أمانـة اجمللـس .مبا الفتـرة
مــا  1كــان ن األمبل ملســم إىل  30حزملران مل نيــه  2014عهــد باملســؤمبلية عــا ال نــام
املـــذك ا مبأمانـــة اجمللـــس إىل مبزملـــر العمـــل مبالشـــؤمبن اال تماعيـــة .مباعتبـــااا مـــا  1متـ ـ ز
مل ليه  2014أ اج ال نام مرة ثانية ا نطاق مسؤمبلية ال زملر املعين سق ق اإلنسـان مبتكـافؤ
الفـــرص مبالشـــؤمبن القان نيـــة مبهــ أملضـــا ائـــيس اجمللـــس مبأُ مــ بالتـــايل ا ـــدمبل أعمـــال
مل ان احلك مة.
 - 19مبت سيسا علـى ن تـائ املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة الـذي عقـد ا بـيجني ا عـام
1995و اعتمدت اجلمه املة التشـيكية ا عـام  1998خطـة عمـل مب نيـة عن اهنـا “أمبل ملـات
احلك مة مبإ راءا ا ا جمال حتقيق املسامباة بني الر ل مباملرأة ملشـاا إليهـا فيمـا بعـد بــ ’مبثيقـة
األمبل ملــات‘)” .مبتعــد مبثيقــة األمبل ملــات مبثيقــة اســتراتيجية أساســية ا ميــدان املســامباة بــني
اجلنسني على صعيد احلك مة .مبهي مبثيقة تقرهـا احلك مـة التشـيكية سـن ملا مبتضـم تقرملـرا عـا
حالة املسـامباة بـني املـرأة مبالر ـل ا السـنة التق مييـة السـابقة مبقائمـة باملهـام املن ـة بكـل مـا
اإل ااات ا السنة التق ميية الالحقة أمب علـى مـدى فتـرة أ ـ ل)  -ا مـا ملطلـق عليـه التـدابري
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احملدّثــة .مبلكفالــة النجــاق ا تنفيــذ التــدابري ال بــد مــا ت ـ افر ع امــل عــدة أال مبهــي  -متتــع
املسؤمبلني عا تنفيذها مباصـد حالـة التنفيـذ بالقـداات الالزمـة ا هـذا الصـد مبااتبـا املهـام
ااتبا ــا مبثيقــا باألمبل ملــات احملــد ة مبامل اظبــة علــى أ ائهــا مبأخــريا مبلــيس بــإلخرو ت ـ افر اإلاا ة
إلجنــاز تلــل األمبل ملــات .مبلقــد أعلنــِّ احلك مــة التشــيكية ضــما مــا أعلنتــه ا قرااهــا اقــم
 2013أهنــا تزمــع إعــدا مبثيقــة اســتراتيجية مت ســطة األ ــل لكفالــة املســامباة بــني اجلنســني
ا البلد.
 - 20مبا تش ـرملا الثــاين ن فم 2012و اســتهلِّ ال حــدة املعنيــة باملســامباة بــني اجلنســني
تنفيذ املشرمبع املعن ن “كفالة فعالية الدعم املؤسسي لألنشطة الرامية إىل حتقيـق تكـافؤ فـرص
املــرأة مبالر ــل ا اجلمه املــة التشــيكية علــى ال ــه األمثــل” ملشــاا إليــه فيمــا بعــد شــرمبع
“الفعاليــة املثلــى”) مباملم ـ ل مــا ال نــام التشــغيلي للم ـ اا البش ـرملة مبالعمالــة .مبملســتجي
املشرمبع حلالة املسامباة بني اجلنسني ا اجلمه املة التشيكية ا ال قِّ الراها .فقياسـا بالبلـدان
األخرى ال سيما بلدان االحتا األمبامب ) ال تزال هنـا حتـدملات عدملـدة مثـل ا فـاا معـدل
تشغيل النسـاء مقاانـة بالر ـال مبا فـاا معـدل تطبيـق أسـالي العمـل املرنـة مبمب ـ ع ائـق
ضــخمة حتـ ل مبن عـ ة األمهــات إىل سـ ق العمــل مبالتفــرق ا األ ـ ا إىل حــد كــبري بــني
الر ـل مباملـرأة ا مــا ملسـمى بفجـ ة األ ـ ا بـني اجلنســني) مبضـعف متثيــل املـرأة ا مناصـ
صــنع القــراا مبع ائــق أخــرى كــثرية .مبملتمثــل اهلــد األساســي مــا املشــرمبع ا اســتحداث
أ مبات مبسياسات فعالة لتحقيق املسامباة بني اجلنسني على مجيع املست ملات احلك مية.
 - 21مببفضــل تنفيــذ مشــرمبع الفعاليــة املثلــى أضــيف إىل مــال مــ ظفي ال حــدة املعنيــة
باملسامباة بني اجلنسني ا عام  2013سبعة م ظفنيو األمر الذي أسهم ا إحياء األنشطة الـيت
كان قـد مت تقليصـه ا بسـب نقـص املـ اا البشـرملةو فمـثال املـ ا الـيت تطـرق ا سـياق عمليـة
إعــدا التقــااملر الــيت ترفــع إىل احلك مــة ختضــع اعن للمرا عــة علــى حن ـ أمبا مبجيــري الــربط
بشكل أمبثق بني أنشطة وتلف اللجان مباألفرقة العاملة مبملُضطلع ب نشطة ت ه إىل الرأي العـام
أمب جيري التعامبن بقدا أك ما اهلمة مع املنظمات فري اهلا فة إىل الرب مباألمبسـا األكا مييـة
مبقطــاع األعمــال مبمــع منســقي األنشــطة احلك ميــة الراميــة إىل كفالــة تكــافؤ املــرأة مبالر ــل.
مبميكا أن تلمس أملضا التحسينات ا جمال التعـامبن الـدمبيل حيـمل جيـري الت اصـل مـع اخلـااج
مباستجالب اخلـ ات ا جمـال العمـل ع لـى حتقيـق املسـامباة بـني املـرأة مبالر ـل .مببالتعـامبن مـع
جلــان اجمللــسو مت إعــدا مبــا اات هامــة عــدة رحــِّ علــى اجمللــس .فمــثال ا عــام 2013و
أ رملــِّو انطالقــا مــا مبــا اة اللجنــة املعنيــة باإل ــاا املؤسســي لتكــافؤ فــرص املــرأة مبالر ــلو
مفامبضات بش ن تعزملز قداات مال م ظفي اإل ااة املعنية باملسامباة ا املعاملة التابعـة ملكتـ
احملــامي العــام املعــين بــاحلق ق أمــني املظــامل) .مبمــا أبــرز ن ـ ات املشــرمبع مبضــع اســتراتيجية
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املســامباة بــني اجلنســني للفتــرة  2020-2014ملشــاا إليهــا فيمــا بعــد ب ــ “االســتراتيجية”).
مبإضافة إىل للو متو ا عـام  2014ا إ ـاا مشـرمبع الفعاليـة املثلـىو مبضـع منهجيـة لتقيـيم
أثر امل ا املطرمبحـة علـى احلك مـة ا مـا ملتصـل بتحقيـق املسـامباة بـني اجلنسـني مب لـل ت ئـة
لتنفيذ مبدأ تعميم مراعاة االعتبااات اخلاصة باجلنسني ا سياسات احلك مة.
 - 22مبس تتجسد االسـتراتيجية ا ال ثيقـة اإل ااملـة الـيت أعـد ا احلك مـة بشـ ن مسـ لة
حتقيـــق املســـامباة بـــني املـــرأة مبالر ل.مبسـ ـتُدعم تلـــل االســـتراتيجية ب ثيقـــة األمبل ملـــات الـــيت
جيــري حت ـدملثها ســن ملا ال ســيما مــا حيــمل حتدملــد األهــدا الــيت ســيلزم حتقيقهــا ا الفتــرة
 2020-2014بـ اء مهـام حمــد ة.ا ضـ ء األمبل ملــات مبال قـ علـى املعـاملري الـدنيا الــيت مت
اسـتيفاؤها ن عـا مـا ا كـل مــا اإل ااات مبمللـزم م اصــلة العمـل ــا .مبستشـكل االســتراتيجية
أملضا إ ااا عرملضا مبتُكمـل سـائر ال ثـائق احلك ميـة االسـتراتيجية مباملفاهيميـة املقترنـة ب نـام
املسامباة بني اجلنسني .مبستشكل االستراتيجية كذلل إ ااا أساسيا خلطط العمل مستقبال الـيت
ستتنامبل بص اة ضافية بعضا مـا مـا تتضـمنه االسـتراتيجية مـا م اضـيع  -مثـل خطـة العمـل
املتعلقة بت ازن متثيل املرأة مبالر ل ا م اقع صنع القراا أنظر املا ة  )7مبخطـة العمـل املتعلقـة
نــع العنــف املـ يل مبالعنــف ضــد املــرأة املــا ة  .)2فـ بط مســائل بعينــها باســتراتيجية شــاملة
لقطاعات عدة سيتسىن حتسني حالة ال ام املعقدة اليت مل تس بشكل منهجي حىت اعنو مـا
قبيل ال نام املتعلق بالتمييز املتعد األمب هو أمب تعزملز املنظ ا املراعي للفرمبق بـني اجلنسـني ا
اجملاالت اليت ت د بشـ هنا مبثـائق اسـتراتيجية مثـل اإلقصـاء اال تمـاعي) .مبملُعتمـد ا صـيافة
ما ملر ا االستراتيجية ما أهدا مبتدابري على مصـا ا أخـرى هـيو ا املقـام األمبلو النـ ات
املستمدة ما االستقصاءات اإلحصائية ال نية اليت ملنشرها مكتـ اإلحصـاء التشـيكي مبأملضـا
على التقرملر امل ز املتعلق بتنفيذ األمبل ملـات مباإل ـراءات املتصـلة بتحقيـق تكـافؤ فـرص املـرأة
مبالر ل .مبمثة أملضا مصـد ا آخـر ال ملسـتهان بـه ملُر ـع إليـه لـدى مبضـع االسـتراتيجية أال مبهـ
ال ثائق األمبامببية مبالدمبلية املتعلقة باملسامباة بني املرأة مبالر ل مبما بينها االتفاقية مبالت صـيات
العامــة الصــا اة عــا اللجنــة مبإعــالن بــيجني مبالت صــيات الصــا اة ا هــذا الصــد عــا جملــس
أمبامببا مباستراتيجية االحتا األمبامب للفترة  2015-2010املتعلقة باملسامباة بني اجلنسني).
 - 23مبلقــد ســبق مبضــع االســتراتيجية حتليــل أمبيل مفصــل .مبشــاا ا إعــدا ها لثلـ ن عــا
املنظمــات فــري احلك ميــة الــيت ال ــد إىل الــرب مباألمبســا األكا مييــة مبقطــاع األعمــال
مبالشركاء اال تماعيني مبأعضاء اللجان مباألفرقة العاملة التابعـة للمجلـس مب هـات التنسـيق ا
اإل ااات مبمنسق األنشطة الرامية إىل كفالة تكافؤ فرص املرأة مبالر ل .مبا أثنـاء فتـرة إعـدا
االســتراتيجية مت تشــكيل فرملــق عامــل ملضــم خ ـ اء معنــيني بقض ـاملا اجلنســني ملتعــامبن مــة مــع
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ال حدة املعنية باملسامباة بني اجلنسني .مبما املقرا أن تكتمل االستراتيجية ا النصف الثاين مـا
عام  2014حيمل سيعقد مؤمتر مبيل لعرضها.
 - 24مبتشــجع اللجنــة اجلمه املــة التشــيكية علــى تعزملــز ســلطات أمــني املظــامل .مبا هــذا
الصد و أعد مل ان احلك مة تعدملال للقـان ن اقـم  1999 349املتعلـق بـ مني املظـامل مبملقتـرق
فيــه ت ســيع نطــاق ســلطات اهليئــة اإلشــرافية لتضــمينها ســلطة إقامــة الــدعامبى ـ قــان ن
مكافحة التمييز .مبملستطيع أمني املظامل استعمال هذه السلطة ا حالـة انتـها حـق عـد كـبري
أمب عد ال حصر له ما األشخاص ا املسامباة ا املعاملةو أمب إ ا كـان انتـها هـذا احلـق ميـس
على حن خطري الصاحل العام .مبا مبقِّ إعدا هذا التقرملر كان التعـدملل ا املرحلـة األمبىل مـا
العمليــة التش ـرملعية .مبفيمــا ملتعلــق ــال م ـ ظفي مكت ـ أمــني املظــاملو ملت ـ ىل اإلشــرا علــى
برنــام املســامباة ا املعاملــة اإل ااة املعنيــة باملســامباة ا املعاملــة الــيت كانــِّ تت ـ لف ا الفتــرة
املشم لة بالتقرملر ما مخسة إىل سبعة حمامني مبتضم أملضا منـذ عـام  2011أخصـائيا ا تماعيـا
فــــري متفــــرع .مبزا عــــد احملــــامني العــــاملني ا اإل ااة املــــذك اة اعتبــــااا مــــا  1آب
أفســطس  2014إىل  10حمــامني .مبمــا الع امــل اهلامــة الــيت أفضــِّ إىل از ملــا قـ ام املكتـ
املذك ا مبا اة اجمللس مبأملضا ضغط القطاع املدين.
 - 25مببناء على قراا احلك مة اقم  464املؤا  20نيسان أبرملل  2005أنش ت كل مـا
ال زااات مبظائف منسقني معنيني باألنشطة املتعلقة بتكافؤ فرص املرأة مبالر ـل ملطلـق علـيهم
هات االتصال املعنية بشؤمبن اجلنسني) للتعامل مـع ال نـام املتعلـق باملسـامباة بـني اجلنسـني.
مباستنا ا إىل ما تتخذه احلك مة ما قرااات بصفة منتظمة فيمـا ملتصـل بـالتقرملر املـ ز املتعلـق
بتنفيذ األمبل ملاتو أنش ت كل ما اإل ااات أفرقة عاملة معنية باملسامباة بني اجلنسـني .مبتتلقـى
أنشطة املنسقني الدعم املنهجي مبالتنسيقي ما ال حدة املعنيـة باملسـامباة بـني اجلنسـني .مببفضـل
مشرمبع الفعالية املثلى تُعقد بصفة منتظمـة منـذ عـام  2013حلقـات عمـل لتـدامل املنسـقني
مبإاشا هم.
 - 26مبتشجع اللجنة اجلمه املة التشيكية على تعزملز التعـامبن مـع اجملتمـع املـدين مباملنظمـات
النســائية مباألحــزاب السياســية مباألمبســا املهنيــة مباخل ـ اء ا جمــال التعلــيم مبالقطــاع اخلــاص
مبمبسائط اإلعالم .مبملعد تعامبن احلك مة مع املنظمات فري احلك مية العاملـة ا ميـدان املسـامباة
بني اجلنسني مبمع لثلي الشركاء اال تماعيني مبقطاع األعمال مباملؤسسات العلمية مبفـري لـل
مــا اجلهــات صــاحبة املصــلحة ــزءا أساســيا مــا اجلهـ املبذمبلــة لتحقيــق املســامباة بــني املــرأة
مبالر ل .فاملنظمات فري احلك مية تؤ ي مباا ال فىن عنه ا النـه ا باملسـامباة بـني اجلنسـني
مبالت عيــة ا هــذا اجملــال .مبتســعى احلك مــة إىل حتســني التعــامبن مــع املنظمــات فــري احلك ميــة
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مبالشــركاء اال تمــاعيني مباجلهــات الفاعلــة املعنيــة األخــرى بســبل مــا بينــها إشــرا لثليهــا ا
اجمللس مبجلانه مبأفرق ته العاملة .مبجيري أملضـا إشـرا األحـزاب السياسـية ا أنشـطة اجمللـس مـا
خــالل قن ـ ات عــدة منــها ب ــه خــاصو جلنتــه املعنيــة بت ـ ازن متثيــل املــرأة مبالر ــل ا احليــاة
السياسية مبم اقع صنع القراا مباليت ائما ما تضم ا عض ملتها لثلني اثنني ا ـل مبامـرأة) عـا
كل حزب ما األحزاب السياس ية املعنيـة .مبمـا مبسـائل التعـامبن األخـرى اإلعانـات الـيت متـن
ل زااات د النه ا باملسامباة بني اجلنسني مبمنع العنف امل يل.
 - 27مببناء على مبا اة اللجنة املعنية باإل اا املؤسسي لتكـافؤ فـرص املـرأة مبالر ـل صـا ق
اجمللــس علــى برنــام منفصــل لتقــد املــن للمنظمــات فــري احلك ميــة خــالل عــام 2014
مبمــا بعــده عمــا لألنشــطة الراميــة إىل حتقيــق املســامباة بــني اجلنســني .مبا ظــل تلــل املبــا اةو
أعلنــِّ مبزااة العمـــل مبالشــؤمبن اال تماعيـــة ا  31تشــرملا األمبل أكتــ بر 2013و إ ـــراءا
اهلــد منــه تـ فري املــن مبهـ “برنــام املــن اخلاصــة بــدعم األنشــطة العامــة الــيت تضــطلع ـا
املنظمات فري احلك مية املعنية س لة تكافؤ فرص املـرأة مبالر ـل” لعـام  2014بلـ جمم عـه
 5مالملــني ك امبنــا تشــيكية .مبا عــام 2014و ُق ـدلم الــدعم ملــا جمم عــه  10منظمــات فــري
حك مية نشطة ا جمال العمل على حتقيق املسامباة بني املرأة مبالر ل .مبلقد نقـل برنـام املـن
املذك ا ا عام  2014ه مبال نام املتعلق باملسـامباة بـني اجلنسـني مبأمانـة اجمللـس مـا مبزااة
العمل مبالشؤمبن اال تماعية إىل مل ان احلك مةو مبما املت قع أن ملستمر لسن ات قا مة.
 - 28مبتؤ ي السلطات احمللية مباا هاما ا العمـل علـى حتقيـق املسـامباة بـني اجلنسـني علـى
صــعيد املنــا ق مباحملليــات .مبمــا زال ب ســع مــدن اجلمه املــة التشــيكية االنضــمام إىل امليثــاق
األمبامب للمســامباة بــني الر ــل مباملــرأة علــى الصــعيد احمللــي .مبلقــد مبقــع عليــه حــىت اعن ا
اجلمه املة التشيكيةو ثـالث قـرى هـي ميلـ تيتت مبسـتانيك فيتت مبزالـ زي مباحلـي  18دملنـة
براع  -لينياين .مبا ال قِّ الراها تعد اابطة مدن مببلدملات اجلمه املة التشيكية بالتعـامبن مـع
املنظمــة فــري احلك ميــة املعرمبفــة نتــدى  50ا املائــة ا إ ــاا برنــام “فلتــت الفرصــة للمــرأة
مبالر ل” مشرمبعا ل ال ما النرمبمل ملتمثل أحد أنشطته ا الت عية بامليثاق مبالتعرملـف بـه علـى
نطــاق مباســع مبتنقــي جمم عــة البيانـات اإلحصــائية املتعلقــة بتمثيــل املــرأة مبالر ــل ا األنشــطة
السياسية احمللية .مبا ظل التعامبن مع جلنة اجمللس املعنية باإل ـاا املؤسسـي لتكـافؤ فـرص املـرأة
مبالر ل سيستهل نقاش بش ن إنشاء مبظيفـة منسـق لألنشـطة الراميـة إىل حتقيـق تكـافؤ الفـرص
بني املرأة مبالر ل ا أ هزة احلكم احمللي.
 - 29مبمنــذ عــام  2006مبمبزااة الداخليــة تــنظم املســابقة الســن ملة “املناصــفة بــني املــرأة
مبالر ل”  -احترام تكافؤ الفرصو د زملا ة مبعي السلطات احلك مية ـذه املسـ لة مب عـم
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تنفيــذ سياســات املســامباة بــني اجلنســني مبمبــدأ تعمــيم مراعــاة الفــرمبق بــني اجلنســني ا أعمــال
هيئات اإل ااة العامة ا البلـد .مبكـان عـام  2014هـ العـام الثـاما الـذي تقـام فيـه املسـابقة.
مبملــذكر أن كــل مــا املنــا ق تــرمبج أملضــا ملشــااملعها اخلاصــة باملســامباة بــني اجلنســني  -فمــثال
تسعى سلطات منا ق كاال ا فااي مبأمبسيت نا البيم مبليبيتت  -ا إ ـاا مشـرمبع “العمـل
نباً إىل ن ” إىل حتسني مؤهالت مبفرص تشغيل األشخاص الذملا ملتجامبز عمرهم مخسـني
عاما مباختباا أسالي العمل املرنة مبخص صا أسل ب تقاسـم العمـل .مبأنشـ ت بعـ مبامبملـا
املنا ق مبظائف منسقني لألنشطة الرامية إىل كفالة تكافؤ فرص املرأة مبالر ل.
املا ة 2
التدابري الرامية إىل القضاء على التمي يز ضد املرأة
 - 30خــل قــان ن مكافحــة التمييــزو حســبما مبا أعــالهو حيــز النفــا ا  1كــان ن الثــاين
ملن ـاملر  2009مبه ـ ملتضــما ضــما مــا ملتضــمنه ا أحكامــه األســالي القان نيــة للحماملــة مــا
التمييز مبملنص على أنه ا حالة لااسة التمييز أمب التعدي علـى احلقـ ق مباإلخـالل بااللتزامـات
النا شئة عـا احلـق ا املسـامباة ا املعاملـة هـق للمتضـرا مـا هـذا السـل التمـاس السـبل الـيت
تكفل نبذ الطر اعخر للتمييز مبإزالة آثاا التمييـز مباحلصـ ل علـى ترضـية معق لـة  .)4مبجتـدا
اإلشــااة إىل أن عـ ء اإلثبــات ا املنازعــات املتصــلة بــالتمييز ملنــبين علــى مبــدأ عـ ء اإلثبــات
املشتر الـذي ملت ـ قتضـاه علـى مـا تعـرا للتمييـز أن ملسـر أمـام احملكمـة ال قـائع الـيت
ميكـا أن ملســتدل منــها علـى مبقـ ع متييــز مباشـر أمب فــري مباشــر مببعـدها ملــتعني علــى الكيانــات
املتهمة أن تقدم ما لدملها ما أسانيد تثبِّ عدم اإلخالل بدأ املسامباة ا املعاملة .)5
 - 31مبتشمل أملضـا سـبل احلماملـة مـا التمييـز إمكانيـة الـتظلم لـدى السـلطة العليـا املختصـة
أمب هاز الرقابة املختص مثال هيئة التفتيت العمايل التابعة ملصـلحة الرقابـة التجااملـة التشـيكية
مبما إىل لل) أمب السعي إىل إجيا حل ل مب ملة ما خـالل ال سـا ة  .)6مبا هـذا الصـد ملـؤ ي
أملضا أمني املظامل مباا هاما انظر املا ة .)1
__________
 )4لإل الع على التفاصيلو أنظر املا ة  10ما القان ن 2009 198و قان ن مكافحة التمييز.

 )5لإل الع على التفاصيلو أنظر أحكام املا ة  133ما القان ن اقم 1963 99و قان ن اإل راءات املدنية.
 )6ا  1أملل ل سبتم 2012و بدأ سرملان القان ن اقم  2012 202املتعلق بال سـا ة مبالـذي تُعـدل بـه بعـ
الق انني .أما الغاملة م ا هذا القـان ن فهـي أن تُتـاق للجميـع إمكانيـة إجيـا حلـ ل بدمللـة ملنازعـا م عـا رملـق
تسـ ملتها بالســبل ال ملــة السـرملعة ســاعدة ــر ثالــمل حماملــد ملـدملر ا تمــاع األ ــرا املتنازعــة مبصـ ال إىل
اتفاق ملقبله اجلميع.

14/79

14-66061

CEDAW/C/CZE/6

 - 32مبلقد أظهرت جتربـة أمـني املظـامل أن اإلشـكال ا اعتمـا تـدابري اهلـد منـها القضـاء
على التمييز ضد املرأة ه أن نسبة احلاالت املبل عنـها مبجيـري التحقيـق فيهـا منخفضـة ب ـه
عام ضعف اإلبالع) .ف مني املظامل ملصطدم ا أ ائه ملهامـه بإحجـام ضـحاملا التمييـز عـا افـع
عامبى أمام احملاكم األمر الذي ملُعـزى أساسـاو ا اأي أمـني املظـاملو إىل قلـة الـ عي بإمكانيـة
اللج ء إىل إ راء ما هذا القبيل أمب إىل انعدام الثقة ب ه عام لـدى املـ ا نني ا نظـام القضـاء
التشيكي أمب إىل عدم الرفبة ا حتمل التكاليف املترتبة على لل أمب عدم القداة على حتملها.
 - 33مبا الفترة املمتـدة مـا  1آب أفسـطس  2008إىل  30حزملران مل نيـه  2014تلقـى
أمــني املظــامل مــا جمم عــه  1 161شــك ى تتعلــق بانتــها احلــق ا املســامباة ا املعاملــة .مبمت
التثبِّ مـا  66حالـة متييـز مبفقـا للبيانـات اإلحصـائية املتعلقـة بـالفترة املمتـدة حـىت هناملـة عـام
 .)2013مبُقدلم ما جمم عه  128شك ى تتعلق بالتمييز على أساس ن ع اجلـنس  20ا عـام
2010و مب  30ا عـــام 2011و مب  42ا عـــام 2012و مب  36ا عـــام  .)2013مبتنـــامبل
أمني املظامل ضما ما تنامبلهو احلاالت التالية ا جمال املسامباة ا املعاملة بني الر ل مباملرأة:
• التمييز ا األ ر على أساس ن ع اجلنس )7؛
• ت فري من إل راء س ث ا مرحلة ما بعد احلص ل على الدكت ااه )8؛

__________
 )7ا سياق هذا التحقيق أفـا أمـني املظـامل مبفـريه ب نـه ا حالـة اتبـاع اب العمـل ا فـع أ ـ ا م ظفيـه نظـام
ملفتقــر إىل الشــفافية ملت ـ عليــه أن ملثبــِّ أمــام احملكمــة إ ا مــا أقيمــِّ ع ـ ة ضــده إن النظــام املتبــع حماملــد
مبال ملنط ـ ي علــى أي متييــز ا األ ـ ا القضــية اقــم  89/2012/DIS/HRHلإل ــالع علــى التفاصــيلو أنظــر
http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Kauzy/prace/Diskriminace_v_odmen

.)ovani_z_duvodu_pohlavi.pdf
 )8ا سياق هذا التحقيق أفا أمني املظامل مبفريه ب نه إ ا ترت على ما قد ملبدمب أنه جمم عة مـا الق اعـد احملاملـدة
اتبعــِّ ا مبقــف منحــة مقدمــة لشــخص مــا إل ــراء سـ ث ا مرحلــة مــا بعــد احلصـ ل علــى الــدكت ااه أثــر
ملنط ي على متييز ضد لل الشخص بسب اعاملة الطفل ملعد لـل متييـزا فـري مباشـر سكـم املـا ة  1-3مـا
قان ن مكافحة التمييز [مب الفقرة -1ب ما املا ة  )2ما األمـر التـ يهي  2006/54/ECالصـا ا عـا ال ملـان
األمبامب مبجملس أمبامببا بشـ ن تنفيـذ مبـدأ تكـافؤ فـرص املـرأة مبالر ـل مباملسـامباة بينـهما ا املعاملـة ا جمـال
الت ظيـف مبمزامبلـة املهــام .أمـا الســب املنـهي عنــه فهـ ا هــذه احلالـة نـ ع اجلـنس لــل أن التمييـز بســب
احلمل أمب األم مة أمب األب ة ملعت مبفقا لقان ن مكافحة التمييزو متييـزا علـى أسـاس نـ ع اجلـنس أحكـام املـا ة
 4-2مـــا القـــان ن نفســـه) .القضـــية اقـــم . 81/2012 / DIS / ZOلإل ـــالع علـــى التفاصـــيلو أنظـــر
.)http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Kauzy/prace/81-2012-DIS-ZO-ZZ.pdf
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• عدم احلص ل على مبظيفة بسب اعاملة الطفل )9؛
• التمييز بني املرأة مبالر ل ا االستحقاقات اليت ت فرها نظم املعاشات التقاعدملة )10؛
• عدم املسامباة ا املعاملة سكم القان ن ا جمال ت فري الرعاملة الصحية .)11
 - 34مبملذكر أن سلطات التفتيت العمـايل أي مكتـ التفتـيت العمـايل علـى نطـاق الدمبلـة
ـ القــان ن اقــم  2005 251املتعلــق
مبمكات ـ التفتــيت علــى نطــاق املنــا ق) و لــة
بالتفتيت العمايل سلطة التحقق ما امتثال أاباب العمل لق انني العمل ال سيما مدمبنـة ق اعـد
العمل مبل ائ تنفيذها مبقان ن العمل مبق اعد مبل ائ تنفيذه لكفالة سـالمة املـ ظفني مبالعـاملني
مبمحاملة صحتهم ا أماكا العمل) .مبتشمل األنشطة اإلشرافية اليت تضطلع ا تلـل السـلطات
التحقــق مــا التــزام أابــاب العمــل سظــر التمييــز مبعــدم املســامباة ا املعاملــة .مب ائمــا مــا جتــري
السلطات املذك اة عمليات التحقق سكم املهام املسندة إليهـا مبتسـتعني ا بعضـها بالبالفـات
اليت تتلقاها ما امل ظفني أمب ما م ظفني سابقني.
 - 35مبمتثــل البالفــات املتعلقــة بعــدم املســامباة ا املعاملــة مبالتمييــز مــا نســبته مــا  3إىل 4
ا املائة ما جمم ع عـد البالفـات املشـم لة بعمليـات التفتـيت .مبملـر ا اجلـدمبل أ نـاه بيـان
تط ا عد البالفات اليت تلقتها سلطات التفتيت العمايل ا األع ام .2013-2008

__________
 )9ا سياق هذا التحقيق أفا أمني املظامل مبفريه ب نـه ا أي مقابلـة مـع مقـدمي لبـات احلصـ ل علـى مبظـائف
ال جيـ ز لـرب العمــل أن مل ـه أسـئلة تتصــل ب ضـعهم ك الـدملا أمب برعاملـة الطفـل .فــذلل السـل ميكــا أن
مل صف ب نه مضاملقة لا ملعت شكال ما أشكال التمييز .فـإن تقـرا عـدم قبـ ل مقـدم الطلـ ا ال ظيفـة بنـاء
على ما مت احلص ل عليه ما معل مات ا املقابلة ملعت لل متييـزا مباشـرا علـى أسـاس نـ ع اجلـنس .مبملسـري
لـل أملضـا ا حالـة افـ مقـدم الطلـ الــر علـى أسـئلة فــري قان نيـة مببالتـايل إهنــاء التفـامبا علـى التعاقــد
القضــــــــــــــــية اقــــــــــــــــم  146/2012/DIS/HRHلال ــــــــــــــــالع علــــــــــــــــى التفاصــــــــــــــــيل أنظــــــــــــــــر
.)http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Kauzy/prace/146-2012-DIS-HRH-ZZ.pdf

 )10ا ســـياق هـــذا التحقيـــق أفـــا أمـــني املظـــامل مبفـــريه بـ ـ ن التفرقـــة ا مـــدف عات التـ ـ مني بنـــاء علـــى نـ ـ ع
اجلــــــــنس مبإخــــــــالل اإل ااة ــــــــا مللزمهــــــــا بــــــــه العقــــــــد مــــــــا مســــــــامباة ا املعاملــــــــة ملعتــــــ ـ ان
متييــــــــــــزا القضــــــــــــية اقــــــــــــم 14/2013/DIS/HRHو لإل ــــــــــــالع علــــــــــــى التفاصــــــــــــيلو أنظــــــــــــر
.http: //www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Kauzy/zbozi_a_sluzby/14-2013-DIS-ZZ.pdf
 )11ا سياق هذا التحقيق أفا أمني املظامل مبفريه بـ ن املرسـ م التنفيـذي الـذي ملصـنف النسـاء حسـ أعمـااها
مبملنص على إمكانية إهناء احلمل تبعا لسا املرأة أمب عد األ فال الذملا أجنبتهم ميكـا أن ملعتـ مرسـ ما متييزملـا
إن مل ملكــا هــذا النظــام القــان ين مشــف عا ب ســباب بيــة جتيــز هــذا الفــرق ا شــرمب تقــد الرعاملــة الصــحية
مبتشكل هدفا مشـرمبعا قتضـى القـان ن) مبإ ا كانـِّ تلـل القاعـدة فـري ضـرمباملة أمب فـري مبافيـة .فـإن كـان
هنا نص هرمو انطالقا ما للو فئة ما الناس ما الرعاملة الصحية بناء علـى السـا أمب نـ ع اجلـنس اعاملـة
األبنــاء) ملعتـ لــل سكــم القــان ن متييــزا مباشــرا أحكــام املــا تني  3-2مب  4مــا قــان ن مكافحــة التمييــز).
القضــــــــــــــــية اقــــــــــــــــم  32/2011/DIS/ZOلإل ـــــــــــــــــالع علــــــــــــــــى التفاصــــــــــــــــيلو أنظـــــــــــــــــر
.)http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Kauzy/zdravotni_pece/32-2011-DIS-ZO-ZZ.pdf

16/79

14-66061

CEDAW/C/CZE/6

اجلدمبل 1
عد البالفات اليت تلقتها هيئات التفتيت العمايل خالل األع ام 2013 - 2008
عد البالفات
عــد البالفــات املقدمــة بســب عــدم
املسامباة ا املعاملة أمب التمييز
عد حاالت عدم املسامباة ا املعاملة
اليت مت التثبِّ منها
عد الغرامات
جممـــ ع مبـــال الغرامـــات بــــإلال
الك امبنات التشيكية)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5 561

