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  مقدمة  - أوالً  

 ١٢الفقـرات   ،  )CEDAW/C/SCG/CO/1 (متابعة للتوصيات اخلتامية للجنة       
  ٤٥ و٤٤ و٣٩و
ء على مجيع أشكال    يشري التقريران الدوريان الثاين والثالث بشأن تنفيذ اتفاقية القضا          -١

ويتألف التقرير  . ٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٧التمييز ضد املرأة، كتقرير جامع، إىل الفترة من عام          
؛ وبيانـات   )١٦-١(يذ كل مادة من مـواد االتفاقيـة         معلومات عن تنف  : من ثالثة أجزاء  

إحصائية؛ وتقرير وزارة كوسوفو وميتوهيا بشأن وضع املرأة يف إقليم كوسـوفو وميتوهيـا              
  .ملتمتع باحلكم الذايتا
قامت وزارة حقوق اإلنسان وحقوق األقليات بإعداد التقرير، أما بالنسبة للوزارات             -٢

وزارة الـشؤون اخلارجيـة،     : املعنية مباشرة، فقد شاركت الوزارات التالية يف إعداد التقرير        
املوارد املائيـة،   ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الزراعة والغابات و         

ووزارة االقتصاد والتنمية اإلقليمية، ووزارة شؤون إدارة الدولة واحلكم الذايت احمللي، ووزارة            
التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة العمل والسياسات االجتماعية، ووزارة البيئـة والتخطـيط           

ياضـة، ووزارة   العمراين، ووزارة الثقافة، ووزارة كوسوفو وميتوهيا، ووزارة الـشباب والر         
العلوم والتنمية التكنولوجية، واملكتب اإلحصائي جلمهورية صربيا، واألمانة اإلقليمية للعمـل    

  .واالستخدام واملساواة بني اجلنسني، ومفوضية شؤون الالجئني
كما وجهت وزارة حقوق اإلنسان وحقوق األقليات الـدعوة إىل منظمـات غـري                -٣

وقد قام بتقدمي اإلضافات إىل التقرير كل مـن         . لتقريرينحكومية للمشاركة يف إعداد هذين ا     
 Srbija و Iz Kruga: ومركز بلغراد حلقـوق اإلنـسان، ومنظمـات       ) Grupa 484 (٤٨٤فريق  

، الذي كانت الوزارة تتعاون معه إىل حد كبري Autonomni zenskiوقد فسر مركز . SRConSو
  . يف إعداد التقرير البديلف الرئيسي أنه كان نفسه الطر موضحاً جيداًسبب غيابه تفسرياً

وبغية إطالع موظفي الدولة والسياسيني وأعضاء اجلمعية الوطنية واملنظمات غـري             -٤
احلكومية واجلمهور بأكمله على اخلطوات اليت يتعني اختاذها من أجل كفالة املساواة القانونية             

 وزارة العمـل والـسياسات      والفعلية للمرأة، فقد اضطلعت مديرية املساواة بني اجلنسني يف        
  : يف الفترة املنقضية مبا يلياالجتماعية
ويشار إليها فيما بعد    (بعد قيام اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة            )أ(  

بإحالة املالحظات اخلتامية، وجهت رسالة إىل مجيع الوزارات املختصة واجملالس ) باسم اللجنة 
توي على معلومات تفصيلية عن تقـدمي التقريـر األويل وترمجـة            التابعة للجمعية الوطنية حت   

  للمالحظات اخلتامية الواردة من اللجنة؛
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 ٢٥٠ حـضرها    ٢٠٠٨ وُعقدت اثنتا عشرة حلقة دراسية على مدار عام           )ب(  
 هبدف تعريفهم بااللتزامات الدولية جلمهورية صربيا، عالوة على تدريبـهم            حكومياً موظفاً

وقد استمر تثقيف مـوظفي     .  اجلنسانية يف سياسات الدولة وممارساهتا     على تضمني اجلوانب  
 ١٢٠ فقد مت ترتيب حلقات دراسية ملدة يومني مـن أجـل             - ٢٠٠٩احلكومة طوال عام    

  ؛)١("التمييز ضد املرأة يف العمل" للعمل كما مت نشر كتيب عن أنشطتهم بعنوان مفتشاً
ثلي اآلليات املؤسسية الوثيقة الصلة   ومت عقد مائدتني مستديرتني مجعتا بني مم        )ج(  

  من أجل إقامة دعائم تعاون مشترك يف تنفيذ االتفاقية؛
كما مت طبع منشور بعنوان اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد               )د(  

 توصـية   ٢٥ و ، احتوت يف جزئه األول على نص االتفاقية والربوتوكول االختياري         )٢(املرأة
ه الثاين على نص التقرير األويل، وخطاب رئيس وفد مجهورية صربيا،           عامة، واحتوى يف جزئ   

واألسئلة اإلضافية اليت وجهتها اللجنة، والردود على تلك األسئلة، والتعليقات اخلتامية للجنة            
وقد ُوجه هذا املنشور إىل مجيع الوزارات ومؤسسات الدولة املعنيـة،           . مبا يف ذلك توصياهتا   

  مهور يف العديد من املناسبات؛كما مت تروجيه وسط اجل
ومت تشكيل الفريق العامل املعين برصد تنفيذ االتفاقية واملالحظات اخلتامية            )ه(  

ت ومؤسسات الدولـة الوثيقـة الـصلة        ا، والذي تألف من ممثلي الوزار     ٢٠٠٩خالل عام   
نـدماج يف   الة االستخدام الوطنية، ومكتـب اال     املكتب اإلحصائي جلمهورية صربيا، ووك    (

ومت إعداد كتيب يتضمن املبادئ التوجيهيـة       ). االحتاد األورويب، ومفوضية شؤون الالجئني    
ويـشري  . لألنشطة املتصلة برصد تنفيذ املبادئ والتوصيات لتلبية احتياجات الفريق العامـل          

الكتيب إىل املالحظات اخلتامية للجنة، مبينا التدابري اليت يتعني االضطالع هبا من أجل العمل              
، بيانات بشأن االختصاصات، وبيانات إحصائية،      مثالً(تنفيذ االتفاقية على أكمل وجه      على  

وتتمثل نتائج أنشطة الفريق العامل يف ). وردود حمددة يتعني أن حيتوي عليها كل تقرير دوري
حتليالت ملا تقوم به املؤسسات من أنشطة متصلة باختصاصاهتا يف تنفيذ االتفاقيـة ورصـد               

مت القيام بعمليات توعية وتدريب ألعضاء الفريق العامل املسؤول عن قـضايا            كما  . تنفيذها
مع  املساواة بني اجلنسني واالتفاقية يف املقام األول، وبذلك مت إنشاء حلقات اتصال غري رمسية          

  ، يتمثل حتديدا يف مفوضي املساواة بني اجلنسني؛املؤسسات املعنية
م املتحدة اإلمنائي، مت طرح مسابقة ماليـة  ويف إطار التعاون مع برنامج األم     )و(  

موجهة إىل املنظمات غري احلكومية، بشأن إعداد تقارير عن اإلشراف على تنفيذ توصـيات              
ومت اختيار ثالث منظمات غري حكومية وثيقة الـصلة مـن           . اللجنة بشأن العنف ضد املرأة    

__________ 

 .٢٠٠٩ناتاشا بريزيتش، وتولت نشره مديرية املساواة بني اجلنسني، : من تأليف )١(
 .٢٠٠٨نوفمرب /مديرية املساواة بني اجلنسني، تشرين الثاين )٢(
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 ,Iz Kruga وBiktimolosko drustvo، وAutoomni zensk centar: خالل هذه املـسابقة هـي  

Srbijaبالتعاون مع مركز الرصد والتقييم ،.    
وقدمت األمانة اإلقليمية للعمل واالستخدام واملساواة بني اجلنسني، بالتعـاون مـع      -٥

األمانة اإلقليمية لإلدارة والتنظيم واألقليات الوطنية، املالحظات اخلتامية إىل مجيـع أمانـات    
فودنيا املتمتع باحلكم الذايت، عالوة على أجهزة احلكم الذايت احمللية          اجمللس التنفيذي إلقليم فوي   

وقد مت طبع ونشر املالحظات اخلتاميـة يف        . يف أراضي إقليم فويفودنيا املتمتع باحلكم الذايت      
إقليم فويفودنيا ، وأرسلت إىل مجيع أعضاء برملان وأعضاء مجعية Zenski rokovnik 2008إطار 

ايت، عالوة على من يعتمدون القرارات يف اجمللس التنفيذي إلقليم فويفودنيا           املتمتع باحلكم الذ  
  .املتمتع باحلكم الذايت واملؤسسات اليت أنشأها إقليم فويفودنيا املتمتع باحلكم الذايت

  )١٦-١املواد (ر عن تنفيذ االتفاقية تقري  - ثانياً  

  ١املادة     
   التعريف- التمييز ضد املرأة    

 يف   إطاريـاً  ، قانونـاً  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦، املعتمد يف    )٣(ن حظر التمييز  يقدم قانو   -٦
ميدان مكافحة التمييز وينص على حظر عام للتمييز، كما ينص على أشكال وحاالت التمييز،              

  ومجيع التعبريات املستخدمة بلغـة املـذكر   ). ١املادة (عالوة على إجراءات احلماية من التمييز      
ويشمل الباب الثاين   ). ٢ من املادة    ٥الفقرة  (لها نفس التعبريات بلغة املؤنث      يف هذا القانون تقاب   

) ٤املـادة  ( ملبدأ املـساواة  ، تعريفاً"احلظر العام وأشكال التمييز   "من هذا القانون، حتت عنوان      
عالوة على تدابري خاصة ال تعترب من قبيل التمييز مثل          ) ١٣-٦املواد  ( معينة من التمييز     االًوأشك

: ويتناول هذا القانون يف بابه الثالث حاالت خاصة من التمييـز          ). ١٤املادة  (تدابري اإلجيابية   ال
؛ ويف تقدمي   )١٦املادة  (؛ ويف ميدان العمل     )١٥املادة  (التمييز يف اإلجراءات أمام اهليئات العامة       

؛ ويف  )١٨املادة  ( ؛ وحظر التمييز الديين   )١٧املادة  (اخلدمات العامة واستخدام املباين واألماكن      
؛ )٢١املـادة  (اجلنـسية    ؛ والتمييز القائم على امليول    )١٩املادة  (ميدان التعليم والتدريب املهين     

؛ والتمييـز ضـد     )٢٣املـادة   (؛ والتمييز املستند إىل العمر      )٢٢املادة  (والتمييز ضد األطفال    
؛ )٢٤املادة  (سياسية أو النقابية    ؛ والتمييز املستند إىل االنتماءات ال     )٢٤املادة  (األقليات الوطنية   

  ؛ والتمييز فيما يتعلق بـالظروف الـصحية       )٢٦املادة  (والتمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة      
كما أن مثل هذه الطريقة يف تسجيل حاالت التمييز اخلاصة يكثر اسـتعماهلا يف              ). ٢٧املادة  (

ؤة فيما يتعلق باملبادئ التوجيهية     احللول القانونية للبلدان األخرى وتفي باشتراطات احلماية الكف       
  .الواضحة وعدم وجود مواطن إهبام بشأن تطبيق حاالت معينة

__________ 

 .٢٢/٢٠٠٩ جلمهورية صربيا، العدد اجلريدة الرمسية )٣(
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وينص قانون حظر التمييز على أن التمييز اجلنساين حيدث يف حالة اختاذ بـإجراءات               -٧
معينة تتعارض مع مبدأ املساواة بني اجلنسني، أي تتعارض مع مبدأ احترام احلقوق واحلريات              

ية للمرأة والرجل يف اجلوانب السياسية واالقتصادية والثقافية وغريها من أوجه احليـاة            املتساو
، وحيظر احلرمـان مـن احلـق يف    )٢٠ من املادة ١الفقرة (العامة واملهنية واخلاصة والعائلية  

االعتراف العلين أو املستتر باملزايا بالنسبة لنوع اجلنس أو بسبب تغيري نوع اجلنس، والعنـف             
ين وخالفه، واالستغالل، والتعبري عن الكراهية، وأشكال اإلهانة واالبتـزاز والتحـرش            البد

 لألهواء والعادات   وفقاًاملستندة إىل نوع اجلنس، عالوة على الدعوة العامة والتأييد والتصرف           
وغري ذلك من أشكال السلوك االجتماعي املستند إىل فكرة دونية أو تفـوق جـنس مـن                 

  ).٢٠ من املادة ٢الفقرة (ار النمطية للجنسني اجلنسني، أي األدو
 وقانون إعادة التأهيـل املهـين   )٤(ويستند قانون االستخدام والتأمني يف حالة البطالة       -٨

، ٢٠٠٩مايو /أيار ٢٣ذان دخال حيز النفاذ يف ، والل)٥(لألشخاص ذوي اإلعاقة واستخدامهم
قانون االستخدام والتأمني يف     وتتمثل مبادئ . إىل مبدأ عدم التمييز ومبدأ املساواة بني اجلنسني       

حالة البطالة يف حظر التمييز، والتزام احلياد يف أداء وظائف االسـتخدام؛ واملـساواة بـني                
اجلنسني؛ واإلجراءات اإلجيابية املوجهة إىل العاطلني عن العمل الذين ال يستطيعون العثـور             

وظيفي وأداء الشؤون املتصلة باسـتخدام  على وظيفة بسهولة؛ وحرية اختيار املهنة والوضع ال   
وتتمثل مبادئ قانون إعادة التأهيل املهين لألشـخاص        ). ٥املادة  (العاطلني عن العمل باجملان     

األشـخاص ذوي اإلعاقـة   ذوي اإلعاقة واستخدامهم يف احترام حقوق اإلنسان اخلاصـة ب     
الجتماعيـة علـى قـدم      حتواء األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع مناحي احلياة ا        وكرامتهم؛ وا 

 للقدرات املهنية؛ وتشجيع استخدام األشخاص ذوي اإلعاقـة يف الوظـائف            وفقاً - املساواة
املالئمة ويف إطار ظروف عمل مالئمة؛ وحظر التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة؛ واحلقوق             

  ).٢ املادة(وااللتزامات املتساوية لألشخاص ذوي اإلعاقة واملساواة بني اجلنسني منهم 
 على حظر التمييز، ويقضي حبظر القيام يف        )٦(وينص قانون املبادئ األساسية للتعليم      -٩

 أو جمموعات من األشخاص إذا      مؤسسة ما بأنشطة تعوق أو هتني أو متيز أو تستبعد أشخاصاً          
القومي أو اإلثين أو اللغـوي أو الـديين، أو           أو    قائمة على أساس االنتماء العرقي     ما كانت 
 السمات البدنية والنفسانية، والصعوبات يف النمو واإلعاقة، والظروف الـصحية           ، أو اجلنس

وإذا كانت تستند بوجه خاص إىل املعتقدات       امللكية،  األصل االجتماعي والثقايف، و   والعمر و 
كما ينص القـانون    . إىل أي أسس أخرى ينشئها قانون ينص على حظر التمييز         أو   السياسية

؛ والتمييز ضد األشخاص أو جمموعات مـن        طة ويقضي مبنعها  تشجيع هذه األنش  على عدم   
، أو استبعاد أو حد     ً أو مستترا  ًاألشخاص يعين أي متييز مباشر أو غري مباشر، سواء كان علنيا          

__________ 

 .٣٦/٢٠٠٩اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد  )٤(
 .٣٦/٢٠٠٩اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد  )٥(
 .٧٢/٢٠٠٩اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد  )٦(
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للحقوق واحلريات، واملعاملة غري املتساوية أو التقصري يف التصرف إزائها، أي التفرقة غـري              
ن أو منح املزايا؛ والتمييز ال يعين تدابري خاصة أدخلت من           املربرة بواسطة اجملاهرة باالستحسا   

أجل إجناز املساواة الكاملة ومحاية األشخاص وتقدمهم، أي بشأن تعـرض جمموعـة مـن               
يشترك يف النص عليها الوزير  ،ًاألشخاص لظرف غري متساو؛ وينص على معايري أكثر تفصيال    

عرف موظف أو تلميذ أو شخص آخر       والوزير املسؤول عن حقوق اإلنسان، بشأن كيفية ت       
  ).٤٤املادة (يف مؤسسة ما على أشكال التمييز 

، اعتمدت مجهورية صربيا بعد سنوات كثرية       ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١١ويف    -١٠
وهـذا  . )٧(من التحضري واإلجراءات الربملانية الطويلة األجل، قانون املساواة بني اجلنـسني          

يف ميدان املساواة بني اجلنسني وينظم إجياد الفـرص املتـساوية           القانون مبثابة قانون أساسي     
ملمارسة احلقوق وااللتزامات، واالضطالع بتدابري خاصة ملنع التمييز القائم علـى اجلـنس             
  والتمييز اجلنساين والقضاء عليهما وإجراء احلماية القانونية لألشخاص املعرضـني للتمييـز            

 هلذا القانون، على املشاركة املتساوية للمرأة       وفقاًاجلنسني،  وتنطوي املساواة بني    ). ١املادة  (
، املقبولة عموماً  لقواعد القانون الدويل   والرجل يف مجيع ميادين القطاعني العام واخلاص امتثاالً       

، وتقـوم   )٢املـادة   (وقوانينها  واملعترف هبا يف املعاهدات الدولية، ودستور مجهورية صربيا         
  ).٣املادة (ياسة املساواة يف الفرص يف مجيع ميادين احلياة االجتماعية اهليئات العامة بوضع س

والتمييز، حسب قانون املساواة بني اجلنسني، هو أن تفرقة ال مربر هلا أو معاملة غري                 -١١
 يرمي  )االستبعاد، أو التقييد، أو إيالء األولويات     (متساوية، تعكس على وجه التحديد إمهاالً       

فرد أو جمموعة أفراد من حقوق إنسانية وحريات        لة االعتراف أو التمتع مبا      أو ُيفضي إىل إعاق   
أو إىل  ويف غريها من امليادين،     األسرية  االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية و    يف امليادين   

وهو أيضاً أن ُيعامل الشخص     . تعطيل إعمال هذه احلقوق واحلريات أو النيل منها أو إنكارها         
شكل أسوأ من غريه من األشخاص صراحة أو ألنه، يف املقام األول، طلـب، أو               دون مربر ب  

 علـى املعاملـة     وي تقدمي، دلـيالً   انونية ضد التمييز أو قدم، أو ين      ينوي أن يطلب، محاية ق    
  ).٤املادة (التمييزية 

  ٢املادة     
  اللوائح التشريعية والقانونية      

  ١٦-١٤ات قات اخلتامية للجنة، الفقرمتابعة التعلي    
كان لدى مجهورية صربيا يف الفترة املنقضية أنشطة تشريعية ضخمة، ومت اعتمـاد               -١٢

وملا كان قد مت اعتمـاد قـانون        . ٢٠٠٩القوانني اإلطارية يف ميدان مكافحة التمييز يف عام         
، أو يف هنايته علـى وجـه        ٢٠٠٩حظر التمييز وقانون املساواة بني اجلنسني يف غضون عام          

__________ 

 .١٠٤/٢٠٠٩اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد  )٧(



CEDAW/C/SRB/2-3 

GE.11-41690 8 

ومـن  .  للعيان إال يف الفترة املقبلةفإن تطبيقهما من الناحية العملية لن يكون ظاهراً       التحديد،  
  .املتوقع أن حتدث حتسينات مجة يف وضع املرأة ومحاية أكثر كفاءة حلقوقها

ويتمثل اإلجناز األكرب للقانونني اآلنفي الذكر، خالل هذه الفترة، فيما أحدثته احلملة              -١٣
الل إصدار واعتماد القانونني من تأثري كبري فيما يتعلق باستثارة الوعي على اليت مت القيام هبا خ

 واحلاجة إىل إجياد لوائح قانونية بشأن حظر        العباراتمجيع املستويات بشأن كل من تعريف       
  .التمييز ضد املرأة وحتسني املساواة بني اجلنسني

ثيقة الرئيسية، واألحكام القانونية    والقوانني املعتمدة يف الفترة املنقضية مذكورة يف الو         -١٤
الوثيقة الصلة اليت حتكم القضايا املتصلة بوضع املرأة مقدمة يف شكل جداول يف التقريـر يف                

  . مواد االتفاقية، مثلما هو األمر بالنسبة للمادة السابقة واملواد التاليةكل مادة منإطار 

  ٣املادة     
قوق اإلنـسان   حل تهااملني وضمان ممارس  تدابري لكفالة تطور املرأة وتقدمها الك         

     والتمتع هبا على أساس املساواة مع الرجل واحلريات األساسية

  األطر االستراتيجية  -١  

  ٢٢متابعة التعليقات اخلتامية للجنة، التوصية     
مت خالل الفترة املنقضية اعتماد سلسلة كاملة من االستراتيجيات الوطنية اليت شكلت     -١٥

فقد اعُتمدت االستراتيجية الوطنية    . موسة ملبدأ املساواة املضمون حبكم الدستور     تطبيقات مل 
وتنص . ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٣يف   )٨(لتحسني وضع املرأة والنهوض باملساواة بني اجلنسني      

هذه الوثيقة على سياسة شاملة ومنسقة للدولة هتدف إىل القضاء على التمييز ضـد املـرأة،                
مبدأ املساواة بني اجلنسني يف مجيع ميادين األنشطة اليت تضطلع هبـا         وحتسني وضعها وإدماج    

مؤسسات النظام، باعتبار ذلك أحد عناصر حتديث اجملتمع وإقامة الدميقراطية فيه وإحـداث             
ياسة املساواة يف الفـرص الـيت       لس وفقاًتنمية اجتماعية بشكل أسرع وأكثر توازنا وكفاءة،        

  ).١٥املادة ( هبا دستور مجهورية صربيا نادى
وتغطي هذه االستراتيجية ستة ميادين ارتؤي، من خالل حوار واسع ودميقراطي، أن              -١٦

إجناز حـق املـرأة يف      : هلا أمهية رئيسية لتحسني وضع املرأة والنهوض باملساواة بني اجلنسني         
دية املشاركة يف صنع القرار على قدم املساواة مع الرجل؛ والتخلص من عدم املساواة االقتصا             

بني الرجل واملرأة؛ وإجناز املساواة بني اجلنسني يف التعليم؛ وحتسني صحة املـرأة والنـهوض             
باملساواة بني اجلنسني يف السياسة الصحية؛ ومنع وقمع مجيع أشكال العنف ضد املرأة وتوفري              

م نظام شامل حلماية ضحايا العنف من النساء؛ وحتقيق املساواة بني اجلنسني يف وسائط اإلعال             
__________ 

 .١٥/٢٠٠٩دد اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، الع )٨(
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كراهيـة  ( الكراهيـة   خطـاب العامة، والقضاء على األمناط اجلنسانية املقولبة والقضاء على         
  .وتتفق هذه األولويات الوطنية الست مع إعالن ومنهاج عمل بيجني). النساء
وُيتوقع أن يساعد تنفيذها    ،  ٢٠١٥ حىت   ٢٠٠٩واألنشطة املعتزمة ختص الفترة من        -١٧

حتول عميق ودائم يف العالقات بني      جيابية املتراكمة منذ أمد بعيد      يف حتقيق نتيجة التغريات اإل    
كما مت تضمني هذه األنشطة يف الربنـامج الـوطين النـدماج            . اجلنسني يف مجهورية صربيا   

 ال يتجزأ من اجلهود الشاملة الـيت تبـذهلا          جزءاًمجهورية صربيا يف االحتاد األورويب وتعترب       
  .إىل االحتاد األورويبمجهورية صربيا من أجل االنضمام 

وثـائق  العام يف اجملتمع ويتم دجمها مع        ال يتجزأ من التغيري      جزءاًوتعترب االستراتيجية     -١٨
. استراتيجية أخرى، وخباصة استراتيجية احلد من الفقر يف صربيا واألهداف اإلمنائية لأللفيـة            

  .حيث القدرات املالية للدولةوتتبع االستراتيجية هدى التغيريات االجتماعية وتعترب واقعية من 
وقد مت إشراك االحتادات اليت تعمل من أجل القضاء على التمييز ضد املرأة يف إعداد                 -١٩

، وهو ما ساهم، وال يزال يساهم، يف نشر الدميقراطية يف جمتمع مجهورية             ) احتاداً ٣٣(الوثيقة  
طية، وحبقـوق اإلنـسان     صربيا وحتديثه، والنهوض بالسلم وحقوق اإلنسان والقيم الدميقرا       

  .اخلاصة باملرأة على وجه اخلصوص
وأعدت مديرية املساواة بني اجلنسني خطة عمل تغطي مجيع امليادين االسـتراتيجية              -٢٠

الستة وتنص على أهداف طويلة األجل وأحادية، وأنشطة ملموسة، مصحوبة بنتائج متوقعة            
يام باألنشطة، وشروط وإسـقاطات     ومؤشرات قابلة للقياس، وعلى حتديد املسؤولني عن الق       

 لقرار الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعيـة  وفقاًوقد أعدت اخلطة    . التمويل املطلوب 
العامة والتوصيات اخلاصة بالقيام باملزيد من األنشطة واملبادرات لتنفيذ إعالن ومنهاج عمـل      

وأجريـت  ثلو الوزارات املعنيـة،     وقد شارك يف إعداد اخلطة، إضافة إىل اخلرباء، مم        . بيجني
ومـشروع خطـة    . مشاورات بشأهنا مع ممثلي أجهزة احلكم الذايت احمللية واالحتادات املعنية         

. ٢٠١٠العمل قيد التنسيق مع الوزارات املعنية ومن املتوقع أن ُيعتمد يف الربع األول من عام                
 اعتمـدت خطـة العمـل يف    :ملحوظة(وسيتم متويل جزء من األنشطة املعتزمة من امليزانية         

  ).٢٠١٠أغسطس /آب
كما أن مثة وثائق استراتيجية وطنية أخرى، استراتيجية التنمية املستدامة، واالستراتيجية             -٢١

الوطنية للشيخوخة، واستراتيجية حتسني وضع ذوي اإلعاقة، واستراتيجية حتسني حالة طائفـة            
  .ا تعترف بالبعد اجلنساين، أي أهنأيضاًالروما، وتعترب كلها حساسة لنوع اجلنس 
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  آليات لتحسني وضع املرأة  -٢  

  ١٨ و١٧متابعة للتعليقات اخلتامية للجنة، الفقرتان     
مل يعقد جملس املساواة بني اجلنسني خالل الفترة املنقضية أي اجتماعات، وبينما كان               -٢٢

طة وإناطة الكـثري    جيرى إنشاء اآلليات املؤسسية واإلدارية اجلديدة حدث ركود آخر يف األنش          
 اجلديد للمجلـس يف     التأسيسيوقد ُعقد االجتماع    . من الوظائف مبديرية املساواة بني اجلنسني     

وقد تبني أن من الضروري البحث عن دور جديد وأكثـر           . ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٨
أن مالءمة للمجلس، وتدعيم التعاون مع مديرية املساواة بني اجلنسني، وزيادة اخليـارات بـش             

  .العمل فيما بني القطاعات، والتشديد على دور هذه اهليئة يف التحفيز والتوعية
وخالل الفترة املنقضية، أسفر تشكيل مديرية املساواة بني اجلنسني وتعيني نائب أمني              -٢٣

  . ة بني اجلنسني عن تدعيم اآلليات املؤسسية املعنية باملساواة بني اجلنسنيااملظامل املعين باملساو
وقد أنشئ قطاع املساواة بني اجلنسني يف نطاق وزارة العمل والسياسات االجتماعية           -٢٤

مبوجب قـانون   ٢٠٠٨، ومت حتويله إىل مديرية للمساواة بني اجلنسني يف عام     ٢٠٠٧يف عام   
، ومن مث حتويل هذا امليدان من منظمة قطاعية إىل نطاق أنشطة هيئـة خاصـة،                )٩(الوزارات

 يعترف دومنا شك بأمهية قضايا املساواة بني اجلنسني ويعرب عن اسـتعداد             داخل الوزارة، مبا  
  .الدولة للعمل من أجل النهوض هبا

وتتمثل اختصاصات مديرية املساواة بني اجلنسني، باعتبارها اهليئة التنفيذية األوىل يف             -٢٥
ني، واقتـراح   حتليل الظروف يف ميدان النهوض باملساواة بني اجلنـس        : هذا امليدان، فيما يلي   

التدابري يف هذا الشأن؛ وإعداد وتنفيذ االستراتيجية الوطنية لتحسني وضع املـرأة والنـهوض    
باملساواة بني اجلنسني؛ وإعداد مشاريع القوانني وغري ذلك من اللـوائح يف هـذا امليـدان؛                

ـ             ذايت والتعاون مع سلطات الدولة وسلطات املناطق املتمتعة باحلكم الذايت وهيئات احلكم ال
احمللية يف هذا اجملال؛ والتعاون الدويل؛ وتنسيق األنشطة وتقدمي املساعدة املهنيـة واإلداريـة              
والتقنية إل جملس املساواة بني اجلنسني؛ وحتسني وضع املرأة والنهوض باملساواة بني اجلنسني             

نـشطة  وسياسة املساواة يف الفرص؛ وإدماج مبدأ املساواة بني اجلنسني يف مجيـع ميـادين أ            
مؤسسات النظام؛ ورصد تنفيذ توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، عالوة             

  . ملا حيدده القانونوفقاًعلى وظائف أخرى 
 وفقـاً ف. كما حدث خالل الفترة املنقضية حتسن جم يف اآلليات على الصعيد احمللي             -٢٦

ة لوحدات احلكم الذايت احمللية، يف حـدود        لقانون املساواة بني اجلنسني، تقوم اهليئات التابع      
اختصاصاهتا، بتوفري املساواة بني اجلنسني وإجناز املساواة يف الفـرص؛ وتـشجيع وحتـسني              
املساواة بني اجلنسني؛ وتنظر يف غضون اعتماد خطط التنمية وغريها من الوثائق يف التـدابري               

__________ 

 .٧٣/٢٠١٠ و٣٦/٢٠٠٩ و٦٥/٢٠٠٨اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، األعداد  )٩(
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املساواة يف الفرص، وتـنظم يف إطـار        واألنشطة املتبعة لتحقيق املساواة بني اجلنسني وإجناز        
وثائق القائمـة بـشأن التنظـيم       هيئات وحدات احلكم الذايت احمللية ويف إطار املنظمات وال        

 الداخلية، هيئة عاملة دائمة بشأن املساواة بني اجلنسني أو تعني موظفني مسؤولني عن              واملؤسسة
 لذلك القانون   املساواة يف الفرص، امتثاالً   املساواة بني اجلنسني والقيام بالوظائف املتعلقة بإجناز        

وبالنظر إىل أنه يوجد حاليا التزام قانوين صريح، فمن املتوقع أن تـستمر عمليـة               ). ٣٩املادة  (
  .إنشاء اهليئات يف األماكن اليت ال توجد فيها بعد، كما ستتحسن أنشطة اهليئات القائمة كذلك

