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لقضاء علـى مجيـعااتفاقية  
 ضد املرأةأشكال التمييز 

 ضد املرأة القضاء على التمييزاللجنة املعنية ب
  واألربعنية سابعالدورة ال الفريق العامل ملا قبل

 ٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين األول٢٢-٤

  التقارير الدوريةقائمة املواضيع واملسائل املتعلقة بالنظر يف  

 اجلمهورية التشيكية  

 الرابـع نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير اجلامع للتقريـرين الـدوريني               
  .(CEDAW/C/CZE/5) للجمهورية التشيكية امسواخل

 نظرة عامة  

اجلامع وضع التقرير    مفوض احلكومة حلقوق اإلنسان     أن يف حني تالحـظ اللجنـة    -١
 إىل املعلومات اليت قدمتها جهات مـن ضـمنها          استناداً امس واخل الرابع الدوريني   للتقريرين

 معلومات إضافية عن عمليـة إعـداد        ى، فإهنا تود أن تتلق    )٢ص  (املنظمات غري احلكومية    
مشاركة اإلدارات واملؤسسات احلكومية،    طبيعة  وينبغي أن تشري هذه املعلومات إىل       . التقرير

ومة حلقوق اإلنسان، ومدى هذه املشاركة، وتفاصيل عن املشاورات         مبا يف ذلك مفوض احلك    
اليت أجريت مع املنظمات غري احلكومية وال سيما مع املنظمات النسائية ومـا إذا كانـت                

  . احلكومة قد رفعت التقرير إىل الربملان
ـ      ٦وباإلشارة إىل التوصية الواردة يف الفقرة         -٢ ة  من املالحظات اخلتامية السابقة للجن

(CEDAW/C/CZE/CO/3) من الوثيقة األساسية   ١٢٧إىل ما أعلنته الدولة الطرف يف الفقرة         و  
على املوقـع    من أن املالحظات اخلتامية متاحة للجمهور        (HRI/CORE/CZE/2009)املشتركة  

، يرجى بيان ما إذا كانت املالحظات اخلتامية السابقة قد رفعت           الشبكي للمكتب احلكومي  
  .لكفالة تنفيذها بالكاملرات وإىل الربملان إىل مجيع الوزا
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  واملؤسسيالدستوري والتشريعياإلطار     

بالنظر إىل أرجحية االتفاقية على التشريعات الوطنية للدولة الطرف، يرجى توضيح             -٣
االتفاقية يف احملاكم الوطنية، وتقدمي أمثلة على السوابق القضائية         االحتكام إىل   ما إذا كان يتم     

  .لةذات الص
    /املعتمـد يف حزيـران    قانون مكافحة التمييز    وُيرجى بيان ما إذا كان قد أُدرج يف          -٤

يشمل أفعال التمييز الـيت  ما إذا كان    و ١لمادة  وفقا ل تعريف للتمييز ضد املرأة      ٢٠٠٩يونيه  
 ويرجـى   . من االتفاقية  ٢تقوم هبا اجلهات الفاعلة يف القطاعني العام واخلاص، وفقا للمادة           

قانون مكافحة التمييز حيظر التمييز على أساس اجلنس، والتمييز متعدد          ضا بيان ما إذا كان      أي
  .األشكال ضـد املـرأة، يف مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية

، CEDAW/C/CZE/CO/3(والحظت اللجنة مع القلق يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة           -٥
 ال يزال قيـد     ة لكفالة متتع املرأة التام حبقوق اإلنسان       من القوانني احلامس   اًعدد أن   )٩الفقرة  
 حالة اعتمـاد  يرجى تقدمي معلومات مستكملة عن      . مبا يف ذلك قانون االنتخابات     االعتماد

  .هذا القانون
ويرجى بيان مدى فعالية حظر التمييز املكرس يف قانون العمل السابق وتقدمي بيانات               -٦

التمييز املباشر وغري املباشر يف عالقات العمـل        ساء بشأن   عن عدد الشكاوى املقدمة من الن     
 إىل األول مـن كـانون   ٢٠٠٤واملضايقة والتحرش اجلنسي خالل الفترة املمتدة من سـنة     