6 079

6 192

5 930

11 131

10 923

191

203

226

244

371

401

107
13

104
14

129
29

109
24

94
69

162
75

367

811

779

780

2 700

2 460

 - 36مبا معظــم احلــاالت ال تقتصــر البالفــات علــى هــذا اجملــال فحسـ بــل تشــمل أملضــا
جماالت عدة ما جماالت العمل مبجماالت أخـرى مـا بينـها التمييـز مبعـدم املسـامباة ا املعاملـة.
مبباال الع على سجالت مكت التفتيت العمايل على نطاق الدمبلة ميكـا ال قـ علـى عـد
البالفات املتصلة بعدم املسامباة ا املعاملة ككل ا ا لل التمييز مبالبلطجة مبما إىل لـل).
مبعم ما ال تك ن الشـكامبى املنصـبة مباشـرة علـى التمييـز فقـط كـثرية .مبإضـافة إىل لـل مـا
الضــرمباي إحصــاء احلــاالت باســتخدام أســل ب االحنــرا املعيــااي نظــرا الحتمــال اخلط ـ ا
مبســم تصــر مــا ب نــه متييــز مبإن كانــِّ هــذه املمااســة ال تســتجي للعناصــر احملــد ة هلــذه
الظاهرة .مبال اقـف أن مـا ميكـا التحقـق مـا صـحته مـا البالفـات ال ملتجـامبز الربـع .مبمعظـم
الشــكامبى املتعلقــة ب نشــطة أابــاب العمــل فالبــا مــا تنــداج ا نطــاق اإل ااة العامــة خــدمات
التعليم مبهيئات شـىت مباخلـدمات اال تماعيـة) .مبا قطـاع األعمـالو تتركـز تلـل األنشـطة ا
معظمها ا جتااة التجزئة مباملطاعم مبا جمال الصناعة التح مللية.
 - 37مبتت ىل سلطات التفتيت العمايل منذ عام  2012اإلشرا على عمليات التحقـق مـا
عدم املسامباة ا املعاملة مبالتمييز ا جمال الت ظيف كانِّ مكات العمـل تـؤ ي هـذا النشـا
حــىت عــام  .)2012فــإن تــبني هلــا أن أحــد اجلنســني قــد حظــي باألفضــلية ا عمليــة الت ظيــف
مثال اإلعالنات عا مبظائف بعينها) ت قع ا املعتا اجلزاء املناس على اب العمل.
 - 38مبعلــى الــرفم مــا أن جمم ـ ع عــد البالفــات مبجمم ـ ع عــد انتــهاكات القــان ن الــيت
تقطــع ســلطات العمــل ســدمبثها لــيس بالعــد الكــبريو تـ يل هيئــة التفتــيت العمــايل علــى نطــاق
الدمبلــة مبفرمبعهــا ا مجيــع املنــا ق اهتمامــا متزاملــدا ملسـ لة التمييــز مبعــدم املســامباة ا املعاملــة.
فعمليــات التحقــق مــا املســامباة ا املعاملــة باتــِّ بالفعــل تشــكل ــزءا ال ملتجــزأ مــا املهــام
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الك ـ ى الــيت تســند فيمــا ملتعلــق س ـ لة التحقــق مــا عالقــات العمــل مبظــرمب العمــل فهــي
فري مشم لة س لة الصحة مبالسـالمة ا جمـال العمـل حيـمل أهنـا تشـكل بـؤاة اهتمـام شـدملدة
اخلص صــية) .مبا مجيــع األحـ ال تـ ىل العناملــة ال ا بــة لكــل بــالع سـ اء كــان متصــال ــذه
املس لة أمب سائل أخرى).
 - 39مبت صي اللجنة ب ن تكفل اجلمه املة التشيكية ت فري املساعدة القان نية جمانا ا قضـاملا
مكافحــة التمييــز .مبمــا املفــرمبا أن تـ ل تلــل املســاعدة مــا نقابــة احملــامني التشــيكية إال أنــه
ال تت افر ا ال قِّ الراها للمحامني أي ح افز لتقد تلل املساعدة كما أنه ال ت ـد الئحـة
شاملة تنظم االستعانة ا فعليا ا اإل ـراءات القضـائية .مبحـىت اعن مل ملؤخـذ بت صـيات أمـني
املظامل ا هذا الصد  .مبفيما ملتعلق بت فري املسـاعدة القان نيـة جمانـاو ميكـاو ضـما مجلـة أمـ او
الر ع إىل الفقرتني  2مب  3ما املا ة  18ما قان ن احملامـاة اللـتني تنصـان علـى أن الشـخص
الــذي ال تت ـ افر لــه شــرمب ت كيــل حمــام تعينــه احملكمــة مبال ملســتطيع االســتفا ة مــا اخلــدمات
القان نية املنص ص عليها ا القان ن آنف الذكر هق له مع لـل أن مل كـل حماميـا تعينـه نقابـة
احملامني التشيكية بناء على ل مسبق منه .مبجيـ ز للنقابـة أن حتـد ا قرااهـا اخلـاص بتعـيني
احملامي شـرمب ا أخـرى لتقـد املسـاعدة القان نيـة منـها االلتـزام بتقـد مسـاعدة قان نيـة جمانيـة
أمب ب تعاب وفضة إ ا ما كان خل مقدم الطل أمب مركزه املايل مل اان لل .مبمل ملعـدل هـذا
القان ن منذ عام .2008
 - 40مبا عام  2012و أمبصى أمـني املظـامل جملـس النـ اب بـ ن ملطلـ مـا احلك مـة ـرق
قان ن ملنظم مس لة تقد املساعدة القان نية جمانا .مبمنذ عـام  2012مبأمـني املظـامل ملتعـامبن مـع
حتالف الرابطات املدنية للتمثيل القان ين اجملاين اليت متثل أشخاصا وتااملا تعرض ا للتمييـز جمانـا
أمام احملـاكم .مبا عـام  2012و مثـل التحـالف آنـف الـذكر شخصـني تعرضـا للتمييـز أحـد ا
بسب اإلعاقة مباعخر بسب السا .مبكللِّ القضيتان بالنجاق مبمت تس ملة مطال الشخصـني
خااج نطاق اإل ـراءات القضـائية .مبا عـام 2013و أحـال التحـالف إىل أمـني املظـامل ثـالث
عامبى أخرىو تتعلق إحداها بالتمييز على أساس ن ع اجلـنس .مبت صـل األ ـرا إىل تسـ ملة
مب ملة .أما القضـيتان املتبقيتـان فكانتـا تتعلقـان بـالتمييز بسـب السـا مبقـرا األ ـرا ا هناملـة
املطا عدم اختا إ راء أمام احملاكم).
 - 41مبمثة تغيري هام اهلـد منـه تعزملـز القـان ن سيـمل ملـنص علـى تقـد املسـاعدة القان نيـة
جمانا ما املقرا أن ملنبثق منه قان ن املساعدة القان نية املكف لة ما الدمبلـة الـذي مـا املفـرمباو
مبفقا لنشرة ت قعات أعمال احلك مة التشيكية ا جمال التشرملع للسـن ات  2015إىل 2017و
أن تقدمــه مبزااة العــدل إىل احلك مــة بنهاملــة عــام  .2015مبمــا املت قــع أن ملبــدأ سـرملان لــل
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القــان ن ا كــان ن األمبل ملســم  .2016أمــا الغــرا منــه فهــ إاســاء نظــام للمســاعدة
القان نية مبكفالة ت فري تلـل املسـاعدة لألشـخاص الطبيعـيني مباالعتبـااملني الـذملا ملتعـذا علـيهم
بســب االحتيــاج املــا ي االســتفا ة مــا اخلــدمات القان نيــة الــيت تتــي هلــم لااســة حق ـ قهم
مبمحاملتها كما ملنبغي.
العنف ضد املرأة
 - 42اعتمدت احلك مة بقرااها اقـم  262املـؤا  13نيسـان أبرملل  2011خطـة العمـل
ال نية ملنع العنف امل يل للسـن ات  .2014-2011مبلقـد أعـد مشـرمبع اخلطـة جلنـة اجمللـس
املعنيــة نــع العنــف امل ـ يل مبالعنــف ضــد املــرأة الــيت تضــم ا عض ـ ملتها لــثلني عــا ال ـ زااات
مباملنظمـات فـري احلك ميــة مباملنظمـات األخـرى النشــطة ا جمـال مكافحـة العنــف القـائم علــى
ن ع اجلنس.
 - 43مبت ل اخلطة املشاا إليها استجابة إىل احلالـة الراهنـة حيـمل ال ملـزال العنـف ميثـلو مبفقـا
لبيانـــات مبزااة الداخليـــة مبمبزااة العـــدل مبإحصـــاءات مراكـــز البحـ ـ ث مبمقـــدمي اخلـــدمات
اال تماعيــةو ظــاهرة ا تماعيــة خطــرية مباســعة االنتشــاا .فاخلطــة ــد إىل ت ـ فري حــل عــام
مبشــامل هلــذه املس ـ لة .مبتشــمل اخلطــة  32مهمــة صــدا ــا تكليــف مــا فــرا ى ال ـ زااات
مبكيانات أخـرى .مبتنصـ األنشـطة علـى مـا مللـي :عـم األشـخاص املعرضـني للعنـف املـ يل
مبمعاجلة نزعة العنف لـدى األشـخاص الـذملا ميااسـ نه مبالتعـامبن ا جمـال التعلـيم مبا جمـاالت
متعــد ة التخصصــات مبالتحلــيالت مبالدااســات مبالتشــرملعات الــيت تتنــامبل م ضــ ع اجملتمــع
مبالعنف امل يل .أما اهليئة املكلفة بتنسيق تنفيذ اخلطة ال نية فهي مبزااة الداخلية بالتعـامبن مـع
مل ان احلك مة .مبملقدم حلك مة اجلمه املـة التشـيكية تقرملـر مـ ز عـا حالـة تنفيـذ اخلطـة ا
الفترة حمل االهتمام .مبملت ىل اإلشرا على تنفيـذ كـل مهمـة اجمللـس املعـين نـع العنـف املـ يل
مبالعنف ضد املرأة الذي ملسهم برأمله ا التقااملر امل زة مبملطرق ت صيات ـد كفالـة فعاليـة
تنفيذ املهام.
 - 44مبلقد كلفِّ احلك مة بقرااها اقـم  31املـؤا  8كـان ن الثاين ملنـاملر  2014الـ زملر
املعــين سقـ ق اإلنســان مبتكــافؤ الفــرص مبالشــؤمبن القان نيــةو ب صــفه ائــيس اجمللــسو بـ ن ملعــد
باالشــترا مــع مبزملــر الداخليــة خطــة عمــل ملنــع العنــف امل ـ يل مبالعنــف ضــد املــرأة للســن ات
 2018-2015لتقــدميها إىل احلك مــة ا م عــد أقصــاه  31كــان ن األمبل ملســم .2014
مبتعكف حاليا جلنة اجمللس املعنية نع العنف امل يل مبالعنف ضد املرأة على إعدا خطـة العمـل
املذك اة اليت سيستند إليها ا مجلة أم ا ما بينها تنفيـذ وتلـف أحكـام اتفاقيـة جملـس أمبامببـا
اقــم  210املتعلقــة نــع مبمكافحــة العنــف ضــد املــرأة مبالعنــف امل ـ يل ملشــاا إليهــا فيمــا بعــد
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“باتفاقيــة اســطنب ل”) .مبال اقــع أن اجلمه املــة التشــيكية مل ت قــع بعــد علــى اتفاقيــة اســطنب ل
إال أنه ما املرتق أن ت قع مبتصدق عليها ا الفترة املقبلة.
 - 45مبمنذ خ ل خطة العمل ال نية حيز النفا أحـرزت مـا سـنة إىل أخـرى ا تنفيـذها
إجنازات زئية كان هلا آثااهـا ا عـم أنشـطة األفرقـة املتعـد ة التخصصـات العاملـة ا إ ـاا
مراكز التدخل مبما لل:
• عم ختصص بع

أفرقة الشر ة ا حاالت العنف امل يل برن و أمبسترافا)؛

• حتسني تدامل القضاة مبمبكالء النيابة ا أكا ميية القضاء؛
• اســـتهالل مشـــااملع من
الذملا ميااس نه؛

يـــة ـــد إىل معاجلـــة نزعـــة العنـــف لـــدى األشـــخاص

• تنظيم مؤمترات مبحلقات ااسية لتبا ل أفضل املمااسات.
 - 46مبملظل التحدي املتعني التصدي له ا فترة التنفيذ القا مة ملتمثـل ب ـه خـاص ا عـم
التعامل املعقد مع األسر الـيت تتكـرا فيهـا أعمـال العنـف املـ يل مبمـا لـل تـدخالت معاجلـة
نزعة العنف لدى األشخاص الذملا ميااس نه) مب عم أنشطة ال قاملـة األمبليـة ا النظـام املداسـي
مبكفالة ت افر خدمات ا تماعية متخصصة لألشخاص املتضراملا ما العنف امل يل.
 - 47مبفيما ملتعلق ساعدة ضحاملا العنف امل يلو مللزم التن ملـه إىل القـان ن اقـم 2013 45
املتعلق بضحاملا اجلرائم مبالذي خـل حيـز النفـا ا  1آب أفسـطس  .2013فـذلل القـان ن
ملدعم بشكل ال ملستهان به حق ق ضحاملا اجلرائم ـا فـيهم ضـحاملا العنـف املـ يل مبفـريه مـا
أشكال العنف القائم على ن ع اجلـنس .مبملعـر القـان ن حقـ ق الضـحية ب هنـا حقـ ق حتظـى
باهتمام خاص ما الدمبلة مبهد إ راءات منع اإلملـذاء التبعـي مبملـنظم عمليـة تقـد مسـاعدات
مالية مـا الدمبلـة للضـحاملا مبملرسـي األسـاس القـان ين للتعـامبن بـني الدمبلـة مباملنظمـات الـيت متـد
الضحاملا باملساعدة .مبملعـر القـان ن حتدملـدا الضـحية املستضـعفة مبمينحهـا مسـت ى أعلـى مـا
احلماملــة مبملنــداج ا إ ــاا هــذه الفئــة ب ــه خــاص ضــما مــا ملنــداج ضـحاملا االجتــاا بالبشــر
مبضحاملا اجلرائم اجلنسية اليت متس كرامة اإلنسان مبضحاملا رمية العنف أمب التهدملـد باسـتعماله
ا حالة اقتراهنـا باز ملـا احتمـال التعـرا لـأل ى التبعـي بـالنظر إىل سـا الضـحية أمب نسـها.
مبمبفقا للقان ن املتعلق بضحاملا اجلرائم جيـ ز للمنظمـات احلك ميـة مبالكيانـات األخـرى املقيـدة
ا سجل مقدمي املساعدة لضحاملا اجلرائم أن تقدم املساعدة ا ا لـل املسـاعدة املتخصصـة
اجملانية للضحاملا املستضـعفني ب ـه خـاص .مبحتـتفا مبزااة الداخليـة بقائمـة مقـدمي املسـاعدة
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لضــحاملا اجلــرائم .مبمثــة تغــيري آخــر هــام أال مبه ـ إ ااج تــدابري متهيدملــة ا الــدعامبى اجلنائيــة
ا ملزملد ما إمكانيات محاملة ضحاملا اجلرائم ا أثناء اإل راءات اجلنائية.
 - 48مبا أمبل كــان ن الثاين ملن ـاملر 2007و بــدأ س ـرملان القــان ن اقــم  2006 135الــذي
ملعدل بع الق انني املتعلقـة باحلماملـة مـا العنـف املـ يل .مبملـنص لـل القـان ن ا مجلـة أمـ ا
على من شر ة اجلمه املة التشيكية سلطات دملدة تشمل سـلطة الطـر و مبهـ تـدبري مبقـائي
حلماملة األشخاص املعرضني للعنف امل يل مبملفرا لل التـدبري بصـر النظـر عـا أي ـرائم
الحقــة ملرتكبــها أي شــخص عنيــف .مبا  1كــان ن الثاين ملنـاملر 2014و بــدأ سـرملان القــان ن
اقــم  2013 292املتعلــق بــإ راءات احملــاكم اخلاصــة مبالــذي ملــنظم بصـ اة شــاملة إ ــراءات
الدعامبى املدنية ا جمال العنف امل يل.
 - 49مبجيري بصـفة مسـتمرة منـذ عـام 2007و اصـد إحصـاءات حـاالت الطـر  .مبخـالل
الفتـرة املمتــدة منـذ األخــذ بتـدابري الطــر باسـتثناء عــام  )2008ملالحـا أن عــد األشــخاص
املطــرمب ملا ملتجــه إىل التزاملــد .مبلقــد شــهد عــام  2011ــر أكـ عــد مــا األشــخاص املبلـ
عنهم  1 430شخصا) مبملف ق هـذا العـد بنسـبة تنـاهز  66ا املائـة العـد املسـجل ا عـام
 862 2007شخصا) .مبا عام 2012و ا ف عد حـاالت الطـر ا فاضـا فيفـا ليبلـ
 1 400حالة مباستمر االجتاه إىل اال فاا بص اة فيفـة ا عـام  2013حيـمل بلـ جممـ ع
حـــاالت الطـــر  1 367حالـــة .مبا عـــام  2013أملضـــا بلــ عـــد حـــاالت الطـــر املتكـــرا
 188حالة ا ميثل  14ا املائة ما مجيع حاالت الطـر  .مبملـر ا اجلـدمبل التـايل عـرا عـام
لعد حاالت الطر ا األع ام  2007إىل :2013
اجلدمبل 2
عد حاالت الطر ا الفترة 2013 - 2007

)12

السنة

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

عد األشخاص املطرمب ملا

862

679

789

1 058

1 430

1 400

1 367

 - 50مبا إ ــاا العــد الكلــي حلــاالت الطــر ا عــام  2013ص ـنّفِّ شــر ة اجلمه املــة
التشيكية  1 988شخصا على أهنم أشخاصا مستضعفني بينهم  172ا ـال مب  1 401امـرأة
مب  415قاصرا .مبكانِّ تلل احلاالت ا معظمها حاالت عنـف زمب ـي  )503مبعنـف بـني
__________
 )12لال ــالع علــى التفاصــيل انظــر إحصــاءات احتــا العــاملني ا مراكــز التــدخل .مبهــي متاحــة علــى امل قــع
.http://www.domaci-nasili.cz/?page_id=255
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شركاء متساكنني  .)422أما أكثر الفئات العمرملة استضعافا فكانِّ مـا  27إىل  40عامـا.
مبما بني حاالت الطر ما جمم عـه  773أسـرة تضـم  1 420قاصـرا كانـِّ معرضـة للعنـف
امل ـ يل مبفــال حــاالت الطــر اتصــل راكــز التــدخل ا عــام  2013مــا جمم عــه 3 883
شخصا بينهم  433ا ال مب  3 346امرأة مب  103أ فال .مبمبفقا للس ابق القضائية املسـتقرة
رمية انتها شخص ما أفرا األسرة ال احدة ب هنا إساءة معاملة شخص قرمل الصـلة
تع ّر
أمب شخص آخر ملعيت مع اجلاين ا املسكا نفسـه علـى حنـ ملتصـف بقـدا كـبري مـا اخلشـ نة
مبالقس ة مببص اة شبه ائمة .مبال ملعين لـل بالضـرمباة أن ملعـاين األشـخاص الـذملا ملتعرضـ ن
لالنتها ما آثاا صحية نتيجة تلـل التصـرفات الـيت تنضـ بالقسـ ة مبالرع نـة مبتبلـد املشـاعر
إال أنه ال حمالة ما أن تتر ا نف سهم إحساسـا شـدملدا بـالظلم  )13املـا ة  199مـا القـان ن
اقـــم 2009 40و القـــان ن اجلنـــائي) .مبمبفقـــا حلكـــم احملكمـــة العليـــا الصـــا ا ا  10آب
أفسطس  2011و قد مل ل اإلملذاء أملضـا ا شـكل التعـدي علـى الشـخص قـ ال بت يـه أقـذع
الشتائم له مبسبه ب لفاظ نابيـة  .)14مبكـثريا مـا ملتخـذ انتـها األشـخاص الـذملا ملعيشـ ن اخـل
األسرة ال احدة أشـكاال أخـرى مـا قبيـل االسـتغالل االقتصـا ي مبالعنـف النفسـي .مبجيـدا ا
هـذا الصــد االستشــها مـثال سكــم احملكمــة العليـا املــؤا  30آ اا مــااس  2011مباملســجل
حتِّ الرمز  7 Tdo 342/2011مبفيـه تـذكر احملكمـة أن سـل اجلـاين مـا حيـمل إملذائـه لشـخص
آخر جي أن ملنظر إليه ككل فحىت مبإن كان لل السـل ملتمثـل ا اعتـداءات بدنيـة متفرقـة
مبلكنه ملقترن أملضا بقهر نفسي مت اتر ميكا استنتاج أن العنـف النفسـي املصـح ب باعتـداءات
بدنية متفرقة ملتسببان ا إصابة الشخص املتضرا باكتئاب نفسي ائم مبشـع ا بـالظلم الشـدملد
مــا ــراء تصــرفات اجلــاين .مبفصــلِّ احملكمــة العليــا ا قض ـاملا اأت فيهــا أملضــا أن تصــرفات
املتهم مبحد ا اليت ال ميكا التقليل مـا شـ هنا بـدع ى أن املـرأة املتضـراة مل تبـد لطـر ثالـمل
أي ت ـ م مــا زمبا هــا تعت ـ انتــهاكا للمــرأة الــيت تســاكنه فمــا الشــائع أن املــرأة الــيت تتعــرا
لالنتها حتامبل ا البداملة إخفاء األمر مبما مل تتظاهر ب ن شيئا مل ملكا حىت ال تنكشف مباقعـة
االنتها لطر ثالمل.
 - 51مبا عام  2013سجّلِّ شر ة اجلمه املة التشيكية مـا جمم عـه  572رميـة انتـها
أشخاص ألفرا ملعيش ن معهم اخل األسرة ال احدة .مبمقاانة بالعـام السـابق ميثـل هـذا الـرقم
ا فاضا ا ملقرب ما  5ا املائة .مبفيما ملتعلق ذا اجلرم حـ كم ا عـام 2013و مـا جمم عـه
 392شخصــا بينــهم  14امــرأة .مبملــبني اجلــدمبل التــايل االجتاهــات فيمــا خيــص عــد ــرائم
__________
 )13لال الع على التفاصيلو انظر القراا

.NS 3 Tdo 1160/2005

 )14لال الع على التفاصيلو انظر القراا .NS 3 Tdo 963/2011-32
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االنتها اليت ملرتكبها أشخاص ا حق أشخاص ملعيش ن معهم اخل األسرة نفسـها ا الفتـرة
املشم لة بالرصد.
اجلدمبل 3
عد رائم انتها األشخاص ما أف را ملعيش ن معهم اخل األسرة نفسها ا الفترة 2013 - 2008

)15

جرمية انتهاك فرد من أفراد األسرة املعيشية

2008

2009

2010

2011

2012

2013

احلاالت اليت مت التثبِّ منها
احلاالت اليت حسمِّ
عد املتهمني

522
425
400

507
410
384

568
477
436

661
534
485

603
494
463

572
445
392

عد املتهمات

18

16

18

11

13

14

 - 52مبا عام  2013ا ف عد املدانني ا رمية انتها فر مـا أفـرا األسـرة املعيشـية
بنســبة  9ا املائــة حيــمل بلــ  293شخصــا بينــهم  10نســاء  2.9ا املائــة مــا جممــ ع
األشخاص الذملا أ ملن ا) .مبما زالِّ أحكام السـجا مـع إملقـا التنفيـذ  197حكمـا) تفـ ق
األحكام بالسجا مع النفـا  90حكمـا) .مبتـر ا اجلـدمبل التـايل إحصـاءات تفصـيلية لعـد
األشخاص الذملا أ ملن ا ا رمية انتها أحد أفرا أسرته املعيشية.
اجلدمبل 4
عد األشخاص الذملا حكم عليهم ا رمية انتها أحد أفرا أسرته املعيشية ا الفترة 2013 - 2008

)16

عدد األشخاص الذين حكم عليهم يف جرميةة
انتهاك أحد أفراد أسرته املعيشية

2008

2009

2010

2011

2012

2013

عد احملك م عليهم
عد احملك م عليها
أحكام السجا مع النفا
أحكام السجا مع إملقا التنفيذ

281
5
72
200

238
8
56
171

271
9
68
201

283
9
75
205

321
11
96
219

293
10
90
197

__________
 )15لال الع على مزملد ما التفاصيل انظـر :الشـر ة التشـيكية :مـ زات إحصـائية للجـرائم .مبهـي متاحـة علـى
امل قع .http://www.policie.cz/clanek/archiv-statistics, statistical summaries-kriminality.asp

 )16لال الع على مزملد ما التفاصيل انظر :الشـر ة التشـيكية :مـ زات إحصـائية للجـرائم .متاحـة علـى امل قـع
.http://www.policie.cz/clanek/archiv-statistics, statistical summaries-kriminality.aspx
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 - 53مبا جمـــال البيانـــات اإلحصـــائية املتعلقـــة عـــدالت انتشـــاا العنـــف املـــ يل تـــؤ ي
االستقصاءات املتخصصة اليت جترملها املؤسسات العلمية مباملنظمات فري احلك مية مباا ائيسـيا
مبتســهم ا اســتجالء مســ لة العنــف املــ يل هميــع انبــها .مبا عــام  2012نشــر مركــز
االستشااات املعين باملشااملع النسـائية ااسـة عن اهنـا “األثـر االقتصـا ي للعنـف املـ يل” .)17
مبا شبا ف املر 2012و أُ ري استقصاء استخدمِّ فيه عينة تشـمل  3 000امـرأة تتـرامبق
أعمااها بني  18مب  65عاما ألفراا هذه الدااسـة .مبتـبني مـا االستقصـاء أن  40ا املائـة
ما النساء تعرضا لن ع ما العنف ما ان شركائها مب  11ا املائة منها تعرضـا للعنـف
ا العام السابق .مبقدّا األثر االقتصا ي للعنف املـ يل ا اجلمه املـة التشـيكية ا عـام 2010
ــا ملصــل جمم عــه إىل  1 328 200 000ك امبنــا تشــيكية مبملتضــما حتليــل األثــر تكــاليف
الشـــر ة مبمبكـــالء النيابـــة مباحملـــاكم مب عـــامبى التعـــدي مباإلعانـــات اخلاصـــة بتــ فري اخلـــدمات
اال تماعية مبالرعاملة الصحية مبتكلفة إعانات البطالة مباإل ازات املرضية).
 - 54مبا عام 2011و أ رت اابطة  ROSAاملدنية بني  172مـا لبـة مب البـات املـدااس
الثان ملــة الـذملا تتــرامبق أعمــااهم بــني  16مب  20عامــاو استقصــاءا عــا جتــاا م مــع العنــف ا
عالقا م .مبأظهر االستقصاء أن مباحدا ما كل اثنني تقرملبا لدمله ااملـة بـالعنف ا احلـي الـذي
ملقطنه .مبقال  17ا املائة ما الطالب أهنم شهدمبا مبقائع عنف م يل بني مبالدملهما .)18
 - 55مبملتلقـــى ضـــحاملا العنـــف املـ ـ يل املســـاعدة ا املقـــام األمبلو مـــا أ هـــزة اخلـــدمات
اال تماعية مبفقا للقان ن اقم  2006 108املتعلق باخلدمات اال تماعيـة .مبحـىت  31كـان ن
األمبل ملسم  2013قُيّد ا سجل اجلهات اليت تقدم اخلدمات اال تماعيـة لفئـات عـدة مـا
بينها حسـبما تفيـد بـه “ضـحاملا العنـف املـ يل” مـا جمم عـه  407هـات .مبا عـام 2013
أملضــاو قــدمِّ مبزااة العمــل مبالشــؤمبن اال تماعيــة للجهــات الــيت تـ فر اخلــدمات اال تماعيــة
مبتــداج “ضــحاملا العنــف املـ يل” ضــما الفئــات املســتهدفة ب نشــطتهاو مبمــا بينــها  34هــة
تســتهد ا املقــام األمبل ضــحاملا العنــف امل ـ يلو إعانــات مــا ميزانيــة الدمبلــة بل ـ جمم عــه
 230 340 740ك امبنا تشيكية .مبقدمِّ ال زااة املـذك اة لتلـل اجلهـات مبمـا بينـها 21
هة ت فر خدمات ا تماعية متخصصة مبال ت د على قائمتها فـال ضـحاملا العنـف املـ يل
__________
 )17لال ـالع علـى مزملـد مـا التفاصـيل انظـر PROF: Economic impact of domestic violence. 2012و مبهـ متـاق
على امل قع.http://www.profem.cz/shared/clanky/103/profem-studie2b-web_1.pdf :

 )18لال ــالع علــى التفاصــيل انظــر االستقصــاء الــذي أ رتــه اابطــة  ROSAاملدنيــة بــني لبــة املــدااس الثان ملــة
بشــ ـ ن م ضــ ـ ع العنــــف ا العالقــــات مبفكــــر م عــــا العنــــف مبالســــالمة .مبهــ ـ متــــاق علــــى امل قــــع
.http://rosa-os.cz/k-stazeni/statistiky/
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مــا الفئــات اإلضــافية س ـ ى فئــة مباحــدةو إعانــات مــا ميزانيــة الدمبلــة بل ـ 26 009 000
ك امبنا تشيكية.
 - 56مبحــىت  31كــان ن األمبل ملســم  2013قّيــد ا ســجل اجلهــات املقدمــة خلــدمات
اال تماعية  17مركزا ما مراكز التدخل ب صفها هات تقدم تلل اخلـدمات املتخصصـة ا
ت فري املساعدة لضحاملا العنف امل يل .مبملر ا اجلدمبل التايل بيـان مبلـ اإلعانـات املقدمـة مـا
مبزااة العمل مبالشؤمبن اال تماعية ملراكز التدخل تلل :)19
اجلدمبل 5
مبال اإلعانات اليت منحتها مبزااة العمل مبالشؤمبن اال تماعية ملراكز التدخل ا السن ات 2013 - 2009
2009
مبل ـ اإلعانــات املمن حــة مــا ميزانيــة الدمبلــة
لكفالــــة تقــــد مراكــــز التــــدخل اخلــــدمات
اال تماعية الملني الك امبنات التشيكية)

14 424

2010
4 271

2011
2 653

2012
9 041

2013
12 075

 - 57مبملعت ضحاملا العنف امل يل فئة مستهدفة ما الصندمبق اال تمـاعي األمبامب ا جمـال
ما اجملاالت اليت ملقدم فيها الدعم .مبملشمل لل اجملال مشـااملع تـدعم هـ تقـد اخلـدمات
اال تماعيــة ــ قــان ن اخلــدمات اال تماعيــة مــع التركيــز علــى إعــا ة إ مــاج هــؤالء
األشــخاص ا اجملتمــع أمب سـ ق العمــل أمب اســتبقائهم ا سـ ق العمــل أمب علــى إتاحــة إمكانيــة
االســتفا ة مــا اخلــدمات ــا مليســر العـ ة إىل سـ ق العمــل .مبمت عــم مشــااملع أخــرى ــرى
التركيز فيها على تدامل مقـدمي اخلـدمات ا هـذا اجملـال أمب علـى اسـتجالب املعرفـة مباخلـ ة
ما اخلااج ا جمال تقد املع نة املباشرة مبمنع العنف امل يل .مبلقد عم الصندمبق مـا جمم عـه
 39مشرمبعا ملتصل بالعنف امل يل.
 - 58مبا سياق برنام مبزااة الداخلية لتقد املن مبعن انـه “ال قاملـة مـا الظـ اهر املرضـية
اال تماعية” منحِّ األمبل ملة ا عام  2013ملس لة منـع العنـف املـ يل مباجلـرائم الـيت ترتكـ
ا حق أشد الفئـات استضـعافا أي املسـنني الـذملا فالبـا مـا ملفتقـرمبن إىل الصـالت اال تماعيـة
مبملعيش ن ا عزلة مع مشاكلهم الصحية معتمدملا على الرعاملـة مببالتـايل معرضـني لشـىت ألـ ان
العنف .مبا عام  2013عم برنـام املـن سـتة مشـااملع ملنظمـات ال ـد إىل الـرب بلـ
__________
 )19تستمد مراكز التدخل التم ملل ما مصا ا متعد ة .فإضافة إىل اإلعانات الـيت تقـدمها مبزااة العمـل مبالشـؤمبن
اال تماعيـة تشــاا املنـا ق مبالبلـدملات الـيت تتبعهــا تلـل املراكــز ا مت مللـها مبحتصــل أملضـا علــى إملـرا ات مــا
مشااملع معينة.
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جمم عه  1 435 000ك امبنا تشيكية .مبا عام  2012اكز ال نام املـذك ا علـى معاجلـة
نزعة العنف لـدى األشـخاص الـذملا ميااسـ نه مب عـم خـالل تلـل الفتـرة سـبعة مشـااملع بلـ
جمم عه  1 614 000ك امبنا تشيكية.
 - 59مبملكفل أملضا التم ملل ملشااملع املنظمات فري احلك مية مبالكيانـات األخـرى العاملـة ا
جمــال منــع العنــف امل ـ يل مــا خــالل برنــام “فلتــت الفرصــة للمــرأة مبالر ــل” املم ـ ل مــا
النــرمبمل  .مبلقــد فــت بــاب تقــد العطــاءات ا إ ــاا هــذا ال نــام ا النصــف األمبل مــا عــام
 .2014مبإضــافة إىل العنــف املـ يلو ملركــز ال نــام علــى املســامباة بــني املـرأة مبالر ــل .مبتبلـ
االعتما ات املخصصة للسن ات  2016-2014ا جمم عها  154ملي ن ك امبنا تشيكية.
 - 60مبا عام  2014بدأت ال حـدة املعنيـة باملسـامباة بـني اجلنسـني تنفيـذ املشـرمبع
املم ل ما النرمبمل  .مبما بني أنشطته تنظيم محلة إعالمية د ت عية اجملتمع باملسائل املتصـلة
بالعنف امل يل مبالعنف القائم على ن ع اجلنس .مبما املفرمبا أن تت لف احلملـة اإلعالميـة مـا
محلة تليفزمل نية مبمحالت تستخدم فيها الل حات اإلعالنيـة الل حات املضـيئة ا املـدن مبامل اقـع
الشبكية مبمحالت ملستعان فيها ب سائل الت اصـل اال تمـاعي مبعناصـر اعمـة مثـل املنشـ اات
مبما ملتصل بذلل امل ض ع ما مـ ا أخـرى .مبمـا املفـرمبا أن ت ضـع تلـل املـ ا ا أمـاكا
عدة ما بينها عيا ات األ باء مبمراكز األم مة مبمراكز خـدمات ا تماعيـة منتقـاة .مبستسـتهل
محلة الت عية ا عام .2015

CZ 13

 - 61مبما األنشـطة األخـرى املقـراة ا إ ـاا املشـرمبع  CZ 13ا جمـال منـع العنـف املـ يل
مبالعنــف القــائم علــى ن ـ ع اجلــنس عــم البح ـ ث ا هــذا اجملــال مبتشــجيع تبــا ل اخلــ ات
مباملمااسات اجليدة ما خالل املؤمترات املهنية مباحللقات الدااسية مبتقييم السياسات املتبعـة ا
جمال منع العنف امل يل مبالعنف القائم على ن ع اجلنس حتـِّ إشـرا جلنـة اجمللـس املعنيـة نـع
العنف امل يل مبالعنف ضد املرأة .مبا إ ـاا املشـرمبع  CZ 13أقـام ملـ ان احلك مـة شـراكة مـع
منظمة فري احلك مية النرمبجيية “بـدملل العنـف” الـيت تشـاا ا إعـدا خطـة العمـل مـا أ ـل
منع العنف امل يل مبالعنف ضد املرأة للسن ات .2018-2015
 - 62مبا إ اا املشرمبع  CZ 13مبالتعامبن ا لثنـائي مـع املنظمـة النرمبجييـة آنفـة الـذكر نظمـِّ
ال حدة املعنية باملسامباة بني اجلنسـني ا ظـل التعـامبن مـع البعثـة الدائمـة للجمه املـة التشـيكية
لــدى األمــم املتحــدة حلقــة ااســية ا أثنــاء ا تماعــات جلنــة مبضــع املــرأة ا عــامي 2012
مب  .2013مبكان م ض ع احللقة الدااسية اليت عقدت ا عام “ 2013اخل ة ا جمـال تنفيـذ
خطط العمل ما أ ل منع العنف امل يل مبالعنف القائم على نـ ع اجلـنس”و مبشـاا أملضـا ا
تنظيم احللقة الدااسية هيئة األمم املتحدة للمرأة مبمنظمة بدملل العنف مبزامبيـا مببـريمب .مبا عـام
26/79