ما استهلت وزارة الـشؤون اإلداريـة       ، عند ٢٠٠٢لقد بدأت هذه العملية يف عام         -٢٧
للدولة واحلكم الذايت احمللي، بالتعاون مع اجلمعية الوطنية وبدعم من منظمة األمن والتعـاون              

 مدينـة يف صـربيا،      ١٥ بعنوان حلقات االتصال اجلنسانية، يف        جتريبياً يف أوروبا، مشروعاً  
وجرى قبل اعتماد   . د احمللي فأنشأت أول األشكال املؤسسية لتحسني وضع املرأة على الصعي        

 من البلديات يف صربيا أو      يف املائة  ٤٠قانون املساواة بني اجلنسني إنشاء مثل هذه اهليئات يف          
وذلك بدعم من مديرية املساواة بـني        )جمالس وجلان ومكاتب ومفوضيات   (جيري إنشاؤها   

  .ة وجهات ماحنة دولية ومنظمات جمتمع مدين حمليإقليميةاجلنسني ومؤسسات 
ستضطلع مديرية املساواة بني اجلنسني بسلسلة من األنـشطة لتحـسني أسـسها               -٢٨

إقامة اتصاالت دائمة بني املديرية وممثليها، وتقدمي املساعدة يف إقامة الصالت بني            : وأنشطتها
بعضهم البعض، ودعم األنشطة واملشاركة فيها، ونشر املواد املطبوعة، والتثقيف، وحتـسني            

ومراعاة لذلك، فقد بـدأت     . ظمات اجملتمع املدين واجلهات املاحنة، إىل آخره      التعاون مع من  
موجه إىل مجيع األطراف املعنية،     ) www.gendernet.rs(عملية إنشاء موقع على شبكة الويب       

اجلنسني من أجل تيسري حصوهلا وموجه بالدرجة األوىل إىل اهليئات احمللية املعنية باملساواة بني          
على املعلومات عن الوثائق القانونية واالستراتيجية واملشاريع واملسابقات الوثيقـة الـصلة،            

  .واملوقع قيد اإلعداد. عالوة على تبادل اخلربات واملمارسات احلسنة
ـ              -٢٩ ساواة كما أيد املؤمتر الدائم للمدن والبلديات تدعيم اهليئات احمللية املسؤولة عن امل

بني اجلنسني، اليت بدأت يف الترويج للميثاق األورويب للمساواة بني املرأة والرجل يف احليـاة               
احمللية الذي وضعه جملس البلديات واألقاليم األوروبية، والذي قُـدم إىل املـؤمتر الـوزاري               

 مـن أجـل توقيـع       ٢٠١٠ وسيطرح هذا امليثاق يف غضون عـام         .السادس جمللس أوروبا  
ت الذاتية احمللية عليه ومن مث تلتزم بإعداد خطط عمل حملية للتحسني يف هذا امليدان،               احلكوما

  . إمكانية التعاون الدويل واإلقليميأيضاًكما سيوفر هلا ذلك 
مع منظمات اجملتمع املدين    " منتدى للحوار "وقد أنشأت مديرية املساواة بني اجلنسني         -٣٠

ل هدف هذا املنتدى يف إقامة حوار ونظام لنقل وتبـادل  ويتمث. يف جمال املساواة بني اجلنسني  
    املعلومات واآلراء واآلفاق املرتقبة بشكل مباشر وأكفأ بني آليات املساواة بـني اجلنـسني              

وقد ُعقدت اجتماعات عديدة خـالل      . على الصعد الوطنية واحمللية وقطاعات اجملتمع املدين      
 اهليئات احمللية املعنية باملـساواة بـني اجلنـسني     التعاون ما بنيأيضاً نوقش فيها  ٢٠٠٩عام  
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واملنظمات غري احلكومية احمللية، عالوة على إشراك االحتادات يف إعداد خطط العمل لتنفيـذ              
  .االستراتيجية الوطنية لتحسني وضع املرأة والنهوض باملساواة بني اجلنسني

ية الصغرية، مسابقة ماليـة  وطرحت املديرية، بغية دعم أنشطة املنظمات غري احلكوم    -٣١
عامة على املنظمات املعنية لتقدمي مقترحات مشاريع لتحسني وضع النساء الاليت يـواجهن             

وتقدم عدد كبري من املنظمات للفوز باملسابقة       .  يف مجهورية صربيا   أو متعدداً / و  مزدوجاً متييزاً
مويل من ميزانية مديرية     مشاريع منها للت   ٩مت اختيار   )  مبشاريع  مقترحاً ١١٥ورد أكثر من    (

املساواة بني اجلنسني ومن أموال إضافية مقدمة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي من خـالل               
ُموِّل هذا  (مشروع تدعيم دور اجملتمع املدين يف وضع السياسات واملمارسات املتصلة بالفقر            

  ).املشروع بواسطة وفد املفوضية األوروبية

  ا ومحايتهستضعفةسان اخلاصة باجلماعات النسائية املحتسني وضع حقوق اإلن  -٣  

  ٣٨ و٣٧ و٢٣متابعة التعليقات اخلتامية للجنة، الفقرات     

  )١٠(وضع النساء ذوات اإلعاقة  ‘١‘  
وفيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة يف مجهورية صربيا، ال تزال التحديات الـيت               -٣٢

حظتها، موضع حتليل يف أكثر األحيان ويتم       يواجهوهنا على املستوى املنظور، واليت يسهل مال      
حلها بشكل يتجاهل املشاكل اخلاصة اليت تواجهها خمتلف اجملموعات الفرعية من هذا العدد             

وبالتايل، فإنه ال يكثر احلديث إال عن التحديات الظاهرة اليت يواجههـا            . الكبري من السكان  
  .  األشخاص ذوو اإلعاقة

 شخص ممن   ٧٠٠ ٠٠٠ه يعيش يف مجهورية صربيا أكثر من        وتشري التقديرات إىل أن     -٣٣
 منهم فقط كانوا مسجلني يف وكالة االستخدام   ٢٣ ٠٢٣ لديهم شىت أنواع اإلعاقة، رغم أن     

  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١الوطنية يف 
وفيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة، وبالنساء ذوات اإلعاقة على وجه اخلصوص،             -٣٤

الجتماعية هلذا اجلزء من السكان كانت توجه قبل اعتماد قانون منع التمييز ضد             فإن الرعاية ا  
وتعاجل القـوانني   .  إىل ما يسمى بالنموذج الطيب يف املقام األول        )١١(األشخاص ذوي اإلعاقة  

اليت حتكم املسامهات االجتماعية واخلدمات الطبية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، عـالوة            
ستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة، يف حـني أن القـوانني املتعلقـة            على النماذج اخلاصة ال   

بإجراءات احملاكم واإلجراءات اإلدارية تعترف فقـط مبفـاهيم األشـخاص العـاجزين،             
ومل يعاجل أي قانون تلك القضايا، ومل يعترف بـأن تلـك            . واألشخاص املعاقني، إىل آخره   

__________ 

، ٢٠٠٩ديـسمرب  /، كـانون األول Iz Kruga, Srbija. متثل الدراسة املعنونة النساء ذوات اإلعاقة يف صربيا )١٠(
 .مصدر اجلزء األكرب من هذا الفرع من التقرير

 .٣٣/٢٠٠٦اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد  )١١(
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اصة بشأن محاية حقوق اإلنـسان اخلاصـة        وال توجد لوائح خ   . ًاحللول القانونية تعترب متييزا   
وميثل اعتماد هذا القانون خطـوة كـبرية        . باألشخاص ذوي اإلعاقة، وخباصة النساء منهم     

صوب إجناز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالعتراف بشكل من التمييز، وإن يكن بصفة             
  . ي اإلعاقـة  غري مباشرة، ألنه مل يتم تعديل القوانني األساسية بشأن حقوق األشـخاص ذو            

ومل يطبق هذا القانون على نطاق واسع ومل يتم إعالم اجلمهور العام به حيث مل يتم القيـام                  
  .بتوعية منظمة لألشخاص ذوي اإلعاقة أو تدريب احملامني والقضاة يف هذا امليدان

ُيعرِّف قانون احلماية من التمييز، يف فرع حاالت متييـز خاصـة، التمييـز ضـد                  -٣٥
ي اإلعاقة بأهنا معاملتهم مبا يتناقض مع مبدأ احترام احلقوق واحلريات املتساوية            األشخاص ذو 

لألشخاص ذوي اإلعاقة يف اجلوانب السياسية واالقتصادية والثقافية وغريها من جوانب احلياة   
لة ومن بني اآلثار اإلجيابية هلذا القانون، يف املرح       ). ٢٦املادة  (العامة واملهنية واخلاصة والعائلية     

 من القضاة تعرفوا على أحكام قانون منع التمييز ضد األشخاص ذوي             كبرياً احلالية، أن عدداً  
يتوقع يف هذا الصدد أن تتحـسن معاملـة         فهوم وضع تشريع ضد التمييز حبيث       اإلعاقة وم 

  . األشخاص ذوي اإلعاقة باملقارنة مع ما كان حيدث يف الفترة املنقضية
 مخسة مناصب للنواب، واحد منهم مكلـف بقـضايا          )١٢(أنشأ قانون أمني املظامل     -٣٦

  .املساواة بني اجلنسني وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 ٢٩ يف   )١٣(وباعتماد قانون التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة           -٣٧
 ال يتجزأ   جزءاً، والربوتوكول االختياري هلا،     أيضاً، أصبحت هذه االتفاقية     ٢٠٠٩مايو  /أيار
  .       لتشريع الوطينمن ا
، اعتمدت حكومة مجهورية صربيا اسـتراتيجية حتـسني أحـوال           ٢٠٠٦ويف عام     -٣٨

ومن بني  . ٢٠١٥ حىت   ٢٠٠٧ اليت تنص على أهداف للفترة من        )١٤(األشخاص ذوي اإلعاقة  
تلك األهداف تنمية وتوفري الفرص املتساوية للنساء ذوات اإلعاقة من أجل املشاركة املتساوية 

حلياة يف اجملتمع، إال أنه ال يوجد يف الوقت احلايل أي لوائح تنص علـى هـذا اهلـدف                   يف ا 
ويعترب إنشاء قطاع محاية األشخاص ذوي اإلعاقة يف وزارة العمـل والـسياسات             . وتوفره

االجتماعية تقدما مجا فيما يتعلق بوضع السياسات يف ميدان اإلعاقة، إذ أن مـن اجللـي أن                 
  . بأوجه التمييز املتعدد ضد النساء ذوات اإلعاقة متزايداًالقطاع يويل اهتماماً

وتعترب االستراتيجية اخلاصة بتحسني وضع املرأة واملساواة بني اجلنسني النساء ذوات             -٣٩
اإلعاقة واحدة من فئات النساء الضعيفات احلال، وتعاجل األهداف االستراتيجية الستة مجيعها            

  .وضع هذه الفئة من النساء
__________ 

 .٥٤/٢٠٠٧ و٧٩/٢٠٠٥اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العددان  )١٢(
 .٤٢/٢٠٠٩اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد  )١٣(
 .٧١/٢٠٠٥ و٥٥/٢٠٠٥اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العددان  )١٤(
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 تزال األدوار االجتماعية والنمطية للرجال والنساء قائمة يف مجهوريـة صـربيا،             ال  -٤٠
ويقاس مستوى إعاقة املرأة يف اجملتمع األبوي يف ضوء مدى ما تعمل به إعاقتها على عرقلـة                 

وتكون إعاقة املرأة من درجة أشد إذا ما أثرت علـى           . وفائها بدورها االجتماعي التقليدي   
وبالنظر إىل األمناط   . القيام باألعمال املرتلية، والعمل، وتنشئة األطفال     مظهرها وقدرهتا على    

املقولبة، فإن املرأة اليت ال تستطيع أن تنجز بشكل متواتر تلـك األدوار بالطريقـة املتوقعـة       
واملقبولة من الناحية االجتماعية تصبح غري مرئية من الناحية االجتماعية، ومـن مث تـصبح               

. حيان للعنف النفساين واجلسماين واجلنسي واالقتصادي واملؤسـسي       ضحية يف كثري من األ    
 الـزوج  -  ما حيدث أن تصبح املرأة ذات اإلعاقة ضحية جلميع أفراد أسـرهتا ذاهتـا         كثرياًو

  .والوالدين واألطفال
مقيد أو مربوط يف كرسي متحـرك،  : وتوجد تعبريات غري الئقة يف وسائط اإلعالم      -٤١

 عنـد وصـف سـلوك اخلـصوم        جداًشائع  " التوحد"وتعبري  . عجزواحلاجات اخلاصة، وال  
السياسيني بطريقة سلبية، أو من أجل وصف سلوك سيء وجاهل أو للسخرية من أشخاص              

 عن ردود فعل منظمات معينة لألشخاص ذوي اإلعاقة طوال سنوات كثرية،            ًورغما. آخرين
  .اماًفال تزال شخصيات عامة تستخدم تعبريات مماثلة بشكل مشروع مت

 للوائح القائمة يف ميدان الرعاية الصحية، فإن لدى عدد كبري من النساء ذوات وفقاًو  -٤٢
 على )١٥(وينص قانون الرعاية الصحية. اإلعاقة مشاكل يف ممارسة حقوقهن يف الرعاية الصحية

 املـؤمن   أن يكون األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص املتخلفني ذهنيا من بني األشـخاص           
ويف نفس  . ، وهو ما يعين أهنم معفون من دفع جزء من التكاليف الوثيقة الصلة            زامياًعليهم إل 

قواعد مضمون ونطاق احلقوق يف الرعاية الصحية يف التأمني الصحي اإللزامي           "الوقت، حتدد   
 قائمة من األمراض واألشخاص الذين يعانون من أمراض معينـة     )١٦("واملشاركة يف التكاليف  

احلقوق حبيث يظل األشخاص الذين ال يعانون من تلك األمراض املعينـة            ممن يتمتعون بتلك    
  . هنم من النساء ذوات اإلعاقةخارج نطاق احلقوق رغم كو

قواعد بشأن األدوات   " إىل   استناداًوجيب على من يستخدمون أدوات طبية مساعدة          -٤٣
 أن يترددوا من وقـت  )١٧("الطبية والتقنية املساعدة املوفرة من أموال التأمني الصحي اإللزامي    

آلخر على ثالثة أطباء أخصائيني لفحصهم بغض النظر عن كوهنم يف بعـض احلـاالت يف                
واألدوات املساعدة . ظروف تتطلب جبالء استخدام تلك األدوات املساعدة طوال بقية حياهتم 

 األكرب من   املتحصل عليها هبذه الطريقة تكون سيئة النوعية يف املقام األول وال تعمل يف العدد             
احلاالت، يف حني أنه ال ُيعترف بأشكال كثرية من اإلعاقة، مما يسفر عن حالة مـن عـدم                  

  . عن وجود اإلعاقةًالقدرة على التمتع باحلقوق املعترف هبا مبوجب تلك القواعد رغما
__________ 

 .٧٢/٢٠٠٩ و١٠٧/٢٠٠٥اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العددان  )١٥(
 .٨٢/٢٠٠٩ و٧/٢٠٠٩ربيا، العددان اجلريدة الرمسية جلمهورية ص )١٦(
 .٤٢/٢٠٠٨ و٢٢/٢٠٠٨اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العددان  )١٧(
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متارس النساء ذوات اإلعاقة حقوقهن يف ميدان الصحة اإلجنابية بـصعوبة بـسبب               -٤٤
 فال توجد أِسرة خاصة بأمراض النساء من أجـل          -على اخلدمة الطبية ذاهتا     صعوبة احلصول   

النساء ذوات اإلعاقة يف معظم املراكز الطبية واملستشفيات، وال توجد أجهزة تصوير للثدي             
 فقط منها مقاعد لطـب النـساء   ٧، يوجد لدى  طبياً مركزا١٥٢ًمن بني (باألشعة السينية  

يزات ونقص املعدات الطبية ونقص تـدريب العـاملني يف          ، بسبب التح  )تعمل هيدروليكيا 
واألمور على نفس الشاكلة    . القطاع الطيب على كيفية استخدام تلك املعدات بشكل صحيح        

  .يف حالة أنواع أخرى من الفحوص الطبية
 عندما حيدث تقدم كبري     ًتذهب النساء ذوات اإلعاقة إىل الطبيب بشكل أكثر تكرارا          -٤٥

 أن استخدام خدمات الرعاية الطبية الوقائية متدنية املستوى إىل حد كـبري             يف املرض يف حني   
ويف خالل الفترة املنقضية، مت حتقيق تعـاون  . باملقارنة مع ما يقدم إىل األشخاص غري املعاقني    

 ووزاريت الصحة والعمل والسياسات االجتماعيـة يف تنفيـذ   Ix Kruga, Srbkijaبني منظمة 
  .Moje pravo da budem zdravaمشروع 

ويف إطار هذا املشروع، مت منح أموال لشراء سرير ألمراض النساء يعمل هيدروليكيا            -٤٦
من أجل النساء ذوات اإلعاقة يف مستشفى أمراض النساء والوالدة يف جبهة ناودين يف شهر               

كما مت متديد نطاق هذا املشروع إىل مدن أخرى حبيث مت ختـصيص             . ٢٠٠٦ أبريل/نيسان
 من ميزانيات احلكومات الذاتية احمللية لشراء مقاعد ألمـراض النـساء    ٢٠٠٨ يف عام    أموال

الطبية يف نويف ساد ونيـتش وكراغويفـاك وكراليفـو          تعمل هيدروليكيا من أجل املراكز      
  .وأوزيتش ونويف بازار وسومبور وباتسكا توبوال

. النساء ذوات اإلعاقة  ومت القيام بتثقيف خاص للعاملني يف القطاع الطيب للعمل مع             -٤٧
كا وكيكندا وكروتسفاك   ستاري غراد وسوبوتي  :  مراكز طبية أخرى   ٥وسيستمر املشروع يف    

  .وليسكوفاك
 بالدرجة األوىل لألشـخاص     والدخول إىل املستشفيات واملراكز الطبية ليس ميسوراً        -٤٨

جد دورات ميـاه  ذوي اإلعاقة، وإذا ما كانت هناك تسهيالت لدخوهلم إىل املباين فإنه ال تو          
وخالل الفترة املنقضية، مت تعديل هذه املباين بدرجة متزايدة لـتالئم األشـخاص ذوي              . هلم

اإلعاقة، رغم أنه مت إمهال األقاليم املتخلفة من مجهورية صربيا ألن األموال الالزمة ملواءمـة               
ذاهتا واحلكومات  املباين يتم توفريها من منح من املنظمات الدولية أو الوزارات أو املؤسسات             

  .الذاتية احمللية
وقد تزايدت سبل حصول النساء ذوات اإلعاقة على اخلدمات الطبية بشكل طفيف،            -٤٩

رغم أنه ال تزال هناك الكثري من اإلجراءات اليت يتعني تنفيذها لتمكني النساء ذوات اإلعاقة،               
يا مـن ممارسـة     عالوة على األشخاص ذوي اإلعاقة بصفة عامة، يف أراضي مجهورية صرب          

ومن الضروري يف . حقوقهن يف الرعاية الصحية على قدم املساواة مع األشخاص غري املعوقني         
هذه العملية أن جيري حتسني املعلومات املقدمة للنساء ذوات اإلعاقة، ويف جمال الرعاية الصحية              
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ة يف املناطق اجملاورة    األولية يف املقام األول، عالوة على املعلومات اخلاصة بتوافر اخلدمات الطبي          
ومن الضروري أن يتم مواصلة وتكثيف التعليم املقدم للعاملني يف القطاع الطـيب             . هلن مباشرة 

بشأن العمل مع النساء ذوات اإلعاقة، وكذلك مع اجملموعات املستضعفة األخرى؛ وتبـسيط             
  .عاقةاإلجراءات اإلدارية وتيسري شراء األدوات الطبية املساعدة لألشخاص ذوي اإل

 ما يتم التمييز ضد حقوق النساء ذوات اإلعاقة يف التعليم منذ طفولتهن ويف              كثرياًو  -٥٠
ة، وإذا مل يواجهن تلك الـصعوبات       االبتدائيأسرهن وفيما يتعلق بالتعليم بعد اختتام الدراسة        

شاكل أثناء تعليمهن يف املدارس ويتغلنب عليها، فإهنن يواجهن يف غالبية املؤسسات اجلامعية م            
واللوائح القانونية اإلجيابية غـري متييزيـة       . متعلقة بصعوبة الدخول إليها من الناحية املعمارية      

ة إىل احلاالت اليت    االبتدائيبالكامل ولكن املشاكل توجد يف التطبيق، منذ االلتحاق باملدرسة          
عائلـة،  يتوقف فيها الكثري من األطفال ذوي اإلعاقة عن الذهاب إىل املدرسة حىت تظـل ال              

وقـد أدخـل    . واألمهات يف أكثر احلاالت، متارس احلق يف معاونة ورعاية أشخاص آخرين          
قانون املبادئ األساسية للتعليم تدابري وأدوات دعم من أجل تنفيذ مبادئ وأهداف التعلـيم              

  .      الشامل، وتيسري تنفيذها من الناحية العملية وإلزام أصحاب العمل بتنفيذها
واألشخاص .  إلزامي وجمايناالبتدائي، فإن التعليم )١٨(ةاالبتدائيانون املدارس  لق وفقاًو  -٥١

، والبالغون واألشخاص ذوو القدرات اخلاصة، هلم احلق يف التعلـيم الـذي             املتخلفون عقلياً 
واألنشطة املتصلة . ىيراعي حاجاهتم التعليمية اخلاصة، مبا ميتثل لذلك القانون والقوانني األخر   

ة اخلاصة بتعليم البـالغني،  االبتدائية، واملدارس االبتدائي تقوم بأدائها املدارس     البتدائيبالتعليم ا 
وتقوم . عقلياًتخلفني  ة لتعليم التالميذ امل   االبتدائية واملدارس   االبتدائيومدارس املوسيقى والباليه    

اهج معدلة من أجل  منأيضاًة بتنفيذ املناهج الدراسية، ولكن جيوز هلا أن تنفذ     املدارس االبتدائي 
 ويستمر التعلـيم االبتـدائي    . ليم البالغني التالميذ والبالغني ذوي اإلعاقة، ومناهج خاصة لتع      

 للمنـاهج الدراسـية     وفقاًلألطفال ذوي اإلعاقة ملدة تصل إىل مثاين سنوات ويتم القيام به            
 أن يتحـصل    عقلياًكما ميكن للطفل املتخلف     . ة أو ملناهج دراسية خاصة    للمدارس االبتدائي 

 علـى   عقلياًفل املتخلف   ويتحصل الط .  سنة من العمر   ١٩ بعد بلوغه    االبتدائيعلى التعليم   
 إىل قرار حيـدد نـوع       استناداً هلذا القانون ويتم إحلاقه باملدارس       وفقاً أيضاً التعليم االبتدائي 

قـدمي دعـم    والقواعد اخلاصة بالشروط التفصيلية لتقييم احلاجة إىل ت       . ودرجة ختلفه العقلي  
تعليمي أو صحي أو اجتماعي إضايف للتلميذ وتشكيل وطريقة عمـل اللجنـة املـشتركة               

 إىل مبادئ احترام    استناداًويتم حتديد عمل اللجنة املشتركة املسؤولة       . املسؤولة، قيد االعتماد  
الصحة والتعلـيم   (حاجات الطفل وقدراته، ومن مث تنشئ آلية للدعم بالتعاون مع ثالثة نظم             

والوالدين مما يسهل إدماج الطفل يف جمموعات نظامية ملؤسسات ما قبل           ) ألمن االجتماعي وا

__________ 

 ٢٢/٢٠٠٢ و ٤٨/٩٤ و ٦٧/٩٣ و ٥٣/٩٣ و ٥٠/٩٢ ة الرمسيـة جلمهوريـة صـربيا، األعـداد        اجلريد )١٨(
 .٧٢/٢٠٠٩ و١٠١/٢٠٠٥ و٦٢/٢٠٠٣و
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وُيخطط إلدماج األطفال الذين لديهم صعوبات بالغة احلدة يف جمموعات تنشئية يف            . املدرسة
  .مؤسسات ما قبل املدرسة

. ر املخاطر وفيما يتعلق باالستخدام والفقر، فإن النساء ذوات اإلعاقة معرضات ألكث           -٥٢
فبافتقادهن إىل مؤهالت مالئمة فإهنن ال يعتربن قادرات على املنافسة يف سوق العمل، كمـا        

، بلغ معدل ٢٠٠٧ويف عام . جداًأن مشكلة استخدام األشخاص ذوي اإلعاقة تثري االنزعاج         
يف  ٦٩  وبلغ معدل عدم نشاطهم عمليـاً      يف املائة  ١٣,٦استخدام األشخاص ذوي اإلعاقة     

والنساء واألشخاص غري املتعلمني واملسنون يف وضع غري موات بدرجة أكرب بكثري يف             . ةاملائ
وتتمثل أسباب تلك الظروف يف حتامالت أصحاب العمـل وعـدم وجـود             . سوق العمل 

استعداد ملواءمة بيئة العمل وخشية األشخاص ذوي اإلعاقة من فقـد احلـق يف اإلعانـات                
ستطعن احلصول على عمل يعتربن يف أسوأ األوضاع ألنـه         واألمهات الاليت ال ي   . االجتماعية

  . ذا إعاقةيتعني عليهن أن يرعني طفالً
     حـىت  وكان قانون أهليات األشخاص ذوي اإلعاقة للعمل واسـتخدامهم سـارياً          -٥٣
، وكان حيدد بالتفصيل أنواع األشخاص ذوي اإلعاقـة وحيكـم اسـتخدامهم            ٢٠٠٩عام  

  .مبوجب شروط عمل خاصة فقط
كما أن قانون إعادة التأهيل املهين لألشخاص ذوي اإلعاقة واسـتخدامهم حيـدد،               -٥٤

 باإلضافة إىل النص على نظام حصة استخدام، أنواعا أوسع من األشـخاص ذوي اإلعاقـة               
، وهو  ) من ذلك القانون   ٤املادة  (الذين جيوز استخدامهم مبوجب شروط عمل عامة وخاصة         

  . بية تفيد بأنه ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة أن يعملواما يعطي بكل تأكيد صورة إجيا
باحلقوق املنصوص عليهـا     ويتمتع الشخص ذو اإلعاقة الذي لديه حالة إعاقة مثبتة          -٥٥

وإذا مل يكن لدى الشخص ذي اإلعاقة قدرة        ). ٤ من املادة    ١الفقرة  (مبوجب ذلك القانون    
انون من أجل حتديد خيارات االستخدام أو        لذلك الق  وفقاًمثبته على العمل، فإنه يتم تقييمها       

كما يكتسب األشخاص ذوي اإلعاقة الذي ليس لديهم        ). ٨املادة  (احملافظة على االستخدام    
، بواسطة تقييم قدرهتم على العمل، إمكانية احلصول على دعم يف العمـل             أيضاًوضع مثبت   

  .وتغيري مسارهم املهين
سؤولة عن املعاشات وتأمني اإلعاقة تقدمي النتائج       وتتوىل هيئة خربة تابعة للمنظمة امل       -٥٦

واآلراء والتقييم بشأن القدرة على العمل وخيارات االستخدام أو احملافظة على االسـتخدام             
وتعتمد املنظمة املسؤولة عن شؤون االستخدام القرار اخلاص بتقييم         ). ٩ من املادة    ٣الفقرة  (

نوط هبا القيام هبذه الوظيفة، على أساس نتـائج وآراء  القدرة على العمل، باعتبارها املنظمة امل     
ويستند القانون بأكمله إىل تغطية وتقييم كاملني       ). ٩ من املادة    ٤الفقرة  (وتقييم هيئة اخلربة    

للعوامل الطبية والنفسانية واالجتماعية اليت تؤثر على القدرة على العمل حبيث يتم التـشديد              
وجلان التصنيف تدخل حتت    .  مواطن العجز عن العمل    على اإلمكانات والقدرات وليس على    

وتبني املمارسة حـىت    . اختصاصات وزارة التعليم وتقوم بتقييم نوع واحد فقط من اإلعاقة         
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احلني وجود كثري من االعتراضات بشأن عمل جلان التصنيف خبصوص شفافية عملها، وِقصر         
  .ةوقت الفحص، واالفتقاد إىل االحترام، والتقييمات اخلاطئ

أدخل هذا القانون العمل ألول مرة بنظام ُيلَزم أصحاب العمل مبوجبه باسـتخدام               -٥٧
 لعدد املستخدمني لديهم، أي تبعا حلجم الشركة        عدد معني من األشخاص ذوي اإلعاقة تبعاً      

وإذا مل يف أصحاب العمل هبذا االلتزام، حىت ولو من خالل بـدائل حمـددة               ). ٢٤املادة  (
فإهنم يكونوا ملزمني بدفع مبالغ معينة لصندوق تابع للميزانية من أجـل            ) ٢٧ و ٢٦املادتان  (

وال يزال يتعني رؤية    ). ٢٩املادة  (إعادة التأهيل املهين لألشخاص ذوي اإلعاقة واستخدامهم        
  .احلرص على تنفيذ هذه األحكام من الناحية العملية يف الفترة املقبلة

ة والطبية هي امللزمة فقط يف الوقت احلاضر        ومؤسسات الدولة واملؤسسات التعليمي     -٥٨
باإلعالن عن وجود شواغر لديها، وليس أصحاب العمل يف القطاع اخلاص، وهو ما يـسفر         

ورغم أن الدولـة    . عن متييز غري مباشر ويفاقم من سوء حالة استخدام النساء ذوات اإلعاقة           
   لألشـخاص ذوي اإلعاقـة      توفر إمكانية تسديد التكاليف املربرة اخلاصة مبواءمة عمل مـا         

 ما يكون من الصعوبة البالغة على األشخاص ذوي اإلعاقة أن حيصلوا            كثرياً، فإنه   )٣١املادة  (
  .على عمل ألنه يتعذر عليهم يف أغلب األحوال الدخول إىل املباين العمومية

 إىل أن النـساء     ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٥وتشري استراتيجية االستخدام الوطنية للفترة من         -٥٩
يبحثن عن عمل لفترات أطول بغض النظر عن مؤهالهتن، وأهنن يكن مـثقالت بأعمـاهلن               

. املرتلية وتنشئة األطفال، وأن مثة حاجة إىل لوائح أفضل بشأن األشـخاص ذوي اإلعاقـة              
  .والنساء ذوات اإلعاقة ال يعتربن فئة خاصة منفصلة يف هذا السياق

اقة للحصول على وظيفة فُريفض طلبها أثناء        ما حيدث أن تتقدم امرأة ذات إع       كثرياًو  -٦٠
عملية االختيار رغم أهنا تفي جبميع االشتراطات، وحيدث ذلك يف معظم احلـاالت عنـدما               