ويبّين تقرير الدولة الطـرف     .  عندما دخل قانون العمل اجلديد حيز النفاذ       ٢٠٠٧يناير  /الثاين
التمييز ولكنه يشري إىل قانون مكافحة التمييز        ال يعّرف    ٢٠٠٧أن قانون العمل اجلديد لعام      

يرجى بيـان األحكـام القانونيـة الـيت         ). ١٠٣الفقرة   (٢٠٠٩يونيه  /املعتمد يف حزيران  
يناير /استخدمت حلماية املرأة من التمييز يف عالقات العمل يف الفترة املمتدة من كانون الثاين             

  .٢٠٠٩يونيه /حزيرانإىل  ٢٠٠٧
البنيـة  بأن تعزز الدولة الطـرف      " مالحظاهتا اخلتامية السابقة،     وأوصت اللجنة، يف    -٧

وختويلـها  تسليط الضوء عليها    طريق    أكثر فعالية عن   اآللية الوطنية القائمة جلعله   املؤسسية ل 
     ، CEDAW/C/CZE/CO/3..." ( املاليـة البـشرية و  املوارد  صالحية اختاذ القرارات ومدها ب    

  .ات عن تدابري املتابعة املتخذة استجابة لتلك التوصياتتقدمي معلوميرجى . )١٢الفقرة 
مبكتب أمني املظـامل    ويبني التقرير أنه من املقرر إنشاء إدارة خاصة ملكافحة التمييز             -٨

باملفهوم الوارد يف توجيـه     " هيئة املساواة " مبا يؤدي إىل إنشاء      مبوجب قانون مكافحة التمييز   
املـذكورة  " هيئة املساواة "ى تقدمي معلومات عن والية      يرج). ١٠الفقرة  (االحتاد األورويب   

  .ومهامها فضال عن مسؤوليتها يف ما يتعلق بالقضاء على التمييز وحتقيق املساواة بني اجلنسني
لتحقيق املساواة بـني     تقدمي معلومات عن إنشاء آليات إقليمية وحملية         ويرجى أيضاً   -٩

يق الفعال بني كافة اآلليات املعنيـة والكيانـات         اجلنسني وعن التدابري املتخذة لضمان التنس     
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املتعلقة باملساواة بني اجلنسني على كل املستويات كما أوصت بذلك اللجنة يف مالحظاهتـا              
 توضيح دور كل مـن  ويرجى أيضاً . )١٢، الفقرة   CEDAW/C/CZE/CO/3(اخلتامية السابقة   

 بني املـرأة    املعين بتكافؤ الفرص  اجمللس احلكومي   وزارة حقوق اإلنسان واألقليات الوطنية و     
 ٢٠٠٥ويبني التقرير أن كل وزارة ملزمة منذ عـام          .  ومسؤوليتهما يف هذا الصدد    والرجل

نصف الوقت ملوظف ُيكَـرِّس     بإنشاء وظيفة واحدة على األقل ملوظف متفّرغ أو وظيفتني          ب
ية تطورات ملموسة   يرجى إعالم اللجنة عن أ    ). ١٤الفقرة  (املساواة بني اجلنسني     ملسألة   عمله

  .يف هذا الصدد
حتسني اآللية املؤسسية العامة من أجل اسـتخدام        "ويشري التقرير إىل املشروع املعنون        -١٠

). ١٦الفقرة   (٢٠٠٣الذي استكمل يف عام     " وتنفيذ ومراقبة املساواة يف معاملة الرجال والنساء      
وبيـان  " حتسني اآللية املؤسسية  تعزيز و "يرجى تقدمي معلومات عن املقترحات املقدمة من أجل         

  .حالة تنفيذها

   والربوتوكول االختياريالتعريف باالتفاقية    
يرجى وصف اخلطوط العريضة للتدابري املتخذة للتعريف باالتفاقية والتوصيات العامة            -١١