14-66061

CEDAW/C/CZE/6

 2014نظمِّ ال حدة املعنية باملسـامباة بـني اجلنسـني حلقـة ااسـية م ضـ عها “العنـف ضـد
املرأة مبآثااه ا س ق العمل” مبت لِّ ميخائيال مااكس فا مبزملرة العمل مبالشـؤمبن اال تماعيـة
عــرا لــل امل ض ـ ع مبشــاا ا هــذا املشــرمبع مجه املــة ســل فاكيا مبمنظمــة ب ـدملل العنــف
النرمبجيية مبمجاعة الضغط النسائية التشيكية.
 - 63مبفيمــا ملتعلــق بتــدامل مبتثقيــف ضــبا الشــر ة ا جمــال العنــف املـ يلو تشــكل هــذه
املس لة زءا ما املناه ا كلية الشـر ة البالغـة مـدة الدااسـة فيهـا أابعـة أعـ ام مبا املداسـة
الثان ملــة للشــر ة ا ه ليســ مبتشــمل تلــل املنــاه املقــراات الدااســية التاليــة :القــان ن
مبمكافحـــة اجلرميـــة مبالتربيـــة املدنيـــة مب امبس ا العلـ ـ م اال تماعيـــة مبتكن ل يـــا املعل مـــات
مباالتصاالت مباألما .مبا جمال التعليم العايل تر املسائل حمل االهتمام ا الـ ام التعليميـة ا
شكل منا ج ااسية م اضيع تشمل :القان ن اجلنائي مبأعمال الشر ة مبمكافحـة اجلرميـة مبعلـم
اجلرميــة مبعلــم الــنفس مبالتعــد الثقــاا مباالتصــال اجلمــاهريي مبأخالقيــات الشــر ة مبالقــان ن
اإل ااي مباألخالقيــات مبعلــم الــنفس مبمنــا ج ااســية ا جمــايل علــم الــنفس مبعلــم اال تمــاع
م ض عة خصيصا لر ال شر ة املرمبا .مبما الع امل احلامسة ا تثقيف ا ـاء مبنسـاء الشـر ة
النم ني التداملبيني األمبل مبالثـاين املـتعلقني بـالعنف املـ يل مباللـذملا ملتمثـل اهلـد منـهما ا
تزمبملد الدااسني باملعرفة مباملهااات الالزمة ا جمال تنفيذ قرااات الطر ما السـكا .مبملنصـ
هذا النم ج التدامليب ا املقام األمبلو على ق انني اجلمه املة التشيكية املتعلقـة بـالعنف املـ يل
مبعلى مراكـز التـدخل مبأ يتـها مبالرابطـات املدنيـة الـيت تقـدم املسـاعدة لضـحاملا العنـف املـ يل
مبعلى مفه م الطر ا إ ـاا قـان ن الشـر ة مبقـرااات الطـر مبأسـس اختا هـا مبفـري لـل مـا
أنشطة الشر ة ا هذا الصد  .مبملتنامبل كـذلل مسـ لة اإلشـرا علـى التقيـد بقـرااات الطـر
ما مسكا األسرة مبالعق بات اليت ملنص عليها القان ن ا حالة انتها القرااات آنفة الذكر.
 - 64مبتشاا أملضا فرق ترب ملة ما مدااس الشر ة التابعة ل زااة الداخليـة مبا ـال مبنسـاء
الشر ة ا حلقات عمـل مبحلقـات ااسـية مبمـؤمترات تعقـد مـثال ا إ ـاا تـدامل املداسـني
مبفقـــا للقـــان ن اقـــم  2013 45املتعلـــق بضـــحاملا اجلـــرائم مبتنظمهـــا هيئـــة ائاســـة الشـــر ة
باجلمه املــة التشــيكية .مبتــنظم أكا مييــة الشــر ة ا إ ــاا تــدامل املعلمــني ــدااس الشــر ة
مبا ـــال مبنســـاء الشـــر ة جمم عـــة مـــا الـــدمباات الدااســـية تركـــز علـــى املســـائل املتعلقـــة
بالعنف امل يل.
 - 65مبخــالل الســنتني  2010مب  2011نظمــِّ مدملرملــة شــر ة األمــا العــام بالتعــامبن مــع
إ ااة التعلــيم بشــر ة مكافحــة الشــغ مبكليــة الشــر ة ا برن ـ مباتــني تــداملبيتني إحــدا ا
لرؤساء مبن اب اؤساء مبحدات شـر ة مكافحـة الشـغ مباألخـرى لضـبا الشـر ة بـإ ااات
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شر ة مكافحـة الشـغ علـى صـعيد املقا عـات .مبتنامبلـِّ الـدمباتان مسـائل عـدة مـا بينـهاو
مس ـ لة العنــف امل ـ يل حتدملــد التصــرفات الــيت تل ـ ق فيهــا ب ـ ا ا العنــف امل ـ يل مبتقيــيم مــدى
احتمال مبق ع اعتداء فعلي مبإ راءات اإلبـالع مبجتهيـز ال ثـائق املتصـلة بتلـل األمـ ا مبتقـااملر
احلالــةو مب الئــل العنــف املـ يل مبمــا إىل لــل) .مب ــرى أملضــا ا مباة اؤســاء مبنـ اب اؤســاء
ال حدات تنامبل مس لة املالحقة تعرملـف مفهـ م املالحقـة مبتقـدملر ا ـة خط ا ـا) مباحلماملـة
ا األ ل القصري .مببعد االختباا النم ي الذي أ ري ا الربع األمبل ما عام 2011و بـدأ
بالتدامل تطبيق حمت ى هاتني الدمباتني الدااسيتني ا كليات الشر ة ب ن مبه لتشـف مببـراع
مبجيري نقل املعل مات املكتسبة إىل ضبا آخرملا ا إ اا مباات تداملبية متخصصة.
 - 66مبمن ـذ عــام 2012و شــااكِّ مدملرملــة شــر ة األمــا العــام ا إاســاء مفه ـ م دملــد
لتـدامل الشــر ة األساســي مبهـ اعن ملطبــق ا تـدامل مجيــع ضــبا الشــر ة اجلــد بصــر
النظر عا ن ع خدمتهم .مبما األهدا املت خاة التدامل على التعـر علـى عالمـات العنـف
امل يل مبتطبيق املفهـ م اجلدملـد .مبلقـد اعتمـد برنـام التـدامل بصـيغته النهائيـة .مبمنـذ كـان ن
األمبل ملسم  2013مباملفه م اجلدملـد ملتبـع ا التـدامل  .مبملعـد اإلملـام باملسـائل الـ اا بياهنـا
أعاله شر ا أساسيا مسبقا لتس ملة احلاالت اليت تل ق فيها الئل على العنف امل يل.
 - 67مبا جمــال العنــف امل ـ يل أملضــا تكفــل مبزااة العمــل مبالشــؤمبن اال تماعيــة التــدامل
مبت ـ فره لألخصــائيني اال تمــاعيني مبالعــاملني ا جمــال تــ فري احلماملــة اال تماعيــة مبالقان نيــة
لأل فــال .مبتـــنظم مبزااة الداخليـــة مـــا خـــالل معهــد اإل ااة العامـــة عمليـــة إعـــدا مباختبـــاا
الكفاءات اخلاصة .مبملشاا ا عملييت إعدا مباختباا الكفاءات م ظف ن ما البلـدملات لـدملهم
سلطات مباسعة مبالسلطات املسؤمبلة عـا تـ فري احلماملـة اال تماعيـة مبالقان نيـة لأل فـال .مبمثـة
زء خاص ا عمليـة التحضـري الختبـااات الكفـاءة ملشـمل مبحـدة من يـة ت يهيـة منفصـلة
عن اهنا “احلماملة اال تماعية مبالقان نية ا حاالت العنف املـ يل” .مبمنـذ عـام  2011مبأسـئلة
اجلزء الشف ي ما اختبااات الكفاءة سؤاال منفصال عا م ضـ ع “تـ فري احلماملـة اال تماعيـة
مبالقان نيــة لأل فـــال ا حـــاالت العنــف املــ يل” .مبمنـــذ عــام 2014و مباجلـــزء اخلطـــي مـــا
اختبااات الكفاءة ملتضما أملضا أسئلة عا محاملة األ فال ما العنف امل يل.
 - 68مبا عام 2010و نشرت مبزااة العمل مبالشؤمبن اال تماعيـة الت صـية اقـم 2010 3
بش ن “ منهجية عملية ت فري احلماملة اال تماعية مبالقان نية لأل فال ا حاالت العنف املـ يل”
بنصها املرك باعتبااها مبدءا ت يهيا أساسيا مب لـيال ملسترشـد مـا ا عمليـة تـ فري احلماملـة
اال تماعية مبالقان نية لأل فال ا هذه احلاالت.
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 - 69مبفيما ملتعلق سماملة األ فال ما العنف امل يل تنبين الت صية املنهجيـة املشـاا إليهـا آنفـا
علــى افتــراا أساســي مــؤ اه أنــه ملنبغــي اعتبــاا الطفــل ضــحية تبعيــة للعنــف امل ـ يل حــىت مبإن
مل ملكــا حاضــرا شخصــيا عنــد مبقـ ع االعتــداء علــى الضــحية املباشــرة للعنــف املـ يل .فتنشــئة
الطفل ا أسرة تنش فيها أعمال عنف بني أفرا منها ائما مـا تـؤثر علـى حنـ ضـاا ا منـ ه
العــا في مبالفكــري مبالنفســي حــىت مبإن مل ملشــهد أي مباقعــة عنــف مــ يل .مبمبفقــا للقــان ن
 1999 359املتعلق بت فري احلماملة اال تماعية مبالقان نية للطفلو ائمـا مـا ملكـ ن الطفـل هـ
الطــر املت ضــرا مــا العنــف بــني ال الــدملا أمب أي أشــخاص آخ ـرملا مســؤمبلني عــا تنشــئته
أمب العنف بني أفـرا آخـرملا .مبا هـذا الصـد و تقـ ل منظمـة الصـحة العامليـة إن الطفـل الـذي
ملشهد مبقائع عنف مـ يل ملعتـ ا حكـم مـا تعـرا النتـها نفسـي مبمـا مل ملقـع علـى عـاتق
اتفاقية حق ق الطفل التزام باختا كل التدابري الالزمة لكفالـة احلماملـة علـى حنـ
الدمبلة
فعال لذلل الطفل املهد .
 - 70مبا عــام 2010و م لــِّ مبزااة العمــل مبالشــؤمبن اال تماعيــة كتيبــا أعدتــه منظمــة
 proFemعن انه “حقل! أمبل مساعدة قان نية للنساء ضحاملا العنف املـ يل” مبمت ت زملعـه جمانـا
على مجيع هيئات ت فري احلماملة اال تماعية مبالقان نية للطفل لتستعني به ا ال اقع العملي.
 - 71مبا عــام  2008نشــرت مبزااة الصــحة مبثيقــة منهجيــة بعنــ ان “إ ــراءات ليتبعهــا
األ بــاء ال ـذملا مل ـ فرمبن الرعاملــة الصــحية لضــحاملا العنــف املـ يل” بغــرا ت حيــد اإل ــراءات
الطبيـة ا هـذا الصـد  .مبميكـا تطبيـق تلــل اإل ـراءات حـىت ا حـاالت االشـتباه ا حــدمبث
عنف م يل مبميكا أن مللج إليها عامل ن آخرمبن ا جمال الرعاملة الصـحية .مبمرفـق أملضـا ـذه
ال ثيقة امبابط خاصة باملنظمات اليت تـ فر املسـاعدة لضـحاملا العنـف املـ يل .مبا سـياق تـ فري
التدامل الدائم للعاملني ا اجملال الطيب اعتمدت مبزااة الصـحة مقـراا ااسـيا عن انـه “تقـد
املساعدة الفنية للمرضى املعرضني للعنف امل يل  -مشرمبع لغري األ باء”.
 - 72مبتـ فر األكا مييــة القضــائية التــدامل ا جمــال العنــف املـ يل للقضــاة مبمبكــالء النيابــة.
مبا السن ات األخريةو رى التركيز ا التـدامل بصـفة ائيسـية علـى تطبيـق القـان ن اجلدملـد
اقــم  2013 45املتعلــق بضــحاملا اجلــرائم مبالــذي ملــنص علــى مجلــة أمـ ا مــا بينــها احلــق ا
سياق اإل راءات اجلنائيةو ا التمتع سماملة سلطات القان ن مـا األ ى التبعـي) مبعلـى التـدابري
املؤقتــة ا جمــايل منــع العنــف امل ـ يل مباحلــق ا إقامــة عــامبى نائيــة .مبتــنظم أملضــا األكا مييــة
القضائية تداملبا ن عيا جيري التركيز فيه على العنـف املـ يلو مبملتمثـل ا حلقـة ااسـية عن اهنـا
“العنف امل يل ما منظ ا القان ن اجلنـائي” .مبجيـري كـذلل تـ فري التـدامل ا جمـال القضـاء
املدين مبملنص على أحكام القان ن اقم 2012 89و أي القـان ن املـدين مباألحكـام اإل رائيـة

14-66061

29/79

CEDAW/C/CZE/6

ا القان ن اقم  2013 292املتعلق باإل راءات القضائية اخلاصـة الـيت تـنظم املسـائل املتصـلة
بالعنف امل يل.
االفتصاب
 - 73تعـ ّر املــا ة  185مــا القــان ن اقــم 2009 40و القــان ن اجلنــائي االفتصــاب ب نــه
م اقعة شخص بـاإلكراه عـا رملـق اسـتعمال العنـف أمب التهدملـد باسـتعماله أمب باالعتـداء عليـه
بدنيا أمب ا حالة أن ملك ن الشخص ضعيفا ملستغل ضعفه ا ااتكاب هـذه اجلرميـة .مبمت بلـ اة
هذا التعرملف باالستعانة بالس ابق القضائية للمحكمـة العليـا .مبا هـذا السـياق ميكـا الر ـ ع
مثال إىل قراا احملكمـة املـذك اة  7 Tdo 995/2010املـؤا أملل ل سـبتم  2010الـذي فسـرت
فيه احملكمة تعرملف رمية االفتصاب على النح التايل“ :تقع رمية االفتصاب مبفقـا ملـا تـنص
عليــه الفقــرة  1مــا املــا ة  241مــا القــان ن اجلنــائي بصــيغته املعدلــة ا  1كــان ن األمبل
ملسم  2009مبمبفقـا للفقـرة  1مـا املـا ة  185مـا القـان ن اجلنـائي اعتبـااا مـا  1كـان ن
الثاين ملنـاملر  )2010ا حــالتنيو األمبىل أن ملســتعمل اجلــاين العنـف أمب ملهــد باســتعمال العنــف
املباشــر أمب مل اقــع شخصــا آخــر كرهــا أمب ملرفمــه علــى فعــل مــا هــذا القبيــل .احلالــة الثانيــة أن
ملســتغل اجلــاين ضــعف شــخص آخــر لي اقعــه أمب لي ـ ل معــه فعــال مــا هــذا القبيــل .مبال اقــع أن
استعمال العنف أمب التهدملد باستعمال العنف املباشر مل ملكنا مسة مشـتركة ا احلـالتني بـل كانـا
مذك املا ا احلالة األمبىل فقط .أما ا احلالة الثانية فلم ملر كر العنف أمب التهدملد باسـتعمال
العنف املباشر مبأشري بدال ما لل إىل استغالل ضعف الضحية مبما مل فهذا النـ ع الثـاين مـا
االفتصــاب ليســِّ لــه نفــس خصــائص الن ـ ع األمبل حيــمل إنــه ملنط ـ ي علــى عنصــر وتلــف
أال مبه استغالل ضعف شخص ما” .مبملقصد ما تعرملف رمية االفتصـاب بصـيغتها الراهنـة
ال اا ة ا املا ة  185ما القان ن اقم 2009 40و القـان ن اجلنـائيو أن ملكـ ن أمبسـع نطاقـا
ما التعرملف السابق مبأن ملنطبق أملضا على حاالت االتصال اجلنسي فري الكامل.
 - 74مبملستدل ما الس ابق القضائية اليت أاسـتها احملكمـة العليـا علـى أن املقصـ باالتصـال
اجلنســي ه ـ التقــاء العض ـ ملا التناســليني للر ــل مباملــرأة .مبملنصــر لــل أملضــا إىل حــاالت
االتصال اجلنسي اليت ال مللتقي فيها العض ان التناسليان للر ل مباملرأة مباشـرةو فتلـل احلـاالت
ملت افر فيهـا عنصـر االتصـال اجلنسـي سكـم اسـتبدال ـزء آخـر مـا اجلسـد بالعضـ التناسـلي
ألحد را لل االتصال .مبملشمل لل احلاالت اليت مل ضع فيها العضـ التناسـلي للر ـل ا
ال ا الفم أمب الشرج أمب حتِّ اإلبـط .مبمثـة حـاالت ملتصـل فيهـا
أ زاء وتلفة ما سد املرأة مث ً
ال الفــم
العض ـ التناســلي للمــرأة ب ـ زاء أخــرى مــا ســد الر ــل فــري عض ـ ه التناســلي مــث ً
أمب اللسان أمب األصابع مبمثة كذلل حالة أخـرى أال مبهـي أن ملـ جل اجلـاين سـما مـا ا العضـ
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التناسلي للمرأة .مبا حالة االتصال اجلنسي اليت ال ملك ن فيها العض التناسـلي ألحـد الطـرفني
نشطا ملعد لل االتصال ا حكم االتصـال اجلنسـي فـري الكامـل مبميكـا أملضـا اعتبـاا لااسـة
العــا ة الس ـرملة باســتعمال اليــد ا حكــم االتصــال اجلنســي باعتبااهــا فعــال حتفيزملــا لألعضــاء
التناسلية مياثل ما هدث أثناء االتصال اجلنسي فري الكامل.
 - 75مبكمــا ملتــبني مــا قــرااات أخــرى أصــدا ا احملكمــة العليــا تــر حتــِّ الــرقم املر عــي
 3 Tdo 929/2011-37بتـااملخ  24آب أفسـطس 2011و أن مفهـ م اسـتغالل ضـعف شـخص
آخــر ملفســر بشــكل فضــفاا مبال ملســري إال علــى حالــة انعــدام القــداة علــى املقامبمــة بصـ اة
مطلقة .مبتفيد احملكمة العليا ا قرااهـا بـ ن حالـة انعـدام القـداة علـى املقامبمـة املشـاا إليهـا ا
تعرملف االفتصاب “ ال تعـين فقـط انعـدام القـداة بصـ اة مطلقـة أي عجـز الشـخص املعتـدى
عليه عا التعبري عا إاا ته فيما ملتصل اقعة اجلاين أمب عجزه عا إبداء أي مقامبمـة بـل مبأملضـا
ا حالة شل هذه القداة أمب تقييدها”  .)20مبا هذا الصد ملسـتدل مـا أحكـام احملكمـة العليـا
على أن اجلناة ملدان ن حىت ا احلاالت اليت ال تبدي فيها الضـحية أي مقامبمـة فعليـة أمب تـرف
ب ض ق سل اجلاين مب لـل إن تـ افرت أ لـة م ثـ ق ـا علـى أن الشـخص اضـخ لالتصـال
اجلنســي حتــِّ ضــغط اخل ـ أمب القلــق مــا إتيــان اجلــاين أي تصــر آخــر أمب نتيجــة اعتمــا
الشــخص بشــكل أمب بــإلخر علــى اجلــاين .مبا هــذا الســياق جيــدا ت كيــد خصــائص كــل حالــة
بعناملة مبال سيما ا فعل الضحية إزاء االعتداء.
التعامبن الدمبيل ا جمال التنمية
 - 76تســلط اجلمه املــة التشــيكية الضـ ء ا مبثائقهــا املتعلقــة بسياســات التعــامبن الــدمبيل ا
جمال التنمية مبتنفيذ تلل السياسات على مبدأي املسامباة بني اجلنسني مباحترام حق ق اإلنسـان
باعتباا ــا أمبل ملــة شــاملة .مبمتاشــيا مــع هــذه األمبل ملــةو تســعى اجلمه املــة التشــيكية إىل تطبيــق
منظـ ا املســامباة بــني اجلنســني لــدى برجمــة مبتنفيــذ مبتقيــيم املشــااملع اإلمنائيــة الراميــة إىل حتقيــق
األهدا اإلمنائية لأللفية .مبما بني املشااملع الن عية اليت اضـطلع ـا ا سـياق التعـامبن الـدمبيل
ا جمــال التنميــة ا عــام 2013و أنشــطة ــد إىل تثقيــف النســاء مبالفتيــات أفغانســتانو
مبالب سنة مباهلرسلو مبالسنغالو مبالس ان) مبمشااملع ا جمال صحة مبتغذملـة احل امـل مبأمهـات
األ فال الصغاا مبال قاملة ما إصابة اإلنـاث بـ ن اع معينـة مـا السـر ان مبمعاجلتـها ا يـاو
__________
 )20كــرت كــذلل احملكمــة العليــا ا قرااهــا أن حالــة انعــدام القــداة علــى املقامبمــة ميكــا أن تنصــر أملضـاً إىل
املـرمل الــذي خيضــع لعمليــة مــا جيرملهــا الطبيـ لــا هــد بقــدا كــبري مــا إمكانيــة االنتبــاه لتصــرفات الطبيـ
مبالتصدي هلا بالشكل املناس مثل الفحص النسائي) .فـإن اسـتغل الطبيـ امل قـف ا م اقعـة املرملضـة فإنـه
ملك ن قد است ىف بذلل عناصر اال ام املبينة ا تعرملف االفتصاب.
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مبكمب ملــاو مبمجه املــة أفرملقيــا ال ســطىو مبزامبيــا) .مبتنط ـ ي أملضــا املشــااملع املتصــلة بإ مــاج
احملـــرمبمني ا نظـــام التعلـــيم مبا ســـ ق العمـــل علـــى بعـــد هـــام ملتعلـــق باالعتبـــااات الـــيت
ختـــص اجلنســـني .مبت ـــه بعـــ املشـــااملع أملضـــا إىل ضـــحاملا العنـــف املـــ يل ا يـــاو
مبباكستانو مبصربيا).
 - 77مبفيما مللي مبثائق اعتمدت ضما مبثائق أخـرىو ا الفتـرة 2014-2008و ا نطـاق
اختصـاص مبزااة الشـؤمبن األسـرملة الـيت تعتـ مبــدأ املسـامباة بـني الر ــل مباملـرأة أمبل ملـة شــاملة
لقطاعات عدة:
• مفه م التعامبن الدمبيل ا جمال التنميـة للفتـرة  2017-2010مبملشـمل املسـامباة بـني
اجلنسني مباحتـرام أبسـط حقـ ق املسـتفيدملا لـا تضـطلع بـه اجلمه املـة التشـيكية مـا
مشااملع التعامبن الدمبيل ا جمال التنمية)؛
• استراتيجية التعامبن املتعد األ ـرا ا جمـال التنميـة للفتـرة  2017-2013تشـمل
حق ق املرأة مبالرعاملة الصحية مبالتعليم مبما إىل لل)؛
• منهجية مباة مشااملع التعامبن الدمبيل الثنائي ا جمال التنمية تشمل مبدأ املسامباة بـني
اجلنسني باعتبااه مبدءا مشتركا بني قطاعات عدة)؛
• االسـتراتيجية ال نيـة لتطـ ملر التعلـيم بصـ اة شـاملة للفتـرة  2015-2011تنــداج
مس لة املسامباة بني اجلنسـني ضـما املسـائل املتصـلة بتطـ ملر التعلـيم بصـ اة شـاملة ا
اجلمه املة التشيكية).
 - 78مبعلى صعيد االحتا األمبامب شـااكِّ اجلمه املـة التشـيكية ا تنفيـذ برنـام العمـل
املعن ن “ خطة عمـل االحتـا األمبامب املتعلقـة باملسـامباة بـني اجلنسـني مبمتكـني املـرأة ا سـياق
التنمية للفترة  .”2015-2010مبما بني أهـدا برنـام العمـل هـذا الـذي سـيت ىل االحتـا
األمبامب تقييم حالة تنفيذه سن ملاو إ ماج مبدأ املسامباة بني املرأة مبالر ل ا خطة التنميـة مبا
احل اا السياسي مع البلدان الشرملكة.
املا ة 3
كفالة حق ق اإلنسان مباحلرملات األساسية
 - 79كما سلفِّ اإلشااةو ملت ىل الـ زملر املعـين سقـ ق اإلنسـان مبتكـافؤ الفـرص مبالشـؤمبن
القان نية مسؤمبلية برنام املسامباة بني اجلنسني .مبا كان ن الثاين ملناملر 2014و د منصـ
مبزملر حق ق اإلنسان بعد تشكيل احلك مة اجلدملدة انظر املا ة .)1
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 - 80أمــا اهليئــة الــيت تســدي املش ـ اة إىل احلك مــة ا جمــال حق ـ ق اإلنســان فهــي اجمللــس
االستشــااي املعــين سق ـ ق اإلنســان الــذي ملت ـ ىل ائاســته حاليــا ملــريي ملنســتبيري ال ـ زملر املعــين
سقـ ق اإلنســان مبتكــافؤ الفــرص مبالشــؤمبن القان نيــةو مبملشــكل اجمللــس املــذك ا هـ مباجمللــس
احلكـ مي املعــين بتكــافؤ فــرص املــرأة مبالر ــل هيئــتني استشــااملتني ختضــع أنشــطتهما إلشــرا
مل ان احلك مة .مبتشكل أمانة كل منهما ا ال قِّ الراها ـزءا مـا اهليكـل التنظيمـي لقسـم
حق ق اإلنسان بدمل ان احلك مةو إ ااة حق ق اإلنسان مباألقليـات الـيت تكفـل التعـامبن ال ثيـق
بــني اجمللــس احلك ـ مي املعــين بتكــافؤ فــرص املــرأة مبالر ــل مباجمللــس احلك ـ مي املعــين سق ـ ق
اإلنسان مبترابط أنشطتهما.
 - 81مبفيمــا ملتصــل بالتص ـدملقو خــالل الفتــرة املشــم لة بــالتقرملرو علــى االتفاقيــات الدمبليــة
املتعلقة سق ق اإلنسانو صدقِّ اجلمه املة التشيكية على اتفاقية جملس أمبامببا املتعلقـة هـرائم
الفضـــاء اإللكتـــرمبين مببرمبت ك هلـــا اإلضـــاا مبمبقعـــِّ اتفاقيـــة مكافحـــة االنتـــها اجلنســـي
مباالستغالل اجلنسي لأل فال مبسيلي لل التصدملق علـى اتفاقيـات أخـرى مثـل اتفاقيـة جملـس
أمبامببا بش ن إ راءات مكافحة االجتاا بالبشـر أمب اتفاقيـة إسـطنب ل .مبجتـدا اإلشـااة أملضـا إىل
اتفاقية الهاي املتعلقة بتـ فري احلماملـة الدمبليـة للبـالغني مبالـيت خلـِّ حيـز النفـا ا اجلمه املـة
التشــيكية ا  1آب أفســطس  .2012مبتتضــما تلــل االتفاقيــة بن ـ ا مــا القــان ن الــدمبيل
اخلاص تنظم عملية ت فري احلماملة الدمبليـة للبـالغني الـذملا ملعـان ن مـا اضـطرابات حتـ ل مبهنـم
مبمحاملة مصاحلهم الشخصية أمب لتلكا م.
 - 82مبخالل الفترة املشم لة بالتقرملرو مت أملضا التصـدملق علـى االتفاقيـات الدمبليـة التاليـة ا
جمال حق ق اإلنسان:
• ال مبت ك ل االختيااي امللحق باتفاقيـة حقـ ق الطفـل بشـ ن بيـع األ فـال مباسـتغالل
األ فـــــــال ا البغـــــــاء مبا املــــــ ا اإلباحيـــــــة مت التصــــــدملق عليـــــــه ا  26آب
أفسطس )2013؛
• اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة ع ـ ال نيــة مت التصــدملق عليهــا ا
 24أملل ل سبتم )2013؛
• برمبت ك ل منع االجتـاا باألشـخاص مبفاصـة النسـاء مباأل فـالو مبقمعـه مباملعاقبـة عليـه
مت الت قيــع عليــه ا  10كــان ن األمبل ملســم  2002مبمل ملصــدق عليــه بعــد املثمــا
مل افق جملس الن اب على للو األمر الذي ما املت قع أن هدث ا الفترة القا مة).
 - 83مبلكفالــة متكــني املــرأة مبتنميــة قــداا ا ملشــاا أمــني املظــامل مــة ا الت عيــة بــاحلق ا
املسامباة ا املعاملة مبا أنشطة تنفيذملة تثقيفيـة ا هـذا الصـد  .مببـالنظر إىل أنـه مل ملـتم ت سـيع
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نطاق سلطة أمني املظامل لتشـمل قـان ن مناهضـة التمييـز إال ا كـان ن األمبل ملسـم 2009
كانِّ أمبل مهمة ملق م ا هي إبالع ال كاالت احلك مية مبالقطاعني اخلاص مبالذي ال ملهـد
إىل الرب بالسـلطات الـيت أسـندت إليـه حـدملثا .مبملـنظم أمـني املظـامل أنشـطته التثقيفيـة حسـ
جماالت التمييز أمب حس مهنة املستهدفني باألنشـطة التثقيفيـة مبلـيس حسـ أسـباب التمييـز.
مبما مل و جيري التركيز عم ما ا تلل األنشـطة علـى تنـامبل قـان ن التمييـز بصـ اة شـاملة مـع
إمكانية إمعان النظر زملـد مـا التفصـيل ا مسـ لة التمييـز القـائم علـى نـ ع اجلـنس أمب التمييـز
ضد املرأة.
 - 84مبمبفقــا لالســتنتا ات الــيت خلــص إليهــا أمــني املظــاملو مــا املشــاكل املتكــراة املتصــلة
بكف الة احلق ا املسامباة بني الر ـل مباملـرأة ا املعاملـة ضـعف مبا السـلطات اإلشـرافية مـثال
مكت التفتيت العمايل ال ين) .فالسـلطات تفتقـر عم مـا إىل مبسـائل مبقـ ة العمـل الالزمـتني
للتحقيق ا قضاملا التمييز إضـافة إىل نقـص املسـاعدة املنهجيـة مبالتـدامل املسـتمر علـى صـعيد
احلك مة املركزملة .مبما املفرمبا أن ملسهم مشـرمبع “معـا مـا أ ـل احلكـم الرشـيد” املمـ ل
ما صنا ملق املشااملع اهليكلية األمبامببية ا حتسني هذا ال ضـع .مبا إ ـاا هـذا املشـرمبعو نظـم
أمني املظاملو ا عـام  2013و لسـلطات التفتـيت مبهليئـات حك ميـة مركزملـة وتـااةو ا تمـاع
مائدة مستدملر عن انه “معا ضد التمييز” د استجالء حاالت التمييز مباملشاكل املتصلة ـا
ا سياق أنشطة تلـل اهليئـات .مبعقـد ا تمـاع لاثـل ا بداملـة عـام  2014خصـص بالكامـل
ملسـ لة التمييــز القــائم علــى نـ ع اجلــنس .مبإضــافة إىل لــلو نظــم أمــني املظــامل حلقــة ااســية
متخصصــة عن اهنــا “التفتــيت العمــايل مبالتمييــز ا عالقــات العمــل” حــل املشــااك ن خالهلــا
مس لة تتصل سالة متييز على أساس ن ع اجلنس .مبمثة ا تمـاع آخـر هـام عقـد ا عـام 2013
أال مبه املؤمتر املعين ض ع “ املسـامباة مبعـدم التمييـز ا سـياق عمـل أمـني املظـامل”و مبكـان
هدفــه مناقشــة الالئحــة الــيت تــنظم حاليــا مباشــرة احلــق ا املســامباة ا املعاملــة مبابــط النظــري
بالعملي .مبا إ اا لل املؤمترو نظمِّ حلقة عمـل عن اهنـا “التمييـز ا فـرص احلصـ ل علـى
عمــل مبمزامبلــة مهنــة” اهلــد منــها تقيــيم أحـ ال املــرأة  -األمهــات ا سـ ق العمــل .مباكــز
املشااك ن على الرؤملة اخلالفية لدمبا املرأة ا اجملتمع باعتبااه مباا سلبيا أمب ملدة إ ـازة اعاملـة
الطفل اليت ميكا أن تنال ما فرصها ا س ق العمل.
املا ة 4
التدابري اخلاصة املؤقتة
 - 85ملنص قان ن مكافحة التمييز على أن تلل التدابري ال تعت تـدابري متييزملـة فاهلـد منـها
ه منع أي ضرا ميكـا أن مللحـق بالشـخص نتيجـة انتمائـه لفئـة مـا األشـخاص تصـنف علـى
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لل الضرا مبكفالة املسامباة ا املعاملة مبتكافؤ الفرص .مبمـا مل مللتـزم ا
أسس متييزملة أمب
قان ن مكافحة التمييز ب حكام املا ة  4ما االتفاقيـة مببالت صـية العامـة اقـم  25لعـام 2004
الصا اة عا اللجنة) اليت حتكم املس لة املتصلة تدابري املن اخلاصة.
 - 86مبكما ملتبني ما التط اات الـ اا كرهـا ا املرفـق 1و ال ملـزال معـدل متثيـل املـرأة ا
اهليئــات املنتخبــة منخفضــا نســبيا ا اجلمه املــة التشــيكية .مبســعيا إىل معاجلــة هــذا ال ضــع
اقترحِّ جلنة اجمللس املعنية بت ازن متثيل املرأة مبالر ل ا احلياة السياسـية مبم اقـع صـنع القـراا
إ راء تعدملالت تشرملعية تكفل مشااكة كل ما املـرأة مبالر ـل بنسـبة  30ا املائـة علـى أ
تقدملر ا قـ ائم املرشـحني ا انتخابـات جملـس النـ اب مبجمـالس املنـا ق مبجملـس مدملنـة بـراع.
مبلقـــد أخـــذت مبزااة الداخليـــة ـــذا االقتـــراق مبأ ـــرت ا عـــام  2010تعـ ـدملال ا قـ ـ انني
االنتخابات حمل الذكر بيد أن هذا التعدملل مل ملقدم إىل احلك مة بسب التغـيريات ا تشـكيلها
مبالنقا اجل هرملة اليت ت يل بع ال زااات االعتباا هلا على الدمبام.
 - 87مباستنا ا إىل خطة احلك مة التشرملعية لعـام  2014أعـدت مبزااة الداخليـة مـا دملـد
مشــرمبع تعـدملل لق ـ انني االنتخابــات .مبملنشــد مــا مشــرمبع التعـدملل كفالــة أن ملتصــدا قائمــة
املرشحني مرش ما كل ما اجلنسني مبإن تضمنِّ القائمة أكثر ما مرشـحني اثـنني ال بـد أن
ملشكل كل ما اجلنسني  30ا املائة على األقل ما املرشـحني علـى أن ملسـت ىف شـر مب ـ
مرش مباحد علـى األقـل مـا اجلـنس اعخـر بـني كـل ثالثـة مرشـحني ملتلـ ن املرشـحني األمبل
مبالثاين على قائمة املرشحني .مبلقد أاسل مبزملر الداخلية ا مت ز مل ليه  2014مشـرمبع تعـدملل
قان ن االنتخابات إلبداء التعليقات عليه مبما املفـرمبا أن ملقـدم إىل احلك مـة ا هناملـة كـان ن
الثاين ملناملر 2015.
 - 88مبباالشــترا مــع اللجنــة الفرعيــة التابعــة للجنــة جملــس النـ اب املعنيـة سقـ ق اإلنســان
مباملنظمة فري احلك ميةو منتدى  50ا املائةو نظمِّ اللجنة املعنية بت ازن متثيـل املـرأة مبالر ـل
ا احلياة السياسية مبم اقع صنع القراا ا  22أملاا مامل 2013و حلقـة ااسـية ا إ ـاا نـدمبة
جملس الن اب املعن نة “احلصص ك اة عمـل إجيابيـة” .مبخـالل احللقـة الدااسـية أ ـرى لثلـ
األحزاب السياسية مناقشة بش ن التدابري املتخذة لتحقيق تـ ازن متثيـل املـرأة مبالر ـل ا احليـاة
السياسية .مبحضر تلل املناقشة لثل ن عا الدميقرا يني اال تمـاعيني مبالـدميقرا يني املسـيحيني
مبالشي عيني مبالـدميقرا يني الليـ اليني مبحـزب اخلضـر مباتفقـ ا مجيعـا علـى ضـرمباة تـ افر عـدة
ع امل هامة لكفالة متثيل املرأة عدالت أعلى ا احلياة السياسية منها ب ه خاصو فـت بـاب
العض ـ ملة ا األحــزاب السياســية لعض ـ ات دملــدات مبإزالــة املع قــات الــيت حت ـ ل مبن املــرأة
مبال ص ل إىل املراكز القيا ملة ا األحزاب السياسية .مبمثة تدابري أخرى ميكا أملضـا أن تفيـد ا
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هــذا الصــد و منــها تــدابري ــد إىل الت فيــق بــني النشــا احلــز مباحليــاة اخلاصــة مبالنــه ا
بشبكات الت اصل بني النساء .مبلا له نفس القدا ما األ يـةو تعزملـز شـراكة املـرأة ا اهلياكـل
الداخلية لألحزاب مبكفالـة إ اا هـا ا صـدااة قـ ائم املرشـحني .مبتـؤ ي مبسـائط اإلعـالم ا
هــذا الصــد مباا أساســيا حيــمل إهنــا تشــكل إىل حــد كــبري الــرأي العــام مبكــثريا مــا تستنســخ
الق ال النمطية اخلاصة بدمبا كل ما املرأة مبالر ل ا اجملتمع.
 - 89مبعلـــى الـــرفم مـــا ضـــعف متثيـــل املـــرأة ا م اقـــع صـــنع القـــراا ا احلك مـــة انظـــر
املرفق  .)1ال تطبـق معظـم الـ زااات ا ال قـِّ الـراها تـدابري إجيابيـة تكفـل تعـيني النسـاء ا
مناص صنع القراا .مباالستثناء ال حيد ا هذا الصد ه مبزااة الصناعة مبالتجااة الـيت تطبـق
منذ عام  2004ا االتفاقات اجلماعيةو مبدأ التدابري اإلجيابية الذي ملقضي ب نه ا حالـة تـ افر
مجيع الشرمب الالزمة للعمل ا م اقع صنع القراا لدى مرشحني عـدة متنـع األمبل ملـة للمرشـ
املنتمي للجـنس األقـل متثـيال .مبملـر املبـدأ نفسـه ا الئحـة املعـاملري الداخليـة املطبقـة ا الـ زااة
مباملعن نة ”مبا ئ اختياا مبتعيني م ظفي مبزااة الصناعة مبالتجااة“.
 - 90مبفيما ملتعلق “بس ق العمل تتمثل تدابري تشجيع تشغيل األشـخاص األصـع ت ظيفـا
ا سياسات التشغيل الفعالة مبتشمل أ مبات حتفز أابـاب العمـل علـى تعـيني األشـخاص األقـل
ت هيال ا س ق العمل مبميكا أن تضم تلل الفئة ا اال مبنساء جتمع بينهم مسـات خاصـة مـثال
البطالــة لفتــرة مللــة أمب اعاملــة الطفــل أمب اعاملــة أفــرا آخ ـرملا مــا األســرة املعيشــية .مبتتمثــل
التدابري الن عية ا تقد ت عـات ما ملـة ألابـاب العمـل إسـهاما مـا الدمبلـة ا تغطيـة تكـاليف
أ ا اليب العملو مبإسهامات تستخدم ا خلق مبظائف دملدة لفئات معينة مـا اجملم عـات
املسـتهدفة أمب ت عــات ملــزامبيل األعمـال احلــرة أمب تنظــيم حلقـات ااســية إلعــا ة الت هيــل .مبا
حالــة عــدم متكــا أي شــخص ألي ســب مــا إجيــا العمــل املناسـ ميكــا إ اا ــه ا إحــدى
سياســات التشــغيل الفعالــة .مبت ـ ىل ا تنفيــذ السياســات املــذك اة عناملــة متزاملــدة لألشــخاص
القــائمني علــى اعاملــة أ فــال مبن ســا اخلامســة عشــرة مبأفلبيتــهم ا ال قــِّ الــراها نســاء.
مبجيري أملضا تنفيذ عد ما املشااملع املم لـة مـا الصـندمبق اال تمـاعي األمبامب اهلـد منـها
الت فيق بني احلياة العملية مباحلياة األسرملة .مبألنشطة الشركاء اال تمـاعيني مبا هـام ا حتقيـق
املسامباة بني اجلنسني ا س ق العمل.
املا ة 5
التدابري الرامية إىل تغيري العا ات اال تماعية مبالثقافية
 - 91كان لت يل اجلمه املة التشيكية ائاسة جملس االحتـا األمبامب ا عـام  2009أثـره ا
تسليط الض ء بقدا أك ا اجملتمع التشيكي على م ض ع املسامباة بـني اجلنسـني .مبلقـد أتـاق
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لــل األمــر أملضــا الفرصــة للتــرمبمل ا املنت ـدملات الدمبليــة ملس ـ لة تعزملــز املســامباة بــني اجلنســني
لــا اســتتبع زملــا ة كــبرية ا أنشــطة القطــاع فــري اهلــا إىل الــرب  .مبخــالل فتــرة ائاســة
اجلمه املــة التشــيكية جمللــس االحتــا األمبامب و عقــد ا بــراع ا أملاا م ـامل 2009و “املــؤمتر
األمبامب املعــين بإجيــا ســبل دملــدة للتغلـ علــى الق الـ النمطيــة للجنســني” الــذي ــرى
خالله النظر ا أ مبات مبسبل التغل علـى الق الـ النمطيـة الـيت تلصـق ب فـال املـدااس مـا
اجلنســني مبالــيت تتــدامبهلا مبســائل اإلعــالم مبتتبــدى ا عمليــات صــنع القــراا .مبعرضــِّ الــدمبل
األعضــاء ا االحتــا األمبامب خــالل املــؤمتر لااســا ا مبأ مبا ــا مبأســاليبها املبتكــرة الــيت ميكــا
االستفا ة منها ا السياق األمبامب ا إحداث تغري إجيا ا الرأي العام .)21
 - 92مبت ـ يل اجلمه املــة التشــيكية ا م ا هــة الق ال ـ النمطيــة املتصــلة باجلنســنيو عناملــة
خاصة جملال اإلنتاج اإلعالمي ال سيما جمال اإلعالن .ففي اجلمه املـة التشـيكية ملـنظم القـان ن
اقـــم  1995 40املتعلـــق بق اعـــد الدعاملـــة اإلعالنيـــة مبالـــذي ملعـــدل مبملكمـــل القـــان ن اقـــم
 1991 468املتعلق بالبـمل اإل اعـي مبالتليفزملـ ينو النشـا اإلعـالين ا جمـال اخلدمـة العامـة.
مبهظر هذا القـان ن ضـما مجلـة أمـ او اإلعالنـات الـيت تتعـااا مـع األخـالق احلميـدة مبالـيت
تنطــ ي علــى متييــز علــى أســاس االنتمــاء العرقــي أمب نــ ع اجلــنس أمب اجلنســية أمب الــيت متــس
األخالقيات على حن فـري مقبـ ل ب ـه عـام أمب حتـط مـا كرامـة اإلنسـان أمب تتضـما عناصـر
إباحية أمب عناصـر ق امهـا العنـف أمب اخلـ  .أمـا السـلطات اإلشـرافية ا جمـال تنظـيم الدعاملـة
اإلعالنيــة فيباشــرها ب ــه خــاص جملــس هيئــة اإل اعــة مبالتليفزمل ـ ن مبمكت ـ محاملــة البيانــات
الشخصــية مبالســلطات املســؤمبلة عــا التجــااة علــى صــعيد املنــا ق .مبملت ـ ىل جملــس الدعاملــة
اإلعالنيــة ســلطة إشــرافية اتيــة التنظــيم .مبه ـ منظمــة ال ــد إىل الــرب هــق هلــا قتضــى
مدمبنتــها اخلاصــة باملمااســات اإلعالنيــة  )22إصــداا قــرااات فــري ملزمــة أمب بعبــااة أخــرى
رق ت صيات.
 - 93مبجتري أملضا مراقبة اإلعالنات للت كد ما خل ها ما التحيز جلنس مبن اعخر أمب مـا
أي حمت ى متييزي مبتؤ ي تلل املهمة هات عدة ما بينها منظمات فري حك مية .مبمنذ عـام
 2009مباابطــة  NESEHNUTÍال ــامبن) املدنيــة تعلــا ســن ملا عــا مســابقة عن اهنــا “اخل ملــر
املتحيــز نســيا”  )23الــيت ملنشــد مــا مباائهــا اختيـاا أكثــر اإلعالنــات حتيــزا ألحــد اجلنســني ا