 مقابلة شخصية مع صاحب العمل الذي تكـون لـه الـسلطة     أيضاًتتضمن عملية االختيار    
كما . )١٩(فة املعنية أفضل املرشحني للوظي  ) بصفة شخصية (التقديرية يف اختيار مرشح يعتربه      

 لشروط اإلعالن، ولكـن صـاحب      وفقاًحيدث أن تكون امرأة ذات إعاقة أفضل املرشحني         
وتبني املمارسة حـىت اآلن أن النـساء ذوات         . العمل ال يستخدمها بدون تقدمي مربر لقراره      

اإلعاقة الاليت ينجحن يف احلصول على وظيفة حيققن تقدما بطيئـا يف مـسارهن الـوظيفي        
ن بأكثر من املستخدمني اآلخرين لكي حيتفظن بوظيفتهن، وأهنن يكلفن بالعمل بدون            ويعمل

  .أي اتصاالت مباشرة مع العمالء

__________ 

اجلريدة الرمسية جلمهورية   ( حالة البطالة     من قانون االستخدام والتأمني يف     ٣٤ من املادة    ١ من الفقرة    ٢البند   )١٩(
 ).٣٦/٢٠٠٩صربيا، العدد 
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  وضع أفراد األقليات الوطنية  ‘٢‘  
 جملس حتسني وضع طائفة الرومـا الـذي         ٢٠٠٨مارس  /شكلت احلكومة يف آذار     -٦١

 والـصحة والتعلـيم والـشؤون       ، كما يضم ممثلني عن وزارات املالية      عضواً ٢٢يتألف من   
اإلدارية للدولة واحلكم الذايت احمللي، عالوة على ممثلني هليئات أخرى قد يكون هلا تأثري على               

  .حتسني وضع أقلية الروما
 إىل  استناداًوحيظر قانون حظر التمييز ممارسة التمييز ضد األقليات الوطنية وأفرادها             -٦٢

وطريقة ممارسة ومحاية حقوق    . املعتقدات الدينية، واللغة  االنتساب الوطين، واألصل اإلثين، و    
  ).٢٤املادة (األقليات الوطنية منصوص عليها يف قانون آخر 

استراتيجية حتسني وضـع    "، اعتمدت مجهورية صربيا     ٢٠٠٩ أبريل/ نيسان ٨ويف    -٦٣
 وضع  استراتيجية حتسني "وحتدد هذه الوثيقة، عالوة على      ". طائفة الروما يف مجهورية صربيا    

، نساء الروما كمجموعة مستضعفة بوجه خاص، ألهنن        "املرأة وحتسني املساواة بني اجلنسني    
ء مـن طائفـة      ما يقعن ضحايا متييز مزدوج ومتعدد، باعتبارهن نساء وباعتبارهن نسا          كثرياً

  .الروما على حد سواء
ى التمييز ضد  للروما هتدف إىل القضاء عل ً احتادا ١٥ويوجد يف مجهورية صربيا زهاء        -٦٤

وقد . النساء قامت بتنفيذ مشاريع يف مجيع امليادين اهلامة بالنسبة لتحسني وضع نساء الروما            
 مـن   ٣٠ وتتألف يف الوقت احلاضر من أكثر من         ٢٠٠٥أنشئت شبكة نساء الروما يف عام       

ملقبلـة،   يف الفترة اًوال يزال إنشاء آلية مالية مستقرة يشكل حتديا      . الناشطني من طائفة الروما   
  .بالنسبة لكل من األموال املخصصة من امليزانية واألموال املتلقاة من اجلهات املاحنة

فمن ناحية  : وبالنسبة للتعليم، تواجه الفتيات من أسر الروما صعوبات على مستويني           -٦٥
هناك بيئة املدارس املفتقدة إىل املبادرات، وهو ما جيعلهن يف كثري مـن األحيـان يـواجهن             

ات متييزية وتوقعات ضعيفة، ومن ناحية أخرى هناك العائلة والبيئة احمليطة هبن مباشـرة              اجتاه
 ما يبادر الوالدان كثرياًو. حيث ال يزال هناك رأي أبوي بأن النساء لسن يف حاجة إىل التعليم      

ة بعد الصف اخلامس أحيانا ويذكرون أهنم يفعلـون         االبتدائيإىل سحب الفتيات من املدارس      
مايتهن من هجوم األطفال اآلخرين، أو من أجل محاية بكـارهتن، أو مـن أجـل                ذلك حل 

إعدادهن للزواج بأفضل طريقة ممكنة، أو لتويل القيام بواجبات يف املرتل من أجل مـساعدة               
وتـبني  . أمهاهتن يف األعمال املرتلية والعناية بالصغار وأفراد العائلـة املـسنني، إىل آخـره             

  . على األقل من األميني يف أهايل الرومايف املائة ٧٠كلن اإلحصاءات أن النساء يش
وسامهت التدابري املضطلع هبا يف ميدان التعليم، ويف املقام األول اإلجـراء اإلجيـايب               -٦٦

. لفتيات الروما يف العملية التعليمية     وإشراك مدرسات مساعدات من الروما، يف تغطية أفضل       
 مدرسة  ٢٣ بتمويل تشغيل    ٢٠٠٩ديسمرب  /ن األول  كانو ٣١وقد قامت وزارة التعليم حىت      

 مدرسة مساعدة ومنسقات للمدرسات املساعدات من       ٢٦ و مساعدة من الروما من ميزانيتها    
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وقد مت تقييم دور املساعدات يف دعم       . الروما من منحة من منظمة األمن والتعاون يف أوروبا        
    والذي أفاد أنـه مـن       ٢٠٠٩ام  التالميذ من طائفة الروما بواسطة البحث املضطلع به يف ع         

 من أقلية الروما الوطنية الذين مت دعمهم بواسطة مدرسات مـساعدات،             تلميذاً ٣ ٤١٥بني  
 يف املدارس من الصف األول حىت الصف الثامن من التعليم           تلميذاً ١ ٤٦٣انتظم ما جمموعه    

يـذات مل يتـركن     وكان من بني نتائج هذا النوع من الـدعم أن التلم          .  اإللزامي االبتدائي
  .املدرسة، وهو األمر الذي مل يكن حيدث من قبل

وتستمر احللقة اليت تبدأ بتوقف إناث الروما عن مواصلة التعليم بعجزهن عن العثور               -٦٧
على عمل والزواج املبكر واألمومة املفضية إىل االعتماد االقتصادي على أزواجهن، حبيـث             

ملتعددة التهميش أضعف الطبقات االقتصادية وأكثـر       تشكل النساء املنتميات إىل اجلماعات ا     
والتمييز املباشر وغري املباشر الذي تواجهـه نـساء الرومـا يف            . الطبقات االجتماعية وهنا  

 ما يتم إنكارها لألسف يف كثري       كثرياًاملناسبات الاليت يبحثن فيها عن عمل من احلقائق اليت          
 ٠,٢سجلة باسم نساء الرومات أقل من       مللكيات امل ومتثل ا . من األحيان أو ُتعترب حقائق زائفة     

واألعمال اليت تؤديها نساء الروما هـي       .  من جمموع املمتلكات اليت حتتازها األسرة      يف املائة 
: وهناك أسباب كثرية لذلك   . األعمال اليت ُتدفع فيها أدىن األجور كما أهنا أصعب األعمال         

ويف . أيضاًام، وحالة االقتصاد الكلية يف البالد       نقص التعليم واملؤهالت، والتمييز يف االستخد     
، بدأت وكالة االستخدام الوطنية يف االحتفاظ بسجالت عن طائفـة           ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

الروما ألول مرة، وهو ما مل يكن موجودا من قبل ألن وكالة االستخدام الوطنيـة مل تكـن       
. تمييز على هذه األسس ال غري     تسجل أي انتساب وطين عند التسجيل جملرد جتنب القيام بال         

 من الرومـا    ١٣ ٨٧١، كان هناك    ٢٠٠٩ لتقرير عن األشهر الست األوىل من عام         وفقاًو
 منهم لديهم املستوى األول مـن       يف املائة ٨٨,٧٢مسجلني لدى وكالة االستخدام الوطنية،      

. العمـل ومل ُتنشر بيانات يف ذلك التقرير عن عدد نساء الروما املتعطالت عـن              . املؤهالت
 خدمة قدمتها   ١٠ ٢٢١، استفاد أشخاص من جنسية الروما من        ٢٠٠٩سبتمرب  /وحىت أيلول 

 خدمة تتعلق خبدمات اسـتفادت  ٤ ٠٤٧ومن هذا العدد، كانت . وكالة االستخدام الوطنية 
واستهلت وكالة االستخدام الوطنية إجراء إجيابيا لتخصيص أموال معينـة          . منها نساء الروما  
 إضافية ألفراد جمتمع الروما، من أجل       ًال صغرية واستخدام ذايت، حيدد نقاطا     لبدء أنشطة أعم  

وكان القصد من ذلك إجيابيا ولكن هذا       . النساء ومن أجل الذكور واإلناث من ذوي اإلعاقة       
اإلجراء وجد أن النساء غري مستعدات له بسبب عدم وجود معارف ومهارات وافية لديهن              

   غالبية نساء الروما فـإهنن      لعدم وجود مؤهالت مالئمة لدى    إلدارة نشاط األعمال، ونظرا     
  .  مل يستفدن من هذا اخليار يف احلصول على أموال معينة لبدء عملية االستخدام الذايت

ويف ميدان الرعاية الصحية، تضطر نساء الروما إىل إمهـال صـحتهن وإىل عـدم                 -٦٨
ص أشخاصا آخرين، ووالدة أطفاهلن     احلصول على العالج الوايف، واستخدام بطاقة صحية خت       

وقد يؤدي سوء فهم أمهية الفحوص ). بدون وجود ظروف مالئمة ومساعدة مهنية(يف املرتل 
الوقائية، والرغبة يف جتنب اهلواجس بشأن فوائدها املتعارضة مع رعاية األسرة، إىل حالة تعترب              
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 وأهنـن ال يـستطعن حتمـل        فيها نساء الروما أن اخلدمات الطبية أمورا ليست مناسبة هلن         
 ما تالحظ ظاهرة سوء صحة النساء لدى نساء الروما، وهناك أسباب عديدة كثرياًو. تكلفتها
عدم وجود وقت ومال، واالجتاه التقليدي املتمثل يف أنه يتوجب على املرأة أن تكون              : لذلك

م وجـود   وميثل عـد  . بصحة جيدة على الدوام، وأن من العار عليها أن تذهب إىل الطبيب           
 ما تـذكر  كثرياًو. وثائق واالجتاهات التمييزية من قبل العاملني يف القطاع الطيب عقبة إضافية         

احلقائق اآلنفة كسبب لنقص العناية بصحتهن، واخنفاض مستوى الوعي بشأن أمهية الصحة،            
 وقد لوحظت اختالفات مجة يف مضامني اخلدمات املقدمة إىل نساء الروما احلوامل           . إىل آخره 

 من حاالت والدة األطفال     يف املائة  ٩٩ورغم أن   . مقابل ما يقدم للنساء احلوامل األخريات     
يف مجهورية صربيا تتم يف مؤسسات طبية ومبساعدة مهنية، فإن هذه النسبة أقل بكثري بـني                

، )قبل الوالدة وبعدها  (وفيما يتعلق بالرعاية الصحية لألمومة      ). يف املائة  ٩٣,٣(نساء الروما   
 نساء الروما يعتربن يف أسوأ األوضاع باملقارنة مع مجيع اجملموعات األخرى املستضعفة،             فإن

  . يف املائة ١٠حيث تصل وفيات األمومة إىل أكثر من 
وقامت وزارة الصحة، خالل تنفيذ استراتيجية وخطة عمل من أجل حتسني وضـع               -٦٩

ثل مهمتهم الرئيسية يف تيسري سبل       تتم  طبياً  وسيطاً ٦٠طائفة الروما يف جمال الصحة، بتشغيل       
وحيث أن معـايري    . حصول نساء الروما على نوعية أفضل من الرعاية الصحية وتقدميها هلن          

 كحد أدىن، فقد االبتدائيتشغيل الوسطاء تتمثل يف أن يكن نساء وأمهات ممن أكملن التعليم    
من أكثـر مجاعـات     مثل ذلك واحدة من الفرص النادرة أمامهن لالشتغال بوصفهن أفرادا           

وباإلضافة إىل ذلك، كانت وزارة الصحة تقوم بتمويل مشاريع للمراكز          . السكان استضعافا 
 يتم تنفيذها بالتعاون مع احتادات الروما على أن تكون صحة النـساء     ٢٠٠٦الطبية منذ عام    

 وثائق  ٢٠٠٩ حىت   ٢٠٠٧ووفرت مشاريع وزارة الصحة خالل الفترة من        .  أولوياهتا إحدى
، ومعونة مالية من    شخصاً ٢ ٥٦٤ من أجل     طبياً  وتأميناً  شخصاً ١ ٣٣٣ية من أجل    شخص
 صحية من ً باملدارس، وفحوصا طفال٩٠٣ً، وإحلاق  طفال٣ً ٩٣٦ أسرة، وتطعيم ٥٦٧أجل 
 ٢٧٢ وً منتظمـا ً فحصا٢ ٣١٨ امرأة من احلوامل واملنجبات، ومت القيام بعدد ١ ٠٨٧أجل  
  . امرأة من الروما طبيبها٦ ٣٤٥ واختارت  للثدي باألشعة السينيةفحصاً
 من  ً معينا ًومن بني املشاكل اجللية اليت جعلت وضع نساء الروما أكثر دقة، أن عددا              -٧٠

بيد أنه جيدر باإلشارة إىل أنه متت كفالـة مجيـع           . نساء الروما غري مقيدات يف السجالت     
يـع هـؤالء األشـخاص يف       االفتراضات القانونية من أجل إقرار احلق يف تسجيل مولد مج         

 مـن   اعتباراً الذي بدأ تطبيقه     )٢٠(وعمل اعتماد قانون دفاتر التسجيل    . سجالت قيد املواليد  
 على زيادة االرتقاء مبمارسة هذا احلق، وخباصة يف اجلـزء    ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٨

تهاء املدة  منه الذي يشري إىل تسجيل مولد األشخاص الذين يتقدمون بطلب هبذا الشأن بعد ان             
ويف هذا الصدد،   ). ما يسمى التسجيل الالحق للميالد يف دفاتر قيد املواليد        (القانونية احملددة   

__________ 

 .٢٠/٢٠٠٩اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد  )٢٠(
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 لتنفيـذ   ً خاصـا  ً عـامال  ًشكلت وزارة الشؤون اإلدارية للدولة واحلكم الذايت احمللي فريقا        
  .استراتيجية حتسني وضع طائفة الروما يف مجهورية صربيا

بني أفراد أقلية الروما الوطنية بأن يقوم الوالـدان باالرتبـاط           وتوجد عادة منتشرة      -٧١
ويف هذه احلاالت بالذات، ال ميكن اعتبار أن العـروس          . بزواج أطفاهلم ممن هم دون السن     

ترتبط بالزواج مبحض إرادهتا، ألن األمر يتعلق يف معظم احلاالت بزواج متفق عليـه بـني                
 أن يتم االتفاق على ذلك يف مراحل باكرة من          اًأيضوالدي زوجي املستقبل، غري أنه حيدث       

  .عمر األطفال
ويف أعقاب نشر التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة،                -٧٢

قامت األمانة اإلقليمية للعمل واالستخدام واملساواة بني اجلنسني بترمجة التوصيات بالتعـاون           
 عملية لتقـدمي    ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٩ الروما، ورتبت يف     مع املركز األورويب حلقوق طائفة    

التوصيات إىل اجلمهور، مع التشديد بوجه خاص على التوصيات املتـصلة بالنـساء مـن               
الذي كانت احتـادات    " تقرير الظل "كما مت يف نفس املناسبة عرض       . اجملموعات املستضعفة 

، من أجل اسـتثارة   إىل اللجنة قدمتهقد الروما العاملة من أجل القضاء على التمييز ضد املرأة      
وقـد  . وعي صناع القرار خبصوص وضع نساء الروما والتوصيات املتعلقة بتحسني وضعهن          

حضر التقدمي اجلماهريي للتوصيات وزارات حكومة مجهورية صربيا وممثلني عـن اهليئـات             
  .لنسائية غري احلكوميةاإلدارية اإلقليمية، وآليات املساواة بني اجلنسني، وممثلني عن املنظمات ا

  اتلنازحوضع النساء الالجئات وا  ‘٣‘  
 داخلياًمجهورية صربيا هي الدولة اليت يوجد فيها أكرب عدد من الالجئني والنازحني               -٧٣

  داخليـاً   نازحاً ٢١٠ ١٤٦ و  مسجالً  الجئاً ٨٦ ١٥٤ويوجد يف الوقت احلايل     . يف أوروبا 
، ولذلك توجد بيانات عن عدد      ٢٠٠١يف عام    وقد جرى تسجيل النازحني داخلياً    . مسجالً

 مـن مجـوع     يف املائة  ٥٠,٦ نازحة أو    ٩٤ ٣٢٠ - النازحات داخليا عن تلك الفترة فقط     
 ٣٠٠ ٠٠٠وتشري التقديرات إىل أنه جرى اإلعالن عن أن إدماج زهـاء            . داخلياًالنازحني  

ة يف تقريـر    وتتمثل املشكلة األساسـي   . الجئ وشخص ممن كان هلم مركز الالجئ من قبل        
 يف نقص الرصد املنتظم من قبل الدولة ألوضاعهن       داخلياًحقوق النساء الالجئات والنازحات     
وقد مت إجراء ثالث دراسات على مستوى الدولة خالل         . يف خمتلف مناحي احلياة االجتماعية    

 يف صربيا،   داخلياًالوضع االجتماعي واالقتصادي للنازحني     : ٢٠٠٩ حىت   ٢٠٠٧الفترة من   
 وحالة الالجـئني يف     )٢١(داخلياًليل على الطبيعة الستبيان عن مستويات معيشة النازحني         وحت

بيد أنه ال يوجد سوى القليل من البيانـات عـن أوضـاع             . )٢٢(مجهورية صربيا وحاجاهتم  
  .داخلياًخمصوصة لالجئات والنازحات 

__________ 

)٢١( Cvejic and Babovic ،٢٠٠٨. 
 .٢٠٠٨مفوضية الالجئني،  )٢٢(
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املتحدة لـشؤون    لبيانات مفوضية الالجئني يف مجهورية صربيا ومفوضية األمم          وفقاًو  -٧٤
، فـإن   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ تسجيل الالجئني يف الفترة      الالجئني اليت مت احلصول عليها من خالل      

ويبلـغ متوسـط    ). يف املائة  ٥٩,٥٧( سنة   ٥٩ إىل   ١٩غالبية الالجئني توجد يف الفئة العمرية       
، )يف املائـة   ٤٨,٥٦ مقابـل    يف املائـة   ٥١,٤٤(والنساء هن الغالبات بينهم     .  سنة ٤٣العمر  

 سنة، حيث تكون هذه النسبة املئوية أكرب بشكل جم، وهو           ٦٠وخباصة يف اجملموعة العمرية فوق      
  ).يف املائة ٣٦,٠٩ مقابل يف املائة ٦٣,٩١( ما يعترب نتيجة مباشرة لوفيات الذكور يف احلرب 

 وشـكلت مفوضـية     )٢٣( قانون الالجئني  ١٩٩٢واعتمدت مجهورية صربيا يف عام        -٧٥
 خاصة تؤدي وظائف مهنية وخالفها متصلة بتسكني الالجئني، وهيئـات           الالجئني كمنظمة 

خمتصة يف املنطقة املتمتعة باحلكم الذايت، ومدينة بلغراد، والبلدية املـسؤولة عـن منظمـة               
التسكني، عالوة على مفوضني يف اجملالس التنفيذية للبلديات، ويناط مبدينة بلغراد واملنطقـة             

اء االتصاالت مع املفوض وأداء وظائف معينة من أجل املفوضـية           املتمتعة باحلكم الذايت إجر   
  ).٥املادة (

طرائق وأشكال تقدمي املعونة لالجئني بالنـسبة        )٢٤(وينظم مرسوم تسكني الالجئني     -٧٦
وقد اعتمدت االستراتيجية الوطنية للبـت يف قـضايا     . للرعاية االجتماعية والصحية والتعليم   

، وقامت مفوضية الالجئني يف تـشرين       ٢٠٠٢ مايو/أيار ٣٠يف   داخلياًالالجئني والنازحني   
 بوضع مشروع االستراتيجية الوطنية املنقحة للبت يف قضايا الالجـئني           ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين

  .داخلياًوالنازحني 
ُيعترف يف االستراتيجية الوطنية لتحسني وضع النساء والنهوض باملـساواة بـني             و  -٧٧

  .أو املتعدد/ كمجموعة معرضة للتمييز املزدوج وداخلياًات اجلنسني بالالجئات والنازح
وقد اعتنت مفوضية الالجئني على الدوام، يف حـدود اختـصاصاهتا، حباجـات               -٧٨

باإلشارة إىل ظـروف ونوعيـة      ( عند اختيار املراكز اجلماعية      داخلياًالالجئات والنازحات   
املـصحوبات  (يف حالة النـساء     ، وخباصة   )التسكني وخدمات الرفاه االجتماعي، إىل آخره     

اجلنسي، والنساء الاليت لديهن مشاكل     /باعتبارهن ضحايا للعنف العائلي   ) بأطفال أو بدوهنم  
صحية، وجيد هؤالء األشخاص بفعل تسكينهم يف املراكز اجلماعية الكثري من الربامج املتاحة             

املتصلة بتلبية حاجـات    لتحسني ظروفهم املعيشية اليت ُيستهدف هبا إغالق املراكز اجلماعية          
تشييد مساكن اإليواء وتشييدها ذاتيا، واستكمال التشييد، والتسكني يف مساكن          (اإلسكان  

  ).إيواء اجتماعية يف إطار ظروف حممية وأنشطة مرحبة

__________ 

 .٤٥/٢٠٠٢ و١٨/٩٢اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العددان  )٢٣(
 ٣٤/٩٥ و ٢٢/٩٤ و ٨/٩٤ و ١٠٥/٩٣ و ٧٠/٩٣ و ٢٠/٩٢اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، األعـداد        )٢٤(

 .٣٦/٢٠٠٤و
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 وكان إنشاء نظام شامل حلل قضايا اإلسكان اخلاصة بالالجئني والالجئني السابقني            -٧٩
، يعين  داخلياًددة بوضوح، أي حتسني ظروف معيشة النازحني        يستند إىل حاجات ومعايري حم    

 إىل جنب مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني          أن مفوضية الالجئني قد أولت، جنباً     
وهذا هو السبب يف    .  من السكان  ًوغريها من الشركاء، االهتمام بأكثر اجملموعات استضعافا      

على مشاركة النساء يف مشاريعها، ويف املقام        وبشكل خاص    أن املفوضية كانت تشدد دائماً    
األول األمهات املعيالت ألنفسهن، الاليت ميثَّلن دائما يف مشاريع تشييد مساكن اإليـواء إىل              
حد ما، حبيث تضم مساكن اإليواء يف مجيع مناطق اإليواء املشيدة نساء مصحوبات بأطفال،              

د الوحيد بسبب الطالق أو ألسباب أخرى سواء كن من أسر قدامى احملاربني أو من أسر الوال
  ).أبوة غري معترف هبا أو غري مبتوت فيها، وانتهاء رابطة الزواج العريف، إىل آخره(

كما أن بني شاغلي مساكن اإليواء االجتماعية حتت ظروف حممية، باإلضـافة إىل               -٨٠
أحد أفراد األسرة،   املسنني واألسر اليت ال تستطيع أن حتقق اإليرادات األساسية بسبب مرض            

كل  منهم من النساء، يف حني أنه يتم االعتناء بشيف املائة ٩٠ والوالدين الذين يعولون أنفسهم
 إىل  اسـتناداً اجلنسي،  /املنازل والنساء ضحايا العنف العائلي    خاص بالنساء الاليت خيدمن يف      

الجتماعي توفر شـقة    كما أن بعض مراكز الرفاه ا     . احلاجات املعترف هبا من الناحية العملية     
  .يف تلك املنازل الحتياجات البيت اآلمن للنساء

وتتعاون مفوضية الالجئني مع البيوت اآلمنة للنساء وتكفل حصوهلن على املساعدة             -٨١
بعد مكوثهن هناك وحصوهلن على دعم مهين يف بيت آمن، عند االقتضاء، يف شكل تسكني               

ال توجد معلومات عن العنف املرتكب ضد النساء يف و. آخر يف إطار املراكز اجلماعية القائمة
الفقـر   السكان معرضون خلطر العنف بسبب       هذه اجملموعة من سكان صربيا، غري أن هؤالء       

كما أن هناك   . وظروف املعيشة والشكل السائد للنموذج األبوي، وخباصة فيما بني الالجئني         
كتظة بالـسكان وال يوجـد فيهـا         بوقوع عنف يف املراكز اجلماعية لكوهنا م        كبرياً خطراً

 داخليـاً ومن الضروري التحقيق يف هذه الظاهرة فيما بني الالجئات والنازحات           . خصوصية
  .حلمايتهن وتغطيتهن باألنشطة احلمائية

، بالتعاون مـع املنظمـة الدوليـة        ٢٠٠٨وقد استهلت مفوضية الالجئني منذ عام         -٨٢
وقد مشل  . داخلياً قضايا الالجئني والنازحني      إلعداد خطط عمل حملية حلل     ًللهجرة، مشروعا 

املدن / بلدية ومدينة، يف حني أن من املعتزم أن يشمل البلديات          ١٢٥هذا املشروع حىت اآلن     
هبذه الطريقة على أكثر اجملموعات تعرضا للخطر بني         وسيتم التشديد . املتبقية يف الفترة املقبلة   

 أسر الوالدين اللذين يعولون أنفسهم، وضحايا       :هؤالء السكان، يف حني ستتمثل األولوية يف      
  . العنف املرتيل، والنساء الاليت خيدمن يف املنازل

وينبغي أن تستمر خطة العمل لتنفيذ االستراتيجية الوطنية لتحسني وضـع النـساء               -٨٣
والنهوض باملساواة بني اجلنسني وأن تعمل على تطوير ممارسات تقدمي العون احلسنة التصميم             
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 احلاجـات   ويف املقام األول بالنسبة لتدعيم توفري اإلسـكان أو حـل          (اهلا امللموسة   وأشك
  .مفوضية الالجئني تنفذها منذ أن بدأت يف ممارسة أنشطتها، اليت كانت )اإلسكانية

 لقانون الالجئني، يف االستخدام والتعليم مثل مواطين مجهوريـة          وفقاًولالجئني احلق،     -٨٤
 لذلك، عملت املفوضية على التأكد من إحلـاق مجيـع           وتبعاً). ٢ادة   من امل  ٢الفقرة  (صربيا  

 وفقـاً ) ة والثانوية واملدارس العليا واجلامعـات     االبتدائي(األطفال، وخباصة الفتيات، باملدارس     
لرغباهتم وإمكاناهتم، ومبوجب الشروط واملعايري اليت حيددها النظام مـن خـالل املؤسـسات              

تسكني التالميذ الالجئني يف مساكن الطالب، مع إيالء العناية علـى           ومتول املفوضية   . التعليمية
واهلـدف  . وجه اخلصوص بأطفال الوالدين الذين يعولون أنفسهم وأطفال أسر قدامى احملاربني          

البنات الصغريات  (، وخباصة اجملموعات املستضعفة     داخلياًمن ذلك أن يدرج الالجئون والنازحون       
. يف مجيع مستويات التعليم بنفس القدر كسكان البالد       ) راكز مجاعية والفتيات، ومن يعيشون يف م    

، فقد أكمل زهاء    ٢٠٠٥-٢٠٠٤ تسجيل الالجئني يف الفترة       للبيانات املتحصل عليها أثناء    وفقاًو
  .نصف مجيع الالجئني املسجلني الدراسة الثانوية

ن األشخاص   بشأ ٢٠٠٨ للبحث الذي اضطلعت به مفوضية الالجئني يف عام          وفقاًو  -٨٥
أصحاب مركز الالجئني، بغية تقييم حالة وحاجات الالجئني يف مجهورية صربيا، فإن مـن              

 ٢١( أكرب بكثري من النساء الاليت مل يتحصلن على التعليم عن الرجـال          عدداًاجللي أن هناك    
يف  ٢٥(، وممن لديهن تعليم ابتدائي فقط       ) من الرجال  يف املائة  ١٠ من النساء مقابل     يف املائة 
واهليكل التعليمي لألشخاص املـودعني يف      ).  من الرجال  يف املائة  ٢١ من النساء مقابل     املائة

ففي املراكز  .  مبثل هيكل األشخاص الذين لديهم مساكن خاصة       املراكز اجلماعية ليس مرضياً   
ت  منهم على مؤهال   يف املائة  ٨ من الالجئني تعليم ثانوي، وَتحصَّل       يف املائة  ٣٩اجلماعية، لدى   

 يف املائة  ١٨ منهم تعليم ابتدائي، ومل يكمل       يف املائة  ٣١من املدارس العليا أو اجلامعات، ولدى       
وإذا ما قارنا اهليكل التعليمي لالجـئني مـع     . االبتدائيتعليمهم  ) معظمهم من النساء  (منهم  

علق بعدد اهليكل التعليمي لعموم السكان فقد يتبني أن مجاهري الالجئني متخلفون عنهم فيما يت   
  .    األشخاص الذين أكملوا تعليمهم يف املدارس العليا واجلامعات

) ٢٠٠٨يف عـام   (داخلياًوأفاد االستبيان الذي أجرى عن مستوى معيشة النازحني       -٨٦
أن أطفال مجاهري الالجئني مندجمون بشكل جيد يف النظام التعليمي حىت ولو مبقارنتهم بعموم              

 باملقارنة  يف املائة  ٤٥ وأهنم يشاركون يف التعليم اجلامعي بنسبة        السكان يف مجهورية صربيا،   
ولنفس .  من عموم السكان، وهو ما نتج فيما حيتمل عن نقص املوارد املالية            يف املائة  ٦١مع  

 يف األنـشطة فيمـا بعـد        داخلياًالسبب، يشارك عدد أصغر من التالميذ من أسر النازحني          
 أصغر مـن    عدداً مع أطفال اجملتمعات احمللية األصلية، فإن        كما لوحظ أنه باملقارنة   . املدرسة

واالختالفات اجلنـسانية  .  حيصلون على منحا دراسية من أجل التعليمداخلياًأطفال النازحني  
 موجودة فقط فيما يتعلق باالنتظام يف أنـشطة مـا بعـد             داخلياًيف مجوع أطفال النازحني     

ويقوم التدريب بعـد املدرسـة      . يان عن الفتيات  املدرسة، واليت حيضرها عدد أكرب من الصب      
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 من  داخلياًبدور هام يف عمليات التآلف االجتماعي واالندماج االجتماعي ألطفال النازحني           
  .خمتلف اجملموعات العمرية