للجنة والربوتوكول االختياري لالتفاقية على نطاق واسع وخاصة يف صـفوف املـوظفني             
نفاذ القوانني واجلهاز القضائي، كما أوصت بذلك اللجنـة يف مالحظاهتـا            املسؤولني عن إ  

 اإلجراءات املتخذة لتوعيـة     ما هي و. )٨، الفقرة   CEDAW/C/CZE/CO/3(اخلتامية السابقة   
النساء، وخاصة النساء الاليت ينتمني إىل أشد الفئات حرماناً مثل نساء الروما، والنساء ذوات              

وقهن اليت تنص عليها االتفاقية والقـوانني احملليـة ذات الـصلة            اإلعاقة واملسنات بشأن حق   
وتشجيعهن على التماس سبل االنتصاف ضد التمييز؟ يرجى تقدمي معلومات عن حاالت متييز 

مثل املفوض  معنية باستالم الشكاوى    رفعت أمام هيئات    اليت  على أساس اجلنس ونوع اجلنس      
  .ا وسبل االنتصاف املتاحةاحلكومي حلقوق اإلنسان ونتيجة تلك القضاي

  ؤقتةاملاصة اخلتدابري ال    
ــت   -١٢ ــرف أوص ــة الط ــة الدول ــسابقة  اللجن ــة ال ــا اخلتامي  يف مالحظاهت

)CEDAW/C/CZE/CO/3   من  ١اختاذ تدابري خاصة مؤقتة وفقا للفقرة       ب )٢٢ و ٢٠، الفقرتان 
راع بزيادة متثيل املرأة  عن اللجنة، لإلسة الصادر٢٥ رقم ة العاموالتوصية من االتفاقية ٤املادة 

إزالة أشكال التمييز املتعددة الـيت      ونة يف مجيع مناحي احلياة العامة،       يف اهليئات املنتخبة واملعيّ   
يرجى بيـان  . ز احترام حقوق اإلنسان اخلاصة هبنيتعزروما والارس ضد النساء من طائفة    ُتم

 أعاله قد اختذت أو إذا كـان مـن   ما إذا كانت التدابري اخلاصة املؤقتة يف اجملاالت املذكورة     
  .املعتزم اختاذها، وإذا كان األمر كذلك، تقدمي معلومات عن وقعها
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  النمطية النماذج  

 إىل اجلهود اجلبارة اليت بذلتها الدولة الطرف للقضاء علـى املواقـف             يشري التقرير   -١٣
يرجى بيان ما إذا أجري     . النمطية فيما يتعلق بدور النساء والرجال يف احلياة اخلاصة والعامة         

وما هي اجلهود   . تقييم لوقع خمتلف املبادرات املتخذة للتعريف بأشد العقبات يف هذا الصدد          
املبذولة للتصدي للمواقف النمطية جتاه النساء املعرضات ألشكال متعددة من التمييز علـى             

ت أيـة تـدابري     أساس االنتماء العرقي أو السن أو اإلعاقة أو غريها من الصفات؟ وهل اختذ            
 خاصة مؤقتة أو يعتزم اختاذها يف هذا الصدد؟

 العنف ضد املرأة  

وطنية ملنـع العنـف     العمل  الخطة  "بشأن  ذا كانت الصيغة النهائية     يرجى بيان ما إ     -١٤
). ٣٧الفقـرة   (قد وضعت وتقدمي معلومات إضافية عن األوليات احملددة يف اخلطة           " العائلي

الختيار اجملموعات املستهدفة يف خطة العمل الوطنية وبيـان         األساس املنطقي   ويرجى شرح   
  .اجلدول الزمين إلعداد اخلطة وتنفيذها

 إصدار أوامر باإلبعاد مـن      ٢٠٠٧ويبني التقرير أنه قد أضحى من املمكن منذ سنة            -١٥
بيد أن عـدد    . حمل اإلقامة املشترك وتقييد الدخول إليه ضد من يرتكب أعمال العنف املرتيل           

يرجى إعالم اللجنة مبـا إذا اختـذت        . امر الصادرة يتفاوت بشكل ملحوظ بني املناطق      األو
وعلى إثر هذه املالحظة، هل تعتـزم       . خطوات لشرح األسباب الكامنة وراء هذا االختالف      