__________
 )21مبقائع املؤمتر متاحة على امل قع الشـبكي لـدمل ان احلك مـةhttp://www.vlada.cz/assets/vydavatelstvi/vydane- :
.publikace/gender_conference.pdf

 )22تتاق مدمبنة جملس الدعاملة اإلعالنية على امل قع التايل.http://www.rpr.cz/cz/dokumenty_rpr.php :
 )23ملت افر مزملـد مـا املعل مـات عـا املسـابقة علـى امل قـعhttp://zenskaprava.cz/dlouhodoba-aktivita/sexisticke- :
.prasatecko/
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السـنة حمـل االهتمـام ا اجلمه املـة التشـيكية .مبلـيس الغـرا مـا املسـابقة احلكـم علـى اجلهـة
اإلعالنيــة بــل إظهــاا أن اإلعــالن املتحيــز لــه مضــاا خطــرية فهـ مــثال ملــؤثر ا نظــرة الشــباب
ألنفسهم مبقد ملفضـي إىل التـهامبن إزاء العنـف ضـد املـرأة مبا ـا إىل اخـتالل العـا ات الغذائيـة.
مبحتظى هذه املسـابقة بقـدا أكـ مـا االهتمـام كـل عـام .مبلقـد تلقـِّ منظمـة NESEHNUTÍ
فري اهلا فة إىل الرب اليت تنظم املسـابقة عمـا ا عـام  2014مـا برنـام املـن الـذي أنشـ ته
مبزااة العمــل مبالشــؤمبن اال تماعيــة لتقــد الــدعم مباشــرة لألنشــطة اهلا فــة الــيت تضــطلع ــا
املنظمات فري احلك مية املعنية باملسامباة بني اجلنسني انظر الفقرة .)27
 - 94مبمثة مسـ لة أخـرى أمبلتـها اجلمه املـة التشـيكية ا السـن ات األخـرية اهتمامـا شـدملدا
أال مبهي مبضع املرأة ا القطاع األكا ميي .مبلقد تنـامبل اجمللـس احلكـ مي املعـين بتكـافؤ فـرص
املرأة مبالر ل هـذا امل ضـ ع ا عـام  2010مباختـذو ت سيسـا علـى ت صـية جلنـة اجمللـس املعنيـة
باإل اا املؤسسي لتكافؤ فـرص املـرأة مبالر ـلو قـرااا بشـ ن ضـرمباة إ ااج م ضـ ع املسـامباة
بني اجلنسني ا جماالت البحمل مبالتط ملر مباالبتكاا ا إ ـاا برنـام اجمللـس للبحـمل مبالتطـ ملر
مباالبتكاا .مبأخذت احلك مة هذه الت صية ا االعتباا ا قرااها اقـم  57املـؤا  19كـان ن
الثاين ملناملر .)24 2011
 - 95مبمنــذ عــام  2001مباملركــز ال ـ ين لالتصــال  -املــرأة مبالعل ـ مو ملعمــل اخــل اإل ااة
املعنيــة بشــؤمبن اجلنســني مبعلــم اال تمــاع عهــد العل ـ م اال تماعيــة التــابع ألكا مييــة العل ـ م
باجلمه املة التشيكية د حتقيق املسامباة بـني اجلنسـني ا جمـايل العلـ م مبالبحـ ث .مبا عـام
2010و استهل املركز املشاا إليه مشرمبعا إاشا ملا م ها إىل لبة املـدااس الثان ملـة املهـتمني
بــالتعليم الفــين العــايل .مبا عــام 2014و اســتهل املركــز برناجمــا إاشــا ملا م هــا إىل شــباب
العلماء أي لبة الدااسات العليا مبالدااسني ا مرحلة ما بعد الدكت ااه) د كفالـة تقـدم
املرأة ا املناص القيا ملة ا جمال العل م .مبمي ل هذا املشرمبع ا إ اا برنام التعـامبن الـدمبيل
ا جمال البحمل مبالتط ملر .EUPRO II
 - 96مبا إ ــاا مهــام مبزااة التعلــيمو مت ا أملل ل ســبتم  2013إقــراا مبثيقــة اســتراتيجية
تتصــل باملســامباة بــني الر ــل مباملــرأة عن اهنــا “حالــة املســامباة بــني اجلنســني ا مبزااة التعلــيم
__________
 )24حد ت ا الت صيات مبا نص ص أخرى أسباب عدم املسامباة بني املرأة مبالر ـل ا جمـال العلـ م كمـا مللـي:
الق ال النمطية مباألفكاا املسبقة الناشئة عا هيمنة الذك ا على املها العلميـة مبالتمسـل بـاخلط الـ ظيفي ا
اجملال العلمي مبعدم التزحزق عنه مبالتمييز الرأسي مباألفقـي ا القطـاع العلمـي مبفيـاب التقيـيم احملاملـد للنتـائ
مباعفاق العلميـة مباملتجـر مـا أي اعتبـااات تتصـل بنـ ع اجلـنس .مبمل صـي اجمللـس ا سـياق مبا اتـه اجمللـس
احلك مي للبحمل مبالتط ملر مباالبتكاا ب ن ملرا ع مع اجمللس احلك مي املعين بتكافؤ فرص املـرأة مبالر ـل املـ ا
اليت ملشتركان ا إعدا ها.
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مباقتراق فطة استراتيجية مت سطة األ ل لتحقيق املسامباة بني اجلنسني” مبس تشـكل هـذه
ال ثيقة األساس ألي تطـ ملر الحـق ا الـ زااة فيمـا خيـص قضـاملا اجلنسـني .فمـا املفـرمبا أن
تشمل السياسة التعليمية ضما أهدافهاو إزالة اعثاا السلبية للق ال النمطية املتصـلة باجلنسـني
أي تبســـيط مبتعمـــيم أفكـــاا عـــا مبا كـــل مـــا املـــرأة مبالر ـــل مبمـــا ملنبغـــي أن ملكــ ن عليـــه
كل منهما.
 - 97مبمثــة إ ااات أخــرى تعمــل أملضــا مــة ا جمــال مكافحــة الق ال ـ النمطيــة املتصــلة
باجلنســني .فمؤسســات اإل ااة العامــة تــنظم تــداملبا للمــ ظفني بشــ ن قضــاملا املســامباة بــني
اجلنســني؛ كمــا أن مس ـ لة املســامباة بــني الر ــل مباملــرأة ا احلق ـ ق تشــكل أملضــا ــزءا مــا
التدامل األساسي اإللزامي مل ظفي مجيع اإل ااات.
 - 98مبا ال اقـــع العملـــيو تشـــكل أنشـــطة مكافحـــة الق الــ النمطيـــة املتصـــلة باجلنســـني
زءا ما املشااملع املنصبة على تثقيف أاباب العمل ا جمال املسامباة بـني اجلنسـني أمب مشـااملع
تركز على الشراكات مبالشبكات احمللية ا جمال العمل على حتقيق املسامباة بـني املـرأة مبالر ـل
أمب على املرأة ا جمال األعمال .فمثال تفيد مبزااة العمـل مبالشـؤمبن اال تماعيـة أن مـا جمم عـه
 34مشــرمبعا مــدع ما مــا الصــندمبق اال تمــاعي األمبامب أعلــا أن مــا بــني أهدافــه للفتــرة
 2013-2008القضــاء علــى الق ال ـ النمطيــة املتصــلة باجلنســني .مبعم مــا عــم الصــندمبق
اال تمـاعي األمبامب مـا ملربـ علـى  300مشـرمبع ملسـهم ا حتقيـق املسـامباة بـني اجلنســني ا
سـ ق العمـلو مبتثقيـف أابـاب العمـل مبمـ ظفي اإل ااة العامـة مباألفـرا ا جمـال املسـامباة بــني
اجلنسنيو مبهي مشااملع تتمح ا ح ل مشااكة املرأة ا س ق العمل ـا ا لـل تنظـيم املـرأة
للمشــااملع مبتــرمبمل فكــرة األبـ ة الفعالــة مباحلمــالت مباالســتراتيجيات احملليــة الراميــة إىل حتقيــق
املسامباة بني املرأة مبالر ل.
 - 99مبا عــام  2014أ ــرى أمــني املظــامل ااســة بشــ ن عمــل املــرأة كمســعفة مب لــل
ألفراا الالئحة التنظيمية احلك مية اقم  2007 361اليت تنص علـى شـرمب محاملـة الصـحة
ا العمل .مبمـا أهـدا البحـمل الـذي ال ملـزال قيـد التقيـيمو تقرملـر مـا إ ا كـان مبضـع حـدمب
لل زن املسم ق بـه حلمـل أ سـام ثقيلـة ملعـد شـر ا متييزملـا ضـد املـرأة مبملسـتبعدها مـا سـ ق
العمل ا هذا اجملال) أم ال .مبما املفرمبا أن تعلا نتائ البحمل ا أمبائل عام .2015
التدابري الرامية إىل كفالـة الفهـم السـليم لألم مـة ب صـفها مبظيفـة ا تماعيـة مباالعتـرا
سؤمبلية الر ل املشتركة ا هذا اخلص ص
 - 100تعت مس لة املسامباة بني املرأة مبالر ل ا مفهـ م اجملتمـع التشـيكي عم مـا ا ال قـِّ
الراها مس لة تتعلق باملرأة مبملنظر إيل اجله الرامية إىل إلغاء االسـتثناءات علـى أهنـا انبـا مـا
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ان حركة حترملر املرأة مباحلص ل علـى حق قهـا مبتعـد هـذه الرؤملـة منطقيـة مبمشـرمبعة مـا
املنظـ ا التــااخيي الــذي مبضــع املــرأة ا مركــز فــري متكــافم .إال أنــه ا ال قــِّ الــراها أصــب
العامل البال األ ية الذي ملفرا نفسه أملضـا علـى الصـعيد األمبامب هـ مفهـ م املسـامباة بـني
اجلنسني حيمل إنه خيص املرأة مبالر ل مبمين كال منهما مزاملا كبرية.
 - 101مبمتـــن إ ـــازة اعاملـــة الطفـــل  )25ــ القـــان ن ا اجلمه املـــة التشـــيكية ألحـــد
ال الدملا .مبمبفقا إل ااة الضمان اال تماعي التشيكيةو بدأ ا عام  2013صـر اسـتحقاقات
األم مة ملا ملقااب  74 100شخصو 500منـهمتقرملبا ا ـالو مبهـ مـا ملعـا ل  0,7ا املائـة
مــا كـــل املبـــال املدف عــة .مبمبفقــا للبيانـــات األمبليـــة املســتمدة مــا مبزااة العمـــل مبالشـــؤمبن
اال تماعيةو مت صر عالمبات لل الدملا ا العـام املاضـي لعـد ملنـاهز  294 700مسـتفيد ا
الشهر ال احدو منهم  5 200ا لو أي تقرملبا  1,8ا املائة.
 - 102مبقــد أنش ـ اجمللــسو إثــر مــا قــراه ائيســه مببنــاء علــى قــراا اجمللــس املــؤا  29أملــاا
مامل 2012و فرملقا عامال معنيـا بقضـاملا الر ـل مباملسـامباة بـني اجلنسـني ملشـاا إليـه فيمـا بعـد
بـ “الفرملق العامل”) .مباختـاا الفرملـق العامـل مسـ لة ظـرمب اعبـاء اال تماعيـة ا اجلمه املـة
التشيكية لتك ن م ض عه الرئيسي.
 - 103مبا عــام 2014و انتــهى الفرملــق العامــل مــا إعــدا التقرملــر املعنـ ن “ظــرمب اعبــاء
اال تماعية ا اجلمه املة التشيكية” ملشاا إليه فيما بعـد بــ “التقرملـر”) الـذي مبفـر حملـة عامـة
عــا املشــاكل األساســية الــيت مل ا ههــا اعبــاء ا املؤسســات مباجملتمــع ا البلــد .مبقــد ــرق ا
التقرملر الذي قدم ا آب أفسطس  2014لكي مل افق عليه اجمللس عد ما الت صـيات لتعزملـز
قيام اعباء بدمبا نشط ا اجملتمع التشيكي  -مبما بني تلل الت صيات أن تسـعى مبزااة العمـل
مبالشؤمبن اال تماعية مة إىل تقليص فج ة األ ا بني الر ل مباملـرأة الـيت تعـد أحـد أسـباب
عزمب الر ل عا أخذ إ ازة للتفرع لرعاملـة الطفـلو مببـدء مناقشـة بشـ ن سـبل حتدملـد مبـال
استحقاقات األم مة سيمل ملؤخذ ا االعتباا مست ى الدخل الذي كانِّ تتقاضـاه امل ظفـة ا
الســـابق مـــع تقرملـــر حـــد أقصـــى)و لـــيس كمبلـ ـ مقطـ ـ ع أمب علـــى أســـاس التســـامبي ا
)26
االستحقاقاتو عم املبدأ العمـل بإ ـازة األبـ ة مباألخـذ ـا ملسـمى بنظـام احلصـص لألبـ ة

__________
 )25هــق لــألم التمتــع بإ ــازة اعاملــة الطفــل بعــد انقضــاء فتــرة إ ــازة األم مــة  28أســب عا أمب  37أســب عا إ ا
مـا أجنبـِّ فلـني أمب أكثـر ا آن مباحـد).مبهق لـألب أن ملبــدأ إ ـازة اعاملـة الطفـل اعتبـااا مـا تــااملخ مبال ة
الطفل حىت بل فه سا الثالثة مبا أي نطاق مبمبقِّ ملطل فيهما تلل اإل ازة.

 )26ميكا ألحد ال الدملاو على سبيل املثالو التمتع بإ ازة اعاملة الطفل مبنقـل هـذا احلـق إىل ال الـد اعخـر خـالل
الفترة اليت ال جي ز فيها نقل هذا احلق ما اإل ـازة ملـدة شـهر مباحـد علـى األقـل مـع خفـ االشـترا الـذي
ملدفعه باملبل املناس ا حالة ما إ ا قرا ال الد اعخر عدم القيام بذلل.
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أمب الت صــية بـ ن متــن مبزااة املاليــة ال الـدملا اللـذملا ملشــتركان ا اعاملــة أ فاهلمــاو أي اللـذملا
ملتقامسان إ ازة اعاملة الطفل بينهما بالتسامبي قدا اإلمكانو ختفيضا ا الضرائ .
 - 104مبقد أعدت الت صيات بناء على ما مت الت صل إليه ما نتائ أساسية ا التقرملـر الـذي
ملبني أن اعاملة الر ل أل فاله أمر ال ملقراه هـ فحسـ بـل ملت قـف أملضـا إىل حـد كـبري علـى
الظرمب مباألحـ ال اال تماعيـة مبأن الر ـل أقـل اهتمامـا مـا املـرأة برعاملـة أ فالـهو مبهـ أمـر
ملم س بدا ة أك بعد الطالق مبليس ب سع الر ل تغيري هـذا ال اقـع .مبملـرى الفرملـق العامـل
أن االجتاه ص ب مشااكة الر ل بقدا أك ا اعاملة الطفل على أسـاس ملـ مي مبزملـا ة تقـدملر
الناس لقيام اعباء بدمبا نشط مبمن أاباب العمل اسـتحقاقات أكـ لآلبـاء فيمـا ملتعلـق برعاملـة
الطفل مبفري لل كلها أم ا إجيابية.
 - 105مبا هـــذا اجملـــال أملضـــا ملـــتم االتصـــال مثلـــي املنظمـــات الـــيت ال ـ ـد إىل الـــرب
مبإشــراكهم ا إجنــاز املشــااملع مبمبضــع تــدابري حمــد ة ا إ ــاا أ هــزة الدمبلــة .مبتســعى مبزااة
العمل مبالشؤمبن اال تماعيـة إىل تـ فري عـم مـايل ملـل األمـد لـبع هـذه املنظمـاتو مبمنـها
منظمة “آبريمل  -الرعاملة األب ملة السليمة” اليت عملِّ منذ عام  2001علـى تقـد اخلـدمات
لل ال ـدملا مبعبــاء مبأمهــات املســتقبل مبألابــاب العمــل أمب اابطــة الر ــال املنفــتحني الــيت ملعمــل
لثل هاوإىل ان آخرملاو أعضاء ا الفرملق العامل.
املا ة 6
مكافحة االجتاا بالبشر
 - 106ال تــزال اجلمه املــة التشــيكية مــا بلــدان املنش ـ مبالعب ـ ا مباملقصــد لعمليــات االجتــاا
ألفراا االسـتغالل اجلنسـي مباالسـتغالل ا العمـل .مبملـنص التقرملـر املتعلـق باالجتـاا ألفـراا
االستغالل اجلنسي مباالستغالل ا العمل لعام  )27 2013على أن ضـحاملا االسـتغالل اجلنسـي
هم نساء ما سل فاكيا مببلغااملـا مبم لـدمبفا مبنيجريملـا مبالفلـبني مبامبمانيـا مبأمبكرانيـا مبفييـِّ نـام
مباجلمه املـــة التشـــيكية .أمـــا ضـــحاملا االســـتغالل ا العمـــل فهـــم مـــا الر ــال مبالنســـاء مـــا
بلغااملـــا مبالفلـــبني مبب لنــــدا مبامبمانيـــا مبســــل فاكيا مبســـري النكـــا مبأمبكرانيــــا مبفييـــِّ نــــام
مباجلمه املة التشيكية.
 - 107مبعلى الرفم ما قلة الدعامبى اجلنائية ا جمـال االجتـاا بالبشـر ا الفتـرة قيـد الرصـدو
تنامبلِّ احملكمة العليا هذه اجلرمية ا العدملد ما القضاملا مباكـزت ا مجيعهـا علـى اعتبـاا هـذه
__________
 )27للحص ل على مزملد ما املعل ماتو انظر التقرملر املتعلق باالجتاا باألشـخاص لعـام 2013و مبهـ متـاق علـى:
.http://www.state.gov/documents/organization/210738.pdf
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اجلرميــة مضــرة للغاملــة علــى الصــعيد اال تمــاعي .فعلــى ســبيل املثــالو ملشــاا ا القــراا املــؤا
 14أملاا م ـامل  2013ال ـ اا حتــِّ اقــم Tdo 366/20104إىل أن الف ائــد املت تيــة مــا رميــة
االجتـاا بالبشــر علــى نطــاق مباســع مبخطــري ملنبغـي أن حتــد و ـ الفقــرة  3ج) مـا املــا ة
 168مبالفقرة  4ب) ما املا ة  168علـى التـ ايل مـا القـان ن اجلنائيوباالسـتنا إىل الـدخل
الصاا الذي حصل عليه اجلاين ما هذا النشا اإل رامي مبليس ما املمكا حسـاب النفقـات
اليت تكبدها فيما ملتصـل باجلرميـة.مبال ميكـا أن ت قـع عليـه عق بـة مشـد ة إ ا مل ملتسـا التثبـِّ
متامـــا مـــا نيتـــه املبيتـــة .أمـــا ا القـــراا املـــؤا  28آ اا مـــااس  2012الـ ـ اا حتـــِّ اقـــم
 5 Tdo 160/2012فقد ميزت احملكمة العليـا ب ضـ ق بـني اإلفـ اء مباالجتـاا بالبشـر مبأكـدت أن
رمية االجتـااو ـ الفقـرتني  2مب  3مـا املـا ة  168مـا القـان ن اجلنـائيوتقع ضـد إاا ة
الشخص املتضرا.
 - 108مبا عام 2013و سجلِّ شر ة اجلمه املة التشيكية ما جمم عـه  18رميـة اجتـاا مت
البِّ ا  11رمية منها .مببل عد األشخاص الذملا ا م ا ذه اجلـرائم  26شخصـا ا عـام
 2013ــا فــيهم ســِّ نســاء) .متــِّ إ انــة  5أشــخاص حكــم علــى  4منــهم بالســجا ملــدة
تترامبق ما عام مباحد إىل  5أع ام مبحكم على مباحد منهم ملدة تترامبق مـا  5أعـ ام إىل 15
عاما .مبملر ا اجلدمبل التايل بيان ملساا رمية االجتاا بالبشر ا الفترة السابقة:
اجلدمبل 6
عـــد ـــرائم االجتـــاا بالبشـــر الـــيت مت الكشـــف عنـــها البِّ فيهـــا ا األعـــ ام 2008
إىل 2013
)28االجتار بالبشر الة ششةفع عنةها
عدد قضايا
الشرطة

2008

2009

2010

2011

2012

2013

اجلرائم اليت مت الكشف عنها
اجلرائم اليت مت البِّ فيها
األشخاص الذملا مت التحقيق معهم مبمقاضا م

29
11
22

10
5
32

24
13
35

19
11
29

24
18
22

18
11
25

 - 109مبا  18نيسان أبرملل 2012و مبافقِّ احلك مـة علـى االسـتراتيجية ال نيـة ملكافحـة
االجتاا بالبشـر ا اجلمه املـة التشـيكية للفتـرة  .2015-2012مبتتسـق التـدابري املقترحـة مـع
أهــدا اســتراتيجية مكافحــة اجلرميــة املنظمــة للفتــرة  2014-2011مباســتراتيجية احلك مــة
التشيكية ملكافحة الفسا لعامي  2011مب  2012مباألمر الت يهي لل ملان األمبامب مباجمللـس

__________
 )28للحصــ ـ ل علــــى مزملــــد مــــا املعل مــــاتو انظــــر إحصــــاءات الشــــر ة التشــــيكية مبهــــي متاحــــة علــــى:
.http://www.policie.cz/soubor/12-celkova-kriminalita-za-obdobi-01-01-2013-do-31-12-2013.aspx
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األمبامب املتعلــق نــع االجتــاا بالبشــر مبمكافحتــه مبمحاملــة ضــحاملاه الــذي ألغــي
اإل ااي ).2002/629/SVV (EU/36/2011