ومثة حماوالت للتخفيف من حدة الصعوبات املاليـة يف تعلـيم أطفـال وشـباب                 -٨٧
ل صندوق املواهب الشبابية يف مجهوريـة صـربيا         اجلماعات االجتماعية املستضعفة من خال    

التابع لوزارة الشباب والرياضة وصندوق املنح الدراسية لتالميذ املدارس الثانوية الفقراء التابع            
وحيث أنه ال توجد تدابري إجيابية من أجـل البنـات           . لوزارة العمل والسياسات االجتماعية   

فإن من املؤكد متاما أن هذين الصندوقني ليسا        الصغريات والفتيات أو رصد مالئم للمعايري،       
  .كافيني وأن هناك حاجة إىل إنشاء صناديق إضافية على الصعيدين الوطين واحمللي

إذ أن  . ومعدل البطالة املرتفع هو املؤشر الرئيسي لوضع الالجئني احملفوف باملخاطر           -٨٨
ا بني الالجئني من البوسـنة      ويوجد فيم .  من الالجئني متعطلون عن العمل     يف املائة  ٦٠زهاء  

عـن الرجـال    ) يف املائة  ٦٣,٤(واهلرسك عدد أكرب بكثري من النساء املتعطالت عن العمل          
 من النساء   يف املائة  ٦٦,٨: واألمر مماثل بالنسبة جلموع الالجئني من كرواتيا      ). يف املائة  ٤٦(

يجية الوطنيـة للبـت يف      ويتمثل أحد أهداف االسترات   .  من الرجال  يف املائة  ٥١باملقارنة مع   
 يف العمل على حتقيق احتواء موطد للنساء يف تنفيذ مجيـع            داخلياًقضايا الالجئني والنازحني    

التدابري املعتزمة من أجل تقليل عدم املساواة اجللية القائمة بني اجلنسني فيما بـني مجـاهري                 
ـ و.  فيما يتعلق بالبطالة واالستخدام    داخلياًالالجئني والنازحني     للتحليـل املـستند إىل      اًوفق

، فإنه يوجـد    )٢٠٠٨يف عام    (داخلياًاالستبيان الذي أجري بشأن مستوى معيشة النازحني        
فمعدل استخدام النساء   :  بني اجلنسني  جداً اختالفات فارقة    داخلياًفيما بني مجاهري النازحني     

 يف املائة  ٢١ و جال من الر  يف املائة  ٤٧(يف هذه اجلماهري أقل بشكل جم منه بالنسبة للرجال          
 يف املائة  ٤٨ و  بالنسبة للرجال  يف املائة  ٢٩(، ومعدالت البطالة أعلى بشكل جم       )من النساء 

وإذا ما مت استخدام النساء فإهنن يتمتعن حبقوق أكثر يف الرعاية االجتماعية            ). بالنسبة للنساء 
  من الرجـال    املائة يف ١٧(مما يتمتع به الرجال، إال أهنن حيصلن على أجور أقل يف املتوسط             

 وفقاًومن املثري لالهتمام أنه     ).  من النساء يكسبون أقل من احلد األدىن لألجور        يف املائة  ٣٠و
اهليكل التعليمي للمتعطلني عن العمل، وفترات عدم االستخدام،        (للسمات األساسية للبطالة    

ني الرجال والنساء فيما    ، فإنه ال توجد اختالفات هلا شأهنا ب       )وخربة العمل السابقة، إىل آخره    
 بشأن وضع النساء من     ٤٨٤ويبني البحث املتميز الذي أجرته جمموعة       . داخلياًبني النازحني   

 يف سوق العمل أن هؤالء النسوة يـواجهن الكـثري مـن    داخلياًمجاهري الالجئني والنازحني  
 االستخدام  فسبل حصوهلن على املعلومات بشأن الشواغر وفرص      : املشاكل بالنسبة لالستخدام  

 تبني أنه قنوات    ، وهو ما  )صداقات ومعارف (، ولديهن شبكات اجتماعية حمدودة      تزداد سوءاً 
هامة لالستخدام، ويواجهن حتامالت من أصحاب العمـل واملـستخدمني إزاء الالجـئني             

، من جراء تلك العقبـات،      داخلياً ما تضطر الالجئات والنازحات      كثرياًو. داخلياًوالنازحني  
بالدرجة ( انتظار احلصول على الوظيفة الالئقة وإمنا يقبلن بأداء أعمال دون مؤهالهتن إىل عدم

. ، وأعمال مبخوسة األجر، وأعمال غـري نظاميـة  )األوىل خدمات تتطلب مؤهالت منخفضة   
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 ما يضطررن، بسبب موقفهن املايل السيء، إىل أداء العديد من           كثرياًوباإلضافة إىل ذلك فإهنن     
حبث عن آثار الـسياسات احلكوميـة علـى      "ومت يف إطار مشروع     . س الوقت األعمال يف نف  

 بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إصدار املطبوعة         ٤٨٤الذي نفذته جمموعة    " الالجئني
وإذا مـا قارنـا     ". وضع الالجئني يف سوق العمل واملشاركة يف تدابري االستخدام اإلجيابيـة          "

ا من البحث بشأن النساء من مجاهري الالجئني مع البيانات املأخوذة من            البيانات املتحصل عليه  
 بشأن قدرات النساء من اجلمهور العام على العمل، فـسيالحظ           ٢٠٠٥استبيان أجري يف عام     

بأن معدل أنشطة واستخدام النساء من مجاهري الالجئني أعلى، رغم أن معدل بطالتهن أعلـى               
املستخدمات من مجاهري الالجئني     وذة من البحث أن ثلث النساء     كما تفيد البيانات املأخ   . أيضاً

احلني، بينما كان هناك    بية الالجئني وضعها يف نفس      وقد سوت غال  . يعملن يف أعمال غري نظامية    
مقيدين يف سـجالت     داخلياً  نازحاً ٦ ٥٢٨  ما يبلغ عدده   ٢٠٠٩يونيه  /يف هناية شهر حزيران   

  .وكالة االستخدام الوطنية
 للجمهور بـشأن    ً خاصا ً إعالنا ٢٠٠٧درت وكالة االستخدام الوطنية يف عام       وأص  -٨٩

وقـد مت  . أو أفراد طائفة الروما/ وداخلياًمن الالجئني والنازحني   استخدام الفئات املستضعفة    
 ٩ و من طائفة الروما،٤٣ (شخصاً ٥٨ توفر استخداما من أجل  برناجما٤٥ًمتويل ما جمموعه  

 يف إدارة أنـشطة     شخصاً ٣٣ومن بني هؤالء، بدأ     ).  من الالجئني  ٦ و ،داخلياًمن النازحني   
ومت .  من خالل فتح وجتهيز مواقع عمل جديدة       شخصاً ٢٥أعمال خاصة هبم، ومت استخدام      

  .  امرأة يف إطار هذا الربنامج٢٥استخدام ما جمموعه 
قامة مالءمـة   وحتاول املفوضية، عند تسكني األسر واألفراد، أن توفر أكثر مرافق اإل            -٩٠

وجيري، بالتعاون مع املنظمات غري احلكوميـة       . للفئات املستضعفة اليت لديها مشاكل صحية     
واجلهات املاحنة، الترتيب لفحص النساء يف املراكز اجلماعية، عالوة علـى تقـدمي الـدعم               

  لتحليل مستند إىل استبيان بشأن مستوى معيشة النازحني        وفقاًو.  االجتماعي هلن  - النفساين
إذ . جـداً ، فإن االختالفات يف الظروف الصحية للجنسني طفيفة         ٢٠٠٨ أجري يف    داخلياً

 الاليت أفدن بأهنن يعانني مـن أمـراض     داخلياًيوجد عدد أكرب بشكل طفيف من النازحات        
واالختالفـات  ).  من الرجال  يف املائة  ٢٣,٢ من النساء باملقارنة مع      يف املائة  ٢٨,٨(مزمنة  

 أيضاًء يف حالة أمراض الروماتيزم وضغط الدم املرتفع، وهو األمر املالحظ أكثر ما تكون جال   
ومن الضروري العمل يف الفترة املقبلة على إنشاء وتطبيق تـدابري إجيابيـة             . يف العينة الوطنية  

للرعاية الصحية املوجهة إىل جمموعات مستضعفة خمصوصة من مجاهري الالجئني والنـازحني            
صربيا، أي من أجل اشتمال هذه اجملموعات يف خدمات الرعاية الصحية            يف مجهورية    داخلياً

  .بنفس املستوى املقدم إىل عموم السكان يف مجهورية صربيا

  بيانات إحصائية  ‘٤‘  
فقد أعد  . حتقق تقدم معني يف مجع البيانات اإلحصائية والنفاذ إليها يف الفترة املاضية             -٩١

املرأة والرجـل يف    " ونشر املطبوعة الثانية عن      ٢٠٠٨املكتب اإلحصائي للجمهورية يف عام      



CEDAW/C/SRB/2-3 

GE.11-41690 28 

: وقد ُعرضت فيها بيانات من املكتب اإلحصائي للجمهورية واملصادر التاليـة          . )٢٥("صربيا
. وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، وكالة االستخدام الوطنية، ومعهد محاية الصحة، إىل آخره           

ملعيشية والعـائالت، والرعايـة الـصحية،       السكان، واألسر ا  : وتتعلق تلك البيانات مبا يلي    
والتعليم، والرعاية االجتماعية، والقضاء، واالستخدام، والرواتب، وعملية صـنع القـرار،           

كما حتتوي املطبوعة على بيانات عن بعض مجاعات النساء املستضعفة          . ومستويات السكان 
اء الريفيات، والنساء   بوجه خاص، مثل األمهات الاليت يعلن أنفسهن، وربات البيوت، والنس         

  .املعيالت ألفراد األسر املعيشية
مت إجراء تعـداد     (٢٠١١وعند اإلعداد للتعداد التايل للسكان املقرر إجراؤه يف عام            -٩٢

، أدخلت بعض التعديالت اليت ينبغي أن تساهم يف إجياد هنج أفـضل             )٢٠٠٩جترييب يف عام    
  .نوعية وحساس لنوع اجلنس

اواة بني اجلنسني على مجع البيانات اإلحصائية وتسجيلها ومعاجلتها على          وينص قانون املس    -٩٣
مستوى مجهورية صربيا، واإلقليم املتمتع باحلكم الذايت، ووحدات احلكم الذايت احمللي، عالوة على             
مستوى املؤسسات واملنظمات اليت متارس سلطات عامة وشركات القطـاع العـام والكيانـات              

  ).٤٠ من املادة ١الفقرة (ب تقدميها مفصلة بالنسبة لنوع اجلنس التجارية، وعلى أنه جي
  . منه يف األغلبمنفصالً جزءاًوتشكل البيانات اإلحصائية من التقرير احلايل   -٩٤

  ٤املادة     
  التدابري املؤقتة اخلاصة    

 ينص قانون حظر التمييز على أن إدخال العمل بتدابري خاصة مـن أجـل إجنـاز                  -٩٥
كاملة ومحاية األشخاص وتقدمهم، أي ما خيص جمموعة من األشخاص ممن لديهم            املساواة ال 

  .وضع غري متساو، ال يعترب من قبيل التمييز
 لقانون املساواة بني اجلنسني، فإن اتباع تدابري خاصة من أجل القضاء علـى،           وفقاًو  -٩٦

     ص بـني اجلنـسني     ومنع، عدم املساواة يف أوضاع النساء والرجال وحتقيق املساواة يف الفر          
وال جيب أن يـصاب   ). ٧املادة  ( ملبدأ احلقوق وااللتزامات املتساوية       أو انتهاكاً  ال يعترب متييزاً  

أحد بأذى نتيجة تقدميه بيانا كشاهد أو ضحية للتمييز اجلنساين أمام السلطات املختـصة أو               
  ). ٨املادة (ألنه حذر اجلمهور من حالة متييز 

 وزيـادة   ًابري اخلاصة املتخذة لزيادة استخدام اجلنس األقل اسـتخداما        وال تعترب التد    -٩٧
 يف  خيارات استخدامه، عالوة على التدابري اخلاصة املتخذة لزيادة مشاركة اجلنس األقل متثيالً           

__________ 

 .٢٠٠٨بلغراد،  )٢٥(
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التمييز أو انتهاك مبـدأ املـساواة يف        ري فرص متساوية للترقي، من قبيل       التدريب املهين ولتوف  
  ).١١ املادة  من٢الفقرة (الفرص 

ويتعلق تدبري جديد أدخل مبوجب هذا القانون خبطة أنشطة توضع يف كـل سـنة                 -٩٨
تقوميية للقضاء على التمثيل غري املتساوي للجنسني والتخفيف من حدته، والـيت جيـب أن               

 من املستخدمني على أساس     يف املائة  ٥٠يعتمدها أصحاب العمل الذين يستخدمون أكثر من        
 كـانون  ٣١ بالتزام بتقدمي تقارير سنوية عن تنفيذها يف موعـد غايتـه   يضاًأدائم متحملني   

وأصحاب العمل ملزمون بتقدمي التقـارير املعنيـة إىل         . يناير من السنة التالية لتنفيذها    /الثاين
  ).١٣املادة (الوزارة املسؤولة عن شؤون املساواة بني اجلنسني 

ابري خاصة لدعم إجناب األطفال وتـدابري       وينص قانون املساواة بني اجلنسني على تد        -٩٩
  ).٢٨ من املادة ٣الفقرة (خاصة حلماية وحتسني الصحة اإلجنابية للمرأة 

  ٥املادة     
  القضاء على األدوار النمطية    

  ٢٠ و١٩متابعة التعليقات اخلتامية للجنة، الفقرتان     
واة بني اجلنسني وتضمنها،     عن اللوائح التشريعية والقانونية اليت تنادي باملسا       رغماًو  -١٠٠

  .فال تزال اآلراء التقليدية بشأن دور املرأة ووضعها يف اجملتمع راسخة يف الوعي االجتماعي
ز من خالل وسائط اإلعالم العامة       لقانون حظر التمييز، فإن الدعوة إىل التميي       وفقاًو  -١٠١

أي إنكـار للحقـوق أو      وحيظر  ). ١٣ من املادة    ٣الفقرة  (مضمنة يف أشكال التمييز احلادة      
. املزايا املعترف هبا بشكل علين أو مستتر فيما يتعلق بنوع اجلنس أو بسبب تغيري نوع اجلنس               

وحيظر أي عنف جسماين أو خالفه، أو االستغالل، أو التعبري عن الكراهية، أو اإلهانـة أو                
لدعم أو التـصرف  االبتزاز أو التحرش املستند إىل نوع اجلنس، عالوة على الدعوة أو تقدمي ا  

وسط اجلماهري تبعا للتحامالت أو العادات أو غري ذلك من أمنـاط الـسلوك االجتمـاعي                
  ).٢٠املادة (املستندة إىل فكرة دونية أو تفوق أحد اجلنسني، أي األدوار النمطية للجنسني 

قانون بتعديالت وإضافات  "٢٠٠٩أغسطس / آب٣١واعتمدت مجهورية صربيا يف   -١٠٢
وحيدد هذا القانون على وجه الدقة مسؤولية مؤسسي وسائط         . )٢٦("علومات العامة لقانون امل 

 حقوق والتزامـات    أيضاًاإلعالم بشأن انتهاكات األحكام القانونية، وحيدد على وجه الدقة          
  .موزعي وسائط اإلعالم بشأن توزيع وسائط اإلعالم

ملعلومات املطروحة من خالل     لقانون املساواة بني اجلنسني، جيب أال حتتوي ا        وفقاًو  -١٠٣
 إىل  أيضاًوسائط اإلعالم اجلماهريية على أي متييز جنساين، أو أن تشجع عليه، وهو ما يشري               

__________ 

 .٧١/٢٠٠٩ و٦١/٢٠٠٥ و٤٣/٢٠٠٣اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، األعداد  )٢٦(
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مجيع أشكال اإلعالنات واملواد اإلعالنية، ووسائط اإلعالم اجلماهريية ملزمة باستثارة الوعي           
ري مالئمة من أجل تغيري األمناط      يف براجمها باملساواة بني اجلنسني، عالوة على االضطالع بتداب        

االجتماعية والثقافية والعادات وأي ممارسات أخرى تتسبب يف نشوء أمناط مقولبة وحتامالت            
ويعاقـب الـشخص    ). ٤١املادة  (ومتييز يستند إىل فكرة الدونية، أي تفوق أحد اجلنسني          

نار إذا ما مت نشر      دي ٢٥ ٠٠٠ إىل   ٥ ٠٠٠املسؤول يف وسائط اإلعالم اجلماهريية بغرامة من        
بعض املعلومات يف وسائط اإلعالم املعنية هتني كرامة أشخاص بسبب نـوع جنـسهم، أو               

  ).٥٥املادة (تنتهك املساواة بني الناس فيما يتعلق جبنسهم أو تشجع على تلك االنتهاكات 
وتضطلع وزارة الثقافة، يف حدود اختصاصاهتا يف جمال وسائط اإلعـالم، بتـدابري               -١٠٤
سني وضع وصورة النساء يف وسائط اإلعالم اجلماهريية؛ وتطرح مسابقات سنوية لتمويل   لتح

برامج يف جمال املعلومات العامة تساهم مبضامينها يف التمتع باحلق يف املعلومات العامة   /مشاريع
واملوضوعية؛ وتدعم املشاريع اليت تساهم يف النهوض بوضع املرأة يف اجملتمع، وتنشر العلـم              

ومن بني األهداف اهلامة عند تقييم واختيار تلك املشاريع أن . ا العنف املرتيل، إىل آخره بقضاي
تكون متاحة ألكرب عدد من املستخدمني، حبيث ميكن أن يصل استثارة الوعي بضرورة تغيري              

  .دور املرأة إىل اجملتمعات احمللية اليت ينتشر فيها التمييز يف الوقت احلاضر
لدراسات، ال يزال هناك متييز ضد املرأة يف وسائط اإلعالم إىل حـد              لبعض ا  وفقاًو  -١٠٥

كبري فيما يتعلق بوضعهن يف شركات وسائط اإلعالم وصورهتن يف مضامني املواد اإلعالمية             
على حد سواء، وهي الصورة اليت ال تزال مقولبة وتتبع النمط األبوي بشأن دور املـرأة يف                 

ن لنا أن نشري بالذكر إىل البحث الذي أجراه مركز توثيق           وكمثال، ميك . األسرة ويف اجملتمع  
املساواة بني اجلنسني يف وسـائط اإلعـالم   " بعنوان ٢٠٠٨املعلومات عن املرأة يف هناية عام    

 حمطـات   ٧ و  وسائط إعالمية مطبوعة   ١٠وغطي هذا البحث    ". ومن خالل وسائط اإلعالم   
 مدن من صـربيا     ٧اإلقليمية والوطنية، يف    لإلذاعة والتلفزيون تتصف جبميع السمات احمللية و      

  ).بلغراد ونويف ساد ونيتش وكراليفو وفاليفو ونويف بازار وكراتسيفاك(
وتكشف النتائج عن ختصيص نسبة مئوية صغرية من املقاالت، أي املالحق، للمرأة              -١٠٦

 فقط   املائة يف ١٥يف زهاء    على مجيع املستويات؛ وأن املرأة كانت يف البؤرة الرئيسية لألخبار         
؛ وأن األخبار يف وسائط اإلعالم تلك كانت تشري بالذكر للمرأة يف املقام األول              من احلاالت 

يف جماالت الرياضة والثقافة واألحداث التارخيية والترفيه، وأن األعمدة املتعلقـة باألحـداث             
ل عدد مـن    السياسية واألحداث اجلارية والتعليم واملسائل االقتصادية كانت حتتوي على أق         

 أن املواضيع السائدة كانت تتعلق بالشخـصيات        أيضاًكما لوحظ   . األخبار خبصوص املرأة  
اجلماهريية واملشهورة، يف حني أن املواضيع املتعلقة باملساواة بني اجلنسني والتعليم كانت تأيت             

حافة  عدد املخربين الصحفيني من اجلنسني يف الص       وقد تساوى تقريباً  . يف مؤخرة االهتمامات  
املطبوعة، يف حني أن وجود املرأة يف التلفزيون كان أعلى، وهو ما ُيعزى إىل حسن مظهـر                 

، من وجود الرجال يف األخبار يف املائة ٤٠وهناك نسبة مئوية أعلى، تصل حىت إىل . املذيعات
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والنساء الاليت  . عنها بالنسبة للنساء، كما أهنم موجودون يف نصف احلاالت تقريبا يف الصور           
أو يكـن   ) عارضات أزياء، ومناذج للتصوير   (تنشر صورهن يكن يف األغلب غري معروفات        

ويتعلق ثلث األخبار فقط بـاملرأة      ). ، صور للفرق الرياضية   مثالً(موجودات يف صور مجاعية     
يف  ١٠بوصفها املوضوع الرئيسي يف وسائط اإلعالم املطبوعة، وال تتجاوز بياناهتن الرمسيـة             

كمـا  . أن عدد تعليقات اخلرباء من النساء وآرائهن الشخصية ال يكاد يذكر          ، يف حني    املائة
 ١٨ ضد النساء بالنسبة ألعمارهن، حيث أن النساء حىت عمـر            ً أن هناك متييزا   أيضاًلوحظ  

 سـنة، يف    ٤٩ و ٣٥سنة غري ممثالت فيها يف األغلب، عالوة على من تتراوح أعمارهن بني             
 مـن وسـائط     ً سنة مستبعدات بالكامل تقريبا    ٦٥ارهن  حني أن النساء الاليت تتجاوز أعم     

. وفيما يتعلق باملالحق املصدرة عن املرأة، فإن الرجال ممثلون فيها بأكثر من النساء            . اإلعالم
 بشأن املساواة بني اجلنسني، وخباصة يف األخبار        ً طفيفا ًبيد أن البيانات تفيد بأن هناك تقدما      
  .لترفيه واملواد التارخييةواملالحق خبالف األعمدة اخلاصة با

، قامت وزارة الثقافـة بـدعم       ٢٠٠٨ويف إطار املسابقات املالية املطروحة يف عام          -١٠٧
فقد منحت مؤسسة أسترا إلنتاج شرائط الفيديو يف مدينـة          : مشروعني يعاجلان وضع املرأة   

  وثائقياً  فيلماً ١٢يعاجل يف   " نساء من اجلنوب  " دينار ملشروع بعنوان     ٥٣٢ ٠٠٠بروت مبلغ   
قضايا املرأة يف اجملتمعات التقليدية والعنف املرتيل، حيث تعترب املرأة ضـحية لـه يف أكثـر                 

وقد بدأ عرض السلسلة للتو يف العديد من قنوات التلفزيون اإلقليميـة يف جنـوب      . األحيان
وعالوة على ذلك، أبان البحث الذي أجراه فريـق بـشأن دعـم             . وجنوب شرق صربيا  

 من املواطنات املستجوبات يف بروت      يف املائة  ٣٩,٣يا العنف أن ما يصل إىل       ومساعدة ضحا 
وكانـت  . ت منهن مل يعدن يذكرن حىت أشكال العنف       كثرياًقد تضررن من العنف، وأن ال     

ينار مـن    د ٥٠٠ ٠٠٠مببلغ   شركة وسائط اإلعالم األخرى اليت حصلت على أموال تقدر        
 من مدنية نتش من أجل مـشروع        RTV5 التلفزيون   ة الثقافة يف تلك املسابقة هي حمطة      وزار

، يف ضـوء    أيـضاً  برامج كان موضوعها العنف املرتيل       ٤ وهو سلسلة من     - "البيت اآلمن "
 امـرأة بـشكل     ٨٠٠اإلعالن عن تشييد بيت آمن يف نتش، عالوة على استقبال أكثر من             

لى جهات ماحنة    وكان اهلدف من املشروع العثور ع      .مؤقت يف مركز طوارئ لضحايا العنف     
  .بدون دعمها ألنه لن يتوفر للبيت اآلمن أموال كافية الستيعاب ضحايا العنف

، طرحت وزارة الثقافة مسابقة مالية يف جمال املعلومات العامة، وكان           ٢٠٠٩ويف عام     -١٠٨
اواة بـني   أن تتناول املواضيع اليت تعاجل قضية املسأيضاًمن بني املعايري املواتية يف اختيار املشاريع      

محلـة  " دينار ملـشروع     ٤٢٥ ٠٠٠ مقدمة، منحت اللجنة      مشروعاً ٣٥٥ومن بني   . اجلنسني
 من سوبوتيكا )Panonija Fund(مقدم من صندوق بانونيا " تلفزيونية بشأن املساواة بني اجلنسني

 برامج مواضيعية مكرسة    ١٠وانطوى هذا املشروع على تصوير أفالم عن        ). تلفزيون بانون (
 حقوق املرأة يف احلياة السياسية والعامة، والتعليم، والعمـل،          -  املساواة بني اجلنسني   لقضايا

وُمنح املشروع املقدم من مركز     . والزواج واألسرة، ومكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة       
تدعيم اجملموعات املستضعفة مـن     "الدميقراطية وتنمية جنوب صربيا من ليسكوفاك، بعنوان        
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 دينار، وكان   ٤٠٨ ٠٠٠مبلغ  " تماعية يف مقاطعيت بتشينجيسكي ويابالنيتشكي    الناحية االج 
 تسترعي انتباه اجلمهور إىل      متخصصاً مطبوعاً/إذاعياً/ تلفزيونياً  تقريراً ١٢ينطوي على إنتاج    

مشاكل األطفال والشباب، والنازحني، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والفقـراء، واألمهـات           
وستتم إذاعة هذه الربامج يف حنو من عشر حمطات تلفزيـون           ). وحلوهلا(املعيالت ألنفسهن   

بنشر أكثر أجزائها إثـارة    ) FoNet Agency(وإذاعة إقليمية وحملية، كما ستقوم وكالة فونت        
 يف هذه املسابقة هو  دينارا٣٥٩ً ٢٨٠ تبلغ وكان ثالث املشاريع اليت منحت أمواالً. لالهتمام
 إىل نتائج استناداًو.  من كراليفوCIP - Radio 996قدم من امل" مكافحة العنف املرتيل"مشروع 

 له واحدة تقريبا من كل ثالث نساء مشلهن البحث          وفقاًحبث أجري يف إقليم كراليفو أعلنت       
 يف شكل حتقيقات     برناجماً ١٢أهنا عانت من العنف يف مرحلة ما من حياهتا، فإنه يعتزم إنتاج             

  .إمنا طرائق منعه واحلماية منهإذاعية ال تثري قضية العنف فقط، و
، مت  ٢٠٠٩ويف مسابقة مالية من أجل وسائط اإلعالم بلغات األقليات أُعلنت يف عـام                -١٠٩

من أجل "  برنامج باللغة اهلنغارية- PC Radio Subotica" إىل ١٨٠ ٠٠٠منح أموال بلغت قيمتها 
رأة، والعنف املـرتيل، وصـحة      مشروع عن املرأة واملشاكل االجتماعية، يعاجل فرص استخدام امل        

 PC Radio Sidوكـان  . املرأة، ووضع املرأة يف احلياة السياسية، يف برنامج إذاعي باللغة اهلنغاريـة 
 من منظمات اإلعالم األخرى اليت منحت أمواال يف هذه املسابقة من أجل مـشروع               ًواحدا

وتعـرض  ).  دينـار  ٨٤ ٠٠٠(يف سيد   "  مؤسسة الكنيسة اإلجنيلية السلوفاكية    - امرأة ما "
الربامج املقدمة باللغة السلوفاكية السمات املخصوصة هبذه الكنيسة ألهنا تشرك النـساء يف             

 رئـيس جمتمـع     - إىل درجة كبرية، حيث يشغلن أعلى املناصب يف الوقت احلايل          أنشطتها
وتـساهم وزارة   . الكنيسة، والصراف وقائد جوقة التراتيل وقائد جوقة منشدي الكنـسية         

قافة هبذه الطريقة يف توكيد صورة النساء من أعضاء األقليات الوطنية، وهو ما له أمهيتـه                الث
  .على وجه اخلصوص يف منع ما يسمى التمييز املزدوج

مارس، تنشر الـصحف اليوميـة   / آذار٨ويف مناسبة االحتفال بيوم املرأة الدويل يف      -١١٠
اء من أجل حقوقهن ونـزع الطـابع        الواسعة االنتشار مالحق هتدف إىل توكيد نضال النس       

 علـى األطـر     أيضاً، وإىل أن تتعرف النساء      )٢٠٠٨يف عام   (األسطوري عن فكرة النسوية     
، ٢٠٠٩مـارس   /وخالل شهر آذار  ). ٢٠٠٩يف عام   (القانونية القائمة املتصلة بوضع املرأة      

ـ              ب مـن   نشرت صحية داناس اليومية معجم املساواة بني اجلنسني من أجل إعالم أكرب جان
نـوفمرب  /اجلمهور باألفكار األساسية ملفهوم املساواة بني اجلنسني، ويف شهري تشرين الثاين          

ديسمرب من نفس العام نشرت هذ الصحيفة اليومية مقاالت عـن حقـوق             /وكانون األول 
وتنشر صحيفة داناس بانتظـام     . اإلنسان اخلاصة باملرأة ومكافحة العنف اجلنسي واجلنساين      

  .وق اإلنسان اخلاصة باملرأة واملساواة بني اجلنسنيمقاالت تؤكد حق
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 يومـا مـن     ١٦"وقد دعمت وسائط اإلعالم احمللية احلملة اليت سبق ذكرها بشأن             -١١١
 مدينـة يف   ١٧ مائدة مستديرة يف     ١٨، واليت مشلت عقد     "األنشطة ملكافحة العنف ضد املرأة    

  .لك املدنخمتلف أحناء صربيا لنشر العلم هبذه األحداث يف حميط ت
ويف نظام التعليم، كان اعتماد قانون أساسيات التعليم وقانون الكتـب املدرسـية               -١١٢

 يعين إدخال حلول قانونية إجيابية ذات طابع مضاد         )٢٧(واألدوات التعليمية املساعدة األخرى   
لبـة   عواقب ثانوية إجيابية بشأن القضاء على األدوار النمطية املقو         أيضاًللتمييز وإن كان هلا     

وتشري أهداف التعليم يف هذين القانونني إىل تنمية واحترام السمات العرقية           . للمرأة يف اجملتمع  
والوطنية والثقافية واللغوية والدينية واجلنسانية واجلنسية واملساواة بني اجلنـسني والتـسامح            

  .واحترام التنوع
عدة األخرى، ينبغي أن تعمل      لقانون الكتب املدرسية واألدوات التعليمية املسا      وتبعاً  -١١٣

الكتب املدرسية واألدوات التعليمية األخرى على التمكني، من خالل مضامينها وأشـكاهلا،            
فيجب أال تعمل مضامني وأشكال الكتب      . من تنفيذ مبدأ الفرص املتساوية للفتيات والصبيان      