الدولة الطرف اختاذ تدابري إضافية تستهدف أكثر املناطق تضررا فضال عـن املنـاطق الـيت                
سبيا من أوامر اإلبعاد نظرا لعدم إتاحة قدر كاف من املعلومـات            أصدرت فيها عددا قليال ن    

  وعدم توفري الدعم الالزم للنساء واملهنيني العاملني مع ضحايا العنف املرتيل؟ 
وهل جيّرم تعريف االغتصاب الوارد يف القانون اجلنائي اجلديد أية أفعـال جنـسية                -١٦

دم املقاومة، كما أوصـت بـذلك   بدون رضاه، مبا يف ذلك يف حالة ع       ترتكب ضد شخص    
  ؟)١٦، الفقرة CEDAW/C/CZE/CO/3(اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة 

بيانات املفصلة حسب نوع اجلنس وأشكال العنف        من ال   حمدوداً ويقدم التقرير قدراً    -١٧
      يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد قامـت أو تعتـزم            . املمارس على أساس اجلنس   

 لقيام جبمع بيانات ومعلومات مبا يف ذلك إحصاءات مفصلة حسب نوع اجلنس حول منـط              ا
ويرجـى  . العنف القائم على أساس نوع اجلنس وحجمه، وحتليلها بشكل منهجي ومنـتظم      

حول النساء الاليت قُتلن على أيدي أزواجهن أو شركائهن         إن ُوجدت،   أيضا تقدمي بيانات،    
 .أو شركائهن السابقني
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 الدعارةاستغالهلا يف ار باملرأة واالجت  

على اتفاقية  يشري التقرير إىل أن اجلمهورية التشيكية ال تزال غري قادرة على التصديق               -١٨
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكول امللحق هبا اخلاص مبنع وقمـع      

ص التشريعات اليت تـنّص علـى       بسبب نق  "االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال    
يرجى بيـان   ). ٦٤الفقرة  " (إجرامية خمتارة بأعمال  مسؤولية الكيانات القانونية فيما يتعلق      

  .  للتغلب عليهااليت ال تزال تعوق اعتماد التشريعات الالزمة والتدابري املتخذةالعقبات 
 الذي دخل حيز    )٤٠/٢٠٠٩(وقد أُبلغت اللجنة بأن التعديل األخري للقانون اجلنائي           -١٩

" واجـب اإلخطـار   " ينص على مجلة من األمور منها        ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١النفاذ يف   
عـن  للتبليغ  " واجب اإلخطار "يرجى شرح سبل تطبيق     .  باألشخاص جرائم االجتار عن  للتبليغ  

هـذه  وهل أجري تقييم للمخاطر هبدف حتديد ما يترتب على          .  الواقع على أرض هذه اجلرائم   
  .السياسة من أثر سليب حمتمل على حتديد هوية النساء ضحايا االجتار بشكل فعال وموقوت

برنـامج  "الذين سجلوا يف    باألشخاص  ويقدم التقرير معلومات عن ضحايا االجتار         -٢٠
 " يف اجلمهورية التـشيكية    الستغالل اجلنسي ألغراض ا باألشخاص  دعم محاية ضحايا االجتار     

، ولكن البيانات املتاحة عن الضحايا الذين تلقوا املساعدة والـدعم بواسـطة             )٧٢الفقرة  (
يرجى تقدمي إحصاءات مـستكملة ومفـصلة       . الربنامج غري مصنفة على أساس نوع اجلنس      

 عن الـشكاوى     عن إحصاءات  حول عدد النساء ضحايا االجتار مبن فيهن القاصرات فضالً        
اجلـرائم  املوقعة على مرتكيب هذه     والتحقيقات واملالحقات القضائية واإلدانات والعقوبات      

ما قد أتيح من محايـة ومـساعدة        توضيح   ويرجى أيضاً . املقدمة للضحايا وعن التعويضات   
  أو غري  اإلجراءات اجلنائية للضحايا غري القادرين على التعاون مع السلطات املكلفة مبسؤولية          