بــه القــراا

 - 110مبت اصل مبزااة الداخليةو ا سـياق منـع اجلرميـة علـى الصـعيد الـ ينو تنفيـذ برنـام
“ عم مبمحاملة ضحاملا االجتاا بالبشر” .مبال نام معد لأل ان الذملا ملستغل ن ا اجلمه املـة
التشـــيكية مبللمــ ا نني التشـــيكيني الــذملا ملســـتغل ن ا اخلـــااج أمب ا اجلمه املـــة التشـــيكية.
مباهلد منه ت فري محاملة مب عم كافيني لألشخاص الذملا هتمل أن ملقعـ ا ضـحاملا لالجتـاا علـى
أساس تقييم املخا ر .مبا عام 2013و بلـ عـد األشـخاص الـذملا مشلـهم هـذا ال نـام 23
شخصــا هتمــل أن ملقع ـ ا ضــحاملا لالجتــاا مــا امبمانيــا مباجلمه املــة الســل فاكية مباجلمه املــة
التشيكية .مبمنذ استهالل ال نام ا عام  2003بل عد ضحاملا االجتاا بالبشر الذملا مشلـهم
ال نام  143شخصا.
 - 111مبمت إنشــاء جمم عــة للتنســيق بــني اإل ااات ا مبزااة الداخليــة معنيــة كافحــة االجتــاا
بالبشر استنا ا إىل القراا اقم  1006الـذي أصـداته احلك مـة ا  20آب أفسـطس .2008
مبتقـ م مبزااة الداخليــة بنشــر تقرملــر ســن ي عــا حالــة االجتــاا بالبشــر ا اجلمه املــة التشــيكية
خــالل العــام املاضــي .مبا حزملران مل نيــه  2012عقــدت حلقــة ااســية مبليــة ا بــراع عــا
“مكافحة االجتاا بالبشر ألفراا االستغالل ا العمل  -تفتـيت أمـاكا العمـل مبحتدملـد ه ملـة
الضحاملا مبالتحقيق ا تلل احلاالت” نظمتها مبزااة الداخلية مباملركز الدمبيل لتط ملر سياسـات
اهلجرة بدعم ما مبزااة الشؤمبن اخلاا ية ا ه لندا.
 - 112مبا نيســان أبرملل 2013و نظمــِّ منظمــة الســترا ا بالتعــامبن مــع مبزااة الداخليــة
مــؤمترا مبليــا بشـ ن االجتــاا بالبشــر .مبمت التركيــز ا املــؤمتر علــى مسـ لة االســتغالل ا العمــل.
مبمبا ت اإلشـــااة ا املـــؤمتر إىل أن إحـــدى العقبـــات األساســـية الـــيت حتــ ل مبن املقاضـــاة ا
حــاالت االجتــاا ألفــراا االســتغالل ا العمــل تتمثــل ا عــدم مب ـ تفســري مباضـ ملفــاهيم
الســخرة مبفريهــا مــا أشــكال االســتغالل .مبا أملل ل ســبتم 2013و مت تنظــيم حلقــة عمــل
بعن ان “ مبا نقابات العمال ا التصدي لالجتاا بالبشـر” حضـرها لثلـ ن مـا املنظمـات فـري
احلك مية مبنقابـات العمـال مبهيئـات تفتـيت العمـل مبمبزااة الداخليـة مبالشـر ة التشـيكية .مبا
كان ن األمبل ملسم 2013و بدأت منظمة السترا ا محلة ضد االجتاا بالبشر مباالسـتغالل ا
العمل .مبتضم احلملةو ا مجلة أم او شرملط فيـدمل قصـريا معـدا للسـائحني ال افـدملا إىل بـراع
ما أ ـل اخلـدمات اجلنسـية .مبملشـجع السـائح ن علـى االتصـال نظمـة السـترا ا ا حـاالت
استغالل ألفراا نسية.
االشتباه ب
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البغاء
 - 113مــا امل اضــيع املطرمبحــة ا ال قــِّ الــراها ا اجلمه املــة التشــيكية مس ـ لة التصــدي
لظاهرة البغاء مبكيفية القيام بذلل .مبا عام 2013و مباصل جملس بلدملـة بـراع إعـدا القـان ن
املتعلق بتنظيم البغاء بناء علـى املبـا اة التشـرملعية لعـام  .2005مبملهـد القـان ن إىل احلـد مـا
املخــا ر املرتبطــة بالبغــاءو مــا قبيــل املخــا ر اجلســيمة الــيت ــد الصــحة مبالســالمة األمــراا
مبالسل مباالجتاا باملخداات مبالقماا) مباإلخالل بالنظام العام .مبقدم جملـس البلدملـة إىل جملـس
الن اب ا  30كان ن الثاين ملناملر  2014مشرمبع قان ن لتنظيم البغاء مبتعـدملل بعـ القـ انني
ملشــــــاا إليــــــه فيمــــــا بعــــــد بـــــــ “قــــــان ن تنظــــــيم البغــــــاء الفقــــــرة  13مــــــا ال ثيقــــــة
.))”CCPR/C/CZE/Q/2/Add.1
 - 114مبناقشِّ احلك مـة ا اال تمـاع الـذي عقدتـه ا  26شـبا ف املر  2014مشـرمبع
القــان ن املتعلــق بتنظــيم البغــاء مب اســِّ مشــرمبع القــان ن مبأعربــِّ عــا عــدم م افقتــها عليــه.
مب كــرت احلك مــة التشــيكية ا اأملهــا القاضــي بــرف مشــرمبع القــان ن أن اعااء تباملنـــِّ
بشدةولدى رق املقترحات املتعلقة بتنظيم البغـاء ا السـابقو حـ ل عـد مـا اجل انـ الفنيـة
املتصــلة بتنظــيم البغـاء ا املناقشــات الــيت أ ر ــا هــات متخصصــة مبأ راهــا ال ملــان .مبنظــرا
ملا تتسم به املس لة مـا حساسـية علـى صـعيد اجملتمـعو تـرى احلك مـة التشـيكية أنـه ال بـدوقبل
ــرق أي مقتــرق لســا تش ـرملع شــامل لتنظــيم البغــاءوما إ ــراء مناقشــة سياســية مبا تماعيــة
مبمتخصصــة مباســعة النطــاق بش ـ ن حا ــة اجملتمــع ملعاجلــة هــذه املس ـ لة مبضــرمباة اتبــاع هن ـ
حك مي ا هذا الش ن .مبتقتضي احلالة بل اة منظـ ا أمبسـع نطاقـا بكـثري مبإ ـراء حتليـل عااء
املنظمــات مباملــدن مبالبل ـدملات بش ـ ن أم ـ ا مــا قبيــل محاملــة النظــام العــام مبالصــحة مبالشــؤمبن
اال تماعيــة .مبال بــد أملضــا مــا النظــر ا تلــل املناقشــات ا املســائل املتعلقــة بت ـ ثري مشــرمبع
القـان ن املقتــرق ا السـالمة الشخصــية لألشـخاص املســتغلني ا البغـاء مبأمنــهم مباملسـامباة بــني
اجلنسني مبالع اق اال تماعية املترتبة على التعدملالت املقترحة لألشـخاص املسـتغلني ا البغـاء
مبمحاملتهمو ا ا لل خدمات تقد املش اة القان نية مبالطبية مباال تماعية مبالنفسـية .مبقـد مت
ا  18حزملران مل نيه  2014إكمال القـراءة األمبىل ملشـرمبع القـان ن املتعلـق بتنظـيم البغـاء ا
جملس الن اب مبمتِّ إحالة املقترق إىل اللجنة املعنية بااللتماسات.
 - 115إننا ندا أنه ملنبغي اصد أي تط ا هدث بش ن إعدا القان ن املتعلق بتنظيم البغـاءو
حيمل إن التنظيم التشرملعي ميكا أن مللحـق الضـرا ا بعـ احلـاالت باألشـخاص العـاملني ا
البغــاء لــا ملســهم ا زملــا ة إقصــائهم مبنبــذهم ا اجملتمــع .مبهــذا صــحي علــى حن ـ مضــاعف
فيمـا ملتعلـق باألشـخاص املتـ ثرملا بـالتمييز املتعـد األمب ـهو كمـا هـ احلـال فيمـا ملتعلـق بنسـاء
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الرمبما مبالنساء املها رات .مبقد ملثين ال صم ألمد ملل فيما ملتعلق بالبغاء ا اجملتمـع التشـيكي
أملضـــا األشـــخاص العـــاملني ا البغـــاء عـــا اإلفصـــاق عـــا مبضـــعهم اال تمـــاعي أمب االتصـــال
بالسلطات الرمسية ا حـاالت االسـتغالل مبالعنـف مبفـري لـل .مبللقطـاع الـذي ال ملهـد إىل
الرب م قف سليب جتاه مشرمبع القان ن املتعلق بتنظيم البغاء ا شكله احلايل.
املا ة 7
مشااكة املرأة ا احلياة السياسية مبالعامة
 - 116كمـا كرنـا آنفـاو ال تـزال مشـااكة املــرأة ا جمـال السياسـة مبا م اقـع صـنع القــراا
ضئيلة نسبيا .مبما أ ل حتقيق الت ازن ا متثيل املرأة مبالر ل ا م اقع صنع القرااو ال بـد مـا
أن تشمل األمبل ملات املعتمدة سن ملا مجلة أم ا منـها حتقيـق التـ ازن ا متثيـل املـرأة مبالر ـل ا
املناص العليا ا أ هزة الدمبلة مبالشركات اليت متلل احلك مة النصي األك فيها.
 - 117مبا هناملة عام 2013و بـدأت ال حـدة املعنيـة باملسـامباة بـني اجلنسـني بتنفيـذ مشـرمبع
“إعدا خطة العمل املتعلقة بتحقيق الت ازن ا متثيل املرأة مبالر ل ا م اقع صنع القـراا مبفـري
لـــل مـــا املســـائل املرتبطـــة بـــذلل” الـــذي مي لـــه برنـــام  PROGRESSالتـــابع للمف ضـــية
األمبامببية .مبملهد املشـرمبع ا املقـام األمبل إىل إعـدا خطـة عمـل لتحقيـق التـ ازن ا متثيـل
املرأة مبالر ل ا جمال السياسة مبا م اقع صنع القراا ملشاا إليها فيمـا بعـد بـــ “خطـة العمـل
املتعلقة بتحقيق التـ ازن ا التمثيـل”) تضـم جمم عـة مـا األ مبات مبالعمليـات الـيت تتـي متثيـل
املــرأة مبالر ــل علــى حن ـ مت ـ ازن ا م اقــع صــنع القــراا ا اجلمه املــة التشــيكية .مبملتضــما
املشرمبع عقد عدة حلقات عمل بش ن امل ض ع مع خ اء تشيكيني مبأ ان مبعقد املـؤمترات
مبأملضــا إ ــراء حتليــل للحالــة الراهنــة ملرافــق تـ فري الرعاملــة لأل فــال الـذملا هــم ا ســا مــا قبــل
االلتحاق باملداسة .مبملهد املشرمبع أملضا إىل أن ملق م املتخصص ن مبمبسائط اإلعالم بـإ راء
مناقشة متعمقة بش ن حتقيق الت ازن ا متثيل املرأة مبالر ل ا م اقع صنع القراا مبإاسـاء خطـة
شاملة تفضي إىل تعزملز هذا اجملال مبامل اءمة على حن أفضل بني العمل مباحليـاة األسـرملة ا هـذا
السياق .مبستحال بعد لل خطة العمل املتعلقة بتحقيق الت ازن ا التمثيل الـيت تـتمخ عـا
لل إىل احلك مة .مبسيتم تنفيذ املشرمبع ا آ اا مـااس  2015مبسيخصـص لـه مبلـ إمجـايل
قداه  128 635مل امب.
 - 118مبا عـــام 2013و مبافـــق كـــل مـــا اللجنـــة املعنيـــة بتــ ازن متثيـــل املـــرأة مبالر ـــل ا
احليـــاة السياســـية مبم اقـــع صـــنع القـــراا التابعـــة للمجلـــس مباجمللـــس علـــى مبـــا اة العتمـــا
“االستراتيجية  ”1 +كتدبري ص ب إزالة احل ا ز مب يئـة الظـرمب لتحقيـق املسـامباة ا متثيـل
امل ـرأة مبالر ــل ا م اقــع صــنع القــراا ا اإل ااة العامــة .مباهلــد مــا هــذه املبــا اة اعتمــا
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الـ زااات مبفريهــا مــا أ هــزة الدمبلــة املركزملــةو بتكليــف مــا احلك مــةو اســتراتيجية ا إ ــاا
هياكلها التنظيمية مباهلياكل التنظيمية للشركات اليت ملك ن هلا النصي األكـ فيهـا مبالنـه ا
او األمر الذي سـيؤ ي ا كـل سـنة تق مييـة إىل زملـا ة عـد الر ـال أمب النسـاء الـذملا ملكـ ن
متثيلهم ناقصا ا أي مست ى إ ااي معني إىل أن تبلـ نسـبة متثيـل املـرأة مبالر ـل  40ا املائـة
على األقـل .مبملنبغـي أن تقـ م الـ زااات مبفريهـا مـا أ هـزة الدمبلـة املركزملـة بـإعالم احلك مـة
سن ملا بالتدابري اليت تتخذها مببتنفيذ “االستراتيجية  ”1 +عا رملق تقيـيم التـدابري املسـتجدة.
مبملنبغي أن ملك ن تطبيق “االستراتيجية  ”1 +أكثر تن عا مبأن ملسـهم ا حتسـني أ اء احلك مـة
ا ملتي تلبية احتيا ات مجيع امل ا نني على حن مبا  .مبتعكف ال حـدة املعنيـة باملسـامباة بـني
اجلنسني حاليا على إعدا “االستراتيجية  ”1 +لتقدميها إىل احلك مة.
انتخاب أعضاء جملس الن اب
 - 119تــد مســت ى متثيــل املــرأة ا قــ ائم املرشــحني ا عــام  2013مقاانــة بالســن ات
السابقة اليت أ رملـِّ فيهـا االنتخابـات حيـمل بلـ نسـبة  26,9ا املائـة فقـط .مبمبفـق التحليـل
أ رته املنظمة فري احلك مية منتدى  50ا املائة كان حـزب السـيا ة  -اإل اا السـليم أكثـر
األحــزاب ترشــيحا للمــرأة حيــمل بلـ عــد النســاء املرشــحات  24امــرأة أي بنســبة  66,5ا
املائــة مــا جممــ ع املرشــحني .باملقابــلو مل تترشــ أي مــا النســاء ا قــ ائم حــزب الرمبمــا
الدميقرا ي الذي شاا ا االنتخابات ا منطقتني فقط .مبما بني األحزاب الـيت شـااكِّ ا
االنتخابات ا مجيع أا اء البلد كان حزب األحـراا أقـل ترشـيحا للمـرأة حيـمل بلغـِّ نسـبة
ترشي املرأة  12ا املائة .مبقدمِّ حركـة التغـيري أكثـر القـ ائم ت ازنـا مـا حيـمل متثيـل املـرأة
مبالر ل حيمل بلغِّ نسبة متثيـل املـرأة  48,8ا املائـة مبنسـبة متثيـل الر ـل  51,2ا املائـة ا
مجيع أحناء البلد .مبكانِّ حركة التغيري أملضا الكيان ال حيـد الـذي قـام بترشـي  7نسـاء علـى
اأس القائمة ا نصف منا ق البلد.
 - 120مباشحِّ األحزاب الثالثـة املمثلـة ا جملـس النـ اب قبـل االنتخابـات عـد ا أقـل مـا
النساء ا ق ائم مرشـحيها مقاانـة باالنتخابـات السـابقة .مبسـجل حـزب  TOP 09أعلـى نسـبة
تــدين حيــمل بلغــِّ نســبة ترشــيحه للمــرأة  18ا املائــة أي أقلمــا االنتخابــات الســابقة بــــــ 6
نقا مئ ملة تقرملبا .مبميكا مالحظة تدين متثيـل املـرأة ا قـ ائم املرشـحني عم مـا تتـرامبق مـا
 24ا املائــة إىل  17ا املائــة ا الق ـ ائم اخلمــس األمبىل مب  24ا املائــة إىل  22ا املائــة ا
الق ائم العشر األمبائل) .حىت أن احلزب الشي عي اش عـد ا أقـل مـا النسـاء  28 -ا املائـة
مقابل 30ا املائة  -بينما بلغِّ نسبة ترشي احلزب الدميقرا ي اال تمـاعي للمـرأة  24,5ا
املائة مقابل  25ا املائة.
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 - 121مبا انتخابــات جملــس الن ـ اب الــيت ــرت ا عــام  2013بل ـ جمم ـ ع عــد النســاء
املنتخبات عض ات ا ال ملان  39امـرأة .مبتـدنِّ نسـبة متثيـل املـرأة ا جملـس النـ اب مقاانـة
بــالفترة الســابقة مــا  22ا املائــة إىل  19,5ا املائــة .مبمبفقــا لتحليــل أ رتــه املنظمــة فـــري
احلك مية منتدى  50ا املائة أملضا تبني أن ترشي األحزاب الثالثة اليت كانِّ لثلـة ا جملـس
الن اب ا الفترة السابقةومباليت سنحِّ هلا الفرصة أملضا لتجـامبز احلـد األ البـال  5ا املائـة
ما األص اتو عد ا أقل ما النساء ا ق ائم مرشحيها مقاانة باالنتخابـات السـابقة أسـهم ا
تــدين متثيــل املــرأة ا جملــس الن ـ اب  .)29مببــني التحليــل أملضــا أن احلــزب األخضــر مبحركــة
التغيري  )30ا ال حيدان اللذان اتسمِّ قـ ائم ترشـيحهما بتمثيـل متـ ازن بـني املـرأة مبالر ـل.
مبال ملزال معدل متثيل املرأة ا جملس الن اب ا اجلمه املة التشيكية مبن مت سـط معـدل متثيـل
املرأة ا االحتا األمبامب الذي بل  27ا املائة ا عام .)31 2013
االنتخابات الرئاسية
 - 122ــرت ا عــام  2013أمبل انتخابــات ائاســية مباشــرة ا اجلمه املــة التشــيكية .بلـ
جممـ ع عــد املرشــحني  )32ا اجل لــة األمبىل مــا االنتخابــات الرئاســية  9مرشــحنيو  3نســاء
مب  6ا ــالو أي تقرملبــا بنســبة  33ا املائــة .مبمل ملتقــدم إىل اجل لــة الثانيــة س ـ ى اثــنني مــا
املرشحني الذك او ـا ميل شـزميان انتخـ ائيسـا فيمـا بعـد) مبكااملـل شـفاازملن ع .مبعلـى
الرفم ما أن عد املرشحات كان قليال نسبيا ميكا أن ملعد لل أمـرا إجيابيـا ألن االنتخابـات
الرئاسية أ ت إىل بدء مناقشة على صعيد اجملتمع مبا مبسائط اإلعـالم بشـ ن احتمـال انتخـاب
ائيسة للجمه املة التشيكية مبمتثيل املرأة ا جمال السياسة بصفة عامة.
__________
 )29للحص ل على مزملد ما املعل ماتو انظـر التحليـل الـذي أ ـراه منتـدى  50ا املائـة لنتـائ انتخابـات جملـس
النــــ ـ اب ا اجلمه املــــــة التشــــــيكية لعــــــام  .2013متــــــاق علــــــىhttp://padesatprocent.cz/cz/zeny-v- :
.politice/cz/zeny-v-politice/poslanecka-snemovna/analyza-snemovna-2013

 )30للحص ل على مزملد ما املعل ماتو انظـر التحليـل الـذي أ ـراه منتـدى  50ا املائـة لنتـائ انتخابـات جملـس
النــــ ـ اب ا اجلمه املــــــة التشــــــيكية لعــــــام  .2013متــــــاق علــــــىhttp://padesatprocent.cz/cz/zeny-v- :
.politice/cz/zeny-v-politice/poslanecka-snemovna/analyza-snemovna-2013
 )31للحص ـ ل علــى مزملــد مــا املعل مــاتو انظــر تقرملــر املف ضــية األمبامببيــة :املــرأة مبالر ـل ا م اقــع القيــا ة ا
االحتـــــــا األمبامب لعـــــــام 2013و الصـــــــفحة  .20متـــــــاق علـــــــىhttp://ec.europa.eu/justice/gender- :
.equality/files/gender_balance_decision_making/131011_women_men_leadership_en.pdf
 )32ال ملشــمل هــذا العــد املرشــحني الـذملا مل هصــل ا علــى الت مليــد الــالزم مــا النــاخبني مبأعضــاء جملــس الن ـ اب
مبأعضاء جملس الشي الذملا افضتهم مبزااة الداخلية مبمل تصا ق على ترشيحهم.
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اإل ااة احلك مية
 - 123فيما ملتعلـق بتمثيـل املـرأة ا م اقـع صـنع القـراا ا اإل ااة العامـة مل هـدث أي تغـيري
كبري ا عام  2013مباستمرت القطاعات كل علـى حـدة ا إظهـاا ا ـة عاليـة مـا التمييـز
الرأسي على أسـاس نـ ع اجلـنس .مبا عـام 2013و مل ملكـا مـا بـني أعضـاء حك مـة ائـيس
ال زااء بيتر نيتشاس البال عد هم  16س ى  3نساء أي ما ملعـا ل نسـبة  18,8ا املائـة مـا
النساء ا احلك مة .مببعد استقالة ائيس ال زااء بيتر نيتشاس ا حزملران مل نيه 2013و كلـف
ائيس اجلمه املة التشيكية ريي امبسن بتشكيل حك مة دملدة مل ملكا ما بـني أعضـائها
البال عد هم  15س ى امرأة مباحدة أي مـا ميثـل  6,7ا املائـة مـا النسـاء ا احلك مـة .مبا
ال قِّ احلايلو هنا  3نساء ملشغلا منص مبزملر ل زااة العمل مبالشـؤمبن اال تماعيـة مبمبزااة
العـدل مبمبزااة التنميــة احملليـة ا احلك مــة التشـيكيةو أي مــا ملعـا ل  17,6ا املائــة مـا النســاء
ا احلك مة.
 - 124مبعلى صعيد ن اب ال زااءوبل عد النساء الل ال ملشغلا منص نائبـة 13امـرأة مـا
جمم ـ ع  92شخصــا ا هناملــة كــان ن األمبل ملســم  2013لــا ملعــا ل  14,1ا املائــة مــا
النساء .مبا عام  2013مبا العام الذي سبقهو كان ااتفاع متثيـل املـرأة نسـبيا ا م اقـع صـنع
القراا ا اإل ااة العامة ا املست ملات الدنيا ما التسلسل الـ ظيفي أمـرا م ل فـا  -فعلـى صـعيد
املدملرملا بل عد النساء  147امرأة مـا جممـ ع  434أي أن نسـبة متثيـل املـرأة بلغـِّ 33,9
ا املائة مبعلى صـعيد مـدملري اإل ااات بلـ عـد النسـاء  445امـرأة مـا جممـ ع  1052أي
ما ميثل  42,3ا املائة مـا النسـاء ا هـذا املسـت ى مـا اإل ااة .مبشـهد متثيـل املـرأة ا م اقـع
صنع القراا ا ال زااات كل على حدة از ملا ا عدل عـدة نقـا مئ ملـة إ ا مـا قـ ان سـت اه
ا العام املاضي ا كل ما املست ملات املذك اة آنفا .مبملـبني املرفـق األمبل مسـت ى متثيـل املـرأة
مبالر ل ا فرا ى ال ظائف ا اإل ااات ال زااملة.
اهليئات القضائية
 - 125ملبل جمم ع النسبة املئ ملة للقاضيات ا احملـاكم علـى مجيـع املسـت ملات  61ا املائـة.
مبملبل جمم ع النسبة املئ ملة للقاضيات ا املناص العليا ا احملـاكم علـى مجيـع املسـت ملات 46
ا املائة فقط .مبعلى الرفم ما أن فالبية القضاة مـا النسـاءو ميكـا القـ ل بـ ن هنـا مسـت ى
عاليا ما التمييز الرأسي على أساس ن ع اجلنس على الدمبام ا اهليئات القضائية التشيكية.
 - 126مبتتمتع املرأة بتمثيل أك ا احملـاكم احملليـة  65ا املائـة) مبملـنخف مسـت ى متثيلـها
إىل  58ا املائة ا احملاكم اإلقليمية مبإىل  47ا املائة ا احملاكم العليـا .مبعلـى صـعيد احملكمـة
العليا ملبل عد القاضيات  23ا املائة فقط مب  43ا املائة ا احملكمة اإل ااملة العليا.
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 - 127مبما جمم ع  1238مـدعيا عامـا كانـِّ نسـبة النسـاء  53ا املائـة ا عـام .2013
مبسساب هـذا العـد علـى مـدى أ ـ ل سيتسـامبى عـد النسـاء مبالر ـال ا مبظـائف املـدعني
العــامني .مبملبلــ جممــ ع نســبة النســاء ا املناصــ العليــا ا النيابــة علــى مجيــع املســـت ملات
 50ا املائة .)33
األعمال التجااملة
 - 128اكزت املف ضية األمبامببية ا عام  2012بصفة خاصة على مس لة التـ ازن ا متثيـل
املــرأة مبالر ــل ا إ ااة الشــركات مبأعــدت مشــرمبع أمــر تـ يهي لل ملــان األمبامب مباجمللــس
األمبامب بشـــــــــ ن تعزملــــــــــز التـــــــــ ازن بــــــــــني اجلنســــــــــني بــــــــــني أعضــــــــــاء هيئــــــــــة
اإلشرا املدملرملنغريالتنفيذملينللشركاتاملدا ةفي س اقاألمبااقاملاليةمبالتدابرياملتصلةبه ملشـــــاا إليـــــه
فيما بعد بـ “مقترق إلصداا أمر ت يهي بش ن الت ازن بني اجلنسني”).مبعند مناقشـة املقتـرق
املتعلــق بإصــداا أمــر ت ـ يهي بش ـ ن التـ ازن بــني اجلنســني ا عــام  2013افضــِّ احلك مــة
التشيكية املقترق .مبا عام 2013و اختذت اللجنة املعنية بت ازن متثيل املـرأة مبالر ـل ا احليـاة
السياسية مبم اقع صـنع القـراا التابعـة للمجلـس قـرااا عـِّ فيـه احلك مـة التشـيكية إىل إعـا ة
النظر ا م قفها احلايل فيمـا ملتعلـق بـاملقترق .مباختـذ اجمللـس القـراا اتـه ا  26آب أفسـطس
 .2014مبمبفقا للبيانات املتاحة ما املف ضية األمبامببيـةو هنـا تطـ ا إجيـا زئيـا ا التـ ازن
ا متثيل املرأة مبالر ل ا إ ااة الشـركات مبمتثيـل املـرأة ا هيئـات اإل ااة مباإلشـرا ا أكـ
الشركات التشيكية املدا ة ا أس اق األمبااق املالية  -فقـد از ا ا الفتـرة مـا عـام 2010
إىل عام  2013قداا  6,2نقطة مئ ملة مقاانة بنسبة  18,4ا املائـة ا ال قـِّ الـراها  -مـع
للو ال ميكا اعتباا مست ى التمثيل مرضيا.
 - 129مبعلـى الــرفم مــا أن النســاء ملشــكلا الغالبيــة العظمــى مــا خرجيــي اجلامعــاتو ــا ا
لل اجلامعـات الـيت تركـز علـى االقتصـا و ال ملـزال متثيـل املـرأة ناقصـا إىل حـد كـبري ا إ ااة
الشركات .مبمبفقا ملؤشرات مبمنـهجيات عدملـدةو ملتـرامبق متثيـل املـرأة ا اإل ااة ا اجلمه املـة
التشــيكية ا ال قــِّ الــراها بــني  7مب  17ا املائــة .ف فقــا لدااســة أعــد ا ا نيســان أبرملل
 2012شركة ماكي ي أنـد ك مبـاين بعنـ ان “اسـتغالل كامـل إمكانيـات املـرأة ا االقتصـا
التشيكي  ”)34تبل نسبة شغل املرأة للمناص اإل ااملة العليا ا الشركات  17ا املائة فقط.
__________
 )33ملر ــع تــااملخ البيانــات املتعلقــة بتمثيــل املــرأة مبالر ــل علــى مســت ى القضــاة مباملــدعني العــامني إىل  1تش ـرملا
الثاين ن فم .2013

 )34انظـــر :مـــاكي ي أنـــد ك مبـــاين :اســـتغالل كامـــل إمكانيـــات املـــرأة ا االقتصـــا التشـــيكي .متـــاق علـــى:
.http://flexipraca.sk/public/files/download/women_matter_cj.pdf
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 - 130مبا  26نيسان أبرملل 2013و نظمِّ مبزااة العمل مبالشـؤمبن اال تماعيـةو بالتعـامبن
مــع منتــدى األعمــال التجااملــة م ـا أ ــل اجملتمــع )35و ا تمــاع مائــدة مســتدملرة بش ـ ن حتقيــق
الت ازن ا متثيل املرأة مبالر ل ا م اقع صنع القراا ا قطاع األعمال التجااملة حضـره لثلـ ن
كباا لشركات ك ى عاملة ا البلد .مب رت خـالل اال تمـاع مناقشـة بشـ ن متثيـل املـرأة ا
إ ااة الشركات ا اجلمه املة التشيكية ا سياق املقتـرق املتعلـق بإصـداا أمـر تـ يهي بشـ ن
الت ازن بني اجلنسني.
املا ة 8
مل هدث أي تغيري ا الفترة املشم لة بالتقرملر.
املا ة 9
مل هدث أي تغيري ا الفترة املشم لة بالتقرملر.
املا ة 10
املسامباة بني اجلنسني ا التعليم
 - 131لــيس هنــا متييــز علــى أســاس ن ـ ع اجلــنس أمب ألي أســباب أخــرى ا اجلمه املــة
التشيكية فيما ملتعلق بالقب ل ا نظام التعليمو ا ا لل الدمباات اليت تعقـد ا سـياق التعلـيم
مدى احلياة .مبا اجلمه املة التشيكيةو ال خيتلف شكل التعلـيم بالنسـبة لـألمبال مبالبنـات .مبا
سياق عملية اعتما الكت املداسيةو تطبق ق اعـد التقيـيم مـع مراعـاة اتبـاع هنـ متـ ازن إزاء
املرأة مبالر ل ا إعدا تلل الكت  .مبملتض أن املرأة بلغِّ مـا التعلـيم مسـت ى أعلـىو لـيس
قياسا باملاضي فقط بل أهنا بلغِّ ا ال قِّ الراها مسـت ى أعلـى مـا الر ـل.مبتظهـر ا كـل
مست ى ما مست ملات نظام التعليم التشـيكي ا ـة عاليـة نسـبيا مـا التمييـز الرأسـي مباألفقـي
بني اجلنسني .مبأكثر املراحل اليت تتجلى فيها مظاهر التمييـز بـني اجلنسـني هـي مراحـل التعلـيم
قبل املداسةو حيمل تشكل النساء الغالبية العظمى مـا املعلمـني ا املـاا األ فـال .مبا العـام
الدااســي  2012 2011بلغــِّ نســبة النســاء  99,65ا املائــة مــا مجيــع املعلمــني ا املــاا
__________
 )35ملعــد منتــدى األعمــال التجااملــة مــا أ ــل اجملتمــع أك ـ منتــدى متخصــص للشــركات لتبــا ل مبنشــر مبــا ئ
املسـؤمبلية اال تماعيــة للشـركات مباســتدامة األعمـال التجااملــة ا البلــد .مبمـا اجملـاالت الـيت مل ليهــا االهتمــام
هـــذا املنتـــدى عـــم التنـ ـ ع ا الشـــركات  -مبقـــد أعـــد هلـــذا الغـــرا ا عـــام  2013مشـــرمبع مـــذكرة
التفاهم  +13املتعلقة بتعزملز تكافؤ الفرص ا س ق العمل مبتطبيق مبدأ املسامباة بني اجلنسـني علـى حنـ فعـال
الــــذي انضــــم لــــه عــــد مــــا الشــــركات الكــ ـ ى .مبللحصــ ـ ل علــــى مزملــــد مــــا املعل مــــات انظــــر:
.http://www.byznysprospolecnost.cz/diverzita-2013-.html
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األ فــــال .مبمل ملبلــ ـ عــــد املعلمــــني املتفــــرفني ا املــــاا األ فــــال ا العــــام الدااســــي
 2012 2011س ى 92و ا حني بل عد املعلمـات ا املـاا األ فـال ا العـام الدااسـي
نفسه  .26 780مبباملثلو تشـكل النسـاء  84ا املائـة مـا جممـ ع املعلمـني ا ـاال مبنسـاء ا
املدااس االبتدائية انظر اجلدمبل  1املرفق بالتقرملر) .مبعالمبة على ضـإللة األ ـر الـذي ملتقاضـاه
املعلم ن مبعدم متتعهم كانة ا تماعية مرم قة هنا أملضا أم ا عدة منها التنميط علـى أسـاس
ن ع اجلنس فيما ملتعلق دى مالءمة مهنة التعليم للر ل.
 - 132مبعلى الرفم ما ااتفاع عد اإلناث ا نظام التعليم التشيكيو كـثريا مـا ملفـ ق عـد
الر ال الـذملا ملشـغل ن مناصـ إ ااملـة عـد النسـاء فيمـا ملتعلـق يئـات التـداملس) .مبمـع أن
نسبة الر ال ا هيئات التداملس ا املرحلة االبتدائية تبلـ  14,9ا املائـة فـإن نسـبة املـدملرملا
ما الر ال ا تلل املرحلة تبل  35ا املائـة .مبباملثـلو فـإن فالبيـة املـدملرملا  58,1ا املائـة)
ا املرحلــة الثان ملــة ا ــال ا حــني تبلـ نســبتهم ا هيئــات التــداملس ا تلــل املرحلــة 35,3
ا املائة فقط.
 - 133مبال ملــزال التمييــز األفقــي علــى أســاس ن ـ ع اجلــنس أمــرا ملم ســا بقــدا كــبري بــني
الطــالب .ففــي العــام الدااســي  2013 2012بل ـ عــد الطالبــات ا املــدااس الثان ملــة الــيت
تنصـ فيهــا الدااســة علــى امل اضــيع الفنيــة  9 504البــة أي مــا ملعــا ل  15,3ا املائــة مــا
جمم ـ ع لبــة تلــل املــدااس .مببل ـ جمم ـ ع الطالبــات ا املــدااس الثان ملــة الــيت تنص ـ فيهــا
الدااســة علــى العلــ م اال تماعيــة  87 521البــة ا العــام الدااســي 2013 2012و أي
 68,3ا املائة ما جمم ع الطلبة ا هذه الفرمبع .مبهنا ا ة لاثلة ما التمييـز علـى أسـاس
ن ع اجلنس ا اجلامعات .فهنا عد أك ما الر ال ا اجلامعـات العلميـة مبالتقنيـة  72ا
املائة) ا حني أن النساء ملشكلا األفلبية ما الب الدااسـات اإلنسـانية مبالعلـ م اال تماعيـة
 66ا املائــة) مباالقتصــا  61ا املائــة) .مبأكثــر معــدالت التمييــز علــى أســاس نـ ع اجلــنس
ة ا الدااسات الترب ملة حيمل تشكل الطالبات فيها نسبة  80ا املائة .)36
م
 - 134مبكمــا هــ مــذك ا آنفــاو فــإن متثيــل املــرأة ا التعلــيم العــايل هميــع مســت ملاته ا
اجلمه املة التشيكية ملـز ا بـا را  .ففـي عـام  2011بلغـِّ نسـبة النسـاء  60,2ا املائـة مـا
العـــد اإلمجـــايل لطـــالب املا ســـتري مب  40,6ا املائـــة مـــا العـــد اإلمجـــايل لطـــالب بـــرام
الدكت ااه .إال أن ااتفاع نسـبة النسـاء املتعلمـات مباز ملا هـا مل ملؤ ملـا إىل متثيـل املـرأة ا جمـال
البح ث خالل العقد املنصرم .ففي ال قِّ الذي از ا فيه عد البـات املا سـتري ا اهلندسـة
__________
 )36للحص ل على مزملـد مـا املعل مـا تو انظـر تقرملـر املكتـ اإلحصـائي التشـيكيو التركيـز علـى املـرأة مبالر ـل
لعام 2013؛ متاق على.http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/kapitola/1413-13-r_2013-13 :
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ب اقع  10,7نقطة مئ ملـة إىل  31,8ا املائـة) ا الفتـرة بـني عـامي  2001مب  2011مباز ا
فيه عد النساء ا برام الدكت ااه ب اقع  4,1نقطة مئ ملة إىل  25,7ا املائة) هبط مسـت ى
متثيل املرأة بني البـاحثني ا هـذا اجملـال ب اقـع  3,7نقطـة مئ ملـة إىل  13,1ا املائـة) منـذ عـام
 .2001مبإىل ان ـ از ملــا عــد النســاء ا العل ـ م الطبيــةو حيــمل تشــكل نســبة النســاء مــا
البــاحثني فيهــا  50,2ا املائــة مبهــي أعلــى نســبةو اســتمرت مســت ملات متثيــل املــرأة ا جمــاالت
أخرى ا الرك أمب اهلب .)37
 - 135مبتشــهد نســبة النســاء بــني األســاتذة مباألســاتذة املســاعدملا زملــا ة فيفــة .ففــي عــام
 2011بلغِّ نسبة النسـاء مـا األسـاتذة  14,2ا املائـة أي زملـا ة قـداها  5,5نقطـة مئ ملـة
منذ عام  )2001مبما األساتذة املساعدملا  24,2ا املائة أي زملا ة قداها  3نقـا مئ ملـة).
مبما األمثلة األخرى اليت ميكا االستشها ـا نقـص متثيـل املـرأة ا إ ااة اجلامعـات احلك ميـة
مبالعامة  -حيمل مل تتجامبز نسـبة شـغل النسـاء منصـ ائـيس امعـة  4,2ا املائـة مبمنصـ
عض هيئة علمية  14,2ا املائة مبمنص عض هيئة أكا ميية  26,3ا املائة .)38
 - 136مبا الفترة بني عام  2008مبعام  2015قامِّ مبزااة التعليم بدعم مشـرمبع“املركـز
ال ـ ين لالتصــال  -املــرأة مبالعل ـ م” التــابع ملعهــد علــم اال تمــاع ب كا مييــة العل ـ م .مبملســعى
املركز ال ين لالتصال  -املـرأة مبالعلـ م إىل حتقيـق املسـامباة بـني اجلنسـني ا اجملـال العلمـي ا
اجلمه املة التشيكية مبمبضع ق اعد لتقد املن على أساس فـري متييـزي مبزملـا ة عـد النسـاء ا
املناص العلمية مبا م اقع صنع القـراا مبزملـا ة االهتمـام بالعاملـات .مبهلـذا الغـرا مبفـريه مـا
األفراا ملق م املركز الـ ين لالتصـال  -املـرأة مبالعلـ م بالتعـامبن مـع مبزااة التعلـيم منـذ عـام
 2009بــاإلعالن عــا ــائزة مــيال ي بامبل فــا للعاملــات النا حــات .مبملــنظم املركــز ال ـ ين
لالتصال  -املرأة مبالعل م أملضا برناجما ت يهيا جلذب الفتيات لدااسة العل م الطبيعيـة مبالتقنيـة
ا اجلامعات.
 - 137مبا عــام 2013و أصــدا املركــز ال ـ ين لالتصــال  -املــرأة مبالعل ـ م النشــرة الدمباملــة
املعن نة النساء ا اجملال العلمي ا اجلمه املة التشيكية :تقرملر الرصد لعـام  2012ملشـاا إليـه
فيمــا بعــد بــــ “تقرملــر الرصــد”) .مببــني تقرملــر الرصــد أم ـ اا عــدة منــها أن نســبة النســاء بــني
الباحثني بلغِّ ا عام  2012أ نسبة منذ عام  - 2001مل تتجامبز نسـبة النسـاء ا اجملـال
__________
 )37للحص ل على مزملد ما املعل ماتو انظر Tenglerova H.و مبضع املرأة ا جمال العلم ا اجلمه املة التشيكية.
تقرملر الرصد لعام  2011على اإلنترنِّ) [cit. 2014-25-09] URL:
.http://www.zenyaveda.cz/files/postaveni-zen-in-the-czech-leads-2011-final-break-www.pdf