تقليل من  خطر أو ال  املدرسية واألدوات التعليمية األخرى على تعريض اجلماعات أو األفراد لل         
 إىل االنتماءات العرقية    استناداًأو على التشجيع على مثل هذا السلوك،        شأهنا أو التمييز ضدها     

أو الوطنية أو اإلثنية أو اللغوية أو الدينية أو اجلنسية أو العجـز أو اإلعاقـة أو اخلـصائص                   
اعي والثقايف، أو حالة    اجلسمانية والنفسانية، أو الظروف الصحية أو العمر أو األصل االجتم         

امللكية، أو االنتماءات السياسية، عالوة على أي أسباب أخرى ينشئها القانون الذي حيكـم              
وقد أخذ مبدأ املساواة بني اجلنسني يكتسب أمهية يف إطار املنـاهج            ). ٤املادة  (حظر التمييز   

ية بطابع حـساس    فقد اتسمت املناهج الدراسية والكتب املدرس     . الدراسية والكتب املدرسية  
ويتم التـشديد   ". التعليم املدين "لنوع اجلنس بدرجة متزايدة، وخباصة بالنسبة لتنفيذ تدريس         

للتالميذ على الفرق بني املعياري والفعلي، أي االختالف بني وصف اجملتمـع الـدميقراطي              
ويعاجل . حسبما ينبغي أن يكون عليه يف شكله املثايل ووصف ما هو قائم يف اجملتمع يف الواقع               

التعليم املدين يف الصف الدراسي األول من املدارس الثانوية قضايا طـابع وطـرق تنظـيم                
اجملتمع، وطابع ما لدينا من اجتاهات إزاء الناس اآلخرين واجلماعـات           /العالقات يف اجلماعة  

ويعطـي هـذا    . األخرى، وطرائق البحث يف آراء املرء اخلاصة وتواصله مع الناس اآلخرين          
 عن التواصل غري العنيف وتقنيات احللول السلمية للرتاعات، واملساواة بـني            ًمج دروسا الربنا

  .اجلنسني، واستخدام لغة حساسة لنوع اجلنس، إىل آخره

__________ 

 .٧٢/٢٠٠٩اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد  )٢٧(
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  ٦املادة     
  االجتار بالنساء    

  .٢٦ و٢٥متابعة للتعليقات اخلتامية للجنة، الفقرتان     
 فعـالً  على أن االجتار بالبـشر يعتـرب          النص ٣٨٨تتضمن املدونة اجلنائية يف املادة        -١١٤
 مت اعتماد تعديالت ومالحق للمدونة اجلنائية فيما يتعلق         ٢٠٠٩أغسطس  /، ويف آب  إجرامياً

وقد زيدت العقوبـات    . بكل من إدخال أفعال إجرامية جديدة وتعديل جترمي األفعال القائمة         
 بعض األحكام اليت تعمـل  أيضاً، وأضيفت بالنسبة جلميع أشكال هذا الفعل اإلجرامي تقريباً  

واألحكام الـيت   . على إجياد جتانس كامل بني هذا الفعل وبني املعايري الدولية يف هذا امليدان            
 حتدد الشروط اليت ُيرتكب يف إطارها هذا الفعل بواسطة جمموعة إجرامية منظمة تعترب أحكاماً

يكون قد عـرف، بـأن      إذا ما كان اجلاين يعرف، أو       ): ٣٨٨ من املادة    ٦الفقرة  (جديدة  
 آخر مـن    شخصاً ما كان ضحية االجتار بالبشر، ومن مث فإنه استخدم مركزه أو مكن              شخصاً

استخدام مركزه من أجل استغالله؛ وإذا ما كان الفعل قد ارتكب ضد شخص يعرف اجلاين،               
  الشخص وال تؤثر موافقة  ). ٣٨٨ من املادة    ٣ و ٢الفقرتان  (أو رمبا يكون قد عرف، أنه قاصر        

  .على أن يكون موضع استغالل أو على إنشاء عالقة رق أو ما شابه على نشوء فعل إجرامي
 من املدونة اجلنائية، فأصبح ١٨٥كما مت اعتماد تعديالت ومالحق على عنوان املادة       -١١٥
عرض وتوفري وحيازة مواد خليعة وامتهان طفل دون السن من أجـل االسـتخدام يف        "نصه  

االجتار " من املدونة اجلنائية الذي أصبح نصه        ٣٨٩الوة على عنوان املادة     ، ع "املواد اإلباحية 
، مما زاد من احلد الزمين ومحاية من هم دون السن مـن             "بأشخاص دون السن بغرض التبين    

كما أن التهديد باجلزاءات اجلنائية يف حالة ارتكاب فعـل          . مجيع أشكال االستغالل واالجتار   
  . أكثر شدة-  التوسط يف اقتراف الدعارة- ١٨٤إجرامي الوارد يف املادة 

 لقانون منع التمييز فإن الرق واالجتار بالبشر والفصل العنـصري واإلبـادة             وفقاًو  -١١٦
). ١٣ من املـادة     ٤الفقرة  (اجلماعية والتطهري العرقي توصف بأهنا أشكال قاسية من التمييز          

لتعبري عن الكراهيـة، واإلهانـة،      والعنف املادي وغريه من أشكال العنف، واالستغالل، وا       
واالبتزاز والتحرش اجلنسي، عالوة على املناصرة العلنية للعادات واألمناط االجتماعية املستندة           

وتأييد ذلك   إىل فكرة دونية أحد اجلنسني أو تفوقه، أي إىل فكرة األدوار النمطية للجنسني،            
  ).٢٠ من املادة ٢فقرة ال(والتصرف بشكل متحامل بناء عليه، كلها أمور حمظورة 

ولقد ُبذلت جهود كبرية من أجل زيادة التعاون على الصعد الدوليـة واإلقليميـة                -١١٧
وقـد  . فعاالً تنفيذاًجتار بالبشر  القوانني والربامج املتعلقة باال   والوطنية هبدف العمل على تنفيذ    

يف جمال القـضاء     جلنة لتنسيق، وزيادة حتسني، أنشطة التعاون        ٢٠٠٨شكلت يف هناية عام     
والشؤون الداخلية فيما يتصل بقضايا الصاحل العام، وال سيما تنسيق األنشطة املضطلع هبا يف              
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مكافحة الفساد واجلرمية املنظمة واإلرهاب واملخدرات واالجتار بالبشر، واالسـتيالء علـى            
  .املمتلكات، وغسل األموال وغري ذلك من األنشطة ذات الصلة

 مـن أجـل     ٢٠٠٩أغسطس  / يف آب  )٢٨(قانون اإلجراءات اجلنائية  كما مت تعديل      -١١٨
واالستعدادات جارية . إدخال العمل بتقنيات حبث خاصة وسلطات ملكاتب اإلدعاء وللشرطة    

يف الوقت احلاضر لتوفري برامج تدريب على تنفيذ قانون احلرمان من االستفادة من املمتلكات              
جل التحريات املالية ومصادرة املمتلكات غـري       ، ومن أ  )٢٩(املكتسبة من خالل أفعال إجرامية    

والتعاون اإلقليمي وسيلة رئيسية يف مكافحة االجتار       . املنقولة كوسيلة الرتكاب فعل إجرامي    
، صدقت صربيا   ٢٠٠٦ويف عام   . بالبشر كما أنه يشمل استخدام األدلة اجملموعة يف اخلارج        

 بشأن املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية،       على الربوتوكول اإلضايف الثاين لالتفاقية األوروبية     
، باعتباره معاهدة دولية بالغـة األمهيـة يف   ٢٠٠٧أغسطس /والذي دخل حيز النفاذ يف آب    

وقد ُضمنت املعايري الدولية واألوروبية يف جمال املعونة القانونية         . جمال املعونة القانونية الدولية   
قانونية الدولية يف املسائل اجلنائية الـذي بـدأ سـريانه يف    اجلنائية الدولية يف قانون املعونة ال    

  .٢٠٠٩مارس /آذار
ومت اعتماد قانون التصديق على اتفاقية جملس أوروبـا بـشأن مكافحـة االجتـار                 -١١٩
  .٢٠٠٩مارس / آذار١٨يف  )٣٠(بالبشر
، على أن ُيمنح    ٢٠٠٩ أبريل/وينص قانون األجانب، الذي بدأ سريانه يف أول نيسان          -١٢٠

األجنيب الذي وقع ضحية لالجتار بالبشر إقامة مؤقتة يف مجهورية صربيا، وإذا مل يكـن لديـه                 
  ).٢٨املادة (أموال كافية إلعالته فإنه ُيزَود مبأوى مالئم وأغذية وظروف معيشية أساسية 

استراتيجية ملكافحـة االجتـار      "٢٠٠٦ديسمرب  /واعتمدت احلكومة يف كانون األول      -١٢١
 للمبادئ التوجيهية خلطة العمل الوطنية مليثاق استقرار        وفقاًوقد أعدت هذه الوثيقة     . )٣١("بالبشر

 لربنامج إعداد وتنفيذ االستجابة الوطنية الشاملة لقـضية االجتـار        جنوب شرق أوروبا وامتثاالً   
  .بالبشر وأفضل املمارسات يف اإلقليم، الذي وضعه املركز الدويل لرسم سياسات اهلجرة

تعلق باعتماد خطة العمـل      االستنتاج امل  ٢٠٠٩ أبريل/ت احلكومة يف نيسان   واعتمد  -١٢٢
، الذي أوفت مجهورية صـربيا      ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٩ملكافحة االجتار بالبشر للفترة من      الوطنية  

  .بواسطتها بأحد االشتراطات التقنية لتحرير نظام التأشريات مع االحتاد األورويب

__________ 

مهورية صـربيا،    الرمسية جل  واجلريدة. ٦٨/٢٠٠٢ و ٧٠/٢٠٠١اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العددان       )٢٨(
 .٧٢/٢٠٠٩ و٥٨/٢٠٠٤ العددان

 .٩٧/٢٠٠٨اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد  )٢٩(
 .١٩/٢٠٠٩اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد  )٣٠(
 .١١١/٢٠٠٦اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد  )٣١(
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مـايو  /أيارنة الوزارية جمللس أوروبا يف الفترة من        وخالل رئاسة مجهورية صربيا للج      -١٢٣
أكتوبر هو شـهر مكافحـة      /، أُعلن أن شهر تشرين األول     ٢٠٠٧نوفمرب  /حىت تشرين الثاين  

االجتار بالبشر حيث مت تنظيم محالت إعالنية وحلقات دراسية وجتمعات تثقيفية ومحلة بشأن             
يف بلغراد   ، عقدت ٢٠٠٧توبر  أك/ تشرين األول  ١٩ و ١٨ويف  ". الرق احلديث "سلسلة عن   

" تدابري محاية الضحايا وحتسني حقوقهم   : مكافحة االجتار بالبشر  "حلقة دراسية إقليمية بعنوان     
  .شارك فيها أعضاء من وزارة الداخلية باحلضور وبإلقاء احملاضرات

وجرى إعداد وتنفيذ فكرة بشأن مسابقة عامة للرسم موضوعها الرق احلديث، قام              -١٢٤
 مكتب جملس أوروبا وجملس مكافحة االجتار بالبشر ووزارة الداخلية وأُعلن عنها يف             بطرحها
وشارك تالميـذ املـدارس   . ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١١اليومية يف  " بولوتيكا"صحيفة  
وكان اهلدف من املسابقة، عالوة على . ة والثانوية يف مجهورية صربيا يف هذه املسابقة     االبتدائي

أكتوبر، هو زيادة مستوى وعـي      /شطة املضطلع هبا خالل شهر تشرين األول      سلسلة من األن  
وتلقـى جملـس    .  ومتعددة الطبقات  جداًاألطفال والشباب بوجود ظاهرة اجتماعية معقدة       

 من كافة أحناء صربيا والعديد من األعمال من بيجيلينـا يف             عمالً ١ ١٩٥أوروبا يف بلغراد    
  وقد شارك يف هذه املـسابقة    . ً دوليا ًبقة تكتسب طابعا  البوسنة واهلرسك، وهو ما جعل املسا     

 ٧٣٨ و  مدرسة ٨٢ما جمموعه   : من وسط صربيا  :  مدرسة على النحو التايل    ١٧٥ما جمموعه   
 مدرسة للمشاركة يف املعرض؛ ومـن مقاطعـة         ٣٤ من    عمالً ٦٨، حيث مت اختيار     تلميذاً

     ومت   تلميـذاً  ٣٢٠ و  مدرسـة  ٤١فويفودينا املتمتعة باحلكم الذايت مت اختيار مـا جمموعـه           
 مدارس لالشتراك يف املعرض؛ ومن مقاطعة كوسـوفو وميتوهيـا           ١٠ من    عمالً ١٧اختيار  

 ٤ و أعمـال ٤ ومت اختيار  تلميذا٤٨ً و مدارس٤املتمتعة باحلكم الذايت مت اختيار ما جمموعه        
 مدرسة  - )لينابيج(مدارس لالشتراك يف املعرض؛ ومن البوسنة واهلرسك، مجهورية سربسكا          

  .واحدة وسبعة تالميذ
وكان اهلدف من املسابقة اختيار أفضل عمل من أجل طباعته على طابع متغة إضايف                -١٢٥

. حيث كان يقصد بذلك ختصيص األموال اجملموعة بواسـطته لـضحايا االجتـار بالبـشر              
 ورزنامة  ٢٠٠٨ طبعت يف رزنامة عام      أيضاً  عمالً ١٣وباإلضافة إىل أفضل عمل، مت اختيار       

ومن خالل بيع طابع التمغة اإلضايف      .  املخصصتني لنفس املوضوع   ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 
، مت مجع ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٧ حىت ٢١عن موضوع االجتار بالبشر خالل الفترة من    

وكالة تنسيق  " يورو خصصت لتقدمي مساعدة مباشرة إىل الضحايا من خالل           ٦٠ ٠٠٠مبلغ  
  ".يا االجتار بالبشرمحاية ضحا

 بالتحري عن أشكال استغالل العمـال       ٢٠٠٧وقامت وزارة الداخلية خالل عام        -١٢٦
لوحظ أن مثة سوء استغالل لألوضاع املالية القاسية للمتعطلني عن العمل مـن قبـل                حيث

. العديد من أصحاب العمل بعرض خيارات وفرص مغرية لالستخدام يف البالد ويف اخلـارج             
اط الشرطة، بالتعاون مع وكالة االستخدام الوطنية، القيام جبهود إليالء االهتمام           واستهل ضب 
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، "الوظـائف "أكتوبر من جملة    /بوجه خاص لقضية االجتار بالبشر يف عدد شهر تشرين األول         
فتم نشر إعالنات من وزارة داخلية مجهورية صربيا وملـصقات          . اليت تصدرها تلك الوكالة   
: ال استغالل الضحايا الفعليني واحملتملني لالجتار بالبشر، من قبيـل         مواضيعية تبني شىت أشك   

استغالل العمال، واالستغالل اجلنسي، وسوء استغالل شبكة اإلنترنت من أجل االستقطاب           
  . هبدف االجتار بالبشر

، وهو الشهر الذي أبرز الكفاح ضـد االجتـار          ٢٠٠٨أكتوبر  /ويف تشرين األول    -١٢٧
  منتـدى عامـاً    ١٧٦: رطة من الوزارة ومجيع مديريات الـشرطة يف       بالبشر، شارك ضباط ش   

 ٩٢٥ ، عالوة على   ووالداً  وطالباً  تلميذاً ١٢ ١٤٥حضرها  )  دراسياً  صفاً ٢٨٥استمرت ملدة   (
كما حضر بعـض    .  وغريهم من اخلرباء    نفسانياً  وخبرياً  تربوياً  وخبرياً  ومعلماً  وأستاذاً ناظراً

ويف وسـائط اإلعـالم     . حكومية ومراكز للرعاية االجتماعية   املنتديات ممثلون ملنظمات غري     
 ٩ يف حمطات اإلذاعة عن االجتار بالبشر وصلت مدهتا إىل  برناجما٦٥ً متت إذاعة - اجلماهريية
 ٣٦ مكرسة هلذه القـضية مـدهتا         تلفزيونياً  برناجماً ١١١ دقيقة، وكان هناك     ٣٢ و ساعات
من وزارة الداخلية يف مقـابالت إعالميـة        وخالل نفس الفترة، شارك ضباط شرطة       . ساعة

  صـحفياً   مقاالً ٣١ لوسائط اإلعالم، ومت نشر       بياناً ٣٢وعقدوا مؤمترات صحفية وأصدروا     
 منـشور   ١٠ ٠٠٠ و  ملصق ٢ ٠٠٠ومت طبع   . عن قضية االجتار بالبشر يف مجهورية صربيا      

محاية الضحايا جـرى    إعالمي عن أنشطة الوقاية التثقيفية يف جمال مكافحة االجتار بالبشر و          
توزيعها على مراكز شرطة احلدود اإلقليمية وعلى مديريات الشرطة لعرضها يف مباين الشرطة        

وحتتوي امللصقات واملنشورات اإلعالمية على أرقام هواتف االتصال        . يف نقاط عبور احلدود   
املخصص ود  مبركز الطوارئ يف مديرية شرطة احلدود والعنوان اإللكتروين ملديرية شرطة احلد          

وتشري حمتويات املنشورات اإلعالمية إىل االجتار بالبـشر،        . جلمع املعلومات عن االجتار بالبشر    
وأشكال االجتار بالبشر، وضحايا االجتار بالبشر، وطرائق الوقاية، واألطر القانونية واملؤسـسية            

وبغية توعية أهايل   . ياواآلليات الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر ومحاية الضحايا يف مجهورية صرب         
الروما الذين اعُترف بأهنم أكثر السكان تعرضا للتضرر، مت عقد منتديات واجتماعات شـارك              

  . مشتركا٣٩٠ً من احتادات الروما وحضرها ٤٣فيها ما جمموعه 
، شارك ضباط الشرطة من مديرية شـرطة        ٢٠٠٩أكتوبر  /ويف خالل تشرين األول     -١٢٨

  صفاً ٥٣٠ منتدى عاما استمرت يف جمموعها ملدة        ٢٨٤طة يف   احلدود ومجيع مديريات الشر   
  تربويـاً   وخبرياً  ومعلماً  وأستاذاً ناظراً ١ ٣١٨ و ، وطالباً  تلميذاً ٢٥ ٧٦٩، حضرها   دراسياً
 من ممثلي املنظمات غري     ٢٢٥كما حضر بعض املنتديات     .  وغريهم من اخلرباء    نفسانياً وخبرياً

وبغية توعية أهايل الرومـا، مت عقـد        . فاه االجتماعي احلكومية والصليب األمحر ومركز الر    
. عـضواً  ٢٣٢منتديات واجتماعات عامة مع احتادات أبناء الروما حضرها مـا جمموعـه             

 دقيقـة،   ١ ٩١٣ عن االجتار بالبشر دامت يف جمموعها         برناجماً ١٦وأذاعت حمطات اإلذاعة    
  .هورية صربيا مقاالت صحفية عن قضايا االجتار بالبشر يف مجأيضاًوُنشرت 
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 يف  ٢٠٠٧وافتتح معرض رسوم األطفال اليت أسفرت عنها املسابقة املنفذة يف عـام               -١٢٩
ودعي حلضور افتتاح املعرض رئـيس اجلمهوريـة        . ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٨يوم  

ورئيس الوزراء ورئيس اجلمعية الوطنية والوزراء أعضاء جملس مكافحة االجتـار بالبـشر،             
وزراء (ن يشغل ممثلوهم عضوية فريق اجلمهورية ملكافحـة االجتـار بالبـشر             والوزراء الذي 

، ووزير الثقافة، وممثلـو     )اخلارجية، وحقوق اإلنسان وحقوق األقليات، والشباب والرياضة      
السلك الدبلوماسي، واملفوضية األوروبية، وجملس أوروبا، وبعثة منظمة األمن والتعـاون يف            

واملنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة          أوروبا إىل مجهورية صربيا،     
، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، واملركز الدويل لتطـوير سياسـة            )اليونيسيف(

كما حـضر املعـرض     . اهلجرة، عالوة على ضيوف هامني آخرين ممن يعاجلون تلك القضية         
 أن  ن لتحبـو  ما كنتم "ن  اب بعنو أطفال من أصحاب الرسوم املعروضة وممن وزع عليهم كتا        

ووضع الشكل اإللكتروين من . ٢٠١٠ ونسخ من رزنامة )٣٢(" يف اليونان القدمية  تكونوا عبيداً 
امللصق الذي يعلن عن افتتاح املعرض يف موقع وزارة الداخلية على شبكة اإلنترنت، عـالوة               

 ٢٠١٠ج لرزنامـة    كما جرى التروي  . اخلاص بوزارة الداخلية  " فيسبوك"على صفحة من موقع     
 ١ ٠٠٠اليت حتتوي على أعمال األطفال واليت توىل طباعتها املصرف الوطين لصربيا ومت توزيع              

  .نسخة منها حىت احلني
وبعد أن كانت مجهورية صربيا تعترب بلد عبور ومقصد، فإهنا أصبحت بلد منـشأ                -١٣٠

ليل احلد العمري للـضحايا     وعبور واستغالل للمواطنني احملليني وقد لوحظ أن مثة ميل إىل تق          
  . سنة من العمر١٤ ليصل إىل أطفال أصغر من  سنة، وهو ما يزداد تناقصا١٨ً-١٤إىل 
        ويف الفترة املنقضية، حدد موظفو وكالة تنسيق محايـة ضـحايا االجتـار بالبـشر         -١٣١

 ٢٠ و  ضحية لالجتار بالبـشر    ١٠٧ ضحية لالجتار بالبشر، كان من بينهم        ١٢٧ما جمموعه   
 من السن   ٦٨ و  منهم دون السن   ٥٩ومن بني العدد اإلمجايل للضحايا، كان       . ضحية حمتملة 

ومن بني  .  من الذكور  ٢٣ و  منهم من اإلناث   ١٠٤وفيما يتعلق بنوع اجلنس، كان      . القانونية
  من رومانيـا   ٣ و  منهم من مواطين مجهورية صربيا،     ١١٦العدد اإلمجايل من الضحايا، كان      

 الدومينيكية وواحد من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وواحـد           من اجلمهورية  ٢و
من ألبانيا وواحد من مجهورية مولدوفا وواحد من البوسنة واهلرسك وواحـد مـن اجلبـل        

 منهم مـن    ٦٦كان  : وفيما يتعلق بنوع االستغالل   . األسود وواحد من اجلمهورية التشيكية    
 من ضحايا االستغالل يف     ١٤ و  استغالل العمل؛   من ضحايا  ١٨ و ضحايا االستغالل اجلنسي  

 من ضحايا ارتكاب أفعـال إجراميـة        ٢ و  من ضحايا العمل اإلجباري،    ٦ و شكل التسول 
  .وواحد ضحية تبين غري قانوين

__________ 

 .مركز اإلبداع، بلغراد )٣٢(
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  ٧املادة     
  حتسني وضع املرأة يف احلياة السياسية والعامة    

    ٢٨ و٢٧ اخلتامية للجنة، الفقرتان التعليقاتمتابعة     
 ٣٠ على أنه جيب أن حتتوي القائمة االنتخابية على          )٣٣(ينص قانون االنتخابات احمللية     -١٣٢

 ٣الفقرة   ( يف القائمة   على األقل من مرشحني ينتمون يف مجلتهم إىل اجلنس األقل متثيالً           يف املائة 
 ، وتعترب القائمة معيبة إذا مل حيدث ذلك وُتدعى اجلهة املقدمـة للقائمـة إىل              )٢٠من املادة   

). ٢٠ من املادة    ٤الفقرة  (تصحيح هذا العيب إذا مل تف القائمة االنتخابية هبذه االشتراطات           
وينص القانون على رفض جلنة االنتخابات إعالن قائمة ما إذا ما مل تقم اجلهة املقدمـة هلـا              

  ).٢٠ من املادة ٥الفقرة (بتصحيح تلك العيوب 
من القائمـة   على أنه يتوجب أن تتـض      )٣٤(وينص قانون انتخاب النواب الوطنيني      -١٣٣

 ًمن اجلنس األقل متثـيال  بني كل أربعة مرشحني على التوايل يف القائمة من   ًاالنتخابية مرشحا 
، وجيـب أن    )املقاعد األربعة األوىل فاملقاعد األربعة الثانية وهلم جرا حىت هناية القائمة          (فيها  

 لمرشحني يف القائمة من اجلنس األقل متثيالً       على األقل من العدد اإلمجايل ل      يف املائة  ٣٠يكون  
وإذا مل تف قائمة انتخابية بالشروط اآلنفة الذكر فإهنا تعترب          ). أ٤٠ من املادة    ١الفقرة  (فيها  

معيبة حبيث ال ميكن إعالهنا كقائمة انتخابية، وتدعى اجلهة املقدمة هلا إىل إزالة تلك العيوب               
قم اجلهة املقدمة للقائمة بإزالة تلك العيوب، فإن جلنـة          وإذا مل ت  ). أ٤٠ من املادة    ٢الفقرة  (

  ).أ٤٠ من املادة ٣الفقرة (االنتخابات يف اجلمهورية ترفض إعالهنا كقائمة انتخابية 
 إدخال حتسني جم على     )٣٥(وكان من شأن اعتماد قانون قائمة االنتخابات املوحدة         -١٣٤

رية صربيا، حيث أن التسجيل يف قائمـة        اإلطار القانوين ملمارسة احلق يف التصويت يف مجهو       
وقد بدأ سريان هـذا     . االنتخابات شرط للتمتع باحلق يف التصويت الذي ينص عليه القانون         

.  وسيبدأ تنفيذه بعد مرور سنتني من بدء سريانه٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٤القانون يف 
ت تنظم حىت ذلك احلني     وحيكم هذا القانون بطريقة موحدة قضية تسجيل الناخبني اليت كان         

وكان من بني التجديدات    . بواسطة قوانني حتكم انتخاب النواب الوطنيني ورئيس اجلمهورية       
األخرى اليت أدخلها هذا القانون أنه ينص على االحتفاظ بالقائمة االنتخابية يف قاعدة بيانات              

ب بشكل أكثـر    إلكترونية وهو ما من شأنه أن ميكن بكل السبل من إعمال احلق يف التصوي             
  .كفاءة ويسراً

__________ 

 . حكم احملكمة الدستورية-٣٤/٢٠١٠ و١٢٩/٢٠٠٧جلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العددان ا )٣٣(
 حكم احملكمة الدستورية جلمهوريـة  -٥٧/٢٠٠٧ و٣٥/٢٠٠٠اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العددان    )٣٤(

 ١٨/٢٠٠٤: ومـن القـوانني األخـرى     .  تـصويب  -٧٥/٢٠٠٣ قانون آخـر؛     -٧٢/٢٠٠٣صربيا؛  
 .١٠٤/٢٠٠٩ قانون آخر و- ١٠١/٢٠٠٥و

 .١٠٧/٢٠٠٩العدد اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا،  )٣٥(
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 من أجل إنشاء تعريف شامل      )٣٦(وقد اعٌتمد قانون اجملالس الوطنية لألقليات الوطنية        -١٣٥
لوضع اجملالس الوطنية يف النظام القانوين جلمهورية صربيا، ومن مث كفالة وجود إطار تشريعي          

حيات اجملـالس   وحيكم هذا القانون صـال    . شامل لتحسني ومحاية حقوق األقليات الوطنية     
الوطنية لألقليات الوطنية يف جماالت التعليم والثقافة واملعلومات العامة واالستخدام الرمسـي            
للغة واأللفبائية، والعالقات مع سلطات الدولة وسلطات املقاطعات املتمتعة باحلكم الـذايت            

نشطة اجملـالس   ووحدات احلكم الذايت احمللية، وإجراءات انتخاب اجملالس الوطنية، ومتويل أ         
  .الوطنية، إىل آخره

وينص هذا القانون على أنه جيب يف حاالت االنتخابات املباشرة للمجالس الوطنية              -١٣٦
 من املقاعد على األقل يف القائمة االنتخابية للجنس األقل متثيال، حيث            يف املائة  ٣٠أن حتجز   

). ٧٢ من املـادة     ٣الفقرة   (ًحيجز كل ثالث مقعد يف القائمة االنتخابية للجنس األقل متثيال         
وإذا مل تف القائمة االنتخابية هبذا االشتراط، فإهنا ُتعترب، من مجلة أمور، حمتوية على عيـوب                
حتول دون إعالهنا قائمة انتخابية، وتتم دعوة اجلهة املقدمة للقائمة االنتخابية إىل إزالة تلـك               

 تقم اجلهة املقدمة للقائمة بإزالة تلـك        وإذا مل ). ٧٢ من املادة    ٤الفقرة  (العيوب من القائمة    
العيوب، فإن جلنة االنتخابات املركزية، بوصفها اهليئة اليت جتري انتخابات اجملالس الوطنيـة،             

كما يتم النص على هـذا احلـل        ). ٧٢ من املادة    ٥الفقرة  (ترفض إعالن القائمة االنتخابية     
 ٣الفقرة  (خلاصة بانتخابات اجملالس الوطنية     نفسه من أجل متثيل النساء يف القوائم االنتخابية ا        

  ).١٠٩من املادة 
ولقد متت كفالة احلماية املباشرة ملبدأ متثيل النساء يف اجملـالس الوطنيـة بالنـسبة                 -١٣٧

     مـن   ١٢الفقـرة   (والقوائم االنتخابيـة    ) ٩٨ من املادة    ٦الفقرة  (لالنتخابات غري املباشرة    
 تفيد بأن التفويضات املنوطة بقائمة انتخابية معينـة ُتمـنح           ، واليت تنشئ قاعدة   )١٠٩املادة  

 لترتيب ورود أمسائهم يف القائمة، يف حني حيجز كل ثالث مقعد            وفقاًللمرشحني يف القائمة    
  .يف القائمة للجنس األقل متثيالً

وينص قانون املساواة بني اجلنسني على املساواة يف توافر الوظائف واملناصب، وعلى              -١٣٨
 إذا ما كان وجود اجلنس األقل متثيال يف كل وحدة تنظيميـة، يف مناصـب اإلدارة ويف                  أنه

، فإن السلطات تكون ملزمة بتطبيق تـدابري      يف املائة  ٣٠اهليئات اإلدارية واإلشرافية، أقل من      
  ).١٤املادة ( لقانون موظفي الدولة وقانون الشؤون اإلدارية للدولة وفقاًإجيابية 
بالتفصيل " احلياة السياسية والعامة  "القانون يف بابه اخلامس حتت عنوان       وحيكم هذا     -١٣٩

    ؛ وحـق االنتخـاب     )٣٥املـادة   (الفرص املتساوية يف األنشطة السياسية وغريها       : ما يلي 
؛ والتمثيل املتساوي والفرص املتساوية يف الوصول إىل هيئات السلطة التنفيذيـة            )٣٦املادة  (