  . الحترازية اتدابريال للمخاطر األمنية والراغبني يف ذلك نظراً
وأوصت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة الدولة الطرف باختاذ تدابري مناسـبة              -٢١

يرجى بيان التـدابري    . )١٨، الفقرة   CEDAW/C/CZE/CO/3(للقضاء على استغالل الدعارة     
 وبـشأن وضـع     ،ة حاليا، وأشكاهلا، وخصائصها   وتقدمي تفاصيل عن حجم الدعار    املتخذة  

سياسات متصلة بالدعارة مبا يف ذلك املشاريع والربامج الرامية إىل متكني النساء الاليت ميارسن           
  .االدعارة ودعم النساء الاليت يرغنب يف التوقف عن ممارسته

 يف اختاذ القرارات يف احلياة السياسية والعامة واملشاركة   

ر التقرير بأن متثيل املرأة يف الوظائف السياسية العليا ال يزال منخفـضا يف  يف حني يق    -٢٢
اجلمهورية التشيكية، فإنه ال يذكر التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لزيادة متثيـل املـرأة يف        
اهليئات املنتخبة واملعينة، كما أوصت بـذلك اللجنـة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة                

)CEDAW/C/CZE/CO/3   لوضـع تلـك    اليت اختـذت    يرجى بيان اخلطوات    . )٢٠، الفقرة
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أما البيانات املتاحة يف التقرير فهي غري كافية وغري واضحة لتقييم           . التوصيات موضع التنفيذ  
.  مـن االتفاقيـة    ٨ و ٧مدى التقدم احملرز يف تنفيذ التزامات الدولة الطرف مبوجب املادتني           

 وبـشأن   ٢٠٠٨رشحات النتخابات جملس الشيوخ لعام      يرجى تقدمي بيانات بشأن النساء امل     
النساء املنتخبات كأعضاء يف جملس الشيوخ فضال عن النساء املرشحات يف انتخابات اجملالس             

وال يذكر التقرير النسبة    . اإلقليمية األخرية وبشأن النساء املنتخبات ملنصب املستشار اإلقليمي       
وزيادة على ذلك، فإن النساء ممـثالت       . جامعيةاملئوية من النساء احلاصالت على شهادات       

يرجى تقدمي تفاصـيل حـول    .  يف السلك الدبلوماسي ودوائر الشؤون اخلارجية       ناقصاً متثيالً
احملددة اليت حتـول    والعقبات  معاير وإجراءات تعيني النساء وترقيتهن يف السلك الدبلوماسي         

 أية تدابري اُتخذت أو ُيعتزم اختاذها        عن دون مشاركتهن يف أرفع املناصب الدبلوماسية فضالً      
 . من االتفاقية٨املادة املنصوص عليها يف لزيادة مشاركة النساء يف اجملاالت 

 التعليم  

إىل أنـه يف    ) ٤-٧ و ٣-٦ و ٢-٦اجلداول رقم   ( األرقام املذكورة يف التقرير      تشري  -٢٣
، إال أن عـدد     ٢٠٠٤حني أن عدد الطالبات يف اجلامعات أعلى من عدد الطالب يف عـام              

وتبني اإلحصاءات أيضا أن عدد األسـاتذة مـن النـساء           . اخلرجيات أقل من عدد اخلرجيني    
 يرجى توضيح أسباب    .ومساعدات األساتذة وحامالت شهادات الدكتوراه منخفض للغاية      

 وبيان التدابري االستباقية ومنها التدابري اخلاصة املؤقتة الـيت    اخلرجيات من اجلامعات    تدين نسبة   
  . اختذهتا الدولة الطرف لدعم مسرية النساء األكادميية

من احلقائق املعروفة أن جزءاً كبرياً من فتيات الروما يـواجهن           "ويذكر التقرير أنه      -٢٤
ويرجـى تقـدمي    ). ٩٠الفقرة  (" عقبات ضخمة يف إمتام مواظبتهن على الدراسة األساسية       