 )38املر ع نفسه.
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العلمي ا اجلمه املة التشيكية  27,4ا املائـة ا عـام  .)39 2012مببالتـايلو ا ال قـِّ الـذي
تز ا فيه نسبة النساء مـا ـالب اجلامعـات بشـكل تـداجيي مبتفـ ق نسـبة الر ـالو ملـنخف
متثيل املرأة ا اجملال العلمي .مبمبفقا لتقرملر الرصدو هنا نقـص كـبري ا عـد النسـاء ا م اقـع
صنع القراا ا جمايل البحمل مبالتعليم العايل مبما األساتذة مباألسـاتذة املسـاعدملا .فلـم تتجـامبز
نســبة متثيــل املــرأة ا هيئــات صــنع القــراا ا معاهــد البحــمل الرائــدة مبالسياســات العلميــة
 14,3ا املائـــة مب  14,9ا املائـــة مـــا أســـاتذة اجلامعـــات مب 25,7ا املائـــة مـــا األســـاتذة
املساعدملا ا عام 2012.
 - 138لذاو متِّ امل افقة ا أملل ل سبتم  2013على مفه م للمسامباة بـني اجلنسـني أل ـل
مت ســط برعاملــة مبزااة التعلــيم بقصــد حتقيــق أهــدا عــدة منــها مــا مللــي :يئــة بيئــة قان نيــة
مبسياسية لكفالة املسامباة بني اجلنسني ا جمايل العلم مبالبحمل مبحتقيق املسامباة بـني اجلنسـني ا
احلياة املهنية ا جمايل العلم مبالبحمل لتمثيل اجلنسني ا م اقع صـنع القـراا بنسـبة  40ا املائـة
علــــى األقــــل مبإ مــــاج منظـــ ا املســــامباة بــــني املــــرأة مبالر ــــل ا تطــ ـ ملر املعرفــــة العلميــــة
مباالبتكاا العلمي.
 - 139مبإن إاساء الق اعد ل كالة املن للجمه املة التشيكية أمر مبثيق الصلة س لة املسـامباة
بني اجلنسني ا جمال العلم ما أ ـل تقـد الـدعم املـايل ملشـااملع البحـمل مـا األمـ ال العامـة.
مبا عام 2013و نظر أمني املظامل ا التمـاس قدمـه املركـز الـ ين لالتصـال  -املـرأة مبالعلـ م
ناقت فيه الق اعد التمييزملة ل قف تقد املن لدااسات ما بعد الـدكت ااه انظـر الفقـرة .)32
مبأشــاا املركــز الــ ين لالتصــال  -املــرأة مبالعلــ م إىل انــ هــات أخــرى إىل أن منحــة
ااسات ما بعد الدكت ااه ال متن إال مرة مباحدة فقط .فـإ ا حصـلِّ إحـدى الباحثـات علـى
منحــة مبتعــذا عليهــا اســتخدامها بســب احلمــل ال هــق هلــا التنــافس علــى املنحــة مــرة أخــرى.
مبأشاا املركز ال ين لالتصال  -املرأة مبالعل م أملضا إىل جمم عـة الق اعـد الصـاامة فيمـا ملتعلـق
ب قف تقد املن و حيمل ال ميكا تقـد الطلبـات للحصـ ل علـى منحـة إال مـرتني ا تـااخيني
ثابتني  1كان ن الثاين ملناملر مب  1حزملران مل نيه مـا السـنة التق ميية).مبهـذه القاعـدة ليسـِّ ا
صــاحل األم أمب ال ال ـدملا) ألن تــااملخ بــدء إ ــازة األم مــة أمب إ ــازة اعاملــة الطفــل) ال ميكــا
حتدملدها سلفاو لذا حتدث حاالت تقتضي الضرمباة فيها مبقف املنحة قبـل بـدء إ ـازة األم مـة
أمب إ ــازة اعاملــة الطفــل .مبهــذا ملــؤ ي إىل حــدمبث حــاالت ميكــا فيهــا خف ـ اســتحقاقات
األم مة اليت حتصل عليها الباحثات .مبملرى أمني املظامل أنه إ ا كانِّ جمم عـة الق اعـد املتعلقـة
__________
 )39للحصـ ل علــى مزملــد مـا املعل مــاتو انظــر Tenglerova Hو تقرملــر الرصــد لعـام  2014ملنطقــة بــراع ا عــام
 :2012معهد علم اال تماع .متاق على.http://www.zenyaveda.cz/files/monitorovaci-zprava2012.pdf :
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ب قف تقد املن لدااسات ما بعد الدكت ااه الـيت تبـدمب أهنـا حماملـدة تـؤ ي إىل التمييـز بسـب
األم مة مباألب ة فيمكا أن تعت أهنا متييز فري مباشر .لـذاو مبنظـرا إلمكانيـة حـدمبث متييـز فـري
مباشر على أساس ن ع اجلنسو أمبصى أمني املظامل ب ن تق م مبكالة املن للجمه املة التشـيكية
بتغيري الق اعد املتعلقة ب قف تقد املن لدااسات ما بعـد الـدكت ااه بسـب احلمـل مباألم مـة
مباألب ة  .)40مبملنبغي أن ت خذ مبكالة املن للجمه املة التشيكية ذه الت صية ا املستقبل.
 - 140مبمـــا أ ـــل تشـــجيع الفتيـــات علـــى ااســـة تكن ل يـــا املعل مـــاتو نظمـــِّ كليـــة
تكن ل يا املعل مات التابعة للجامعة التقنية ا برن مبا ـا الصـيفية السـن ملة السا سـة بعنـ ان
“تكن ل يــا املعل مــات تالئــم الفتيــات” .مبقــد كــرس ــزء مــا الــدمباة الصــيفية إل ــراء
مناقشات مع العدملد ما النساء اللـ ال كرسـا حيـا ا املهنيـة لتكن ل يـا املعل مـات .مبتسـىن
للفتيــات املشــااكات مناقشــة كيفيــة إح ـراز النجــاق ا جمــال تكن ل يــا املعل مــات مبإمكانيــة
حتقيق اإلجنازات ا هذا اجملال أمب كيفية اجلمع بني احلياة املهنية ا جمال تكن ل يـا املعل مـات
مبحيا ا اخلاصة مباألسرملة.
املا ة 11
تدابري القضاء على التمييز ضد املرأة ا س ق العمل
 - 141تدعم سياسة العمالة الفعالة العمل لبع ال قِّ ـ الصـل املعنـ ن “ال ظـائف
ـ هـذا الصـل التكـاليف املتصـلة
اليت تعـ بـالنفع علـى الصـعيد اال تمـاعي” .مبتسـد
بــاأل ا إىل أابــاب العمــل .ففــي حالــة ت ظيــف أشــخاص للعمــل لــبع ال قــِّ ملتلقــى اب
العمل منحـة تضـاهي أ ـ ا ت ظيـف شـخص للعمـل ـ ال ال قـِّ .مبمت إعـالم أابـاب العمـل
ــذه اإلمكانيــة عــا رملــق مكت ـ العمــل ا اجلمه املــة التشــيكية .مبمت ـ هــذا التــدبري
ت ظيف  4 300شخص ما األشخاص الباحثني عا عمـل للعمـل لـبع ال قـِّ اعتبـااا مـا
آ اا مااس  2013مبلغاملة هناملة حزملران مل نيه 2014.
 - 142مبملقـ م الصــندمبق اال تمــاعي األمبامب اعن بإعـدا برنــام تشــغيل آخـر للفتــرة مــا
عام  2014إىل عـام “ 2020برنـام تشـغيل املـ اا البشـرملة”) الـذي ملركـز بصـفة خاصـة
أملضا علـى مسـ لة املسـامباة بـني اجلنسـني .مبتعمـل ال حـدة املعنيـة باملسـامباة بـني اجلنسـني مـة
لت فري املعل مات عا هذا ال نام لإل ااات د استخدام امل اا على أمثـل مب ـه مـا أ ـل
النه ا ب قصى قدا لكا باإل اا املؤسسي للمسامباة بني املرأة مبالر ل.
__________
 )40للحص ل على مزملد ما املعل ماتو انظر تقرملر أمـني املظـامل :التقرملـر النـهائي املتعلـق بنتـائ التحقيـق .متـاق علـى:
.http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Kauzy/prace/81-2012-DIS-ZO-ZZ.pdf
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 - 143مبتركــز احلملــة الــيت تق ـ م ــا مبزااة العمــل مبالشــؤمبن اال تماعيــة بعن ـ ان “متابعــة
أح ال األسرة مبالعمل” علـى الت فيـق بـني العمـل مباحليـاة األسـرملة.مبقد نفـذ هـذا املشـرمبع ا
الفترة ما عام  2011إىل عام  2014مبشااكِّ فيه مثان شركات مبثالثـة لـثلني عـا إ ااات
عامة مبثـالث منظمـات ال ـد إىل الـرب مبمنظمـة مسـا ة مباحـدة .مبمتثـل اهلـد الرئيسـي
للدااسة ا إجيا ثقافة ق امها مراعاة األسرة مبتنميتها على أفضل مب ه مببدء مناقشـات تفضـي
إىل مبضــع تــدابري لــدعم الت فيــق بــني األســرة مباحليــاة املهنيــة .مبقــد أ ى لــل إىل زملــا ة حتفيــز
امل ـ ظفني مب عــم املصــاحل االقتصــا ملة للشــركات املنظمات .مبفيمــا ملتعلــق بــالت فيق بــني العمــل
مباحلياة األسرملةو تبذل اجله لتشجيع أاباب العمـل علـى القيـام بـدمبا أكثـر نشـا ا ا إتاحـة
أن اع وتلفة ما التدابري .مبما الضرمباي أملضا تشجيع احل اا اال تماعي مباملفامبضـة اجلماعيـة
لا ملسهم ا حتقيق املسامباة بني اجلنسني ا س ق العمل.
 - 144مبتق م سـلطات التفتـيت العمـايل راقبـة مسـ لة مراعـاة احلـق ا املسـامباة ا املعاملـةو
ا ا لل احلق ا تلقي أ ر متسامب لقاء عمل متسامب أمب العمل املتسـامبي القيمـة .مبللحصـ ل
على مزملد مـا املعل مـات بشـ ن عـد البالفـات الـيت مت التحقـق منـها مبعـد الغرامـاتو انظـر
الفقرة 34.
 - 145مببلـ مســت ى فج ـ ة األ ـ ا بــني الر ـل مباملــرأة ا اجلمه املــة التشــيكية  21,6ا
املائــة ا عــام  2011حس ـ إحصــاءات املكت ـ اإلحصــائي لالحتــا األمبامب  .مبميثــل لــل
ا فاضا ا املست ى الذي كانِّ عليه هـذه الفجـ ة ا عـام  2010مبهـ  25,5ا املائـةو أي
عــدل  3,9نقطــة مئ ملــة .مبال تــزال فج ـ ة األ ـ ا بــني الر ــل مباملــرأة ا مجيــع مبل االحتــا
األمبامب ضئيلة مبال تتجامبز  16,2ا املائة .إال أن الفرق ا فج ة األ ا بني الر ـل مباملـرأة
ا اجلمه املة التشيكية بل و مقاانة بالفترة السابقةو املرتبة الرابعة بعد است نيا مبالنمسـا مبأملانيـا
بعد أن كان ا ثاين أعلى مرتبة .)41
 - 146مبا عام 2014ومبعلى فراا مبل أخرىومت االحتفال للعام اخلامس بـ “مل م املسـامباة
ا األ ا” الدمبيل الذي نظمته ا اجلمه املة التشيكية املنظمة فـري احلك ميـة “نسـاء أعمـال
مبمهنيــات بــراع” .مبملتــي االحتفــال ــذا الي ـ م للزائ ـرملا املشــااكة ا املــؤمترات مباال تمــاع
دملرات مبصاحبات مشااملع حققا النجـاق مـا وتلـف امليـا ملا مباالسـتفا ة مـا اإلاشـا ات.
مبا العام املاضيو قدمِّ مبزااة العمل مبالشؤمبن اال تماعية عما ماليا هلذه املناسبة.
__________
 )41التقرملر املتعلق باحلالة ا مبل االحتا األمبامب  -فج ة األ ا بـني الر ـل مباملـرأة لعـام  2012متـاق علـى:
.http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_en.htm
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 - 147مبمل اصل القطاع الذي ال ملهد إىل الرب االضـطالع ب نشـطة ا هـذا اجملـال أملضـا.
مبمــا األمثلــة علــى لــلو النشــا الــذي تق ـ م بــه منظمــة “ ااســات بش ـ ن اجلنســني” الــيت
ال ــد إىل الــرب الــيت تلقــِّ ا عــام  2014عمــا مــا برنــام لتقــد املــن أنشـ ته مبزااة
العمل مبالشؤمبن اال تماعية لدعم األنشطة الرامية إىل حتقيق املسامباة بني اجلنسني اليت تضـطلع
ــا املنظمــات فــري احلك ميــة الفقــرة  .)27مبتعــد املنظمــة مركــزا لت ـ فري املعل مــات ا جمــال
التمييز ا س ق العملو إىل ان قيامها ب م ا أخرىومبتضـطلع بطائفـة مباسـعة مـا األنشـطة
امل هة للجمه ا.
 - 148مبملعمل الشركاء ا امليـدان اال تمـاعي بشـكل مكثـف أملضـا مـا أ ـل القضـاء علـى
التمييز بني اجلنسني مبحتقيق املسامباة بني الر ل مباملرأة .مبا هذا السياقو ميكا اإلشـااة بصـفة
خاصة إىل األنشطة اليت تضطلع ا اللجنة املعنية بتكافؤ الفرص التابعـة الحتـا نقابـات العمـال
التشـيكي مباملـ ااا الــيت نشـرت ا عـام  2013نســخة دملـدة مـا نشــرة ترمبجييـة ـد إىل
تشجيع امل ظفني مبالعمال على التنبيه إىل املمااسات التمييزملة ا مكان العمل مبم ا هتها.
 - 149مبجيــري املكت ـ اإلحصــائي التشــيكي ااســة استقصــائية للق ـ ى العاملــة منــذ عــام
 .1992مبتعد البيانات املتعلقة بساعات العمل ا األسب ع ما املعـاملري اهلامـة ا جمـال الت فيـق
بــني العمــل مباحليــاة األس ـرملة .فمعــدل ســاعات العمــل ا األســب ع ه ـ  40,8ســاعة .مبتبل ـ
ســاعات عمــل الر ــل عــا ة  42,3ســاعة ا األسـب ع  43,0ســاعة للعــاملني ـ ال ال قــِّ
مب  21,2ســاعة للعــاملني لــبع ال قــِّ) ا حــني تبل ـ ســاعات عمــل املــرأة  38,8ســاعة ا
األسب ع  40,7ساعة مب  21,3ساعة)  .)42مبمبفقا للدااسة االستقصائية ا او تشـكل النسـاء
نســبة  70,4ا املائــة مــا األشــخاص الـذملا ملعمل ـ ن لــبع ال قــِّ .مبتتــرامبق أعمــاا معظــم
النســاء اللـ ال ملعملــا لــبع ال قــِّ مــا  30إىل  44عامــا مباألمــر اتــه ملنطبــق علــى الر ــل.
مبالقطاعات اليت ملعمل فيها معظم األشخاص لبع ال قـِّ هـ البيـع باجلملـة مبجتـااة التجزئـة
مبتصـــلي الســـيااات مباخلـــدمات مباملبيعـــات .مبال خيتلــف ال ضـــع بالنســـبة للر ـــل مباملـــرأة ا
هذه اجملاالت.
قان ن العملو لرب العمـل مبامل ظـف التفـامبا بشـ ن ائفـة عرملضـة
 - 150مبجي زو
ما أشكال العمل املرنةو مثـل :العمـل لسـاعات أقـل مبفـري لـل مـا ال سـائل املناسـبة لتنظـيم
مبقِّ العمل؛ مباملرمبنة ا حتدملـد أمبقـات العمـل؛ مبالعمـل مـا املـ ل زئيـا أمب كليـا العمـل ا
امل ل)؛ مبالعمل ما بعد التعامبن ما بعد مبالعمل ما بعد)؛ مباالتفاق بشـ ن العمـل الـذي ملـتم
__________
 )42الدااســـــ ـة االستقصـــــــائية للقـــــ ـ ى العاملـــــــة  -العمالـــــــة مبالبطالـــــــة لعـــــــام  2012متاحـــــــة علـــــــى:
.http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/p/3115-13
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القيــام بــه خــااج املكت ـ مبالعالقــة ا العمــل أي االتفــاق بش ـ ن العمــل مببش ـ ن اخلــدمات؛
مبحساب ساعات العمل أمب تقاسم العمل.
 - 151مبأشــكال العمــل لــبع ال قــِّ ا اجلمه املــة التشــيكية أقــل شــي عا ب ــه عــام مــا
بلدان أخـرى ا االحتـا األمبامب و إال أننـا جيـ أال ننسـى أن العمـل لـبع ال قـِّ لـيس هـ
اخلياا ال حيد ألشكال العمـل املرنـة .مبتـبني النتـائ الـيت مت الت صـل إليهـا ا بلـدان أخـرى أن
ااتفاع معدل العمل لبع ال قِّ ملـؤثر سـلبا ا فجـ ة األ ـ ا بـني الر ـل مباملـرأة .لـذاو مـا
الضرمباي التركيز على عم ت خي مرمبنة أك بصفة عامـة مـع ضـمان اسـتقراا سـ ق العمـل
بدال ما التركيز فحس على العمل لبع ال قِّ.
 - 152مباألخــذ ب شــكال العمــل املرنــة نشــا ملــدعم باســتمراا ا إ ــاا املشــااملع الــيت مي هلــا
الصـندمبق اال تمــاعي األمبامب  .مبمـا األمـ ا الـيت تلقــى الـدعم بصــفة خاصـة تنظــيم أشــكال
العمل املرنة مبالتحقق ما دمباها ا املمااسة العمليـة؛ مبتطـ ملر تثقيـف أابـاب العمـل مبتقـد
احل افز هلم ا جمال املسامباة بني اجلنسني مبالت فيق بني العمـل مباحليـاة األسـرملة مبالت عيـة بشـ ن
أ ية مبضع التدابري للت فيق بني العمل مباحلياة األسرملة مبأ ية تنظيم أشكال العمل املرنة.
 - 153مبملق ـ م املكت ـ اإلحصــائي التشــيكي برصــد مســت ى النشــا االقتصــا ي للمــرأة ا
املنا ق الرملفية .فعلى سبيل املثالو كـان النشـا االقتصـا ي للمـرأة ا املنـا ق الرملفيـة ا عـام
 2012أقــل مــا النشــا االقتصــا ي للر ــل  42,4ا املائــة مقابــل  56,9ا املائــة) مبكــان
معدل بطالة املرأة ا املنـا ق الرملفيـة ا لـل العـام أعلـى مـا معـدل بطالـة الر ـل ا املنـا ق
الرملفية  8,8ا املائة مقابـل  5,9ا املائـة)  .)43مبميكـا أن ملـ ا لـل بـ ن الر ـل ا املنـا ق
اليت ال تت فر فيها فرص عمل كثرية ه عا ة ما ملق م بإعالـة أسـرته مبهـ مـا تتـ فر لـه فـرص
أكـ للعمــل بســب ــابع بعـ القطاعــات الصــناعة مبالزااعــة) .للحصـ ل علــى مزملــد مــا
املعل مات عا حالة املرأة ا املنا ق الرملفية انظر املا ة 14.
 - 154مبتعـد نســاء الرمبمــا مبالنســاء األ نبيــات املقيمــات ا اجلمه املــة التشــيكية مــا أكثــر
النســاء عرضــة للتمييــز املتعــد األمب ــه .مبكمــا ملبــدمب مــا التق ـدملرات اإلحصــائية الــيت أ ر ــا
احلك مــةو بلغــِّ نســبة النســاء مــا مقــدمي لبــات العمــل مــا أفــرا الرمبمــا  52,2ا املائــة
 .)24 979مبملــبني اجل ـدمبل الت ـايل نظــرة عامــة ملشــااكة نســاء الرمبمــا ا األ مبات مبالتــدابري
املستخدمة ا سياسة العمالة الفعالة:
__________
 )43للحص ل على مزملد ما املعل ماتو انظر تقرملر املكت اإلحصائي التشيكيو التركيز على املــرأة مبالر ــل
لعــام  2013علــى اإلنترنـــــِّ) (cit. 03/07/2014) URL:
.http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/t/6D0027D654/$File/1413134437.pdf
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اجلدمبل 7
عد نساء مبا ال الرمبما الذملا ملقدا أهنم شااك ا ا سياسة العمالة الفعالة ا عام 2012
العمةةةةل الةةةةذ
عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد يعةةة ة د بةةةةةالنف ال ظةةةةةةةةةةةةةةا
األشةةةةةةةةةةةخاص علةة ة الصةةةةعيد اهلادفةةةةةة علةةة ة
صعيد اجملتم
املؤهلني للعمل االجتماعي
عد مقـدمي لبـات العمـل
ما أفرا الرمبما

643
265

1 643
598

عد النساء منهم
نسـبة النسـاء املشــااكات ا
سياسة العمالة الفعالة
 9ا املائة
نســـبة املشـــااكة مـــا مجيـــع
األشخاص املسجلني
 1,34ا املائة

عد مقدمي لبات العمل املسجلني مـا
أفرا الرمبما
عـــــد خطـــــط العمـــــل الفر ملـــــة الـــــيت
استكملِّ
عــد املشــااكني ا العمــل الــذي ملعــ
بالنفع على الصعيد اال تماعي
عــد املـ ظفني ا ال ظــائف اهلا فــة علــى
صعيد اجملتمع
عد املشااكني ا مباات الت هيل
عــــد املشــــااكني ا األ مبات األخــــرى
لسياسة العمالة الفعالة
عد املشااكني ا برام املش اة
عد املشااكني ا فرا ى ال ام اإلقليمية

233
97

بةةةةرامد ت ةةةةد
املش رة

األدوات
األخرى

خطةةةةة العمةةةةةةل
الفردية

2 096
908

628
276

16 985
8 364

 23,14ا املائة  3,28ا املائة

 29,52ا املائة  8,84ا املائة

 0,48ا املائة

 1,31ا املائة

 3,43ا املائة

 4,37ا املائة

اجملم ع

الرجال

النساء

 35,45ا املائة

النسةةةةبة املئ يةةةةة النسةةةةبة املئ يةةةةة
للنساء
للرجال

47 854

22 875

24 979

47,8

52,2

16 985

8 621

8 364

50,8

49,2

1 643

1 045

598

63,6

36,4

233
643

136
378

97
265

58,4
58,8

41,6
41,2

628
2 096
1 460

352
1 188
838

276
908
622

56
56,7
57,4

44
43,3
42,6

معدل جناق مقدمي لبات العمل ما أفرا الرمبما ا قطاعات س ق العمل كل على حدة
جمم ع الرجال
اجملم ع
الر ال
النساء

 11,4ا املائة
 64,8ا املائة
 35,2ا املائة

5 468
3 544
1 924

النسبة املئ ية من النساء والرجال
 57,7ا املائة
 65,6ا املائة
 34,4ا املائة

3 143
2 063
1 080

النسبة املئ ية من النساء
 42,3ا املائة
 63,7ا املائة
 36,3ا املائة

2 325
1 481
844

املصدر :مكت احلك مة مبمكت اجمللس املعين بشؤمبن األفرا املنتمني إىل الرمبما
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 - 155تــرتبط مســ لة ت ظيــف نســاء الرمبمــا مباملهــا رات ااتبا ــا مبثيقــا ســ لة مبكــاالت
الت ظيــف .ف فقــا لتقرملــر االجتــاا باألشــخاص لعــام  )44 2013الــذي تصــداه ســن ملا حك مــة
ال الملات املتحدة مبالذي ملشـكل أ اة بل ماسـية هامـة إلشـرا حك مـات أخـرى ا مكافحـة
االجتــاا بالبشــرو تعــد مبكــاالت الت ظيــف املصــدا الرئيســي لالجتــاا بالبشــر ا البلــد .مبملؤكــد
التقرملر أملضا أن حك مة اجلمه املة التشيكية متتثـل علـى حنـ تـام للمعـاملري الـدنيا للقضـاء علـى
االجتاا .مبملرح التقرملر بصفة خاصة باعتما ق انني مبق اعـد دملـدة ا جمـال االجتـاا بالبشـر
مبتنظيم احلك مة أل اء مبكاالت الت ظيف مبإخضـاع األشـخاص االعتبـااملني للمسـاءلة اجلنائيـة
مبزملا ة األم ال املقدمة للمنظمات فري احلك مية اليت تقدم خدمات ا تماعية لضحاملا االجتاا.
 - 156مبتت ـ ىل مبزااة الداخليــة بصــفة أساســية ا ال قــِّ احلــايل مســؤمبلية برنــام اهلجــرة
مبإ مــاج األ ان ـ منــذ مت ز مل ليــه 2008و مت نق ـل املســؤمبلية عــا املس ـ لة املرتبطــة بتنســيق
سياسة إ ماج األ ان ما مبزااة الداخلية مبمبزااة العمل مبالشؤمبن اال تماعية بناء علـى قـراا
أصداته احلك مـة) مبملشـاا ا لـل بصـ اة فعالـة العدملـد مـا املنظمـات فـري احلك ميـة الـيت
تقدم املعل مات مبأ مبات حمد ة لإل ماج بنجاق ا إ اا برام التدامل اليت ت فرها.
 - 157مبا عام  2000مبعلـى فـراا مفهـ م “أمبل ملـات احلك مـة مبإ راءا ـا لكفالـة تكـافؤ
الفـــرص للمـــرأة مبالر ـــل”و مت اعتمـــا “مفهــ م إ مـــاج األ انــ ” ملشـــاا إليـــه فيمـــا بعـــد
بــــ “املفهـ م”) الــذي بل اتــه مبزااة الداخليــة مبالــذي تشــاا فيــه منــذ البداملــة إ ااات أخــرى
مبشـركاء آخـرمبنو مببصــفة خاصـة مــا القطـاع الــذي ال ملهـد إىل الــرب  .مبملـبني املفهـ م أن
إ مــاج األ انــ مســ لة معقــدة متــس جمــاالت عــدة .مبا عــام  2011اعتمــدت احلك مــة
التشيكية مفه ما دملدا ه “مفه م إ ماج األ ان  -العيت معا” .مبتقدم التقـااملر املتعلقـة
بتطبيق املفه م سن ملا إىل احلك مة مبت افق احلك مة التشيكية سن ملا علـى إ ـراء دملـد لتطبيـق
املفه م ا السنة التالية .مبترتبط مس لة اهلجرة أملضا بـــ “االستراتيجية ال نية ملكافحـة االجتـاا
بالبشر ا اجلمه املة التشيكية للفترة .”2015-2012
 - 158مبقد اكزت اللجنـة املعنيـة باإل ـاا املؤسسـي لتكـافؤ الفـرص للمـرأة مبالر ـل التابعـة
للمجلــس مباجمللــس املعــين سقــ ق اإلنســان التــابع للحك مــة مبأمــني املظــامل مباملنظمــات فــري
احلك ميــة ا األع ـ ام  2014-2012علــى مس ـ لة الت ـ مني الصــحي للمهــا رملا املقــيمني ا
اجلمه املة التشيكية .مبملعد عدم مش ل فئات معينة ما املها رملا املقـيمني بصـفة قان نيـة لفتـرة
تزملــد عــا  90مل مــا ا إقلــيم اجلمه املــة التشــيكية بنظــام التـ مني الصــحي العــام أكـ مشــكلة
مل ا ههــا نظــام الت ـ مني ا ال قــِّ احلــايل .فه ـؤالء األشــخاص ملعتمــدمبن علــى نظــام الت ـ مني

__________
 )44تقرملر االجتاا باألشخاص متاق على اإلنترنِّ على:
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التجااي الذي مل فر مسـت ى أ مـا املزاملـا الـيت مل فرهـا التـ مني الصـحي العـام .مباملهـا رات
ها أشد حرمانا ما املها رملاو مبفاصة مـا حيـمل تـ فري الرعاملـة فيمـا ملتعلـق بـ مراا النسـاء
مبال ال ة .مبقد اختذ اجمللس احلك مي املعين سق ق اإلنسان ا  7تشرملا األمبل أكتـ بر 2013
قــرااا بش ـ ن امل ض ـ ع عــا فيــه ائيســة اجمللــس إىل تقــد مقتــرق للحك م ـة لشــم ل الفئــات
املستضعفة ما املها رملا بنظام الت مني الصحي العام ا أقرب مبقِّ لكا.
 - 159مبا  26حزملران مل نيــه 2014و قـــدمِّ جمم عـــة مــا النــ اب مشـــرمبع قـــان ن إىل
جملــس الن ـ اب بش ـ ن ت ـ فري ت ـ مني صــحي خــاص لأل ان ـ املقــيمني ا اجلمه املــة التشــيكية
ملفرا على األ ان املقيمني ا اجلمه املة التشيكية احلص ل على ت مني صحي خاص .مبقـد
)45
تعرا املقترق بصيغته احلالية لالنتقا ما القطاع الذي ال ملهد إىل الـرب مبأمـني املظـامل
مببع السلطات احلك مية .مبا  21مت ز مل ليه  2014أبدت احلك مة اعتراضـا مباحـدا علـى
املقترق كرت فيه أسبابا منـها أن املقتـرق ال ملتفـق مـع قـان ن االحتـا األمبامب مبملـ حي بعـدم
تسامبي حق ق مبمبا بات املؤما مباملؤما عليه ـا ملكفـل مصـلحة شـركات التـ مني .مب كـرت
احلك مةو ا الرأي الذي أبدتهو أن مشرمبع القان ن بصيغته احلالية ال ملتفـق مـع املفهـ م احملـد
للت ـ مني الصــحي لأل ان ـ ا اجلمه املــة التشــيكية الــذي ملت ـ خى مش ـ ل اخلــدمات الصــحية
بالت مني الصـحي العـام أمب التـ مني الصـحي اخلـاص أمب قيـام احلك مـة مباشـرة بتسـدملد تكـاليف
اخلدمات ا بع احلاالت .مبأمـرت احلك مـة أملضـاو ا الـرأي الـذي أبدتـهو بـ ن ملقـ م مبزملـر
الصحة مبمبزملر الداخلية مبمبزملر املالية مبالنائ األمبل لرئيس ال زااء للشؤمبن االقتصا ملة بـإ راء
حتليـــــل ملســـ ـ لة التـــ ـ مني الصـــــحي لأل انـــ ـ مبتقدميـــــه إىل احلك مـــــة سلـــ ـ ل  31آب
أفسطس  .2014مبقد سح مقدم الطل مشرمبع القان ن املتعلق بالتـ مني الصـحي اخلـاص
لأل ان املقيمني ا اجلمه املـة التشـيكية ا القـراءة األمبىل الـيت أ رملـِّ ملشـرمبع القـان ن ا
جملس الن اب.
 - 160مبقد بل اجملم ع الكلي للمشـااملع الـيت تلقـِّ الـدعم ا الفتـرة  2013-2007مـا
الصــندمبق اال تمــاعي األمبامب  35مشــرمبعا ملتعلــق باملهــا رملا مبالال ــئني مببلغــِّ القيمــة
اإلمجاليـــة للـــدعم  195 943 876ك امبنـــا تشـــيكية ا جمـــالني مبي أمبل ملـــة ـــا اإل مـــاج
اال تماعي مبالتعامبن الدمبيل .مبتركز معظم املشااملع على تقـد املشـ اةو مبفاصـة فيمـا ملتعلـق
بالعمالة مباملش اة القان نية مبتعلـيم اللغـة التشـيكية مباألنشـطة التعليميـة مبتعـامبن املنظمـات الـيت
ال د إىل الرب مع جمالس البلدملات مبفري لل.