؛ والتزامات هيئات وحدات احلكم الـذايت       )٣٧املادة  (لية وخالفها   واملؤسسات العامة واملا  

__________ 

 .٧٢/٢٠٠٩اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد  )٣٦(
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؛ واالحتادات اليت تتـصل أهـدافها       )٤٠املادة  (؛ والسجالت اإلحصائية    )٣٩املادة  (احمللية  
  ).٤٢املادة (بتحسني املساواة بني اجلنسني 

   ، ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ٢٢، الذي بدأ سريانه يف      )٣٧(وجيري تطبيق قانون االحتادات     -١٤٠
 ألعلى  وفقاً اجملال املتصل باحتادات املواطنني      وخيضع. ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢منذ  

 وهناك  األوروبية، وشروط إنشاء االحتادات وقيدها يف سجالت االحتادات أكثر حترراً         املعايري  
 وجيوز إنشاء احتاد بواسـطة    . دون القيد يف السجل   ء احتادات نشطة حىت      إمكانية إنشا  أيضاً

ويكون مؤسسو االحتادات من األشخاص الطبيعيني املـؤهلني أو         (ثالثة مؤسسني على األقل     
، شريطة أن يكون ملؤسس واحد على األقل إقامة، أي مقر           )االعتبارية/من الكيانات القانونية  

ومن املهم أن نشدد على احللـول القانونيـة         ). ١٠املادة  (إقامة، يف أراضي مجهورية صربيا      
يت يتمثل مبوجبها أحد أسباب حظر عمل االحتادات يف الترويج لألهداف الرامية إىل    اجلديدة ال 

   التسبب يف، أو تشجيع، عدم املساواة والكراهية والتعصب املستند، من مجلـة أمـور، إىل               
 يف  ٥٠ مـن املـادة      ١الفقرة  (نوع اجلنس والسمات والقدرات البدنية والنفسانية وخالفها        

      حيز النفاذ )٣٨(وقد دخل تنفيذ قانون األحزاب السياسية). ٣ من املادة    ٣ و ٢مفهوم الفقرتني   
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٣يف 

، فإن مواطن مجهورية صربيا الذي يفـي بالـشروط        )٣٩( لقانون جيش صربيا   وفقاًو  -١٤١
 باستكمال التدريب العسكري الوايف من أجل القيام بأداء الواجب الوطين، ميكـن أن      املتصلة
، ومن الشروط األخرى للرجال أن يكونوا قد أكملـوا اخلدمـة            ً ضابط جيش حمترفا   يصبح

واستكمال اخلدمة العسكرية لـيس مـن       ). ٣٩ من املادة    ١ من الفقرة    ٩البند  (العسكرية  
ويتمثل اجلانب اإلجيايب هلذا القانون يف أن النـساء         . الشروط اليت يتعني على النساء الوفاء هبا      

ومن بـني العـدد    . تعاقد على االستخدام كضابطات حمترفات يف اجليش      لديهن اآلن خيار ال   
جنود ( من النساء يف مجيع الفئات       يف املائة  ١٩اإلمجايل للمستخدمني يف نظام الدفاع، يوجد       

حمترفون، وضباط صف، وضباط، وموظفون مدنيون، ومستخدمون، وضباط عـسكريون،          
راد العسكريني إىل املناصب القياديـة،      ويف مجيع املناصب من األف    ) ومستخدمون عسكريون 

ومن بني العدد اإلمجايل للنساء املـستخدمات يف نظـام         . ومن املناصب التنفيذية إىل القيادية    
جنـديات  ( منهن يشتغلن بصفة مستخدمات عسكريات حمترفـات         يف املائة  ٧الدفاع، فإن   

   امـرأة،   ١ ٢٩١ويستخدم جيش صربيا ما جمموعه      ). حمترفات وضابطات صف وضابطات   
 جندية حمترفـة    ٣٥٥ و )يف املائة  ٠,٣٧( ضابطة صف    ٢٧ و )يف املائة  ٠,٤( ضابطة   ١٨أي  

 علـى    الضابطات منصباً  إحدىوتشغل  ). يف املائة  ٢٧,١٤( مدنية   ٨٩١ و )يف املائة  ٥,٦٢(
. مستوى اإلدارة يف جيش صربيا، وهناك ضابطتا صف وتسع نساء كموظفـات مـدنيات             

__________ 

 .٥١/٢٠٠٩اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد  )٣٧(
 .٣٦/٢٠٠٩اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد  )٣٨(
 .٨٨/٢٠٠٩ و١١٦/٢٠٠٧اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العددان  )٣٩(
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ميية العسكرية بدأت تدريب اإلناث على أداء واجبات الضباط، فمـن           وبالنظر إىل أن األكاد   
. أيـضاً  أكرب من الضابطات، ومن مث قد يشغلن مناصب قيادية           عدداًاملتوقع أن يكون هناك     

، وأثناء تنفيذ مسابقة للقبول يف اخلدمة العـسكرية احملترفـة كـضباط             ٢٠٠٩وخالل عام   
باملسابقة من قبل اإلناث الاليت يفـني باشـتراطات           كبرياً حمترفني، لوحظ أن هناك اهتماماً    

القبول يف اخلدمة العسكرية احملترفة، ومن مث فمن املتوقع أن يتواصل زيـادة عـدد اإلنـاث            
  .احملترفات يف اجليش

، بالتعاون مـع وزارة الـدفاع، عمليـة         "صندوق بلغراد للتميز السياسي   "واستهل    -١٤٢
فتم تشكيل أربعة أفرقـة     ). ٢٠٠٠(١ ٣٢٥ جملس األمن    اإلعداد للخطة الوطنية لتنفيذ قرار    

عاملة تتألف من ممثلي الوزارات وغريها من املؤسسات الوثيقة الصلة عملـت علـى مجـع        
وقد قُدم القرار إىل اجلمعية     . البيانات وإعداد مشروع خطة العمل اليت ستطرح للحوار العام        

تديرة نظمها جملس الشؤون اخلارجية  يف مائدة مس٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٤الوطنية يف 
وممثلـو  وقد حضرها النواب الوطنيون من اجملالس الوثيقة الـصلة،          . التابع للجمعية الوطنية  

 السلك الدبلوماسي عالوة على ممثلي املنظمات الدولية املعتمدة يف          الوزارات، وخرباء، وممثلو  
 ً قانونيـا  ًفيذ القرار يعترب التزاما   وقد مت التشديد يف ذلك التجمع على أن تن        . مجهورية صربيا 

على كل دولة عضو يف األمم املتحدة وأن اعتماد خطة العمل الوطنية سيكون مبثابة تأكيـد                
لنوايا صربيا يف املسامهة بشكل واف يف عملية بناء السلم واالستقرار واألمن، وذلك يف املقام               

وبا وأجزاء أخرى من أوروبا، مـن       األول يف املناطق اجملاورة مباشرة إلقليم جنوب شرق أور        
  .خالل عملية التكامل األورويب الشاملة

اجلمعية رئيس ( أهم املناصب يف الدولة   ياً للبيانات الراهنة، فإن النساء يشغلن حال      وفقاًو  -١٤٣
 امرأة بني ٥١ وهناك). الوطنية، ورئيس احملكمة الدستورية، ورئيس حمكمة النقض العليا باإلنابة        

 ٢٥٠( من العدد اإلمجايل للنـواب الـوطنيني     يف املائة  ٢٠,٤طنيني، وهو ما ميثل     النواب الو 
يف  ٢٧وعلى املستوى احمللي، فإن     .  وزيراً ٢٤ وزيرات يف احلكومة من بني       ٥وهناك  ). نائباً
ويوجد يف  .  نساء ٧ للبلديات، هناك    ً رئيسا ١٥٩ومن بني   .  من ممثلي اجملالس من النساء     املائة

  . قاضيا٢ً ٣٩٩ امرأة من بني ما جمموعه ١ ٧٠٣املنتخبني قوائم القضاة 

  ٨املادة     
  مشاركة املرأة يف اخلدمة الدبلوماسية    

 يف املـشاركة    ًويا متـسا  ً لقانون املساواة بني اجلنسني، فإن لكل شخص حقا        وفقاً  -١٤٤
مهوريـة  دون متييز يف التعاون الدويل املنجز يف إطار السياسة اخلارجيـة جل  وبنفس الطريقة و  

 الختصاصات مجهورية صربيا واملناطق املتمتعة باحلكم الذايت ووحدات احلكم          وفقاًصربيا، و 
وعند اختيار وتعيني الوفود اليت متثـل       . الذايت احمللية، ويف التعيني يف أنشطة املنظمات الدولية       

األقـل   على األقل من اجلنس      يف املائة  ٣٠مجهورية صربيا، فإن تشكيل الوفد جيب أن يضم         
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 من تلك املادة علـى التعـاون        ٢كما تطبق أحكام الفقرة     .  مبا يتفق مع املعايري الدولية     ًمتثيال
 وفقـاً الدويل الذي تقوم به املقاطعات املتمتعة باحلكم الذايت ووحدات احلكم الذايت احملليـة           

  ).٣٨املادة (للدستور والقوانني اليت حتدد اختصاصاهتا 
 ٦٦( نساء يشغلن مناصب القنصل العام       ٤ و مهورية صربيا  سفريات جل  ١٠وتوجد    -١٤٥

  ).يف املائة ٩,٢٤ ويف املائة

  ٩املادة     
  اجلنسية    

) جوازات سفر خباصية االستدالل األحيـائي     (زات سفر بيومترية    ايعترب إصدار جو    -١٤٦
جديدة وإلغاء نظام التأشريات أهم تدبري جديد متخذ بالنسبة ملواطين مجهوريـة صـربيا يف               

  .ومل حيدث أي تغيري بالنسبة للجنسية. الفترة املاضية
 األمور املتعلقة بوثائق سفر مواطين مجهورية صربيا إىل         )٤٠(وحيكم قانون وثائق السفر     -١٤٧

  .اخلارج، وحيدد أنواع وثائق السفر وطريقة إصدارها
 ٢٠٠٨م  وقد طُرحت جوازات السفر البيومترية اجلديدة جلمهورية صربيا يف أوائل عا            -١٤٨

  .٢٠٠٨أغسطس /ومت إصدار أول جواز سفر جديد منها للمواطنني يف بداية آب
وباإلضافة إىل جوازات السفر البيومترية، يتم يف مجهورية صربيا إصدار جـوازات              -١٤٩
 بقانون وثـائق الـسفر ملـواطين         لألشكال السابقة اليت ال تزال مستخدمة عمالً       وفقاًسفر  
 فقد مت متديد صالحية جوازات السفر       )٤٢(تعديل قانون وثائق السفر    لقانون   وفقاًو. )٤١(صربيا

قيد اإلجراءات الربملانية يف الوقت  ، ومثة اقتراح٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١القدمية حىت   
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١احلايل بتمديد صالحية جوازات السفر القدمية حىت 

 للشروط املنصوص عليهـا  وفقاً مجهورية صربيا ويتم إصدار جوازات السفر ملواطين    -١٥٠
وُتكفل ممارسة احلق يف احلصول على وثيقة سفر بدون متييز على أي            . يف قانون وثائق السفر   

أساس من األسس، مثل نوع اجلنس أو العرق أو لون البشرة أو اللغة أو الـدين أو املنـشأ                   
  .الة أخرىالوطين أو احلالة االجتماعية أو حالة امللكية أو أي ح

 سنوات، إال بالنسبة لألشخاص األقل من ثالث سنوات         ١٠ووثائق السفر صاحلة ملدة       -١٥١
وُيـصدر  . من العمر الذين تصدر هلم جوازات سفر صاحلة لالستخدام ملدة ثـالث سـنوات             

 سنة جوازات سفر صاحلة لالسـتخدام       ١٤لألشخاص البالغني من العمر ثالث سنوات حىت        
__________ 

 .١٠٤/٢٠٠٩ و١١٦/٢٠٠٨ و٩٠/٢٠٠٧اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، األعداد  )٤٠(
، واجلريـدة الرمسيـة     ٥/٢٠٠٣ و ٣٣/٩٦اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغوسالفيا االشـتراكية، العـددان          )٤١(

 .١٠١/٢٠٠٥جلمهورية صربيا، العدد 
 .١٠٤/٢٠٠٩اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد  )٤٢(



CEDAW/C/SRB/2-3 

GE.11-41690 44 

ومتتد فترة الصالحية من تاريخ التقدم بطلب للحصول على جواز الـسفر     . لفترة مخس سنوات  
  .وليس من تاريخ إصداره أو تقدميه كما كان احلال بالنسبة جلوازات السفر السابقة

إذا ما مت تقـدمي الطلـب يف         ( يوماً ٣٠ويتعني إصدار جوازات السفر خالل فترة         -١٥٢
مي الطلب من خالل مكتب متثيـل دبلوماسـي أو   إذا مت تقد ( يوماً ٦٠أو خالل فترة    ) البالد

ويف حاالت استثنائية، إذا ما مت إرفاق دليل . من تاريخ تقدمي الطلب) قنصلي جلمهورية صربيا
بالطلب يبني أن مثة أسباب إلصدار جواز السفر على وجه االستعجال، فإن اهليئة املختـصة               

ويرجـى  . عة من تاريخ تقدمي الطلب  سا ٤٨تكون ملزمة بإصدار وثيقة السفر مبا ال يتجاوز         
 من قانون وثائق السفر املتصلة بإصدار       ٣٤مالحظة أن إجراء تعديالت واستكماالت للمادة       

وقد مت حىت احلـني إصـدار       . جوازات السفر على وجه االستعجال قيد اإلجراءات الربملانية       
  . مليون جواز سفر بيومتري١,٦زهاء 
 إلغاء اشتراط   ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٩يب، مت يف    ومبوجب قرار االحتاد األورو     -١٥٣

   .احلصول على تأشريات لسفر مواطين مجهورية صربيا إىل البلدان األعضاء يف االحتاد األورويب

  ١٠املادة     
  حتسني وضع املرأة يف ميدان التعليم    

  ٣٠ و٢٩متابعة للتعليقات اخلتامية للجنة، الفقرتان     
لرئيسية املعتمدة يف الفترة املنقضية حتكم مسألة حتسني وضع املرأة يف           مجيع القوانني ا    -١٥٤

  .أيضاًميدان التعليم، وتنهض به 
وقانون منع التمييز حيكم التمييز يف ميدان التعليم والتدريب املهين يف اجلزء املتعلـق                -١٥٥

 االبتـدائي ولكل شخص احلق يف التعليم قبل املدرسي والتعلـيم          . حباالت معينة من التمييز   
وال جيب مفاقمـة وضـع أي       .  للقانون وفقاًوالثانوي واجلامعي مبوجب شروط متساوية، و     

 إىل مساهتم الشخصية، فيما يتعلق بااللتحاق بـأي  استناداًشخص أو جمموعة من األشخاص،     
 إىل ذلـك، أو     استناداً أو عدم متكينهم من االلتحاق هبا أو استبعادهم منها         مؤسسة تعليمية، 

ة وضعهم أو حرماهنم من إمكانية حضور الدروس واملشاركة يف األنـشطة التعليميـة              مفاقم
 لـسماهتم الشخـصية، أو إسـاءة معاملتـهم أو           وفقاًوال جيب تصنيف التالميذ     . األخرى

إخضاعهم ألي نوع آخر من التفرقة اليت ال مربر هلا فيما بينهم أو معاملتهم بشكل يتـسم                 
 للقـانون واللـوائح     وفقاًيز يف أنشطة أداء املؤسسات التعليمية       وُيحظر التمي . بعدم املساواة 

األخرى، عالوة على التمييز ضد األشخاص الذين يستخدمون، أو استخدموا، خدمات تلك            
  ).١٩املادة (املؤسسات امتثاال للقانون 

 وينظم قانون املساواة بني اجلنسني، يف باب منه بعنوان التعليم والثقافة والرياضـة،              -١٥٦
وبناء عليه، ويف إطار مفهوم الفـرص املتـساوية، جيـب علـى             . املساواة يف ميدان التعليم   
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املؤسسات التعليمية والعلمية، عالوة على مؤسسات التدريب املهين، أال تنخـرط يف متييـز              
يستند إىل نوع اجلنس، وخباصة فيما يتعلق بشروط القبول أو عدم القبول يف مؤسسة مـا،                

 تعليم دائم وفرصه، مبا يف ذلك برامج تعليم البالغني وبرامج حمو األمية             وشروط احلصول على  
الوظيفية، وشروط االستبعاد من العملية التعليمية والعمل العلمي والتدريب املهين، وطريقـة            
تقدمي اخلدمة وتوفري االمتيازات واملعلومات، وتقييم املعارف وتقييم النتائج احملققة، وشروط           

نح الدراسية وأنواع الدعم األخرى للتعليم والدراسـة، وشـروط اختيـار            احلصول على امل  
املعارف أو التضلع فيها، والتوجيه املهين، والترقي املهين واحلصول على الدبلومات، وشروط            

  .حتقيق تقدم أو مؤهالت إضافية أو مؤهالت جديدة
ا قبل املدرسة والتعلـيم     والتوعية باملساواة بني اجلنسني جزء ال يتجزأ من التعليم فيم           -١٥٧

ويتم كفالة التوعية باملساواة بني     .  والثانوي واجلامعي، باعتباره عميلة تعليم متواصل      االبتدائي
اجلنسني يف املناهج الدراسية والربامج الدراسية هبدف التغلب على األدوار اجلنسانية احملدودة،            

كما يتم تقدمي تعليم    . الت اجلنسانية والنهوض بالتحرر من األدوار اجلنسانية النمطية والتحام      
وسلطات . واف خاص متصل بالعالقات اجلنسية والصحة اإلجنابية يف إطار املناهج الدراسية          

الدولة املسؤولة عن التعليم، أي املؤسسات التعليمية، ملزمة بتنفيذ سياسة الفرص املتـساوية             
ية والربامج الدراسية وعند وضـع      للنساء والرجال يف اإلجراء اخلاص باعتماد املناهج الدراس       

واجلهة ). ٣١املادة (معايري الكتب املدرسية، وطرائق التدريس ومعايري مباين املدارس ومعداهتا        
  على األقل من اجلنس األقل متثيالً      يف املائة  ٣٠املفوضة بتقدمي االقتراحات تقوم باقتراح متثيل       
  ).٣٢املادة (ية يف اخلدمات العامة عند تعيني أفراد جمالس اإلدارة واجملالس اإلشراف

وينص قانون املساواة بني اجلنسني على تدابري خاصة هتدف إىل تـوفري الظـروف                -١٥٨
لالرتقاء بالعملية التعليمية والتدريب املهين وحتقيق االحتواء األكمل فيها، وهو مـا ُتعتـرب              

شرك يف العمليات اآلنفـة     السلطات العامة املسؤولة عن التعليم ملزمة باالضطالع به لكي تُ         
الذكر التالميذ أو جمموعات التالميذ الذين خرجوا من املدارس يف وقت باكر بسبب ظروفهم 

كما جيوز االضطالع بتدابري دعـم خـاص        .  االقتصادية - الثقافية والتقليدية واالجتماعية  
ى، أي مواصلة   للتالميذ أو جمموعات التالميذ لالنتقال من مستوى تعليم أدىن إىل مستوى أعل           

وتقوم السلطات العامة املسؤولة عن التعليم بإنشاء برامج خاصة من أجـل عـودة              . التعليم
كما جيوز للسلطات العامة املسؤولة عن      . التالميذ إىل املدارس واملؤسسات التعليمية األخرى     

ـ        ايت التعليم أن تضطلع بتدابري خاصة أخرى، وخباصة تدابري لتشجيع تـوفري التعلـيم املعلوم
  ).٣٣املادة (والتقين والتكنولوجي للجنس األقل متثيال 

 بواسطة  أيضاً، مت حتسني النظام التعليمي يف مجهورية صربيا         ٢٠٠٩ويف غضون عام      -١٥٩
أال ومها قانون أساسيات التعليم وقانون الكتب املدرسـية واألدوات          : اعتماد قانونني هامني  

  .التعليمية املساعدة األخرى
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 لقانون أساسيات النظام التعليمي، جيب تزويد مجيـع األطفـال والتالميـذ             وفقاًو  -١٦٠
والبالغني حبقوق متساوية وسبل متساوية فيما يتعلق باحلصول على التعليم بدون متييز أو فصل 
على أساس نوع اجلنس أو االنتماءات االجتماعية أو الثقافية أو العرقية أو الدينية أو غريهـا،       

 الدائمة أو املؤقتة، أو الوضع املايل، أو الظروف الـصحية، أو اإلعاقـة أو               أو موقع اإلقامة  
، عالوة على تزويـدهم بفـرص       )٣ من املادة    ١الفقرة  (العجز، أو بعض األسس األخرى      

 حلاجات واهتمامـات األطفـال      وفقاًمتساوية للتعليم على كافة مستويات وأنواع التعليم،        
ائق أمام تغيري أو مواصلة أو استكمال التعليم أو التعلـيم           والتالميذ والبالغني، وبدون أي عو    

  ).٣ من املادة ٥الفقرة (املستمر 
ومواطنو مجهورية صربيا متساوون يف ممارسـة       . وجلميع األشخاص احلق يف التعليم      -١٦١

حقهم يف التعليم بغض النظر عن نوع اجلنس أو العرق أو االنتمـاءات الوطنيـة والدينيـة                 
األصل االجتماعي والثقايف، أو حالة امللكية، أو العمـر، أو التكـوين البـدين              واللغوية، أو   

ولألشـخاص  . خصيةاالنتماءات السياسية أو امللكية الش     والنفساين، أو اإلعاقة والعجز، أو    
ذوي اإلعاقة والعاجزين احلق يف احلصول على تعليم يراعي حاجاهتم التعليمية يف نظام التعليم              
النظامي، أو يف نظام التعليم النظامي مع دعم فردي أو مجاعي، أو يف مجاعات أو مـدارس                 

.  الوثيقة الصلة   هلذا القانون والقوانني األخرى    وفقاًخاصة هبم يف مرحلة التعليم قبل املدرسي،        
واألشخاص ذوو القدرات االستثنائية هلم احلق يف احلصول على تعلـيم يراعـي حاجـاهتم               

 هلـذا  وفقـاً  التعليمية اخلاصة يف نظام التعليم النظامي أو يف فصول أو مدارس خاصة هبـم،    
ة واملواطنون األجانب أو األشخاص عدميو اجلنـسي      . القانون والقوانني األخرى الوثيقة الصلة    

هلم احلق يف التعليم مبوجب نفس الشروط والطريقة املنصوص عليها بالنسبة ملواطين مجهورية             
  ).٦املادة (صربيا 
وهذا القانون يلزم املؤسسات بإعداد مناهج دراسية فردية وبرامج فرديـة وطرائـق      -١٦٢

يف التعلـيم   وفيما يتعلق باألطفال والتالميذ الذين حيتاجون إىل دعم إضايف          . فردية للتدريس 
بسبب ظروفهم االجتماعية املعوقة واإلعاقة والعجز وغري ذلك من األسباب، تقوم املؤسـسة     

. التعليمية بالعمل على إزالة املعوقات املادية ومعوقات االتصال واتباع خمطط تعليمي فـردي            
ـ          يت ويتيسر هبذه الطريقة إدراج األمهات يف األنشطة ويف التفاعالت االجتماعية األخـرى ال

  .حرمن منها بسبب استحالة حصول الطفل على رعاية وافية
ويتمثل هدف املخطط التعليمي الفردي يف حتقيق االحتواء األمثل لألطفال والتالميـذ              -١٦٣

وقـد  . يف أنشطة التعليم النظامي والقيام بأنشطتهم املستقلة يف اجلماعات املماثلة هلم يف العمر            
ويستمر برنامج إعداد الطفل يف مرحلة التعليم قبل        . ل املدرسي متت زيادة مدة مرحلة التعليم قب     
  . ملدة تسعة أشهر على األقلة ملدة أربع ساعات يومياًاالبتدائياملدرسي قبل االلتحاق باملدرسة 

 ٢١كما ينص هذا القانون على إنشاء جملس للتعليم املهين للبـالغني يتـألف مـن                -١٦٤
وم احلكومة بتعيني رئيس وأعضاء جملس التعليم املهين من         وتق. ، مبا فيهم رئيس اجمللس    عضواً
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بني أعضاء متميزين من غرفة التجارة وأصحاب احلرف، واحتادات املستخدمني، واخلرباء يف            
التدريب املهين وتعليم الكبار، واالقتصاد واالستخدام والعمـل والـسياسات االجتماعيـة            

املهنية وممثلي النقابات العمالية املنشأة يف      وسياسات الشباب، ومدرسني من احتادات املدارس       
وتعني احلكومة أعضاء جملس التعليم املهين للبـالغني        . جمال التعليم يف أراضي مجهورية صربيا     

 من هذه املادة، فإن مدة نصف األعضاء يف أول          ٣وكاستثناء من الفقرة    . ملدة ست سنوات  
خب أو مرشح أو معني للقيام      لشخص منت جيوز  وال  . تشكيل للمجلس تكون ثالث سنوات    

 سلطات الدولة، أو هيئة يف منطقة متمتعة باحلكم الذايت، أو وحدة حكـم        إحدىبوظيفة يف   
 يف هيئة حلزب سياسي أو عضو هيئة مدرسية، أن يعني يف            عضواًذايت حملية أو شخص يكون      

     ).١٥املادة ( املهين للبالغني عضوية جملس التعليم
  :ليم املهين للبالغني مبا يليويقوم جملس التع  -١٦٥

رصد وحتليل حالة التعليم يف حدود اختصاصاته، والعمل على جتانسها مع             )أ(  
  املبادئ والقيم األوروبية واقتراح تدابري لتحسينها؛

واملشاركة يف عداد استراتيجية تطوير وحتسني التدريب املهـين، وخباصـة             )ب(  
، والتعليم املتخصص واحلريف، والتعليم املهين الثـانوي        التدريب املهين الثانوي، وتعليم الكبار    

النظـامي  (وتدريب املعوقني واألشخاص ذوي اإلعاقة وغري ذلك من أشكال التعليم املهين             
  ؛)وغري النظامي

  :والتقدم إىل الوزير باقتراحات بشأن  )ج(  
  قائمة مبالمح تعليمية خمتصرة؛ '١'
  ثانوي؛ومعايري اإلجناز اخلاصة بالتعليم املهين ال '٢'
  ومعايري اجلودة اإلضافية ألنشطة املدارس املهنية وتعليم الكبار؛ '٣'
ومعايري املؤهالت ملستوى التدريب املهين الثـانوي واإلجنـازات املهنيـة            '٤'

  وأشكال التعليم املهين األخرى؛
ومعايري الربامج ومعايري تنفيذ برامج التدريب املهين والتدريب إذا كانـت            '٥'

  ية غري معيارية؛ للوائح مدرسوفقاًتنفذ 
وجزء من املناهج الدراسية والربامج من أجل املالمح التعليمية املختـصرة،            '٦'

ومن أجل مواضيع ومناذج مهنية للتعليم املهين الثانوي وتعليم الكبار وبرامج    
 التعلـيم العمـايل، واملـؤهالت املهنيـة         - أشكال التعليم املهين األخرى   

  والتدريب املهين؛
 املتخصصة، واالمتحانات احلرفية، وامتحـان التعلـيم        وبرامج االمتحانات  '٧'

العمايل النهائي، وامتحان املؤهل املهين، وتدريب على االمتحانات ومناذج         
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 هلذا القانون والقوانني    وفقاً،  ًلالعتراف باملعارف واملهارات املكتسبة سابقا    
  األخرى الوثيقة الصلة؛

  النهائية للتعليم املهين الثانوي؛وبرامج المتحانات التخرج املهين واالمتحانات  '٨'
  وإقرار الكتب املدرسية وأدوات التدريس املساعدة اخلاصة باملواضيع املهنية؛ '٩'
وإطار وطين للمؤهالت ملستوى التعليم املهين الثانوي، والترقـي املهـين            '١٠'

  .وأشكال التعليم املهين األخرى
رحـات اخلاصـة    والنظر فيما جيري بشأن إعداد مشاريع القـوانني واملقت          )د(  

باللوائح املتعلقة بشبكة املدارس املهنية لتعليم الكبار وغري ذلك من الوثائق اليت حتكم قـضايا               
هلا أمهيتها للتعليم يف نطاق اختصاصاته، واستطالع اآلراء بشأهنا وتقدمي آراء إىل الـوزير يف               

  هذا الصدد؛
االستخدام وآثارها ورصد وتشجيع وتوجيه األنشطة اليت تربط بني التعليم و      )ه(  

  على التنمية االقتصادية؛
وربط حاجات واهتمامات الشركاء االجتماعيني باجتاهات تنمية التعلـيم           )و(  

  املهين وتعليم الكبار وإدراجها يف تلك االجتاهات؛
  والنظر يف مناذج التنمية واالستشارة املهنية وإدراجها يف جماالت اختصاصه؛   )ز(  
  ).١٦املادة ( هلذا القانون وفقاًى وأداء أنشطة أخر  )ح(  
كما يشمل النظام اجلديد إلضفاء الطابع املؤسسي على مناصب وزارة التعليم إنشاء              -١٦٦

 للحلول القانونية، على دعم فتح مدارس ابتدائية وثانويـة  وفقاًإدارة تعليم الكبار اليت تعمل،      
  .مية اجلديدةلتعليم الكبار، ودعم أشكال التعليم النظامية وغري النظا

وتقوم وزارة التعليم بتنفيذ مشاريع من أجل إجناز املساواة على كافـة مـستويات                -١٦٧
  :التعليم، وعلى وجه اخلصوص

  ترفيع مستوي التعليم؛  )أ(  
  والترقي املهين املتوازن للفتيات والصبيان؛  )ب(  
  وإدماج املبدأ اجلنساين يف املناهج الدراسية والكتب املدرسية؛  )ج(  
  .واالرتقاء املهين باملدرسني واملدرسات  )د(  
وبغية إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية يف صربيا، أُعلن أن من الـضروري إدخـال                -١٦٨

وقد . الدراسات اجلنسانية يف النظام التعليمي وزيادة عدد النساء الاليت لديهن معرفة حاسوبية           
ة يف بلغراد وكلية الفلسفة يف نويف ساد،        أدخلت الدراسات اجلنسانية يف كلية العلوم السياسي      

ويوجد يف كلييت القانون يف بلغراد ونيتس ما يسمى العيادات القانونية حيث يقدم الطـالب               
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مشورات قانونية جمانية للنساء ومن مث جيري تثقيفهم وتوعيتهم هبذا النوع من املعونة القانونية              
الـة أن يكـون     ، أي يتعني كف   ي أكثر مشوالً  بتدائدف الثاين حتقيق تعليم ا    ويتطلب اهل . أيضاً

 االبتـدائي ، الفتيات والصبيان على قدم املساواة، أن يكملوا تعليمهم          مبقدور مجيع األطفال  
واهلدف الثالث موجه حنو إزالة الفروق بني اجلنسني على كافة مستويات   . ٢٠١٥حبلول عام   