وتقدمي معلومـات عـن     ما عن الدراسة    انقطاع فتيات الرو  بيانات إحصائية بشأن معدالت     
وهل جرى اعتماد أي برنامج لتقدمي الدعم املايل        . التدابري املتخذة لدعمهن ملواصلة تعليمهن    

  للطالبات الروما يف املدارس الثانوية؟
أن ، الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري بقلق بـالغ            ٢٠٠٧ويف عام     -٢٥

وأوصت الدولة  " مدارس خاصة " متناسب من أطفال الروما تدرس يف        أعداداً كبرية بشكل غري   
الطرف بأن تراجع األدوات املنهجية املستخدمة لتحديد احلاالت اليت جيب تسجيلها يف مدارس             

يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات اليت اختذهتا       ). ١٧، الفقرة   CEDAW/C/CZE/CO/7(خاصة  
بشأن القضاء على التمييز العنصري وبيان مـا إذا كـان           الدولة الطرف لتنفيذ توصيات اللجنة      
  ".املدارس اخلاصة"يف بشكل مفرط  عدد الفتيات الروما ال يزال مرتفعاً

       ويشري التقرير إىل التدابري املعتمدة لزيادة مشاركة الفتيـات يف الفـروع التقنيـة               -٢٦
االلتحاق مماثلة لتشجيع الفتيان على     ا إذا مت اختاذ تدابري      مبيرجى إبالغ اللجنة    ). ٩١الفقرة  (



CEDAW/C/CZE/Q/5 

7 GE.10-41668 

أي تقييم للسياسات الـيت تـشجيع   وهل مت .  هتيمن عليها الفتيات بصورة تقليدية     دراساتب
 ؟ات الدراسالتنويع يف اختيار

  العمالة واالستحقاقات االجتماعية واالقتصادية  

ـ ترك"اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة عن قلقهـا إزاء          أعربت    -٢٧  النـساء يف    زي
" ن يف مناصـب اإلدارة وصـنع القـرار        قطاعات عمل معينة، وكذلك اخنفـاض متثيلـه       

)CEDAW/C/CZE/CO/3   ملعاجلة هذا  املبذولة   يرجى تقدمي تفاصيل عن اجلهود       ).٢٥، الفقرة
فجوة الواسعة للغايـة يف     الونظراً الستمرار   . الوضع وتقدمي بيانات مستكملة يف هذا الصدد      

الفجوة يف األجور ووضع    اليت اختذت لسد    نسني، يرجى أيضا بيان اخلطوات      األجور بني اجل  
  . من املالحظات اخلتامية السابقة موضع التنفيذ٢٦التوصيات الواردة يف الفقرة 

الذين يأخذون إجازة والديـة     ويرجى تقدمي معلومات عن النسبة املئوية من الرجال           -٢٨
 ٢٠٠٩ينـاير   / املؤرخ كانون الثاين   مني ضد املرض  القانون اجلديد اخلاص بالتأ   منذ أن دخل    
يف حقـوق متـساوية     مينحهم   يف رعاية الطفل و    اآلباء و هاتالتناوب بني األم  الذي يسمح ب  

 مقارنة هذه النسبة املئوية     يرجى أيضاً و). ٦٢الفقرة  (األمومة حيز النفاذ    احلصول على عالوة    
 يرجى أيـضاً  و. العالوة الوالدية  أساس   علىوالدية   يأخذون إجازة    وابعدد الرجال الذين كان   

كجزء من جممـوع    عرض قانون إجازة األبوة     تقدمي معلومات مستكملة حول عزم احلكومة       
  ).٦٣الفقرة  (٢٠٠٨نوفمرب /واليت أُقرت يف تشرين الثاينالتدابري املناصرة لألسرة 

.  والفتيـات  وضع النساء ذوات اإلعاقة والالجئات واملهاجرات     لالتقرير  يتطرق  وال    -٢٩
فيما يتعلـق بأوضـاعهن االقتـصادية       بشأن هؤالء النساء، ال سيما      يرجى تقدمي معلومات    