__________
 )45البيان الذي أ ىل به أمني املظامل بش ن اف مشرمبع القان ن املتعلق بالت مني الصحي اخلـاص لأل انـ متـاق
علـــى اإلنترنـــِّ علـــىhttp://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/navrhovany-zakon-o- :
zdravotnim-pojisteni-cizincu-je-spatny-a-strani-pojistovnam/
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 - 161مبتركز معظم املشااملع بصـفة عامـة علـى فئـات مسـتهدفة مـا املهـا رملا مبن متييـز
على أساس نـ ع اجلـنس) .مبملـز ا التركيـز علـى فئـة املهـا رات ا مشـرمبع “تكـافؤ الفـرص
على أعتاب األسـر التشـيكية” الـذي ملركـز علـى م ضـ ع النسـاء األ نبيـات العـامالت لـدى
األسر املعيشية التشيكية ا منطقـة ب هيميـا ال سـطى الـيت اخـتريت لتنفيـذ املشـرمبع التجـرمليب.
مبملستند املشرمبع إىل اجله املبذمبلة لكفالة املسامباة ا احلق ق مبالفرص للنسـاء األ نبيـات ا
س ق العمل مباجملتمع .مبملضـم املشـرمبع أملضـا القيـام سملـة عامـة لصـاحل فئـة معينـة مـا النسـاء
األ نبيات مبتقد مساعدة مهنية هلا عا رملق تقد املش اة القان نية مباال تماعية.
 - 162مبمــا املشــااملع األخــرى الــيت تركــز علــى املهــا رملا مشــرمبع “العمــال األ انـ ا
س ق العمل” الذي ملرمي إىل بدء مناقشـة عامـة لتنـامبل م ضـ ع سـالمة األ انـ ا أمـاكا
العمل الذي هظر التطرق إليه احل ا ث ا أماكا العمل مباألمـراا املهنيـة) مبحتقيـق املسـامباة
ا احلق ق لأل انـ ا سـ ق العمـل عـا رملـق تنميـة التعـامبن علـى الصـعيد الـدمبيل ا هـذا
اجملال ع شبكات حملية .مبسيتم التركيز بصفة خاصة على النساء األ نبيـات ا سـ ق العمـل
حيمل إهناو ا ض ء جتااب مقدمات لبات العملو ا مبضع أس أ ما األ ان الذك ا.
 - 163مبملهــد مشــرمبع “أمبقف ـ ا العنــف املـ يل بــني األشــخاص املنــتمني إىل فئــات عرقيــة
أخــرى  -إجيــا ســبل مبتقنيــات دملــدة ا إ ــاا التعــامبن مــع االحتــا األمبامب ” إىل تط ـ ملر
منهجية للعمل مع األ ان املقيمني ا اجلمه املة التشيكية مبأ فـاهلم مبالعمـل مـع األشـخاص
املعرضني للعنف امل يل .مبملهد املشرمبع إىل تطبيـق املنهجيـة ا نظـام العمـل مـع األشـخاص
املستضــعفني مبتقــد مســـاعدة نفســية مبا تماعيـــة مبقان نيـــة خاصــة لألشـــخاص املنـــتمني إىل
فئات مستهدفة.
 - 164مببدأت ا السن ات القليلة املاضية مناقشة بش ن الت فيـق بـني العمـل مباحليـاة اخلاصـة
مباحلياة األسرملة فيما ملتعلـق سـ لة اعاملـة الطفـل ا مرحلـة مـا قبـل الدااسـة .مبمبفقـا للبيانـات
املستمدة ما مبزااة التعليمو فإن عد لبات االلتحاق برملاا األ فال ملز ا با را منذ العـام
الدااسي  .2006 2005مبقد ملدل لل على احلالة فري املرضية القائمة ا هذا اجملـال إال أنـه
ا ال قِّ اته هتمل أن ملك ن قد أسم تفسري هذه البيانـات حيـمل إن املمثـل القـان ين للطفـل
ب سعه تقد أكثر ما ل مباحد مبأصب تقد لبات مز مب ة أمرا شائعا بشكل متزاملد.
 - 165مبمبافقِّ احلك مةو ا إ اا اجملم عات املعنيـة بالطفـلو ا القـراا  607الـذي اختذتـه
ا  22آب أفســطس  2012علــى مشــرمبع القــان ن املتعلــق بت ـ فري خــدمات الرعاملــة للطفــل
مبتعـــدملل القـــ انني املتصــــلة بــــذلل مبمبافـــق جملــــس النـــ اب علــــى املقتــــرق ا  23أمللـــ ل
سبتم  .2014مبملنبغي أن تقدم اجملم عات املعنية بالطفل حـال بـدملال ا جمـال اعاملـة الطفـل.
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مبباإلضــافة إىل تع ـدملل القــان ن املتعلــق بض ـرملبة الــدخل ملعــدل مشــرمبع القــراا أملضــا التــدابري
الضرملبية املراعية لألسرةو مثل خف الضرملبة على تكـاليف أابـاب العمـل فيمـا ملتصـل بتقـد
خـــدمات الرعاملـــة أل فـــال املـ ـ ظفني العـــاملني لـ ـدملهم مبخفـ ـ ضـ ـرملبة الـــدخل لل الـ ـدملا
اللـذملا هصــالن علــى خــدمات اعاملــة الطفــل سيــمل تتــاق هلــم إمكانيــة خ ـ ل س ـ ق العمــل
أمب الع ة إليه.
 - 166مبا عام 2014و بـدأت بالفعـل جمم عـات معنيـة بالطفـل مبفريهـا مـا مرافـق اعاملـة
الطفــل العمــل ا العدملــد مــا ال ـ زااات مبزااة العمــل مبالشــؤمبن اال تماعيــة مبمبزااة الــدفاع
مبمبزااة الصناعة مبالتجااة مبمبزااة اخلاا يـة مبمبزااة املاليـة) .مببـدأت بعـ اإل ااات األخـرى
التحضري إلقامة مرافق لرعاملة الطفل أل فال امل ظفني العاملني لدملها.
 - 167مبما التغريات اهلامة للغاملة اليت أ ى إليهـا تعـدملل القـان ن املتعلـق بالـدعم اال تمـاعي
الذي تقدمه الدمبلة ا عام  )46 2011إتاحة إمكانية التحـاق األ فـال اعتبـااا مـا سـا الثانيـة
بدمبا احلضانة مباملاا األ فال مبفريها ما املرافـق املماثلـة مبن فـرا حـدمب زمنيـة مب مبن أن
ملفقـد ال الـدان احلـق ا احلصـ ل علـى عـالمبة لرعاملـة الطفـل حـىت مبقـِّ إ ـراء هـذا التعـدملل
مل ملكا قدمبا األ فال الذملا هـم مبن سـا الثالثـة الـدمبام ا مبا احلضـانة مباملـاا األ فـال
ألكثر ما مخسة أملام ا الشـهر) .مب ـرى أملضـا حتـدململ للقاعـدة املتعلقـة باأل فـال الـذملا هـم
مبن سا الثانية مببإمكاهنم اعن الـدمبام ا مبا احلضـانة مباملـاا األ فـال مبفريهـا مـا املرافـق
املماثلة ملدة تصـل إىل  46سـاعة ا الشـهر التقـ ميي مبن أن ملفقـد ال الـدان احلـق ا احلصـ ل
على عالمبة اعاملة الطفل .مبهذا التغيري ملنط ي بصفة أساسـية علـى مـا ملسـمى سسـاب ال قـِّ
الذي ملتي ل الدي الطفل الذي مل ملبل سا الثانية االستفا ة ما لل بالطرملقـة الـيت تالئمهمـا
ا الشهر ال احد .مبقد بدأت اللجنة املعنية بالت فيق بني العمل مباحلياة اخلاصة مباحليـاة األسـرملة
مناقشة مس لة العمل سساب ال قِّ ا عام 2010.
 - 168مبا مت ز مل ليه 2014و أنش ت مبزااة التعلـيم صـندمبقا لـدعم تطـ ملر قـداات املـاا
األ فــال مباملــدااس االبتدائيــة .مبملتمثــل اهلــد األساســي لتط ـ ملر القــداات ا نظــام التعلــيم
اإلقليمي ا إقامة نظـام لتقـد الـدعم علـى املـدى الط ملـل فيمـا ملتصـل باالجتاهـات الدميغرافيـة
مباحتيا ات س ق العمل .مبملرتبط بدء تنفيذ ال نام بتم ملـل مـا مبزااة التعلـيم ااتبا ـا مبثيقـا
__________
 )46أ خل ا عـام  2011تعـدملل بشـ ن مسـا ة أمبليـاء األمـ ا علـى القـان ن اقـم  1995 117املتعلـق بالـدعم
اال تماعي الذي تقدمه الدمبلـة .مبمت تعـدملل لـل بالقـان ن اقـم  2011 364مببصـفة خاصـة بالقـان ن اقـم
 .2011 366مببــدأ نفــا التع ـدملالت ا  1كــان ن الثاين ملن ـاملر  2012مبهــي ختــص ت ـ خي قــدا أك ـ مــا
املرمبنة ا حتدملد العالمبات لل الدملا.
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بــإ ااة عــم قــداات بــرام التعلــيم اإلقليميــة مــا أب ـ اب أخــرى مــا ميزانيــة الدمبلــة مببــرام
التشغيل املقبلة اليت مت هلا الصنا ملق اهليكلية لالحتا األمبامب .
 - 169مبملنبغــي مبضــع خطــة عمــل ا إ ــاا مشــرمبع “إعــدا خطــة العمــل املتعلقــة بتحقيــق
الت ازن ا متثيل املرأة مبالر ل ا م اقع صنع القـراا مبفـري لـل مـا املسـائل املرتبطـة بـذلل”
الذي مي له برنـام PROGRESSالتـابع للمف ضـية األمبامببيـة انظـر أملضـا الفقـرة  )117الـذي
ملسـتهد الشــركات ا ــزء منــه مبسـ ق العمــل عم ما.مبســيؤ ي هــذا اجلــزء مــا اخلطــة إىل
إجيــا أ مبات تعــاجل ا املقــام األمبل التمييــز الرأســي بــني اجلنســني ا ســ ق العمــل مبتقــد
الت صيات ذا الش ن .إال أنه ملنبغي أن تؤ ي بعـ األ مبات إىل القضـاء علـى التمييـز األفقـي
بني اجلنسـني .مبملنبغـي أن تـ فر خطـة العمـل بصـفة خاصـة أ مبات إجيابيـة حلفـز أابـاب العمـل
على تطبيق مبا ئ التن ع ا اجملالني التشرملعي مبفري التشـرملعي علـى حـد سـ اء) مبأن تتضـما
الت صــية ب ضــع آليــات مؤسســية لتهيئــة الظــرمب الالزمــة لزملــا ة متثيــل املــرأة ا سـ ق العمــل
ا اجملــالني التش ـرملعي مبفــري التش ـرملعي علــى حــد س ـ اء) مبأن ت ـ فر الســبل لتهيئــة الظــرمب
اال تماعيــة الســتبعا الع امــل الثقافيــة ا إ ااة الشــركات .مبملت قــع االنتــهاء مــا مبضــع خطــة
العمل ا عام .2015
تدابري منع التمييز ضد املرأة بسب

الزمباج أمب األم مة

 - 170ميثل تعدملل قان ن العمل بالقـان ن اقـم  2011 365الـذي بـدأ سـرملانه اعتبـااا مـا
 1كان ن الثاين ملناملر  )2012تغيريا إجيابيا آخـرو حيـمل إن امل ظـف لـا ملفقـد حقـه ا التمتـع
باإل ــازات الــيت مل تؤخــذ بســب تعااضــها مــع إ ــازة األم مــة أمب اإل ــازة املرضــية .مبإ ا
مل ملتسا للم ظف التمتع بإ ازته االعتيا ملة جي علـى اب العمـلو مبفقـا للفقـرة  2مـا املـا ة
 218ما قان ن العملو من امل ظف إ ـازة اعتيا ملـة سيـمل ميكنـه التمتـع ـا قبـل هناملـة السـنة
التق مييــة التاليــة .مبإ ا مل ملتســا مــع لــل التمتــع باإل ــازة االعتيا ملــة ا الســنة التق مييــة التاليــة
بســب عــدم قــداة امل ظ ـف بصــفة مؤقتــة علــى العمــل أمب بســب إ ــازة األم مــة أمب اإل ــازة
املرضية ملتعني على اب العمـل مبفقـا ألحكـام الفقـرة  4مـا املـا ة  218مـا قـان ن العمـل أن
هد فترة اإل ازة االعتيا ملة بعد زمبال هذه الع ائق .مبقد أ ى لل إىل نش ء ائفة أك مـا
األسباب اليت تستدعي من اإل ازة بعد زمبال الع ائـق الـيت حتـ ل مبن عمـل امل ظـف .مبحـىت
 31كان ن األمبل ملسم  2011مل ملطبق هذا اخلياا إال على إ ازة اعاملة الطفل.
 - 171مبقد أ ى لل إىل إزالة أحد الفرمبق فري امل اة اليت تنط ي عليهـا العمليـة  -تسـ ملة
احلاالت اليت شكلِّ فيها إ ازة اعاملـة الطفـل مـا ناحيـة عائقـا أمـام التمتـع باإل ـازة سـ اء
متتعــِّ ــا م ظفــة بعــد إ ــازة األم مــة أمب م ظــف ا أي مبقــِّ بعــد مبال ة الطفــل حــىت ملبلـ
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الطفل سا الثالثة) مبما ناحية أخرى إ ازة األم مة اليت هي ا فري صاحل املـرأة .فـإ ا مل ملكـا
امل ظف قد استنفد اصيد إ ازاته االعتيا ملة بسـب متتعـه بإ ـازة اعاملـة الطفـل ا الفتـرة الـيت
هق فيها للم ظفة التمتع بإ ازة أم مةو ال ملفقده لل حقـه ا اصـيد إ ازاتـه االعتيا ملـةو ا
حــني أن امل ظفــة تفقــد حقهــا ا التمتــع باإل ــازة االعتيا ملــة إ ا مل تســتنفد اصــيد إ ازا ــا
االعتيا ملة بسب إ ازة األم مة .مبباملثلو هـرم امل ظفـ ن الـذملا مل ملسـتنفدمبا اصـيد إ ـازا م
االعتيا ملة ما احلق ا التمتع ا ا حاالت العجز عا العمل أل ل ملل .)47
 - 172مبفيما ملتعلق ب شكال العمل املرنةو ملبني أحد األحكام الصـا اة عـا احملكمـة العليـا ا
عـام  2014اجتاهــا ال ملـزال نــا اا ا السـ ابق القضــائية مبلكنـه إجيابيــا مـع لــل .فقـد نظــرت
احملكمة العليا ا قضية امرأة أتاق هلا اب العمل إمكانية العمل لبع ال قِّ بسـب اعاملتـها
لطفلها) مبمل ملسم هلا بذلل بعد تقاعد زمالء هلا .مبافضِّ امل ظفة العمـل ـ ال ال قـِّ مبمت
فصلها .مبمبفقـا للحكـم الـذي أصـداته احملكمـة العليـا ا  9مت ز مل ليـه 2014و هـق للم ظفـة
العمل ل قِّ أقصر أمب تنظيم مبقِّ العمل على حن آخر ملناسبها جي ز هلا املطالبة بـه ا احملكمـة
ا حالة عدم تلبية اب العمل لطلبها اعيـة .مبا حالـة افـ اب العمـل تلبيـة لبـها أمب ا
حالة إلغاء قراا السماق بالعمل ل قِّ قصريو ملتعني عليه أن ملبني ا احملكمـة األسـباب القـاهرة
اليت حتـ ل مبن لـل  .)48مبتكمـا أ يـة قـراا احملكمـة العليـا أساسـا ا منـع حـدمبث حـاالت
ملرف فيها اب العمل تلقائيا استيفاء شر قان ين ا حالة ل إحدى امل ظفات اليت ترعـى
فــال مبن ســا اخلامســة عشــرة تنظــيم مبقــِّ العمــل علــى حنـ ملناســبها مبن إبــداء األســباب
العملية مبحىت مبن تقييم أسبابه العملية.
املا ة 12
تدابري القضاء على التمييز ا سياق الرعاملة الصحية
 - 173بــدأ ا  1نيســان أبرملل  2012نفــا القــان ن اقــم  2011 372املتعلــق باخلــدمات
الصــحية مبأحكــام مبشــرمب تـ فري تلــل اخلــدمات الــذي ملــنظم حقـ ق املرضــى بشــكل مباســع
النطاق .مبملليب القان ن االحتيا ات الناشئة عا اتفاقية محاملـة حقـ ق اإلنسـان مبكرامـة الكـائا
البشري فيما ملتعلق بتطبيق علم األحياء مبالط  .مبال ميكـا تقـد اخلـدمات الصـحية للمرضـى
إال افقتــهم احلــرة مباملســتنرية .مبإن احلــاالت الــيت ميكــا فيهــا تقــد اخلــدمات الصــحية مبن
م افقة حاالت حمدمب ة ـدا مبحمـد ة ـ القـان ن .مبهـد القـان ن سـبل تـ فري املعل مـات

__________
 )47للحص ـ ل علــى مزملــد مــا املعل مــاتو انظــر الفقــرة  4مــا املــا ة  218مبالفقــرة  2مــا املــا ة 222و اجلملــة
األمبىل ما قان ن العمل بصيغتها املعدلة ا  31كان ن األمبل ملسم .2011

 )48للحص ل على مزملد ما املعل ماتو انظر قراا احملكمة العليا ال اا حتِّ اقم .21 Cdo 182/2013
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للمـرمل عــا حالتــه الطبيــة مباخلــدمات الصــحية املقترحــة مبمــدى املعل مــات املتاحــة مبشــرمب
امل افقــة مبإمكانيــة افــ تــ فري اخلــدمات الصــحية .مبا إ ــاا تــ فري الرعاملــة الصــحيةوتقدم
اخلدمات الصحية بغـ النظـر عـا نـ ع اجلـنسو مبفاصـة ا احلـاالت الصـحية الـيت ال ختـص
أحــد اجلنســني .مبفيمــا ملتعلــق عاجلــة النســاءو تــدعم اجلمه املــة التشــيكية بالدا ــة األمبىل
إ راءات ال قاملة انظر أ ناه) .مبملتعني على مجيع مقدمي الرعاملـة الصـحية مبضـع نظـام لضـمان
اجل ة مبت مني السالمة ا مرافق الرعاملـة الصـحية مبملـتعني علـى العـاملني ا اجملـال الطـيب تلقـي
تداملبا إلزاميا بالقدا املالئم حس اختصاصا م.
 - 174مبمـــا امل اضـــيع املطرمبحـــة ا ال قـــِّ احلـــايل ا جمـــال الرعاملـــة الصـــحية للمـــرأة ا
اجلمه املة التشيكية مس لة الرعاملـة املتصـلة بـال ال ة .مبقـد أصـدات مجعيـة ـي.إي .بـ اكين
التشيكية لألمراا النسائية مبالت ليد مبا ئ عدة تتصل برعاملة املرأة أثناء احلمل مبالـ ال ة مثـل
مبا ئ تقد الرعاملـة ا املست صـفات ا حـاالت احلمـل الطبيعـي مبمتـزق األفشـية قبـل األمبان
مبال ـ ال ة املت ـ خرة مبمبــا ئ تقــد الرعاملــة لــألم ا اجلمه املــة التشــيكية مبفــري لــل) .مبت ـ يل
اجلمه املــة التشــيكية االهتمــام منــذ زمــا ملــل للرعاملــة ال قائيــة للمــرأة مبالنســاء احل امــل
مباألمهــات .مبجتــرى ســن ملا فح صــات منتظمــة لل قاملــة ملغطــي التـ مني الصــحي تكاليفهــا مبمــا
تلل الفح صات جيـرى فحـص لسـر ان عنـق الـرحم .باإلضـافة إىل لـلو جتـرى فح صـات
للكشف عا سر ان الثدي كل سنتني مبملغطي الت مني الصـحي تكـاليف لـل) للنسـاء لـدى
بل فها سا  45مبللكشـف عـا سـر ان املسـتقيم مبالق لـ ن للنسـاء لـدى بلـ فها سـا .55
مبمنذ عام 2014و بدأت الدع ة ت ه للنساء للقيام ذه الفح صـات بالتعـامبن مـع شـركات
الت مني الصحي.
 - 175مبتعد اجلمه املة التشـيكية مـا البلـدان الـيت حققـِّ أفضـل النتـائ ا العـامل ا جمـال
اعاملة األ فال حدملثي ال ال ة .ف فقا ملنظمة الصحة العامليةو فإن معدل مبفيات الرضع ا فتـرة
مــا ح ـ ل ال ـ ال ة ا اجلمه املــة التشــيكية أقــل بكــثري لــا ه ـ عليــه ا معظــم بلــدان االحتــا
األمبامب  .مبتعد اجلمه املة التشيكية مباحدة ما البلـدان األمبائـل ا أمبامببـا مبالعـامل ب سـره مـا
حيمل ا فاا معدالت ال فيات ا فترة مـا حـ ل الـ ال ة .باإلضـافة إىل لـلو فـإن تكـاليف
اعاملة النساء احل امل ا فترة ما قبل ال ال ة مبا فترة مـا حـ ل الـ ال ةو ـا ا لـل تكـاليف
الرعاملــة أثنــاء ال ـ ال ة ا املستشــفيات املرافــق الطبيــة لألمــراا النســائية مبالت ليــد) مبتكــاليف
الرعاملة ا املست صفات للنساء احل امل منـذ بداملـة احلمـل مشـم لة بالكامـل بالتـ مني الصـحي
العام .مبا حالة اختياا املرأة هلذه الرعاملة ختضـع للمتابعـة مـا إحـدى أ بـاء األمـراا النسـائية
خالل فترة احلمـل ب كملـها .مببعـد إ ـراء الفحـص األمبلو ملقـدا الطبيـ اسـتنا ا إىل السـجل
الصحي مبنتائ الفحص السرملري مدى اخلط اة اليت هتمل أن تتعرا هلا املـرأة أثنـاء احلمـلو
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مبملــتمو بنــاء علــى هــذا التقيــيمو حتدملــد مــا إ ا كانــِّ احلالــة تتطلـ مزملــدا مــا املتابعــة مبحتدملــد
الفترات اليت مللزم إ راء الفح صات فيها .مبا فترة احلمـل تبلـ عـد الزملـااات الـيت تقـ م ـا
املرأة للعيا ة  10إىل 11و مباعتبااا ما األسب ع الـــ  36تبدأ املرأة بزملـااة مرفـق الت ليـد الـذي
ختتااه لل ال ة .مبا اجلمه املة التشـيكية ال جيـري الت ليـد إال ا األمـاكا الـيت تفـي بالشـرمب
التقنية مباملا ملة ال ا ت افرها ا مرافق الرعاملـة الصـحية مبالشـرمب املتعلقـة بـاألفرا العـاملني
فيها اليت هد ها القان ن .مبهـذه هـي الطرملقـة الـيت ملضـما ـا لـألم مبالطفـل احلـق ا احلصـ ل
على أعلـى مسـت ى لكـا مـا الرعاملـة الصـحية مباحلقـ ق األخـرى الناشـئة أساسـا مـا اتفاقيـة
حق ق الطفل.
 - 176مبا  1أملل ل سبتم 2010و بدأ نفـا املرسـ م اقـم 2010 221املتعلـق بالشـرمب
ال ا ت افرها ا املعدات املا ملة مبالتقنية ا مرافق الرعاملـة الصـحية .مبا عـام 2012و حـل
حملــه املرس ـ م اقــم  2012 92املتعلــق بالشــرمب الــدنيا ال ا ـ ت افرهــا ا املعــدات املا ملــة
مبالتقنيـة ا مرافــق الرعاملــة الصــحية مبمراكـز االتصــال للرعاملــة امل ليــة .مبملـنص كــل مــا هـذملا
املرس مني على أم ا عدة منها رملقة جتهيز األ زاء اليت ال تستخدم للت ليـد مـا أمـاكا عمـل
القابالت على أال جتهز عدات باهظة الثما) مب رملقة جتهيز األ ـزاء الـيت جيـري فيهـا الت ليـد
مــا أمــاكا عمــل القــابالت .مبمت حتدملــد املعــدات املطل ـ ب ت افرهــا لضــمان أقصــى قــدا مــا
الســالمة لألمهــات مبامل اليــد اجلــد  .مباعتبــااا مــا  1كــان ن الثاين ملن ـاملر 2014و أصــب مــا
املمكا مش ل الرعاملة اليت ت فرها القابالت بالت مني الصحي أي احلص ل على الرعاملـة الصـحية
أثناء ال ال ة الطبيعية مبالرعاملة الصحية اليت ت فرها القـابالت قبـل الـ ال ة .مبال تقـدم القـابالت
أمب أي هة أخرى خدمات الرعاملة أثناء الـ ال ة إال ا مرافـق وصصـة هلـذا الغـرا  -أي ا
مستشفيات جمهزة بص اة سليمة .مبال ملسـتدعى الطبيـ للت ليـد إال عنـد حـدمبث مضـاعفات
فري مت قعـة .مبهـذا احلـل ملالئـم النسـاء احل امـل اللـ ال ال ملـرفنبو ألسـباب شخصـيةو ت ا ـد
الطبي أثناء ال ال ة .مبما هة أخرىو ملتسىن تـ فري اعاملـة بيـة ف املـة للمـرأة أثنـاء املخـاا
مبللم اليد إ ا لزم األمر.
 - 177مبميكا للمرأة مبالر ل االستفا ة ما الـدمباات التداملبيـة قبـل الـ ال ة الـيت تتـي أملضـا
لل الدملا املعل مات بش ن إمكانية زملااة فـر الـ ال ة مبتـ افر تسـجيالت فيـدمل للت ليـد .مبا
اعمبنة األخريةو أتيحِّ للمرأة أملضا إمكانية احلص ل على املعل مات مـا امل اقـع الشـبكية الـيت
ت ـ فر معل مــات عامــة مبحمــد ة علــى حــد س ـ اء باإلضــافة إىل معل مــات عــا مرافــق الرعاملــة
الصحية .مبميكا لكل امرأة أن ختتـاا بنفسـهاو بنـاء علـى املعل مـات الـيت حتصـل عليهـاو املرفـق
الذي ترف ا زملااته قبل ال ال ة مباملرفق الذي ستلد فيه.
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 - 178مبا عــام 2009و اكــز أمــني املظــامل زملــد مــا التفاصــيل علــى مسـ لة عمــل املرافــق
الصــحية التابعــة للمنظمــات فــري احلك ميــة الــيت ميكــا إ ــراء عمليــات الت ليــد فيهــا ســاعدة
القــابالت .مبا التحقيــق الــذي أ ـراهو مب ــد أن الســلطات اإل ااملــة املســؤمبلة عــا إ ــراءات
التسـجيل تصــرفِّ علــى حنـ وتلــف ا كــل حالــة جتــاه مقــدمي لـ التســجيل حــىت أهنــا ا
بع األحيان لبِّ ال فـاء بشـرمب تتجـامبز الشـرمب املنصـ ص عليهـا ا القـان ن  .)49لـذاو
أبلـ أمــني املظــامل مبزااة الصــحة بضــرمباة اعتمــا تشـرملعات تنفيذملــة حتــد ب ضـ ق الشــرمب
ال اقعية مبالتقنية ال ا ت افرهـا ا املرافـق الطبيـة اخلاصـة مـا هـذا النـ ع مبالشـرمب املتعلقـة
باألفرا العاملني فيها  .)50مباستجابة لذللو اعتمد املرس م املتعلق بالشـرمب ال ا ـ ت افرهـا
ا املعــدات املا ملــة مبالتقنيــة ا مرافــق الرعاملــة الصــحية ا عــام  2010مبمت تعدمللــه باملرس ـ م
املتعلق بالشرمب الدنيا ال ا ت افرها ا املعـدات املا ملـة مبالتقنيـة ا مرافـق الرعاملـة الصـحية
مبمراكز االتصال للرعاملة امل لية.
 - 179مبميكــا للمــرأة ا اجلمه املــة التشــيكية مغــا اة املرفــق بعــد ال ـ ال ة ببضــع ســاعات
أمب حــىت ا مبقــِّ أقــل مــا ال قــِّ امل صــى بــه مبهـ  72ســاعة  )51بعــد ت قيــع مبثيقــة اخلــرمبج
كشــر مســبق .مبقــد نشــرت مبزااة الصــحة ا عــام  2013مبــا ئ ت يهيــة منهجيــة حمــد ة
مل صى بها بالطرملقة اليت ميكـا ـا مغـا اة املستشـفى قبـل ال قـِّ امل صـى بـه مبقـداه 72
ساعة  )52د تعرملف أفرا اجملتمع بشكل أفضل ذه اإلمكانية.
 - 180مبا  12أملل ل ســبتم 2013و عقــد اجمللــس ا تماعــا أصــدا فيــه تعليمــات هليئــة
اإل ااة بتشكيل فرملق عامل دملـد ملعاجلـة مسـ لة املسـامباة بـني اجلنسـني فيمـا ملتعلـق بالت ليـد.
مبملنبغي أن ملركز الفرملق العامل على حالة الت ليد ا اجلمه املة التشـيكية بشـكل شـامل سيـمل
ملتاق لل الدملا حرملة اختياا رملقة مبظـرمب الـ ال ة أمب احلمـل مباملكـان الـذي تـتم فيـه الـ ال ة
أمب احلمل مباختياا الرعاملة أثناء ال ال ة مببعدها .مببسب االنتخابات اليت ـرت جمللـس النـ اب
__________
 )49تقرملــــــــــــــــــــــر التحقيــــــــــــــــــــــقو املر ــــــــــــــــــــــع  2481/2009/VOP/MPمتــــــــــــــــــــــاق علــــــــــــــــــــــى:
http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/STANOVISKA/Zdravotnictvi/Sprava_ve_zdravotnictvi/

.Zprava_porodni_asistentky.pdf
 )50الــــــــــــــــــــــرأي النــــــــــــــــــــــهائيو املر ــــــــــــــــــــــع  2481/2009/VOP/MPمتــــــــــــــــــــــاق علــــــــــــــــــــــى:
http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/STANOVISKA/Zdravotnictvi/Sprava_ve_zdravotnictvi/
Stanovisko_porodni_asistentky.pdf