  .٢٠١٥التعليم، مبا ال يتجاوز عام 
 نساء ٣ عينوا يف وزارة العلوم والتنمية التكنولوجية، كان هناك  أشخاص٨ومن بني   -١٦٩

 إىل يوروسـتات    وفقـاً و. سكرترية الوزير وأمني دولة ومساعدة للوزير     : على النحو التايل  
EUROSTAT              يف  ٤٠، حتتل مجهورية صربيا املركز الرابع يف هذا الصدد، بوجود أكثر مـن

 فقـط   يف املائة  ٠,٣ - ال غري كافية يف ذلك اجملال      من النساء كباحثات، رغم أن األمو      املائة
  .من الناتج احمللي اإلمجايل

اجتماعها الرابع عشر يف نـويف      " املرأة األوروبية يف جمال الرياضيات    "عقدت رابطة     -١٧٠
 باالشتراك مع كلية العلـوم الطبيعيـة        ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٨ إىل   ٢٥ساد يف الفترة من     

د اشتركت منظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة           وق. والرياضيات يف نويف ساد   
وقد تأسست منظمة املرأة األوروبية يف جمال الرياضيات        . يف متويل هذا االجتماع    )اليونسكو(

 هبدف التشبيك بني النساء العامالت يف جمال الرياضيات ودعمهـن           ١٩٨٦يف فنلندا يف عام     
وروسـيا  ) ٢٠٠٧(قة يف بريطانيا العظمـى      وقد عقدت االجتماعات الساب   . والنهوض هبن 

وقد قامت رابطة علماء الفيزياء يف صربيا بتشكل الفريق العامل   ). ٢٠٠٣(وفرنسا  ) ٢٠٠٥(
 وناجحات  جداًوالنساء نشطات   . ٢٠٠١للنساء العامالت يف جمال الفيزياء يف صربيا يف عام          

تس حاصلة على الدكتوراه    وقد فازت سيدة من جامعة ني     .  ومشهودات يف اجملال العلمي    جداً
 زمالة أوريل -  اليت تقدمها اليونسكو٢٠٠٩يف العلوم الطبية جبائزة املرأة يف جمال العلوم لعام    

L'Oreal Fellowship .  وقد ُمنحت اجلائزة عن مشروعها العلمي الذي يعاجل تتبع الربوتينـات
من كافة أحناء العـامل     يف البول من أجل تشخيص أمراض الكلى يف منافسة قوية مع عاملات             

اليت تقدمها اليونسكو واليت  من مجهورية صربيا هبذه اجلائزة الرفيعة املرتلة وتعترب أول من تفوز
  . دوالر٤٠ ٠٠٠تبلغ قيمتها 

، فقد  ً جيدا ًوباإلضافة إىل الربامج الراهنة اليت تبني أن املرأة ممثلة يف جمال العلوم متثيال              -١٧١
علوم والتنمية التكنولوجية لكي ُتدخل، من خالل خطة العمل الوطنية مت التخطيط مع وزارة ال  

، برامج  ٢٠١٥ حىت   ٢٠٠٩لتحسني وضع املرأة والنهوض باملساواة بني اجلنسني للفترة من          
 لألولويـات العلميـة     وفقـاً متكاملة للتحليل والبحث يف جمال املناظري اجلنسانية للعلـوم،          

 سيكون هلا مكاهنا يف البحوث األساسية واإلمنائية والتطبيقية         االستراتيجية لتلك الوزارة، واليت   
  .وتساهم يف التكامل األورويب
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وتنص خطة العمل الوطنية لتحسني وضع املرأة والنهوض باملساواة بـني اجلنـسني               -١٧٢
 على سلسلة من األنشطة اليت تنفذ يف الفترة املقبلة من شأهنا            ٢٠١٥ حىت   ٢٠٠٩للفترة من   

  .فل املساواة بني اجلنسني يف ميدان التعليمأن تدعم وتك

  ١١املادة     
  حتسني وضع املرأة يف ميدان العمل واالستخدام    

  ٣٢ و٣١متابعة للتعليقات اخلتامية للجنة، الفقرتان     
وفيما يتعلق بتحسني وضع املرأة يف ميدان العمل واالستخدام، فقد عمـل اعتمـاد              -١٧٣

 على مواصلة تقوية اللوائح القانونية يف هذا امليـدان،          ٢٠٠٩قوانني رئيسية يف غضون عام      
وتتمثل أهم التجديدات يف إدخال العمل مببدأ الفرص املتساوية، عالوة على ردع التحـرش              

 إىل جنب مع التحرش واالبتزاز اجلنسيني، وجترميها تعريفها بأهنا مبثابة إعـراب             ًاجلنسي جنبا 
  .عن نوايا
يز، يف الباب اخلاص حباالت متييز خاصة، التمييز يف ميـدان           وحيظر قانون حظر التمي     -١٧٤

العمل، أي اإلخالل بالفرص املتساوية يف التعاقد على االستخدام أو التمتع جبميع احلقوق يف              
ميدان العمل مبوجب شروط متساوية، مثل احلق يف العمل، وحرية اختيار العمل، والترقـي              

هيل املهين، واألجر املتساوي عن العمـل املتـساوي يف          الوظيفي، والترقي املهين، وإعادة التأ    
القيمة، وشروط العمل العادلة واملــرضية، واإلجازات، والتعلـيم، وعـضوية النقابـات       

ويتمتع باحلماية من التمييز كـل مـن الـشخص          . العمالية، عالوة على احلماية من البطالة     
 بعقد أو على أساس بعـض       عمالً أو    ومومسياً  مؤقتاً املستخدم والشخص الذي يؤدي عمالً    

، ً عاماً، والشخص الذي يشغل منصبا إضافياًاالتفاقات األخرى، والشخص الذي يؤدي عمالً
وأفراد اجليش، والشخص الذي يبحث عن عمل، والطالب والتلميذ املتـدرب، والـشخص    

 يف الذي يتلقى تدريبا وترقية مهنيني بدون عقد استخدام، واملتطوع وأي شخص آخر يشارك 
وال يعترب من قبيل التمييز أن يتم إجيـاد فـرق أو            . أداء نوع من العمل على أي أساس آخر       

استبعاد أو منح امتيازات بسبب خصائص معينة لبعض األعمال حيثمـا متثـل اخلـصائص               
الشخصية للمستخدم الشرط الفعلي واحلاسم يف أداء ذلك العمل، وإذا ما كان هناك ما يربر               

 النـساء   - ازه، عالوة على القيام بتدابري محاية لفئات معينة من األشخاص         الغرض املتعني إجن  
واحلوامل واألمهات املرضعات والوالدين واألشخاص دون السن واألشخاص ذوو اإلعاقـة           

  ).١٦املادة (وغريهم 
وحيكم قانون املساواة بني اجلنسني جمال العمل واالستخدام، وُيدخل جتديدات هلـا              -١٧٥

 محاية كفؤة حلقوقها     ويكفل ً يف حتسني وضع املرأة باعتبارها اجلنس األقل متثيال        شأهنا تساهم 
 حتت عنوان االسـتخدام والرعايـة      ٢، ينص هذا القانون يف الباب       مثالًف). ٢٢-١١املواد  (

االجتماعية والصحية، على سلسلة من االلتزامات على أصحاب العمل بالنـسبة للفـرص             
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ابري خمصوصة لزيادة االستخدام وفرص االستخدام للجنس األقل        املتساوية وإدخال العمل بتد   
 ولزيادة مشاركة اجلنس األقل متثيال يف التدريب املهين وتوفري الفرص املتساوية للترقـي              ًمتثيال

، )١٢املادة (، واالحتفاظ بسجالت ومستندات بشأن اهليكل اجلنساين للموظفني         )١١املادة  (
لتدابري للتخفيف من حدة التمثيل غري املتساوي للجنسني أو         عالوة على ما يتعلق بالتخطيط      

  ).١٣املادة (القضاء على ذلك، واإلبالغ عن التدابري املعتزمة أو املنفذة 
وينص ذلك القانون على املساواة يف سبل احلصول على الوظائف واملناصب، حبيث              -١٧٦

ويف هيئات اإلدارة واإلشراف يف كل       يف مناصب اإلدارة     ًأنه إذا كان متثيل اجلنس األقل متثيال      
 فإن السلطات العامة تكون ملزمة بتطبيق تدابري إجيابيـة          يف املائة  ٣٠وحدة تنظيمية يقل عن     

  ).١٤املادة ( لقانون موظفي الدولة وقانون الشؤون اإلدارية للدولة وفقاً
ل ويف اإلعالنـات  وال ُيسمح بالتفرقة بني اجلنسني عند التعاقد على عمل واالرتباط بعم           -١٧٧

العامة عن الوظائف وشروط أدائها، وأثناء اختاذ قرارات بشأن اختيار األشخاص البـاحثني عـن             
 تكن هناك أسـباب  عمل للحصول على استخدام أو غري ذلك من أشكال االرتباط بعمل، ما مل    

  ).١٥املادة ( للقانون الذي حيكم قضايا العمل وفقاًتربر ذلك ُتنشأ 
علق بالتكليفات والترقيات، جيب أال يكون نوع اجلنس عقبـة يف الترقـي             وفيما يت   -١٧٨

وجيب أال يكون احلصول على إجازة من العمل بسبب احلمل أو رعاية األطفـال              . الوظيفي
احلصول على وجيب أال يكون . لتدريب املهنينيعقبة أمام الترقي إىل منصب أعلى، والترقي وا

اية األطفال سببا يف التكليف بالقيام بأعمال غري مالئمة         إجازة من العمل بسبب احلمل أو رع      
  . ملا ينص عليه القانون الذي حيكم قضايا العملفقاًووإلغاء عقد االستخدام، وذلك 

ويتمتع املوظفون، بغض النظر عن نوع جنسهم، باحلق يف الراتب املتـساوي عـن                -١٧٩
ملا ينص عليه القانون الذي حيكم       وفقاً العمل املتساوي يف القيمة لدى نفس صاحب العمل،       

  ).١٧املادة (قضايا العمل 
 من التعليقات اخلتامية، فإننا نشري إىل أن        ٣١وبالنسبة إىل النتائج املذكورة يف الفقرة         -١٨٠

 ًحيكم عالقات العمل وحقوق وواجبات موظفي الدولة وحقوقـا         )٤٣(قانون موظفي الدولة  
اإلدارية للدولة واحملاكم ومكاتب اإلدعـاء العـام        وواجبات معينة للمستخدمني يف اهليئات      

ومكتب املدعي العام جلمهورية صربيا، واجلمعية الوطنية ورئـيس اجلمهوريـة واحلكومـة             
وُتحظـر  . واحملكمة الدستورية والوكاالت اليت تقوم اجلمعية الوطنية بتعيني املستخدمني فيها         

وخاصة بسبب االنتماء العرقـي أو      جماملة موظف عمومي أو حرمانه من حقوقه وواجباته،         
الديين أو نوع اجلنس أو االنتماء الوطين أو السياسي، أو بسبب بعض السمات الشخـصية               

وينص القانون على أنه ينبغي احلرص عند االستخدام يف سلطات الدولة           ). ٧املادة  (األخرى  
 هيكل السكان   على أن يعكس التكوين الوطين ومتثيل اجلنسني وعدد األشخاص ذوي اإلعاقة          

وحيدد قـانون رواتـب مـوظفي الدولـة      ). ٩ من املادة    ٣الفقرة  (إىل أقصى درجة ممكنة     
__________ 

 تـصويب،   -٨٣/٢٠٠٥ويب، و  تص -٨١/٢٠٠٥، و ٧٩/٢٠٠٥اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد       )٤٣(
 .١٠٤/٢٠٠٩ و١١٦/٢٠٠٨ تصويب، و-٦٧/٢٠٠٧ و٦٤/٢٠٠٧و
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، وطريقة حتديد أساس الرواتـب      )٧املادة  (طريقة حتديد الراتب األساسي      )٤٤(ومستخدميها
، يف حني أن معامالت الرواتب      )٩املادة  (، وطريقة حتديد فئات املعامل والرواتب       )٨املادة  (

  من ذلك القانون، ويقوم املدير بتحديدها بواسطة قرار وثيق الصلة ١٣ة يف أحكام املادة     حمدد
، الـذي حيكـم احلقـوق       )٤٥(وقانون عالقات العمل يف هيئات الدولـة      . ١٤ للمادة   وفقاً

وااللتزامات املتعلقة بالعمل واخلاصة باملستخدمني يف اهليئات يف املناطق املتمتعة باحلكم الذايت            
احلكم الذايت احمللية، اليت كانت تطبق على مجيع املستخدمني يف هيئات الدولة قبـل              وهيئات  

اعتماد قانون موظفي الدولة، ال يعترف بأي إمكانية لتحديد رواتب خمتلفة لـنفس العمـل               
ويتعني التشديد على وجه اخلصوص على أنه مل ُيبلغ عن وقوع أي متييز    . بالنسبة لنوع اجلنس  

ومل يلحظ التفتيش اإلداري أي حاالت متييز       . طاع العام يف مجهورية صربيا    ضد النساء يف الق   
ضد موظفي الدولة ومستخدميها خالل عمليات التفتيش ويف أثناء اختاذ إجراء يف الشكاوى             

  .بشأن نوع اجلنس) يف هيئات احلكم الذايت احمللية(املقدمة من قبل موظفي الدولة واملواطنني 
 ٢٣ يف الفترة مـن      ًخدام والتأمني يف حالة البطالة السابق ساريا      وكان قانون االست    -١٨١
 وكان يستند إىل مبـدأ املـساواة يف تـوافر           ٢٠٠٩مايو  /أيار ٢٢ حىت   ٢٠٠٣يوليه  /متوز

وكان القانون يضمن املساواة يف سبل احلـصول        . االستخدام والبت بشأنه وحظر التمييز فيه     
كما كـان   ). ٨املادة  (دام بني النساء والرجال     على الوظائف واملساواة يف إجراءات االستخ     

  .ينص على خيار يفيد بأن يتم التعويض عن الضرر الذي يتحقق بسبب التمييز يف االستخدام
. ٢٠٠٩مايو  /أيار ٢٣وبدأ سريان قانون االستخدام والتأمني يف حالة البطالة اجلديد يف             -١٨٢

: ر دفع التعويض املايل أثناء    ويستم). ٥املادة   (نيويستند هذا القانون إىل مبدأ املساواة بني اجلنس       
ز املؤقـت عـن     والعج )ب( جلداول استخدام األفراد؛     وفقاًالتعليم والتدريب اإلضافيني     )أ(

من تاريخ   يوما٣٠ًي حتدده لوائح التأمني الصحي، ولكن مبا ال يتجاوز   العمل على النحو الذ   
جازة من العمل لرعاية طفل واإلجازة من       وإجازة الوضع، واإل   )ج(حدوث العجز املؤقت؛    

 للوائح املتصلة بالعمل أو اللوائح األخرى الـيت         وفقاًالعمل بسبب تقدمي رعاية خاصة لطفل       
  ).٧٣املادة (حتكم اإلجازات من العمل 

وتلقت دائرة تفتيش العمل يف وزارة العمل والسياسة االجتماعية بعض الـشكاوى              -١٨٣
 أن صاحب العمل مل يـصدر قـراراً         ساء يف إجازة الوضع، مبعىن    بشأن انتهاكات حلقوق الن   

مرأة مستخدمة بشأن حقوقها أثناء إجازة الوضع وأثناء إجازة رعاية طفل، عالوة على أن              ال
وقـد متـت    . صاحب العمل مل يدفع األجور أثناء إجازة الوضع وأثناء إجازة رعاية الطفل           

وية بواسطة إصدار أوامر لـصاحب العمـل        تسوية تلك احلاالت باعتبارها حاالت ذات أول      
__________ 

 تصويب،  -١١٥/٢٠٠٦ تصويب، و  -٦٣/٢٠٠٦ و ٦٢/٢٠٠٦اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، األعداد       )٤٤(
 .١٠١/٢٠٠٧و

 قـانون  -٤٩/٩٩ قانون آخـر، و -٤/٩٨ و ٦٦/٩١ و ٤٨/٩١اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، األعداد       )٤٥(
 احملكمة الدستورية جلمهوريـة صـربيا،       -٤٩/٢٠٠٥و  ٣٩/٢٠٠٢ قانون آخر، و   -٣٤/٢٠٠١آخر، و 

 . تصويب لقانون آخر-٨٣/٢٠٠٥ تصويب لقانون آخر و-٨١/٢٠٠٥و
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ويف حالة عدم (بدفع املستحقات واليت قام هبا صاحب العمل خالل الفترة احملددة يف كل مرة              
وذكر أصـحاب العمـل،     ). القيام بذلك فإن مفتش العمل يقدم شكوى بشأن هذه اجلنحة         

عاية الطفل، أنه مل يكن كسبب لعدم دفع املستحقات املالية أثناء إجازة الوضع وأثناء إجازة ر        
لديهم يف أكثر احلاالت أمواال سائلة لدفع تلك التكاليف إىل جانب رواتـب املـستخدمني               
اآلخرين، وأن األموال املقدمة من صندوق التأمني الصحي ال تدفع بانتظام، أي أهنا ال تسدد               

النساء للعمل  ما يتعاقدون مع كثرياًوقد لوحظ بأن أصحاب العمل     . بانتظام ألصحاب العمل  
لفترة حمددة من الزمن حىت يكون مبقدورهم إلغاء التعاقد يف حالة إجازة الوضع وإجازة رعاية  

. الطفل بدعوى أن فترة التعاقد قد انتهت، ومن مث يتحررون من دفع االلتزامات القانونيـة              
من وكانت هناك حاالت ُحدد فيها عدم احترام نظام العمل كسبب إللغاء عقد االستخدام              

  .أجل إخفاء السبب احلقيقي، أي محل املرأة املستخدمة
وتشدد دائرة تفتيش العمل يف وزارة العمل والسياسة االجتماعية املـسؤولة عـن               -١٨٤

  .حاالت التمييز يف االستخدام على مشكلة إثبات هذا النوع من التمييز
ـ           وفقاًو  -١٨٥ انون أو اللـوائح     للمدونة اجلنائية، فإن من يقصر عمدا عن االمتثـال للق

األخرى، واالتفاقات اجلماعية والقوانني العامة األخرى بشأن حقوق العمل وبشأن تـوفري            
احلماية اخلاصة للشباب والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة أثناء العمل، أو بـشأن حقـوق              

 آخر من حقوقه املضمونة أو يقيدها، يعاقب بغرامة         شخصاًالتأمني االجتماعي، ومن مث حيرم      
ومن خيالف متعمدا اللـوائح أو يعمـل        ). ١٦٣املادة  (أو باحلبس ملدة قد تصل إىل عامني        

خبالف ذلك على حرمان مواطن بشكل غري قانوين من حقوقه يف االستخدام حبرية مبوجـب     
شروط متساوية يف أراضي صربيا، أو يقيد تلك احلقوق، يعاقب بغرامة أو باحلبس ملدة قـد                

والشخص املسؤول عن االضطالع بتدابري احلماية يف العمـل        ). ١٦٤ املادة(تصل إىل عامني    
الذي يقصر متعمدا يف مراعاة القانون أو اللوائح األخرى أو املراسيم العامة بـشأن تـدابري                
السالمة يف العمل، ومن مث يعرض حياة وصحة املستخدمني للخطر، يعاقب بغرامة أو باحلبس          

  .)١٦٩املادة (ملدة قد تصل إىل سنة 
 على تـدابري لـدعم      ٢٠١٠-٢٠٠٥ الوطنية لالستخدام للفترة     تنص االستراتيجية   -١٨٦

  :         املساواة بني اجلنسني فيما يتعلق باالستخدام واألجور على النحو التايل
النص على احترام األحكام احلمائية يف قانون العمل وعلى جزاءات قاسـية        )أ(  

  ألي شكل من أشكال انتهاكها؛
وإدخال معايري لتحديد أشكال التمييز املختلفة املتصلة باالستخدام وآليات           )ب(  

  ملنع التمييز واملعاقبة عليه؛
والنهوض بأشكال مرنة من االستخدام هبدف خلق إمكانيـات االختيـار             )ج(  

  األمثل أمام الوالدين؛
  وتوفري خدمات معقولة متصلة برعاية األطفال دون سن السابعة من العمر؛  )د(  
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وإدخال العمل على نطاق واسع باألشكال املثلى لبقاء األطفال دون سـن              )ه(  
  ؛ً سنة من العمر يف املدارس هنارا١٢

وإيالء اهتمام خاص يف التدابري اإلجيابية بسوق العمل بدعم الوالدين الذين             )و(  
  يعولون أنفسهم، عالوة على الوالدين من أصحاب مستويات التعليم املنخفضة؛

أن يتم تطبيق التـدابري      - ٢٠٠٨-٢٠٠٦دام الوطنية للفترة    تشترط خطة االستخ  و  -١٨٧
، وتفـرض   ً متسقا ًاخلاصة بدعم املساواة بني اجلنسني فيما يتعلق باالستخدام والعمل تطبيقا         

  :جزاءات قاسية على انتهاكات األحكام القانونية، عالوة على
تدريب النساء  : سوق العمل حتسني وضع املرأة وتشجيع استخدام املرأة يف          )أ(  

على تنفيذ املشاريع وإدارهتا، وبرامج االستخدام الذايت، والربامج اإلقليميـة، واالسـتخدام            
  املرن، واملشاريع التجريبية من أجل النساء؛

: واحتواء أفضل للنساء يف برامج التدابري اإلجيابية القائمة يف سوق العمـل             )ب(  
 يف برامج التدابري اإلجيابية املرأةوالرجال، وتشجيع احتواء االحتفاظ بسجالت منفصلة للنساء   

  .يف سوق العمل
 على احلث على استخدام النساء مـن        ٢٠٠٩وتنص خطة االستخدام الوطنية لعام        -١٨٨

  :خالل التدابري التالية
  تنفيذ برامج ومشاريع للعاطالت عن العمل؛  )أ(  
  بري سياسة االستخدام اإلجيابية؛واحتواء النساء العاطالت عن العمل يف تدا  )ب(  
  .وتقدمي حوافز مالية للنساء إلنشاء وإدارة الشركات  )ج(  
وتنطوي تدابري سياسة االستخدام اإلجيابية، باملعىن العريض، على الوساطة يف البحث             -١٨٩

وتقـوم وكالـة    . عن وظائف وتقدمي خدمات املشورة والتدريب ومنح الدعوم لالستخدام        
نية بتنفيذ هذه التدابري من أجل حتسني املعروض يف سوق العمـل وتنظـيم              االستخدام الوط 

التدريب وزيادة الطلب على العمالة بواسطة منح الدعوم لتحسني أداء سوق العمل من خالل   
  .الوساطة يف االستخدام

 عن زيادة األموال املخصصة يف ميزانية مجهورية صربيا من أجل تدابري سياسة     رغماًو  -١٩٠
 دينار  ٣ ٠١٤ ٠٠٠ ٠٠٠ و ٢٠٠٧ دينار يف عام     ١ ٩٥٠ ٩٨٣ ٩٥٠(دام اإلجيابية   االستخ
فإهنا ال تزال أقل مبقدار عـشر       ) ٢٠٠٩ دينار يف عام     ٣ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ و ٢٠٠٨يف عام   

 فقط مـن    يف املائة  ٠,١وتبلغ هذه املخصصات يف املتوسط      . مرات منها يف البلدان املتقدمة    
  . وغري كافجداً ًيعترب منخفضاالناتج احمللي اإلمجايل، وهو ما 

والنسبة املئوية للنساء املدرجات يف برامج التعليم والتدريب اإلضافيني اليت تنفـذها              -١٩١
والنسبة املئويـة للنـساء يف   . وكالة االستخدام الوطنية أعلى من نسبة الرجال املدرجني فيها       

 الذايت لبدء نشاط أعماهلم      من أجل االستخدام   ًالعدد اإلمجايل لألشخاص الذين منحوا دعما     
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، رغم أن النساء هلن أولوية مستندة إىل نوع اجلنس يف قائمة النقـاط              جداًال تزال منخفضة    
  .مبوجب الشروط املتساوية

 والنسبة املئوية   وكالة االستخدام الوطنية  عدد األشخاص املدرجني يف التدابري اليت تنفذها            
  للنساء بينهم

٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

  التدبري

ــدد  العـ
اإلمجــايل 
  لألشخاص

النسبة 
املئويــة 
  للنساء

ــدد  العـ
اإلمجــايل 
  لألشخاص

ــسبة  الن
ــة  املئوي

  للنساء

ــدد  العـ
اإلمجــايل 
  لألشخاص

ــسبة  الن
ــة  املئوي

  للنساء
برنامج التعلـيم والتـدريب     

  ٥٦,٩  ٢٠ ٥١٥  ٥٨,٩  ١٠ ٠٣٠  ٦٥,٤  ١٤ ٥٥١  اإلضافيني
  ٤١,١  ٥ ٣٠٣  ٣٦,١  ٣ ٣٨٦  ٣٩,٦  ٥ ٤٦٥  دعم االستخدام الذايت

دعم أصحاب العمل لفـتح     
 برامج  - مواقع عمل جديدة  

  ٤٧,٣  ٦ ٤٢٩  ٥٠,٩  ٨ ٦٦٨  ٤٩,٦  ٤ ١٠٨  إقليمية
 عبارة عن بيانات إمجالية بـشأن مـشاركة      ٢٠٠٩البيانات اخلاصة بعام    : ملحوظة  

 الستراتيجية االستخدام الوطنية اليت متول من ميزانيـة         وفقاًاألشخاص يف التدابري املضطلع هبا      
  .هورية صربيا وميزانية مقاطعة فويفودينا املتمتعة باحلكم الذايتمج

، قامت األمانة اإلقليمية للعمل واالستخدام واملساواة بني اجلنسني،         ٢٠٠٨ويف عام     -١٩٢
بالتعاون مع وكالة االستخدام الوطنية، بتنفيذ برنامج ملـنح دعـوم لالسـتخدام الـذايت               

. ت يف أراضي مقاطعة فويفودينا املتمتعة باحلكم الـذايت        واالستخدام اجلديد لألمهات املعيال   
  . بشأن االستخدام اجلديد طلبا٢٧ً و بشأن االستخدام الذايت طلبا١٨ًوقد مت إقرار 

، قام مكتب املنظمـة الدوليـة       ٢٠١٠مايو  /أيار حىت   ٢٠٠٩مايو  /أيارويف الفترة من      -١٩٣
وطنية، بتنفيذ مشروع استجابة سوق العمـل       للهجرة يف بلغراد، بالتعاون مع وكالة االستخدام ال       

 امـرأة   ٢٠ ومن املتوقع إدراج  . املستدامة للحاجة إىل االحتواء االقتصادي لضحايا االجتار بالبشر       
ممن كن ضحايا لالجتار بالبشر يف برامج البحث اإلجيايب عن عمل واالسـتخدام املعيـاري               

  .توائهن يف سوق العملالتابعة لوكالة االستخدام الوطنية، من أجل كفالة اح

  املكتب اإلحصائي جلمهورية صربيا استبيان بشأن العمل أجراه     
أكتوبر /تشرين األول 

٢٠٠٧  
أكتوبر /تشرين األول 

٢٠٠٨  
 أبريــل/نيــسان
٢٠٠٩  

أكتوبر /تشرين األول 
٢٠٠٩  

استبيان بـشأن عمـل     
ــذين   ــخاص ال األش
تتراوح أعمارهم مـن    

 سنة مـن    ٦٤ إىل   ١٥
  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  لرجا  نساء  رجال  العمر

  ٤٢,٧  ٥٧,٤  ٤٣,٣  ٥٨,٧  ٤٤,٧  ٦٢,٢  ٤٣  ٦٠  النسبة املئوية لالستخدام
  ١٩,١  ١٦,١  ١٨,١  ١٥  ١٧,٣  ١٢,٧  ٢١,٧  ١٦,٥  النسبة املئوية للبطالة
  ٥٢,٨  ٦٨,٤  ٥٢,٨  ٦٩  ٥٤,١  ٧١,٣  ٥٤,٩  ٧١,٩  النسبة املئوية للنشاط
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النسبة املئويـة لعـدم     
  ٤٧,٢  ٣١,٦  ٤٧,٢  ٣١  ٤٥,٩  ٢٨,٧  ٤٥,١  ٢٨,١  النشاط

يبني االخنفاض يف الفروق بني معدالت استخدام وبطالة الرجال والنساء يف الفتـرة               -١٩٤
 أن سياسة االستخدام اليت تنفذها مجهورية صربيا أسـفرت عـن            ٢٠٠٩ حىت   ٢٠٠٥من  

 لالستبيان بشأن العمل، فإن الفرق بني معدل البطالـة بـني            وفقاًو. تشجيع استخدام النساء  
، يف حني أنه اخنفض     ٢٠٠٥ نقطة مئوية يف عام      ٩,٨النساء والرجال يف مجهورية صربيا بلغ       

ومما جيدر بالذكر أنه حدث منذ بدايـة        . ٢٠٠٩أكتوبر  / نقاط مئوية يف تشرين األول     ٣إىل  
 تغيري يف املنهجية، أي تغيري يف االستبيان، مما أسفر عـن فـروق يف مؤشـرات            ٢٠٠٨عام  

وصـلت  ( حيث كانت أعلى مما هي يف الواقـع  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ عامي   معدالت البطالة يف  
 ووصـلت يف    يف املائـة   ١٦,٥ إىل   ٢٠٠٧أكتوبر  /معدالت بطالة الرجال يف تشرين األول     

، يف حني وصل معدل بطالـة النـساء يف          يف املائة  ١٢,٧ إىل   ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول 
          ٢٠٠٨أكتـوبر   /ن األول  ويف تـشري   يف املائـة   ٢١,٧ إىل   ٢٠٠٧أكتـوبر   /األولتشرين  

وال تزال الفروق بني معدالت استخدام ونشاط الرجال وبني معدالهتما          ). يف املائة  ١٧,٣إىل  
  .، رغم أن هناك اجتاها حنو تناقصها بالتدريججداًبني النساء مرتفعة 

الفروق بني معدالت الرجال    
  والنساء بالنقاط املئوية

أكتوبر /تشرين األول 
٢٠٠٥  

ـوبر  / األول تشرين أكت
٢٠٠٦  

أكتوبر /تشرين األول 
٢٠٠٧  

أكتوبر /تشرين األول 
٢٠٠٨  

ــسان ــل/ني  أبري
٢٠٠٩  

أكتوبر /تشرين األول 
٢٠٠٩  

  ١٤,٧  ١٥,٤  ١٧,٥  ١٧  ١٨,٦  ٢٠,٤  معدل االستخدام
  ٣  ٣,١  ٤,٦  ٥,٢  ٦,٩  ٩,٨  معدل البطالة