ويرجـى تقـدمي    .  وبيان ما هي التدابري القائمة لدعم هذه الفئات من النساء          ،واالجتماعية
باستحقاقات املعاشات التقاعدية وغريها من     تفاصيل حول وضع املسنات وال سيما ما يتصل         

  .ملساعدة االجتماعيةأشكال ا

 الصحة  

) ٢٤الفقرة   ،CEDAW/C/CZE/CO/3 (حثت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة       -٣٠
املدافع العام عن احلقوق، املؤرخة       لتنفيذ توصيات  ة عاجل اتالدولة الطرف على اختاذ إجراء    

       ضـيح يرجـى تو .  بشأن التعقيم غري الطوعي أو القسري٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول  ٢٣
املستنرية إلجراء التعقيم وإذا مـا      بشأن املوافقة     الالزمة التشريعيةالتعديالت  ما إذا مت اعتماد     

روما فيما يتعلق مبـسألة     العن حالة النساء من طائفة       التبليغ   ويرجى أيضاً . دخلت حيز النفاذ  
 لـك تقييمـاً   التعقيم غري الطوعي أو القسري يف تقريرها الدوري القادم، على أن يشمل ذ            

 كما طلبت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة         لتأثري التدابري املتخذة والنتائج احملققة     مفصالً
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)CEDAW/C/CZE/CO/3   وهل وضعت احلكومة آليات لتمكني النساء الاليت       . )٢٤، الفقرة
 للتعقيم دون موافقتهن املستنرية مـن احلـصول علـى           ١٩٩٠ و ١٩٧٣خضعن بني سنيت    

  ؟٢٠٠٥ كما أوصى بذلك املدافع العام عن احلقوق للجمهورية التشيكية يف عام تعويض،
 املسؤولية عن الصحة وتعزيزهـا    الحظ اللجنة أنه جيري الترويج لفكرة       ويف حني ت    -٣١

الصحة للجميع يف القرن احلـادي      " على كافة املستويات ويف مجيع األماكن يف إطار برنامج        
       املشاريع اهلادفة إىل حتـسني الـصحة اإلجنابيـة للمـرأة          تنهض ب أن احلكومة   و "والعشرين

على معلومات حول املشاريع اليت تعاجل احلالـة        احلصول  ، تود اللجنة    )١٠٠ و ٩٨الفقرتان  (
 .الصحية لنساء الروما واالحتياجات الصحية اخلاصة للمسنات

 الرومانساء واملرأة الريفية   

نفذت عدة مبادرات ومشاريع للتصدي ألوضاع      يالحظ التقرير أن الدولة الطرف        -٣٢
 "خطط الكيانات الريفية  "الدعم املايل املقدم إىل     يرجى تقدمي معلومات عن أثر      . املرأة الريفية 

إمكانية من حيث   " ٢٠٠٦ الفرص املالية الريفية بعد سنة       -برنامج التنمية الريفية    " عن طريق 
 التعليم والنقل   إىليف املناطق الريفية،    نساء الروما    مبا يف ذلك املسنات وال     ،وصول املرأة الريفية  

  . وغريها من اخلدماتواخلدمات االجتماعية
ويرجى تقدمي بيانات إحصائية بشأن حالة النساء والفتيات الروما يف جماالت الصحة              -٣٣

تدابري المعلومات بشأن   عن   القرار فضالً ووضع  والسكن والعمل واملشاركة يف احلياة العامة       
االجتـار   مبا يف ذلك     ،اُتخذت لعزيز محاية نساء وفتيات الروما ضد كافة أشكال العنف         يت  ال

 تقدمي معلومات عـن     ويرجى أيضاً . هبن يف بلدان أخرى بغرض استغالهلن جنسيا واقتصاديا       
  ).٢٢، الفقرة CEDAW/C/CZE/CO/3(التدابري املتخذة لتنفيذ التوصيات السابقة للجنة 

  ٢٠ن املادة  م١تعديل الفقرة     
 ٢٠ من املـادة  ١قبول التعديل على الفقرة يف  اإلشارة إىل ما أُحرز من تقدم       يرجى    -٣٤

  . فيما يتعلق مبوعد اجتماع اللجنة،من االتفاقية

        