 )51فترة  72ساعة هي الفترة اليت مل صي ا اخل اء .مبلااسة هذا احلق أمر مترمب للمرأة.
 )52للحص ل على مزملد ما املعل ماتو انظر نشـرة مبزااة الصـحة  2013 8مبهـي متاحـة علـى اإلنترنـِّ علـى:
.http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c8/2013_8527_2793_11.html
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مبتعيني احلك مة اجلدملدة مبنقل أمانة اجمللس مل تكتمـل بعـد اخلطـ ات املناسـبة لتشـكيل الفرملـق
العامل إال أنه سيتم إنشاؤه ا خرملف عام 2014.
 - 181مبفيما ملتعلق بت صييت اللجنة اقم  34مب  35فيما خيـص التعقـيم فـري القـان ينو نـاقت
اجمللــس احلكـ مي حلقـ ق اإلنســان ا اال تمــاع الــذي عقــده ا  9أملاا مـامل  2011مبــا اة
اللجنة املعنية ناهضـة التعـذمل مبفـريه مـا ضـرمبب املعاملـة أمب العق بـة القاسـية أمب الالإنسـانية
أمب املهينة املتعلقة بعمليات تعقيم النسـاء فـري القان نيـة ا اجلمه املـة التشـيكية .مبمبافـق اجمللـس
احلك ـ مي حلق ـ ق اإلنســان ا اال تمــاع الــذي عقــده ا شــبا ف املر  2012علــى الت صــية
املقدمة إىل احلك مة بتع مل مجيع النسـاء اللـ ال أ رملـِّ هلـا عمليـات تعقـيم بطرملقـة والفـة
للقان ن .مبمبفقا للمجلس احلك مي حلق ق اإلنسانو ملنطبق لل على النساء اليت أ رملـِّ هلـا
تلــل العمليــة ا الفتــرة بــني عــام  1972مبعــام  1991مب ـ أحكــام القــان ن الســااي
حينذا هق هلا استالم مبل نقـدي .مبأمبصـى اجمللـس أملضـا بتعـ مل النسـاء اللـ ال مل تسـن
هلـا فرصـة معق لـة للمطالبـة بـالتع مل بـالطرق القان نيـة بسـب انقضـاء فتـرة التقـا م مبمــد ا
ثالث سن ات قبل افع ع ى للحماملة الشخصية.
 - 182مبعلقِّ اجلمه املة التشيكية بالفعـل علـى ت صـيات اللجنـة فيمـا ملتعلـق بـالتعقيم فـري
القان ين ا املعل مات اخلطية اليت قدمتها إىل اللجنة للفترة ما  1تشـرملا الثـاين ن فم 2010
إىل  30حزملران مل نيــه  .2012مبميكـــا ا ال قــِّ الـــراها القــ ل ب نــه عقـــدت ا  2متــ ز
مل ليه  2014اجللسة االفتتاحية للفرملق العامل املشتر بني اإل ااات املنش حدملثا املعـين سـ لة
التعقيم فري القان ين الذي ملعد مقترحا تشـرملعيا بشـ ن تعـ مل األشـخاص الـذملا أ رملـِّ هلـم
عملية تعقيم مبن مب ه حق .مبملنبغي أن ملقـدم مشـرمبع القـان ن إىل احلك مـة سلـ ل هناملـة عـام
 .2014مبملت خى مشرمبع القـان ن أن تقـدم الدمبلـة تع ملضـا شـامال لضـحاملا التعقـيم القسـري
مبأن تفي بطلبـا ا .مبمـا ملو ال اع ألن ملرفـع الضـحاملا عـامبى مدنيـة أمـام احملكمـة ضـد أي
مرفق للرعاملة الصحية رت فيه عملية تعقيم قسري .مبستتاق ملقدمات الطلبات ا إ ـاا آليـة
التع مل املعل مات مباملش اة الالزمتني ملمااسة حقها.
 - 183مبتقدم ا ال قِّ احلايل مساعدة قان نية جمانا ا احملـاكم التشـيكية للـدعامبى الفر ملـة.
مبجي ز للمع زملا ل تعيني ما ميثلهم جمانا ا الدعامبى املدنيـة أمب مـا ميثـل الطـر املتضـرا
ا الدعامبى اجلنائية ما احملامني لا تغطي تكـاليفهم الدمبلـةو مبجيـ ز هلـم أملضـا لـ إعفـائهم
ما فـع اسـ م احملـاكم .مبإىل انـ املنظمـات فـري احلك ميـة تقـ م اابطـة احملـامني التشـيكية
بتقــد املســاعدة القان نيــة العامــة .مبتق ـ م احلك مــة احلاليــة أملضــا بإعــدا نظــام شــامل دملــد
للمساعدة القان نية الـيت ت فرهـا الدمبلـة ملفتـرا فيـه أن ملتـي إمكانيـة احلصـ ل علـى املسـاعدة
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القان نيــة لــيس ا الــدعامبى القضــائية أمب اإل ااملــة فحسـ بــل أملضــا لتقــد املشـ اة القان نيــة
العامة قبل التقاضي سيمل ملتسىن للجميـع حـل مشـاكلهم بشـكل مب ي .مبملنبغـي أن هـال هـذا
النظام إىل احلك مة سل ل هناملة عام 2015.
 - 184مبقد مت إ ماج الق اعد املفصلة املتعلقة بامل افقة املستنرية للمرمل على إ راء التعقـيمو
ــا ملشــمل فتــرة مــد ا ســبعة أملــام ا حالــة التعقــيم ألســباب صــحية) أمب أابعــة عشــر مل مــا
ا حالة التعقيم ألسباب أخرى) تفصل بـني تقـد املعل مـات عـا اإل ـراء مبمـن امل افقـة ا
القان ن اقم  2011 373املتعلق باخلدمات الصحية احملد ة .مبملعـد هـذا القـان ن مـا القـ انني
اليت تعزز بشدة حق ق املرضى مبملؤكد أم اا عدة منها محاملة حق ق املرضـى القصـر مباملرضـى
الذملا ال تت فر هلم أي قداات قان نية مباملرضى الذملا تت فر هلم قـداات قان نيـة حمـدمب ة سيـمل
ملتعذا عليهم تقييم اخلدمات الصحية املقدمة هلم مبالع اق املترتبة عليها مبإعطـاء امل افقـة علـى
تلل اخلدمات .)53
املا ة 13
تدابري القضاء على التمييز ا ن احي أخرى ما احلياة االقتصا ملة مباال تماعية
 - 185بل معدل خطر الفقر بسب ا فاا الدخل ا عام  2013ا اجلمه املـة التشـيكية
 8,6ا املائــةو لــا ميثــل ا فاضــا مقاانــة بعــام  2012حيــمل بلـ املعــدل  9,6ا املائــة .مبملعــد
مؤشر خطر الفقر ا اجلمه املة التشيكية ا األ ل الط ملل ه األ بني مجيع بلـدان االحتـا
األمبامب  .مبملشمل نظام الت مني اال تماعي الذي ملسـاهم فيـه ماليـا امل ا نـ ن أنفسـهم التـ مني
ضد املرا مبت مني املعاش التقاعدي .مباالستحقاقات الـيت تسـد ا إ ـاا التـ مني ضـد املـرا
أابعـــة مبهـــي :اســـتحقاقات املـــرا مباســـتحقاقات األم مـــة مباســـتحقاقات الرعاملـــة مببـــدالت
التعـ مل أثنــاء احلمــل مبا فتــرة األم مــة .مبهــق جلميــع األشــخاص املــؤما علــيهم امل ظف ـ ن
الذملا هصل ن على ت مني إلزامي مباألشخاص املؤما عليهم عاو ا فيهم األشخاص الـذملا
ملعمل ن حلسا م اخلاص)و ا حالة استيفائهم الشرمب القان نيةو االسـتفا ة مـا االسـتحقاقات
ـ تش ـرملعات م حــدة مبن متييــز بســب اجلــنس أمب الســا أمب االنتمــاء العرقــي .مبال هــق
لألشخاص العاملني حلسا م اخلاص االستفا ة ما استحقاقات الرعاملة.
 - 186مبملــ فر نظــام التــ مني املعــاش التقاعــدي لكبــاا الســا مبالعــا زملا مبال اثــة .مبتــدفع
االستحقاقات إىل مجيع األشـخاص املـؤما علـيهمو ـا فـيهم امل ظفـ ن مباألشـخاص العـامل ن
حلسا م اخلاص ا حالة استيفائهم الشرمب القان نية احلد األ للت مني مببل ع سـا التقاعـد
__________
 )53للحص ل على مزملد ما املعل ماتو انظر القان ن اقم  2011 373املتعلق باخلدمات الصحية احملد ة.
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فيما ملتعلق باملعاش التقاعدي) .مبقد زا سـا التقاعـد تـداجييا منـذ عـام  1996مبال ملـزال سـا
التقاعد للر ل أعلى ما سـا التقاعـد للمـرأة بالنسـبة للمـرأة ملقـل سـا التقاعـد حسـ عـد
األ فال الذملا قامِّ بتربيتهم) .مبقـد مت ا عـام  2011اعتمـا الئحـة أخـرى  )54تـنص علـى
أن ملك ن سا التقاعد للر ل مباملرأة  66عاما مب 8أشهر ا عام 2042.
 - 187مبهد مبل االسـتحقاق علـى أسـاس اإلملـرا ات املخفضـة الـيت كانـِّ اسـ م التـ مني
تستقطع منها مبفترة الت مني .مبباإلضافة إىل فترة الت مني اليت كانِّ تـدفع فيهـا األقسـا تؤخـذ
فترات ت مني أخرى ا االعتباا بالكامل أمب بنسبة  80ا املائة) .مبهذه الفترات هي بالدا ـة
األمبىل الفترة اليت تتم فيهـا اعاملـة أحـد األقـااب مبمـدة اخلدمـة العسـكرملة ا القـ ات املسـلحة
مبالفترة اليت تتم فيها اعاملة فل مبن سا الرابعة .مبحتس فترة اعاملة فـل مبن سـا الرابعـة
بالكامل مبتعا ل مت سط األ ـ ا خـالل فتـرة التـ مني ب كملـها .مبملطبـق النظـام بشـكل م حـد
على مجيع األشخاص املؤما عليهم مبن متييز على أساس اجلـنس أمب السـا أمب االنتمـاء العرقـي
أمب فري لل مب مبن أي استثناء.
 - 188مبال تقتصــر اســـتحقاقات التــ مني اإل ـــازات املرضــية املدف عـــة األ ــر مباملعاشـــات
التقاعدملة) على فئات معينة ما السكان على سبيل املثال اسـتنا ا إىل املنـا ق الرملفية احلضـرملة
مباألصل العرقي مباحلالة الصحية مباإلعاقـة مبمسـت ى الفقـر مبالتركيـز بشـكل خـاص علـى حالـة
نساء الرمبما مبالنسـاء املهـا رات مبالنسـاء مبات اإلعاقـة) مبمـا مل ال ملـتم اصـدها ا الكشـف
املطل ب .أما فيما ملتعلق بفئات معينة ما السكان مثل مبي الدخل املنخف مب مبي اإلعاقـة
مباألسر اليت تعيل أ فاال مبفريهم) فتدفع هلم استحقاقات فري ت مينية.
 - 189مببل ـ عــد الســكان املســتفيدملا مــا اســتحقاقات الرعاملــة  300 358ا  1مت ـ ز
مل ليــه  .2010مبملشــكل األشــخاص املعتمــدمبن علــى هــذه االســتحقاقات مــا الدا ــة األمبىل
اعتمــا بقــدا ضــئيل)  38ا املائــة مــا جمم ـ ع املســتفيدملا مباملعتمــدمبن مــا الدا ــة الثانيــة
اعتما بص اة معتدلة)  30ا املائـة مباملعتمـدمبن مـا الدا ـة الثالثـة اعتمـا شـدملد)  20ا
املائة مباملعتمدمبن ما الدا ة الرابعة اعتما تام)  12ا املائـة .مبميكـا مالحظـة زملـا ة فيفـة
عم ما ا عد املسـتفيدملا مـا اسـتحقاقات الرعاملـة أقـل مـا  5ا املائـة) ا الفتـرة بـني عـام
 2008مب عــام  .2010مبقــد ســجل اال فــاا ا فئــة املعتم ـدملا مــا الدا ــة األمبىل فقــطو
أما بالنسبة للمعتمدملا مـا فريهـا مـا الـدا ات فقـد از ا عـد املسـتفيدملا مبحصـلِّ أعلـى
نسبة زملا ة ا فئة املعتمدملا ما الدا ة الرابعة  18ا املائة) .مببلـ عـد النسـاء مـا جممـ ع
املستفيدملا ما استحقاقات الرعاملـة ا عـام  194 456 )300 358 2010امـرأة  65ا
__________
 )54أ خل التعدملل ـ القـان ن اقـم  2011 220مبعـدل بـذلل القـان ن اقـم  1995 155املتعلـق بتـ مني
املعاش التقاعدي مببع الق انني األخرى.
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املائــة) مب  210 167شخص ـا تبل ـ أعمــااهم  65عامــا أمب أكثــر  70ا املائــة) .مبترامبحــِّ
أعمــاا معظــم األشــخاص الـذملا تلقـ ا اســتحقاقات الرعاملــة بــني  80مب  89عامــا -أكثــر مــا
 113 000شخص مبملشكل ن  38ا املائة ما جمم ع املسـتفيدملا مـا اسـتحقاقات الرعاملـة.
مبملـــبني اجلـــدمبل  9نفقـــات االســـتحقاقات اال تماعيـــة لعـــام  2012مبتـــر ا اجلـــدمبل 8
استحقاقات الرعاملة اال تماعية املدف عة ا عام  2012ا كل منطقة.
اجلدمبل 8
الدعم اال تماعي الذي قدمته الدمبلة ا عام 2012
االستحقاقات التكميلية الملني الك امبنات التشيكية) ا اجلمه املة التشيكية ا عام  2012ا منا ق اجلمه املة التشيكية*
شفالة الطفل
ال حةةةدة اإلقليميةةةة -
املنط ة (مكان اإلقامةة
اجملم ع
الدا م للمستفيد)

اسةةةةةةةتح ا نف ةةةةةةةةةةةةات
بةةةةةةةةةةةةةةةةةدل
العةة ة وات اسةةةةةةةةةةتح اقات مكافةةةة ة ت
اسةةتح اقات اسةةتح اقات املخصصةةةة لتلبية احتياجات لل الةةةةةةةةةةةد اسةتح اقات اسةةةةةةةةتخدا اسةةتح اقات نف ةةةةةةةةةةةةات اجتماعيةةةةةةةة
تكميلية**
اجلنازة
األم مة
لتبين طفل السيارات
البديل
لل الدين الطفل
السكن
الطفل

براع

4 120,80

158,6

740,8

3 117,20

47,9

39,4

1,3

0,1

11,8

1,2

2,5

ب هيميا ال سطى

4 170,30

316,4

315,5

3 397

62,3

54,9

1,7

0,3

16,5

1,5

4,2

ن ب ب هيميا

2 028,30

206,9

244,7

1 489,80

37,5

35,1

0,8

0,6

8,6

1

3,2

بلسا

1 700,70

142,7

161,5

1 318,50

34,7

32,4

1,1

0,1

6,8

0,7

2,1

كاال فيفااي

1 085,10

128,4

234,1

664,8

27,6

21

0,5

0,2

6

0,4

2,1

أمبسيت نا البيم

3 244,70

371,3

824,7

1 913,10

57,9

51,2

1,7

/

17,1

1,3

6,4

ليبريملتس

1 584,80

154,1

288,9

1 075,90

29,3

24,9

0,7

0,3

7,1

0,6

3,1

هرا ملتس كرال فيه

1 779,90

176,3

229,5

1 305,60

30,2

26,4

0,5

0,2

7,2

0,8

3,1

باا مببيتسيه

1 682,90

179,3

201,6

1 225,80

32,3

31,7

0,6

0,2

7,1

0,9

3,3

فيس تشينا

1 570,90

183,4

161,5

1 163,40

27,6

25

0,4

0,2

6,2

0,7

2,3

3 954,10

375,7

622,1

2 821,10

59,2

53,5

1,3

0,3

14,4

1,4

5,2

أمبل م تس

2 136,30

239,5

333,5

1 465,20

43,6

39,3

0,7

0,1

9,5

0,8

4,1

زلني

1 789,10

198,2

219,2

1 296,10

34,8

30,4

0,8

0

6

0,8

2,8

م اافيا سيليزملا

4 695,20

511,4

1 168,20

2 778,20

111

93

2,7

1,1

19,9

2,3

7,3

اجملمــــــــــــــــــــــ ع ا
اجلمه املة التشيكية

3 342,40 35542,80

5 745,70

635,9 25031,70

558,1

14,9

3,8

144,1

14,5

51,9

ن ب م اافيا
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اجلدمبل 9
الدعم ا ال تماعي الذي قدمته الدمبلة ا عام 2012
معدل االستح اقات التكميلية يف اجلمه رية التشيكية يف عا *2012
منه
شفالة الطفل

اجملم ع

االستح اقات
التكميلية

1

معدل االستحقاقات

اسةةتح اقات
اسةةةةةةةتح ا نف ةةةةةةةةةةةةات
بةةةةةةةةةةةةةةةةةدل
العةةةةةةة وات لتلبيةةةةةةةةةةةةةةةة مكافةةةةةةةة ت
اسةةتح اقات اسةةتح اقات املخصصةةةةةةةة احتياجةةةةةات لل الةةةةةةةةةةةةةةد اسةةتح اقات اسةةةةةةةةتخدا اسةةتح اقات نف ةةةةةةةةةةةةات اجتماعيةةةةةةةة
تكميلية***
اجلنازة
األم مة
لتبين طفل السيارات
البديل
الطفل
لل الدين
السكن
الطفل
2

4

5

6

7

8

9

10

11

3

 600ك امبنــــــــا  2945ك امبنــــا  6765ك امبنـــــا  4772ك امبنــــا  5187ك امبنــــا  3652ك امبنــــا  60540ك امبنا  13062ك امبنا  4979ك امبنــــا  3095ك امبنــــا
تشيكية

تشيكية

تشيكية

تشيكية

تشيكية

تشيكية

تشيكية

تشيكية

تشيكية

تشيكية

اجملمــــــــــــــــــــ ع ا
اجلمه املـــــــــــــــــــــة
التشــــــــــــــيكية عد
االستحقاقات**

11 494 094

5 570 195

1 950 174

3 700 352

133 274

107 600

1 718

62

11 030

2 905

16 784

اجملمــــــــــــــــــــ ع ا
اجلمه املـــــــــــــــــــــة
التشــــــــــــيكية املبال
الملــني الك امبنــات
التشيكية

35 542 80

3 342 30

5 745 70

25 031 60

635,9

558,1

14,9

 3آب أفسطس

144,1

14,5

51,9

النســـبة املئ ملـــة مـــا
العــــد الكلــــي مــــا
االستحقاقات

100

48,5

17

32,2

1,2

0,9

صفر

صفر

0,1

صفر

0,1

النســـبة املئ ملـــة مـــا
املبل اإلمجايل

100

9,4

16,2

70,4

1,8

1,6

صفر

صفر

0,4

صفر

0,2

*
**
***
املصدر:

البيانات مستمدة ما كش حسابات املصر ال ين التشيكي فيما ملتعلق بصـر االسـتحقاقات ـا ملشـمل االسـتحقاقات الـيت أعيـد
صرفها مباملدف عات اإلضافية مباملدف عات الزائدة مباملبال املستر ة)
عد االستحقاقات عد االستحقاقات مباملدف عات اإلضافية مباملدف عات الزائدة مباملبال املستر ة)
حذفِّ عبااة “ما عام  ”2012مباملدف عات اإلضافية املبينة هي للعام السابق
املكت اإلحصائي التشيكي

 - 190مبمل ىل اهتمام متزاملد ا السن ات القليلة املاضية للج انـ املتعلقـة باجلنسـني للتشـر .
مبهنــا علــى مب ــه اخلص ـ ص مشــااملع جيــري تنفيــذها ا القطــاع الــذي ال ملهــد إىل الــرب
بغــــرا ت يــــه االنتبــــاه إىل ظــــاهرة تشــــر النســــاء .فعلــــى ســــبيل املثــــالو تعتـــ منظمــــة
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“ )55 ”Like Homeاليت ال د إىل الرب أن التكتم علـى مسـ لة تشـر النسـاء حـال بطبيعـة
احلال مبن إملالء اهتمام كبري هلا حىت اعن .مبملتبني ما ااسة أ ر ـا املنظمـة أن اسـتراتيجيات
البقاء مباملخا ر مبالظ اهر املقترنة بتشر النسـاء خاصـة بالنسـاء .مبجيـ إملـالء االهتمـام ملسـ لة
تشر النساء ألهنا ترتبط أملضا بظاهرة ت نيمل الفقر .)56
 - 191مبا سياق ااتفاع معـدل البطالـة ا املنـا ق الرملفيـةو ملعـد عـم تـ افر خـدمات عامـة
يدة الن عية على الصعيد احمللـي مبفاصـة ا جمـال عـم العمالـة) أمـرا أساسـيا .مبقـد بلـ ات
مبزااة العمـــل مبالشـــؤمبن اال تماعيـــة ا عـــام “ 2014مفهـ ـ م منـــع التشـــر ا اجلمه املـــة
التشــيكية مبمعاجلتــه لعــام  ”2020ملشــاا إليـه فيمــا بعــد بـــــ “املفهـ م”) الــذي مــا شـ نه أن
ملسهم ا حتقيق األهدا املتصلة بالفقر اليت التزمِّ ا اجلمه املة التشـيكية ـ “بـرام
اإلصالق ال ين” .مب د برام اإلصـالق الـ ين بصـفة خاصـة إىل إبقـاء عـد األشـخاص
املهد ملا بالفقر مباحلرمان املا ي أمب العيت ا أسر معيشية عا لة عا العمل ا املسـت ى الـذي
كان عليـه ا عـام  2008حـىت حلـ ل عـام .2020مبسـتبذل اجلمه املـة التشـيكية ا ال قـِّ
اتــه اجله ـ خلف ـ عــد األشــخاص املهــد ملا بــالفقر مباحلرم ـان املــا ي أمب العــيت ا أســر
معيشــية عا لــة عــا العمــل قــداا  30 000شــخص تقرملبــا .مبملتســق املفهـ م مــع احتيا ــات
اجلمه املة التشيكية مبمطال االحتا األمبامب بتعزملـز اخلـدمات اال تماعيـة ألشـد اجملم عـات
حرمانــا .مبقــد بل ـ ا املفه ـ م أملضــا مبفقــا للبيــان اخلطــي لل ملــان األمبامب املــؤا  16كــان ن
األمبل ملسم  2010عا “استراتيجية االحتا األمبامب بش ن التشر ”.
 - 192مباســـتنا ا إىل املعل مـــات الــ اا ة ا املفهــ مو ملقـــدا عـــد األشـــخاص املشـــر ملا ا
اجلمه املة التشيكية بـــ  30 000شخصو حس تقدملرات اخل اء .مبمل ملشـاا ا اإلحصـاء
األخــري الــذي أ ــري ا عــام  2011س ـ ى ــزء مــا األشــخاص املشــر ملاو أي 11 496
شخصا .مباستنا ا إىل املعل مات املتاحة ما املكت اإلحصائي التشـيكي تشـكل النسـاء 21,5
ا املائة ما جمم ع هؤالء .)57
 - 193مبجيري اعنو إىل ان املفه م املذك ا أعـالهو بلـ اة مفهـ م اإلسـكان اال تمـاعي
الـذي ســيؤ ي إىل اعتمــا قــان ن لإلســكان اال تمــاعي .مبمــا املبــا ئ األساســية هلــذا املفهـ م
__________
 )55م قع منظمة  Like Homeمتاق على.http://jakodoma.org/english/ :

 )56تقرملـــــر

”Women

on

Focus

bottom:

the

from

 “Backمتـــــاق علـــــى:

http://jakodoma.org/wp-

content/uploads/2014/04/zprava_final.pdf

 )57البيانــــــــــــات املفصــــــــــــلة املتعلقــــــــــــة بتعــــــــــــدا األشــــــــــــخاص املشــــــــــــر ملا متاحــــــــــــة علــــــــــــى:
.http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/93003FC1CD/$File/1804121006.pdf
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ت ـ فري الســكا العــيت ا شــقة بــدال مــا اا لإلقامــة حيــمل تك ـ ن النســاء عرضــة لفقــدان
اخلص صية مبتدين مست ى األمـا مبال صـم مبفـري لـل) .مبحيـمل إن 93ا املائـة مـا األ فـال
ا اجلمه املة التشيكية ملعهد برعاملتهم إىل األمهـات اللـ ال قـد ملعتمـدن علـى تـ افر اإلسـكان
اال تماعيو فإن ت فري السكا تـدبري هـام لضـمان حيـاة كرميـة لـبع األمهـات اللـ ال ملقمـا
بإعالة أسرها مبحدها.
 - 194مبتــبني النتــائ األمبليــة إلحصــاءات االحتــا األمبامب املتعلقــة بــدخل األســر املعيشــية
مبأمبضــاعها لعــام  )58 2011الــيت جتســد أمبضــاع األســر املعيشــية ا عــام  2010مبابيــع عــام
 2011أن مست ى خطر الفقر بسـب ا فـاا الـدخل زا عمـا كـان عليـه ا العـام السـابق.
مبمبفقــا للبيانــات األمبليــة بل ـ عــد األشــخاص املهــد ملا بــالفقر بســب ا فــاا الــدخل ا
اجلمه املــة التشــيكية  1 008 000شــخص أي  9,7ا املائــة مــا جمم ـ ع الســكان) مبه ـ
مـــا ميثـــل زملـــا ة قـــداها  71 000شـــخص عـــا العـــام املاضي.مبالنســـاء أكثـــر عرضـــة للفقـــر
 10,4ا املائة ما جمم ع النساء) ما الر ال  8,9ا املائـة مـا جممـ ع الر ـال) .مبمعظـم
األشــخاص املهــد ملا بــالفقر هــم مــا أســر هلــا عائــل مبحيــد  34,7ا املائــة مــا األشــخاص)
مبفاصة ا األسر املعيشية العا لة عا العمل  45,7ا املائة) حيمل زا عد هم بنسـبة تفـ ق
 5ا املائة نتيجة لزملا ة البطالة الط مللة األ ل .مبملسلط الض ء ا الشكل  1على تطـ ا خطـر
الفقر بسب ا فاا الدخل ا الفتـرة  2011-2007إىل انـ عتبـة الفقـر .مبتغـري االجتـاه
السابق خلف هذا املعدل ا عام  2010بسب تبا ؤ من خل األسر املعيشية بـدءا مـا عـام
 2009نتيجة لألزمة االقتصـا ملة العامليـة مبمـا ترتـ عليهـا مـا آثـاا .مبا عـام  2012بلغـِّ
نسبة األشخاص املهد ملا بالفقر بسـب ا فـاا الـدخل  9,6ا املائـة  )990 300مببـذلل
ا فضِّ نسبة األشخاص املهد ملا بالفقر.

__________
 )58املعل مـات املفصــلة عــا إحصـاءات االحتــا األمبامب املتعلقــة بـدخل األســر املعيشــية مبأمبضـاعها متاحــة علــى:
.http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/eu_silc
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الشكل 1
تط ا معدل خطر الفقر بسب
خط الفقر بإلال

ا فاا الدخل ا الفترة 2011 - 2007
الك امبنات التشيكية

النسبة املئ ملة ملعدل الفقر

 - 195إال أن اجلمه املــة التشــيكية مل تت قــف عــا بــذل اجلهـ ا هــذا اجملــالو فقــد أقــرت
احلك مة ا قرااها اقـم  24املـؤا  8كـان ن الثاين ملنـاملر  2014مبثيقـة إ ـاا العمـل الـ ين
فيمـا ملتعلــق باإل مــاج اال تمـاعي مبمكافحــة الفقــر املعن نـة “اســتراتيجية اإل مــاج اال تمــاعي
للفتـــرة  ”2020-2014الـــيت تشـــمل جمـــاالت االهتمـــام الرئيســـية فيمـــا ملتعلـــق باإل مـــاج
اال تماعي لألشخاص املستبعدملا على صعيد اجملتمع أمب األشخاص املعرضـني خلطـر االسـتبعا
اال تماعي .مب د اسـتراتيجية اإل مـاج اال تمـاعي للفتـرة  2020-2014إىل اإلسـهام ا
حتقيق األهدا ال نيـة املتعلقـة باحلـد مـا الفقـر مباحلـد مـا االسـتبعا اال تمـاعي احملـد ة ا
إ اا برنام اإلصالق ال ين الذي ملستند إىل استراتيجية أمبامببا لعام 2020.
 - 196مبفيمـا ملتعلــق بــالتمييز علــى أســاس نـ ع اجلــنس مباألصــل العرقــي جمــتمعنيو ال تســتند
السياســات املتبعــة ا إ ــاا العمــل اال تمــاعي ا اجلمه املــة التشــيكية إىل مبــا ئ عرقيــةو أي
ال ملتم حل مشاكل أفرا الرمبما ب صفهم أقلية عرقيـةو مبهـذا ملعـين مـع بعـ االسـتثناءات ا
شــكل التقييم ـات  -انظــر الفقــرة  )152أنــه ال تت ـ افر إحصــاءات مباضــحة مصــنفة حس ـ
اجلنسية أمب األصل العرقي.مبميكا احلص ل على حملة عامة عا احلالة ا اجلمه املـة التشـيكية ا
جمال التمييز املتعد األمب ه بيانات عا ن ع اجلنس مبالسا مبمكان اإلقامـة مبمسـت ى التعلـيم)
ما الدااسة االستقصائية للق ى العاملة .)59
__________
 )59الدااســـــــــــــــــــــة االستقصـــــــــــــــــــــائية للقـــــــــــــــــــ ـ ى العاملـــــــــــــــــــــة متاحـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى:
.http://www.czso.cz/vykazy/vykazy.nsf/i/vyberove_setreni_pracovnich_sil
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 - 197مبا عام 2014و أ رت منظمـة  Word 21فـري احلك ميـة سثـا بعنـ ان “سـمل بشـ ن
حالة نساء الرمبما ا اجلمه املة التشيكية” ملبني ا مجلة أم ا أن نسبة كـبرية مـا املشـااكات
ا البحمل أبدملا اهتمـامها بـالتعلم مبملـرملا أن مـا الضـرمباي تعلـيم أ فاهلا.مبزعمـِّ الغالبيـة
العظمى ما املشااكات ا البحمل أهنا خ ن بصفة مباشرة التمييـز ا السـكا إال أنـه ليسـِّ
لدملها شك ى فيما خيص ت فري الرعاملة الصحية مبن عيتها .مبهنا عـد أكـ بقليـل مـا نسـاء
الرمبمـــا ملفضـــلا املعاشـــرة فـــري الرمسيـــة علـــى الـــزمباجو فاألســـر ال تـــزال متمســـكة بالتقســـيم
“التقليدي” لأل مباا حيمل تلقـى مسـؤمبلية الرعاملـة علـى عـاتق املـرأة مبمسـؤمبلية كسـ املـال
على عاتق الر ل .مبمل ملكا النشا املدين بني املشااكات ا البحمل أمرا هاما .)60
املا ة 14
تدابري القضاء على التمييز ضد املرأة ا املنا ق الرملفية
 - 198ملعــد ال ضــع االقتصــا ي مــا أهــم املشــاكل الــيت ال ت ـزال ت ا ههــا املــرأة ا املنــا ق
الرملفية .حيمل إن معدالت بطالة املرأة ا املنـا ق الرملفيـة أعلـى باسـتمراا مـا معـدالت بطالـة
املــرأة ا املــدن .فقــد بلغــِّ معــدالت بطالــة املــرأة ا املنــا ق الرملفيــة  11,2ا املائــة ا عــام
 2011ا حــــني أن معــــدالت بطالــــة املــــرأة ا املنــــا ق احلضــ ـرملة بلغــــِّ  10,1ا املائــــة
انظر املا ة .)11
 - 199مبمييز التصـنيف امل حـد الـذي مبضـعه االحتـا األمبامب بـني املنـا ق الـيت ملغلـ عليهـا
الطابع احلضري مباملنـا ق الـيت ملغلـ عليهـا الطـابع الرملفـي مباملنـا ق الـيت متـزج بـني الطـابعني.
مبتنداج منا ق اجلمه املة التشيكية ضما الفئات التالية:
• املنا ق اليت ملغل عليها الطابع احلضري  -منطقتا براع مبب هيميا ال سطى
• املنا ق اليت ملغل عليها الطابع الرملفي  -منا ق بلسا مب نـ ب ب هيميـا مبفيس تشـينا
مبباا مببيتسيه مبأمبل م تس مبزلني
• املنا ق اليت متزج بني الطابعني  -منا ق كاال ا فااي مبأمبسـيت نـا البـيم مبليبريملـتس
مبهرا ملتس كرال فيه مب ن ب م اافيا مبم اافيا سيليزملا.
 - 200مبكما ه مبني ا الشكل التايل حس البيانـات املتاحـة عـا البلـد ب كملـه منـذ عـام
2008و تشــكل النســاء الغالبيــة ا ســجالت مكت ـ العمــل ا اجلمه املــة التشــيكية بســب

__________
 )60البحــــــــــمل املتعلــــــــــق سالــــــــــة نســــــــــاء الرمبمــــــــــا ا اجلمه املــــــــــة التشــــــــــيكية متــــــــــاق علــــــــــى:
http://www.slovo21.cz/images/dokumenty/VZKUM%20O%20POSTAVEN%20ROMSKCH%20EN%2

.0V%20R_pdf%20publikace.pdf
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األزمــة االقتصــا ملة العامليــة الــيت أثــرت بصـ اة أساســية ا الصــناعات الــيت تبلـ فيهــا معــدالت
عمالــة الر ــل مســت ملات عاليــةو مبا الســن ات التاليــةو كــان الر ــال هــم الغالبيــة .مبمل تكــا
الفرمبق ا معدالت بطالة الر ل مباملـرأة كمـا جتسـدها نسـبة األشـخاص العـا لني عـا العمـل
كبرية ا كل منطقـة علـى حـدة مبااتبطـِّ ياكـل القطاعـات املختلفـة للمنـا ق مب ـدى تـ ثري
األزمة االقتصا ملة العاملية ا القطاع.
الشكل 2
عـــد البـــاحثني عـــا عمـــل املســـجلني ا مكاتـ ـ
ن ع اجلنس

العمـــل ا اجلمه املـــة التشـــيكيةو مصـــنفني حسـ ـ

عد الباحثني عا عمل املسجلني ا مكات العمل ا اجلمه املة التشيكيةو مصنفني حس ن ع اجلنسو ا الفترة 2013 - 2008

عد الباحثني عا عمل باعال )

ا ل

امرأة

جمم ع الباحثني عا عمل

 - 201مبتقدم مبزااة العمل مبالشؤمبن اال تماعية مبمكت العمل ا اجلمه املة التشـيكيةو ا
إ اا تنفيذ سياسـة العمالـة باالسـتعانة بـ مبات مبتـدابري سياسـة العمالـة الفعالةوالـدعم ا املقـام
األمبل ملقدمي لبات العمل الذملا ال تتـ فر هلـم فـرص عمـل بطـرق أخـرى بسـب أمبضـاعهم
فري املؤاتية .مبهؤالء هم بصفة خاصة أشخاص مسجل ن باستمراا ب صفهم باحثني عا عمـل
مبمقدمي لبات عمل لا مل ىل هلم اهتمام خاص بسب مبضعهم الصحي أمب سـنهم خرجيـ ن
لا ليس لدملهم خـ ة ا العمـل أمب شـباب مل تتجـامبز أعمـااهم  25عامـا مبأشـخاص تتجـامبز
أعمـــااهم  55عامـــا) أمب اعاملتـــهم أل فـــال .مبمل تضـــع مبزااة العمـــل مبالشـــؤمبن اال تماعيـــة
مبمكت العمل ا اجلمه املة التشيكية برام خاصة أمب تـدابري لتشـجيع املسـامباة بـني اجلنسـني
ا إ اا سياسة العمل الفعالة.
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 - 202مبقــدمِّ مبزااة التنميــة احملليــة مبصــندمبق الدمبلــة اخلــاص بتنميــة الســكا الــدعم لبنــاء
 14 909شــقة لإلجيــاا وصصــة للســكا اال تمــاعيو ا إ ــاا منــع االســتبعا اال تمــاعي
علــى ســبيل املثــال للنســاء اللــ ال ملعشــا ا املنــا ق الرملفيــة) .مبشــيدت هــذه الشــقق بــني
عــامي  2009مب  2010مبهــي وصصــة لكبــاا الســا مباألشــخاص مبي اإلعاقــة مباألشــخاص
احملرمبمني ا تماعيا.
املا تان  15مب 16
املســامباة بــني اجلنســني أمــام القــان ن مبا الشــؤمبن املدنيــة مبالعالقــات األســرملة مباملســائل
املرتبطة بالزمباج
 - 203ا ف عد الزجيات ا اجلمه املة التشيكية منذ أمد بعيد .ففـي عـام 2011وحيـمل
أقيمـِّ  45 137حفلـة زفـا و بلـ عــد الزجيـات أ مسـت ى لـه ا اجلمه املـة التشــيكية
منذ عام  .1918مباز ا عد الزجيات قليال ا عام  2012حيمل مت تسـجيل  45 206عقـد
زمباج  .)61مباالجتاه السائد ا ال قِّ احلـايل ا اجلمه املـة التشـيكية هـ املعاشـرة فـري الرمسيـة
حىت بني أفرا الرمبما  -انظر املا ة .)13
 - 204مبللقان ن املدين اجلدملد  2012 89الذي أُقر ا عام 2012مببدأ نفـا ه ا  1كـان ن
الثاين ملناملر  2014ت ثري إجيا ا املسامباة بني املرأة مبالر لو ضما مجلة أم ا.
 - 205مبضم القان ن املدين حدملثا القان ن املتعلق باألسرة .مبقـد أ رملـِّ بعـ التغـيريات ا
جمــال قــان ن األســرة  -مبفاصــة فيمــا ملتعلــق بتحدملــد األب ـ ة مبالنفقــة مبتس ـدملد النفقــات الــيت
تتكبــدها األمهــات فــري املتزمب ــات أمب االلتزامــات باإلعالــة بــني الــزمب ني املطلقــني .مبملنط ـ ي
القان ن املدين ب ض ق على أحكام حلماملـة تـ فري السـكا لألسـر مبملـنظم أملضـا شـؤمبن السـكا
بعد فسخ الزمباج .مبمل فر القان ن املدين محاملة قان نية خاصة لألسرة مبالـزمباج مبتنظـيم األسـرةو
حيمل ملنص على املسامباة ا املسـؤمبليات مباحلقـ ق بـني الـزمب ني.مبما األحكـام الـيت أ خلـِّ
حدملثا ا القـان ن املـدين مبا ـ الزمبج الزمب ـة مراعـاة مصـلحة األسـرة مبالشـرملل مباأل فـال
القصر الذملا مل هصل ا على األهلية القان نيـة الكاملـة مبالـذملا ملعيشـ ن مـع مبالـدملهم ا نطـاق
األسـرة أمب أفـرا األسـرة اعخـرملا لـدى اختيـاا نـ ع العمـل مبفـرمبع الدااسـة مبمـا شـابه لــل
ما أنشطة.
 - 206مبملــنص القــان ن اقــم  2013 292املتعلـق بــاإل راءات القضــائية اخلاصــة الــذي بــدأ
نفــا ه ا  1كــان ن الثاين ملن ـاملر 2014و ـ التنظــيم اجلدملــد لإل ــراءات املتعلقــة برعاملــة

__________
 )61املزملد ما اإلحصاءات عا الزمباج متاق على.http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/snatecnost :
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القصرو على أن مجيع األحكام اليت تقضي بدفع النفقة نافذة سكـم القـان ن انظـر املـا ة 473
ما القان ن اقم  .)2013 292مبهذا ملعـين أن هـذه األحكـام مبا بـة التطبيـق لـدى صـدمباها
سق الشخص امللزم بدفع النفقةو بغ النظر عا تااملخ سرملان احلكم مببصر النظـر عمـا إ ا
عا الشخص ا احلكم ا حمكمـة إقليميـة أم ال .مبقـد أ ى أسـل ب تنـامبل املسـ لة علـى هـذا
النح إىل التعجيل بإمكانية البِّ ا قضاملا نفقة الطفل ا احلاالت الـيت ملطلـ فيهـا الشـخص
الذي ملتعرا للعنـف املـ يل حتدملـد مب فـع نفقـة الطفـل املسـؤمبل عـا اعاملتـهو أي مبالـد الطفـل
أمب مبالدتــه .مبمبفقــا خلطــة احلك مــة التشــيكية املتعلقــة بالعمــل التش ـرملعي لعــام 2014و ســتقدم
مبزااة العمل مبالشؤمبن اال تماعية إىل احلك مة سل ل كان ن األمبل ملسـم  2014مشـرمبع
قــان ن بشـ ن بــدائل النفقــة الــذي ملنبغــي أن ملعــاجل مجلــة أمـ ا منــها احلالــة االقتصــا ملة الصــعبة
لألزمباج املطلقني ا احلاالت اليت ال ملدفع فيها ال الد النفقة املقرا عليه فعها.
املا ة 20
ا تماع اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 - 207حتمل اللجنة الدمبلة الطر على التعجيل بتعدملل الفقرة  1ما املا ة  20ما االتفاقيـة
فيما ملتعلق اعيد عقد ا تماعات اللجنة .مبقد اعتمـد التعـدملل ا  30حزملران مل نيـه 2014
لدى تقد اجلمه املة التشيكية له إىل ال ملع.
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