ــشاط  ــدالت الن مع
  ١٥,٦  ١٦,٢  ١٧,٢  ١٧  ١٨,٢  ١٨,١  وعدم النشاط

، فـإن عـدد    ٢٠٠٩ أبريل/للبيانات اليت يتضمنها االستبيان عن شهر نيسان       وفقاًو  -١٩٥
 شخص، يف حـني     ١٠ ٠٠٠العاطلني عن العمل أعلى من عدد العاطالت عن العمل حبوايل           

  .٢٠٠٩أكتوبر / شخص يف شهر تشرين األول١٦ ٠٠٠ازداد الفرق إىل حوايل 
استبيان بشأن عمل األشخاص مـن        ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول  ٢٠٠٩ أبريل/نيسان  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول  ٢٠٠٧أكتوبر /شرين األولت

  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال   سنة من العمر٦٤ إىل ١٥
  ١ ٠٥٨ ٧٦٧  ١ ٣٩١ ٨٧٦  ١ ٠٨١ ١٠٨  ١ ٤٠٥ ٦٢٦  ١ ١٢٢ ٨٣٥  ١ ٥٢٣ ٣٨٧  ١ ٠٦٤ ٠٠١  ١ ٤٦١ ٥٥٩  مستخدمون

  ٢٥٠ ٥٦٢  ٢٦٦ ٤٢٧  ٢٣٨ ٨٢٠  ٢٤٨ ٠٣٩  ٢٣٥ ٤٦٨  ٢ ٢١٧ ٧٣٧  ٢٩٥ ٢٣٤  ٢٨٨ ٩٨٢  عاطلون عن العمل
  ١ ٣٠٩ ٣٢٩  ١ ٦٥٨ ٣٠٣  ١ ٣١٩ ٩٢٨  ١ ٦٥٣ ٦٦٥  ١ ٣٥٨ ٣٠٣  ١ ٧٤٥ ١٢٤  ١ ٣٥٩ ٢٤٥  ١ ٧٥٠ ٥٤١  سكان نشطون

  ١ ١٧٢ ٦٠٨  ٧٦٤ ٩٤٩  ١ ١٧٨ ٢٥٥  ٧٤١ ٧٣١  ١ ١٥٣ ٦٤٥  ٧٠٣ ٤٤٧  ١ ١١٤ ٦٠٠  ٦٨٣ ٨٤١  سكان غري نشطني
  ٢ ٤٨١ ٩٣٧  ٢ ٤٢٣ ٢٥٢  ٢ ٤٩٨ ١٨٣  ٢ ٣٥٩ ٣٩٦  ٢ ٥١١ ٩٤٨  ٢ ٤٤٨ ٥٧١  ٢ ٤٧٣ ٨٤٥  ٢ ٤٣٤ ٣٨٢  جمموع السكان يف سن العمل

 يف  ً للبيانات الواردة يف االستبيان، فإن النسبة املئوية للنساء املستخدمات ذاتيا          وفقاًو  -١٩٦
، غـري أن نـسبة      ٢٠٠٩ حىت   ٢٠٠٧هيكل النساء املستخدمات ازدادت خالل الفترة من        

وعلى النقيض من ذلك، .  خالل نفس الفترةأيضاًألفراد أسر معيشية ازدادت     النساء املعيالت   
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وباملقارنة مع هيكل الرجال املـستخدمني،      . فإن النسبة املئوية للنساء املستخدمات تناقصت     
لوحظ وجود نسبة مئوية أعلى بشكل جم من الرجال املستخدمني ذاتيا عالوة على وجـود               

  .املعيلني ألفراد األسر املعيشيةجال نسبة مئوية أقل بشكل جم من الر
أكتوبر /تشرين األول 

٢٠٠٧  
أكتوبر /األولتشرين  
٢٠٠٨  

أكتوبر /تشرين األول   ٢٠٠٩ أبريل/نيسان
٢٠٠٩  

 ًهيكل االستخدام تبعـا   
  لالستبيان بشأن العمل

  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال  نساء  رجال
  ١٤,٩  ٢٨,٩  ١٤,٨  ٣٠,٥  ١٤,٩  ٢٩,٩  ١١,٣  ٢٦,٥  مستخدمون ذاتياً

  ٧٠,٨  ٦٦,٥  ٧٠,٣  ٦٥,١  ٧٠,١  ٦٦,٢  ٧٦,٨  ٧٠,٤  مستخدمون
يعولون أفـراد أسـر     

  ١٤,٣  ٤,٦  ١٤,٨  ٤,٣  ١٤,٩  ٣,٩  ١١,٩  ٣,١  معيشية

         سـنة يف    ٦٤ إىل   ٥٥ وحدث اخنفاض يف معدل بطالـة النـساء يف الفئـة العمريـة              -١٩٧
وبلـغ معـدل    .  طفيف  بشكل ٢٠٠٩ أبريل/، يف حني ازداد يف نيسان     ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧عامي  

         / يف شـهر نيـسان  يف املائـة  ٢٥,٧ سـنة   ٦٤ إىل   ٥٥استخدام النساء يف الفئة العمرية مـن        
 ٤٣,٣ وكان أقل بشكل جم باملقارنة مع نسبته يف إمجايل عدد النساء اليت بلغـت                ٢٠٠٩ أبريل

      ٢٠٠٩ ريـل أب/بيد أن معدل البطالة كان أقل بشكل جم ووصلت نسبته يف نيـسان            . يف املائة 
 بشكل جم باملقارنة مع نسبته يف إمجايل عدد النساء اليت           عترب منخفضاً  وهو ما ي   يف املائة  ٦,٢إىل  

 سـنة أقـل     ٦٤ إىل   ٥٥وكان معدل عدم نشاط النساء يف الفئة العمرية         . يف املائة  ١٨,١بلغت  
 ٢٠٠٩ أبريـل /انبشكل طفيف يف السنوات األخرية، إال أنه ال يزال مرتفعا ووصل يف شهر نيس         

وتبلغ النساء يف مجهورية صربيا احلد األقصى للتقاعد يف وقت أبكـر منـه              . يف املائة  ٧٢,٦إىل  
 سنة يفني باشـتراطات     ٦٤ إىل   ٥٥بالنسبة للرجال، حبيث أن غالبية النساء يف الفئة العمرية من           

  .التقاعد عن العمل

   سنة٦٤ إىل ٥٥النساء يف الفئة العمرية من 
أكتـوبر  /لتشرين األو 

٢٠٠٧  
أكتـوبر  /تشرين األول 

٢٠٠٨  
 أبريـل /نيسان
٢٠٠٩  

  ٢٥,٧  ٢٦,٣  ٢٢  النسبة املئوية لالستخدام
  ٦,٢  ٥,٩  ٨,٦  النسبة املئوية للبطالة
  ٢٧,٤  ٢٧,٩  ٢٤,١  النسبة املئوية للنشاط

  ٧٢,٦  ٧٢,١  ٧٥,٩  النسبة املئوية لعدم النشاط
  ١٥٣ ٤٤٣  ١٤٩ ٩٦٩  ١٢٤ ٤٣٩  عدد املستخدمات

  ١٠ ٠٧٣  ٩ ٤٦٩  ١١ ٧٣٠  العاطالت عن العملعدد 
  ١٦٣ ٥١٦  ١٥٩ ٤٣٨  ١٣٦ ١٦٩  عدد النساء الناشطات

  ٤٣٣ ٤٠٧  ٤١١ ٠١٨  ٤٢٨ ٩٥٣  عدد النساء غري الناشطات
   إىل ٥٥العدد اإلمجايل للنساء يف الفئة العمريـة مـن          

  ٥٩٦ ٩٢٣  ٥٧٠٤٥٦  ٥٦٥ ١٢٢   سنة٦٤

عمل للمرة األوىل يف حياهتم أقـل مـن   عدد العاطلني عن العمل الذي يبحثون عن       -١٩٨
 للبيانات الواردة يف استبيان العمل فـإن        وفقاًو. عدد األشخاص املستخدمني يف وقت أبكر     
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 ٢٠٠٩أكتوبر / حىت تشرين األولأبريل/عدد الرجال املتعطلني عن العمل يف الفترة من نيسان     
فئة األشخاص املستخدمني   كان أكرب بشكل جم منه بالنسبة للنساء املتعطالت عن العمل يف            

 متعطـل  ٤٢ ٠٠٠، كان هناك زهاء   ٢٠٠٩أكتوبر  /ويف شهر تشرين األول   . يف وقت أبكر  
عن العمل ممن كانوا قد استخدموا يف وقت أبكر بـأكثر ممـا سـجل يف شـهر تـشرين            

أثرت على سوق العمل بشكل      مث ميكن أن خنلص إىل أن األزمة         ، ومن ٢٠٠٨أكتوبر  /األول
  . منها بالنسبة للنساء٢٠٠٩لق بالرجال الذين فقدوا وظائفهم يف عام أكرب فيما يتع

  ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول  ٢٠٠٩ أبريل/نيسان  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول
: استبيان العمل
متعطلون يف 
الفئة العمرية 

   سنة فأكثر١٥

ــخاص  أش
يبحثون عن  
العمل للمرة  

  األوىل

ــخاص  أش
ن مستخدمو

ــت  يف وق
  أبكر

أشــخاص 
يبحثون عن  
العمل للمرة  

  األوىل

ــخاص  أش
مستخدمون 
ــت  يف وق

  أبكر

ــخاص  أش
يبحثون عن  
العمل للمرة  

  األوىل

ــخاص  أش
مستخدمون 
ــت  يف وق

  أبكر

أشـــخاص 
عن  يبحثون

العمل للمرة  
  األوىل

ــخاص  أش
مستخدمون 
ــت  يف وق

  أبكر
  ١٧٢ ٩٨٧  ٩٣ ٤٤٠  ١٦٨ ١٦٤  ٨١ ١٥٦  ١٣٠ ٣١٥  ٩١ ٤٢٢  ١٧٧ ١٤٧  ١١٢ ٦٥٦  رجال
  ١٥١ ٩٠٠  ٩٩ ٠٤١  ١٤٣ ٨٧٥  ٩٥ ٤٠٠  ١٢٦ ٥١٩  ١٠٨ ٩٤٩  ١٧٥ ٢٥٠  ١٢٠ ٤١٩  نساء

  ٤٣٢ ٨٨٧  ١٩٢ ٤٨١  ٣١٢ ٠٣٩  ١٧٦ ٥٥٦  ٢٥٦ ٨٣٤  ٢٠٠ ٣٧١  ٣٥٢ ٣٩٧  ٢٣٣ ٠٧٥  

وفيما يتعلق باألشخاص الباحثني عن عمل للمرة األوىل، يعترب عدد النـساء أعلـى         -١٩٩
 الشابات الباحثات عن عمل للمرة األوىل أعلى منـه          وعدد. بشكل جم منه بالنسبة للرجال    

 وفقـاً  ٢٠٠٩ أبريل/بالنسبة للشبان، رغم أنه حدث اخنفاض يف هذا الفرق يف شهر نيسان           
 سنة  ٢٤ إىل   ١٥ومعدل البطالة بني الشباب يف الفئة العمرية        . للبيانات الواردة يف االستبيان   

  .، وال سيما يف حالة الشاباتجداًمرتفع 
 الفئة شباب يف  ٢٠٠٩ أبريل/نيسان  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول

 ١٥العمرية 
   سنة٢٤حىت 
  املعدل

  إمجاالً
  
٢٤-١٥  

  إمجاالً  نساء  رجال
  
٢٤-١٥  

  إمجاالً  نساء  رجال
  
٢٤-١٥  

  نساء  رجال

النسبة املئوية 
 ١٣,٦  ١٩,٩  ١٦,٨  ١٥,٧  ٢٦,٣  ٢١,٢  ١٤,٤  ٢٢,٦  ١٨,٧  لالستخدام

ة املئوية النسب
 ٤٣,٧  ٣٨,٥  ٤٠,٧  ٤٥,١  ٣٢,٢  ٣٧,٤  ٤٨,٣  ٤٠,٧  ٤٣,٧  للبطالة
وقد اعتمدت خطـة    .  بوجه خاص باستخدام الشباب    تويل مجهورية صربيا اهتماماً     -٢٠٠

 ومت إنشاء صندوق تشغيل الشباب املوجه على وجـه          ٢٠٠٩عمل لتشغيل الشباب يف عام      
باب الذين حيـصلون علـى عمـل        اخلصوص إىل الشباب ممن ليست لديهم مؤهالت والش       

 من األموال املخصصة من امليزانية من       يف املائة  ٣٣، مت توجيه زهاء     ٢٠٠٩ويف عام   . بصعوبة
أجل تدابري سياسة االستخدام اإلجيابية إىل برنامج استخدام وتدريب الشباب مهنيا ممن تقـل    

 من   املائة يف ٥٥,٥، أدرج   ٢٠٠٩ويف عام   .  سنة وليست لديهم مؤهالت    ٣٠أعمارهم عن   
  .النساء يف برنامج االستخدام والتدريب املهين

 يف الزراعـة    يف املائة  ٢٤,٥: ويستخدم العدد األكرب من النساء يف القطاعات التالية         -٢٠١
يف  ١٥,٣ و  يف جتارة اجلملة والتجزئة والـصيانة،      يف املائة  ١٧,٧ و والغابات واملوارد املائية،  
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وخـالل  .  يف اخلدمات الصحية واالجتماعية    يف املائة  ١١,٤و  يف الصناعات التجهيزية،   املائة
السنوات اخلمس األخرية، كانت أعلى األجور توجد يف قطاع أنشطة الوساطة املالية، وتعترب             

وكان عدد النساء املستخدمات    . أعلى من األجور يف قطاعات األنشطة األخرى بشكل كبري        
ألجور يف القطاعات املذكورة فيما يلي أعلى وا. يف ذلك القطاع أعلى بكثري من عدد الرجال   

إنتاج الكهرباء والغاز وامليـاه، وتعـدين الركـاز         : من متوسط األجور يف مجهورية صربيا     
والصخور، والشؤون اإلدارية للدولة والتأمينـات االجتماعيـة، والـصفقات العقاريـة،            

ية واالجتماعيـة،   واإلجيارات، والنقل، والتخزين، واالتصاالت، وأنشطة الرعايـة الـصح        
 من النساء من بني النـسبة       يف املائة  ٣٢,٨يف القطاعات املذكورة آنفا      ويستخدم. والتعليم

 من الرجال من بني النـسبة املئويـة         يف املائة  ٢٥,٨ و املئوية اإلمجالية للنساء املستخدمات،   
توسـط  ومتوسط األجور يف القطاعات األخرى أقل مـن امل        . اإلمجالية للرجال املستخدمني  

  .السائد يف مجهورية صربيا
 لبيانات املكتب   وفقاً ٢٠٠٨ترتيب قطاعات األنشطة فيما يتعلق مبتوسط األجر الصايف يف عام           

 запослених лица према сектору делатности према(اإلحصائي جلمهورية صربيا وهيكـل  

АРС, октобар 2008(  
  نساء  رجال  
  ٣,٢  ١,٥   الوساطة املالية-١
  ٠,٥  ٢,٢   إنتاج الكهرباء والغاز واملياه-٢
  ٠,٣  ١,٨   تعدين الركاز والصخور-٣
  ٤,٨  ٤,٨   الشؤون اإلدارية للدولة والتأمينات االجتماعية-٤
  ٣,٣   ٣,١   الصفقات العقارية، واإلجيارات-٥
  ٢,٧  ٧,٤   النقل والتخزين واالتصاالت-٦
  ١١,٤  ٢,٧   الرعاية الصحية واالجتماعية-٧
  ٦,٦  ٢,٣  تعليم ال-٨
  ٤,١  ٤,٦   مرافق أخرى، وخدمات اجتماعية وشخصية أخرى-٩
  ١٧,٧  ١٣   جتارة اجلملة والتجزئة، والصيانة-١٠
  ١,٦  ١٠,٢   اهلندسة املدنية-١١
  ٢٤,٥  ٢٣,٦   الزراعة والغابات واملوارد املائية-١٢
  ١٥,٣  ٢٠   الصناعات التجهيزية-١٣
  ٣,٦  ٢,٧   الفنادق واملطاعم-١٤
  صفر  ٠,١   صيد األمساك-١٥

 ٩٩,٦  ١٠٠  اجملموع  
، فـإن متوسـط    ٢٠٠٧ لبيانات املكتب اإلحصائي جلمهورية صربيا يف عام         وفقاًو  -٢٠٢

اهلندسـة املدنيـة، والنقـل،      : أجور النساء كان أعلى ما يكون يف قطاعات األنشطة التالية         
ـ         دمات االجتماعيـة   والتخزين واالتصاالت، والصفقات العقارية واملرافق األخـرى، واخل

  .والرجال يكسبون يف قطاعات األنشطة األخرى أكثر من النساء. والشخصية
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وفيما يتعلق بأجور األشخاص املسنني املستخدمني فال توجـد فـروق يف حـساب                -٢٠٣
 يتعلق  األجور بني الرجال والنساء، وحتسب النسبة املئوية للزيادة يف األجور بشكل متساو فيما            

  .ملبعدد سنوات الع
ولقد تسبب التحول االقتصادي يف تغيريات كثرية بالنسبة للنساء يف مجهورية صربيا،   -٢٠٤

وتعمل أعداد متزايدة من النساء يف أسـوء فـروع          . وزاد من سوء وضعهن بالدرجة األوىل     
واألجر غري  . وخدمات االقتصاد أجرا، حيث توجد فجوة متزايدة بني أجور الرجال والنساء          

ع للنساء ملحوظ بشكل أكرب يف التعليم والصحة والتأمينات االجتماعية حيث           الكايف املدفو 
وقد انتشرت الفروق يف األجور يف مجيع فئات االسـتخدام يف           . يعمل عدد كبري من النساء    

 مـن   يف املائة  ٩٠ أن   )٤٦(ويبني حبث قام به مركز بلغراد حلقوق اإلنسان       . السنوات األخرية 
 منهن  يف املائة  ٦٣كن أن حيصلوا على عمل بشكل أسهل، وأن         النساء يعتقدن أن الرجال مي    

  .يعتقدن أن الرجال يكسنب أكثر من النساء
واألمهات الاليت لديهن أطفال يعتربن يف وضع غري موات على وجـه اخلـصوص               -٢٠٥

    إذ يتجنب أصـحاب العمـل النـساء        . وتواجه النساء متييزا يتعلق بالعمر بأكثر من الرجال       
ة من العمر حبيث ال يكون لديهن تقريبا أي فرصة للحصول على عمل آخر بعد              سن ٤٠فوق  

وحيث أهنن ال يفني يف غالبية احلاالت بشروط التقاعد فال يكون           . أن يفقدن عملهن السابق   
  .هلن بعد ذلك أي دخل شخصي منتظم

 من النساء حتـت خـط       يف املائة  ٥٢,١ وهناك   أيضاًكما أن نسونة الفقر موجودة        -٢٠٦
وختشى واحدة من كل ثالث نـساء       .  من الرجال حتته   يف املائة  ٤٧,٩الفقر يف حني يوجد     

مستخدمات من فقد عملها وتشعر النساء املستخدمات لدى شركات خاصة باخلشية مـن             
وتعمل الكثري من النساء بدون عقـود       . )٤٧( منهن يف املائة  ٤٧ذلك بدرجة أكرب، أي بنسبة      

 املدفوعة األجر وبدون اشتراكات يف تأمينات املعاشات        عمل، وبدون حساب سنوات العمل    
والتأمينات االجتماعية والصحية، وبدون احلق يف إجازة من العمل وعطالت مدفوعة األجر            

  .وبدون محاية أثناء العمل
 أكرب بشكل جم من النساء      كما يتصف الوضع االقتصادي للمرأة بأن هناك أعداداً         -٢٠٧

وهناك من الرجال أصحاب العمل ما يبلغ ضعف عـدد          . ملالعامالت منهن كصاحبات ع   
 ٥٠ بـأن هنـاك      ٢٠٠٧وتفيد البيانات اخلاصة بعـام      . النساء صاحبات العمل على األقل    

  . رجل١٠٠ صاحبة عمل لكل )٤٨(امرأة

__________ 

 . معرفة النساء يف صربيا هبا ورأيهن بشأهنا- حقوق العمل والتمييز: حبث عن الرأي العام )٤٦(
 .املرجع السابق )٤٧(
 .املرجع السابق )٤٨(
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 من النساء بأن النقابات العمالية تعاجل بشكل جدي         جداًوتعتقد نسبة مئوية صغرية       -٢٠٨
 فقط من النساء الاليت يعتقدن بأن النقابات  يف املائة  ١١ني، وهناك   حقوق وأوضاع املستخدم  

كما ظهر ضعف الثقة يف النقابات العمالية مـن        . العمالية ملتزمة بوضع املرأة ومحاية حقوقها     
 فقط من النساء بأهنن قد يلجأن إىل النقابة العمالية يف حالة تعرضـهن              يف املائة  ١٣تصريح  

 فقط منهن قد يفعلن ذلك يف حالة تعرضـهن للتحـرش           يف املائة  ٨للتحرش يف العمل، وأن     
  . )٤٩(اجلنسي يف العمل

ومن بني األشكال املتواترة للتمييز ضد النساء عدم االعتراف بعملهن وتقديره بدرجة              -٢٠٩
 ًويوجد يف مجهورية صربيا ما يسمى تأثري السقف الزجاجي، حيث ترى النساء فرصـا             . كافية

  .مات من الوصول إىل ذلك اهلدف بواسطة حواجز تبدو غري مرئيةللترقي ولكنهن حمرو
 ما يفي عدد النساء     كثرياًو.  بشكل كبري يف مناصب اإلدارة العليا      والنساء أقل متثيالً    -٢١٠

 يف  املستخدمات يف الشركات باملعايري الوثيقة الصلة، ولكن النساء يف جوهر األمر أقل متثيالً            
 ما ُتستبعد النساء من االختيار لالستخدام والترقي بسبب حالتهن كثرياًف. مناصب صنع القرار  

وتقبل . الزوجية أو بسبب العمر، بغض النظر عن استيفائهن جلميع الشروط بفضل مؤهالهتن           
، بل إهنن يقبلن بعقود تشمل شروطا خمالفة للقـانون،          النساء وظائف أقل جاذبية وأقل أجراً     

  . شرط بأهنن لن حيملن بأطفالمثالًف
وأجرى مركز بلغراد حلقوق اإلنسان دراسة أظهرت نتائجها أن عدد احلاالت اليت              -٢١١

تطلب فيها النساء محاية حقوقهن يف العمل أمام احملاكم احمللية غري متناسب إىل حد كبري مع                
  .)٥٠(ما تفطن إليه النساء بشأن العدد الفعلي النتهاكات حقوقهن من الناحية العملية

 قانون حرية االطالع على املعلومات      كز بلغراد حلقوق اإلنسان، مستخدماً    وتقدم مر   -٢١٢
 حمكمة يف صربيا بطلب الستعراض إجراءات تلك احملاكم         ١٣٠، إىل   )٥١(اليت هتم الرأي العام   

         أظهـرت أنـه      رداً ١٠٢وتلقى املركـز    . )٥٢(يف القضايا املتصلة بانتهاكات حقوق العمل     
 كانت قيـد     عمالياً  نزاعاً ١٢ حمكمة، وأن    ٥٨ية هبذا الشأن يف     مل حتدث أي إجراءات قضائ    

وأظهر حتليل للردود املتلقاة أن النساء طلنب مـن         .  جنائياً  قضائياً  إجراءً ٦٢النظر وأن هناك    
وباإلضافة إىل خشية النساء من فقد الوظيفـة وعـدم          .  قضية ٣٥احملاكم محاية حقوقهن يف     

 يتمثل أيضاً على العثور على عمل، فقد كان السبب يف ذلك القدرة الدائمة أو الطويلة األجل
يف عدم كفاية معرفتهن حبقوقهن اليت يضمنها القانون، والتكاليف املرتفعة للتقاضي، ونقص            

وتـؤثر  . اآلليات االجتماعية للحماية من اجلور على املشتركني يف تلك اإلجراءات القضائية          
__________ 

 .املرجع السابق )٤٩(
 . معرفة النساء يف صربيا هبا ورأيهن بشأهنا- حقوق العمل والتمييز: ث عن الرأي العامحب )٥٠(
 .١٢٠/٢٠٠٤اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد  )٥١(
 -١٦٣ من قانون العمل، واملـواد      ٢١ -١٨:  على التحقيق يف انتهاكات املواد التالية      ًكان الطلب مقصورا   )٥٢(

 . من املدونة اجلنائية١٢٨ و١٦٩
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، امـرأة   مثالً (ثر استضعافا بشكل أكثر حدة وتواتراً     األسباب اآلنفة الذكر على النساء األك     
لديها مستوى تعليمي منخفض، أو امرأة تعاين من الفقر، أو امرأة مل يكن لديها عمل لفترة                 

  ).طويلة، أو امرأة غري مؤهلة ألداء األعمال املطلوبة يف السوق، أو امرأة ذات إعاقة

  التحرش اجلنسي    
ون املساواة بني اجلنسني، أي فعل لفظي أو غري لفظـي أو             لقان وفقاًالتحرش يعين،     -٢١٣

جسماين غري مرغوب فيه، يرتكب عن عمد أو يسفر عن انتهاك للكرامة نتيجـة للـشعور                
 إىل نوع اجلنس، أو يتسبب يف       استناداًباخلوف أو خلق بيئة عدائية أو ُمذلة أو حمقِّرة أو ُمهينة            

 التحرش اجلنسي أي فعل لفظي أو غري لفظي أو          ؛ ويعين )١٠ من املادة    ٦الفقرة  (ذلك كله   
يسفر عن انتهاك للكرامـة      جسماين غري مرغوب فيه ذي طابع جنسي يرتكب عن عمد أو          

نتيجة للشعور باخلوف أو خلق بيئة خطرية أو عدائية أو ُمذلة أو حمقِّرة أو ُمهينـة                 الشخصية
؛ ويعين االبتـزاز    )١٠ن املادة    م ٧الفقرة  ( إىل نوع اجلنس، أو يتسبب يف ذلك كله          استناداً

اجلنسي أي سلوك من شخص مسؤول يقوم، بنية طلب خدمات ذات طابع جنسي، بابتزاز              
 بشرفه ومسعته    منه مما قد يكون ضاراً      قريباً  يدينه أو يدين شخصاً    شيءشخص آخر بإعالن    

  ).١٠ من املادة ٨الفقرة (إذا ما مت رفض تقدمي اخلدمات املطلوبة 
نون املساواة بني اجلنسني، يف باب بعنوان االستخدام والرعاية االجتماعيـة   وينص قا   -٢١٤

والصحية، على أن التحرش أو التحرش اجلنسي أو االبتزاز اجلنسي يف العمـل أو املتـصل                
بالعمل من قبل مستخدم ما ضد مستخدم آخر يعترب انتهاكا اللتزامات العمل ويعترب مسوغا              

 لفصل املستخدم من    بإهناء االستخدام، عالوة على كونه مسوغاً     إلهناء عقد العمل، أي األمر      
ويقوم املستخدم بإبالغ صاحب العمل كتابة بالظروف اليت تبني أنه تعرض للتحرش            . العمل

  ).١٨املادة (أو التحرش اجلنسي أو االبتزاز اجلنسي ويطالب باحلماية الكفؤة 

  ١٢املادة     
  ياتحتسني الرعاية الصحية للنساء والفت    

  ٣٤ و٣٣متابعة للتعليقات اخلتامية للجنة، الفقرتان     
حيظر قانون حظر التمييز القيام بتمييز ضد شخص أو جمموعة من األشخاص، عالوة               -٢١٥

   وحيدث التمييز على وجـه اخلـصوص إذا        .  إىل ظروفهم الصحية   استناداًعلى أفراد أسرهم،    
عة من األشـخاص بـسبب مسـاهتم        ما ُرفض تقدمي خدمات طبية إىل شخص ما أو جممو         

الشخصية، وإذا ما فُرضت شروط خاصة لتقدمي اخلدمات الطبية ال تكون هناك أسباب طبية              
تربرها، وإذا ما ُرفض تشخيصهم ومت حرماهنم من املعلومات عن ظروفهم الصحية الراهنـة              

ى التحرش واإلهانة   وتدابري العالج املضطلع هبا أو املعتزمة أو تدابري إعادة التأهيل، عالوة عل           
  ).٢٧املادة (ة املؤسسة الطبية رأثناء زيا
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 لقانون املساواة بني اجلنسني، فإن التمييز اجلنساين حمظور أثناء ممارسة احلقوق            وفقاًو  -٢١٦
وتوفر مجهورية صربيا رعاية طبية للنـساء والرجـال بواسـطة إقامـة     . يف الرعاية الصحية 

 للقـوانني الوثيقـة     وفقاًولية والثانوية واملستوى الثالث     املؤسسات الطبية على املستويات األ    
وتشمل الرعاية الصحية للنساء مـا يلـي علـى وجـه            . الصلة اليت حتكم الرعاية الصحية    

الوقاية من األمراض واالكتشاف املبكر لألمراض؛ والرعاية الصحية املتصلة بتنظيم      : اخلصوص
ومة؛ والرعاية الصحية يف حالة املرض واإلصابات،       األسرة والرعاية أثناء احلمل والوالدة واألم     

ومؤسـسات الرعايـة االجتماعيـة      ). ٢٤املادة  ( للقوانني اليت حتكم الرعاية الصحية       وفقاً
  ).٢٥املادة (والصحية ملزمة مبواءمة تنظيم أنشطتها وساعات عملها مع احتياجات عمالئها 

 لقانون املساواة   وفقاًجناب احلق،   وفيما يتعلق باإلجناب، فإن لكل شخص يف سن اإل          -٢١٧
بني اجلنسني، يف رعاية صحية وخدمات طبية متصلة بتنظيم األسرة، بغض النظر عن نـوع               

والقرينان متساويان فيما يتعلق بتنظيم عدد األطفال، واالطالع علـى املعلومـات،            . جنسه
دابري اخلاصـة املتعلقـة   وال تعترب الت. والتعليم والوسائل اليت متكنهما من ممارسة تلك احلقوق 

بتشجيع والدة األطفال والتدابري اخلاصة املتعلقة حبماية الصحة اإلجنابية للمرأة وحتسينها، من            
  ).٢٨املادة (قبيل التمييز 

وقانون الصحة العامة حيكم حتقيق املصلحة العامة وخيلق الظروف للمحافظة علـى              -٢١٨
الشاملة املوجهة صوب احملافظة على الصحة      صحة السكان وحتسينها بواسطة أنشطة اجملتمع       

البدنية والعقلية للسكان، واحملافظة على بيئة املعيشة والعمل، ومنع وقـوع عوامـل اخلطـر          
وآثارها اليت ُتحدث اضطرابات صحية وأمراض وإصابات، وطرائق وإجراءات تنظيم وتنفيذ           

  ).   ١املادة (الصحة العامة عالوة على الشروط اخلاصة بذلك 
 - وحيدد قانون معاجلة العقم من خالل إجراءات اإلخصاب املدعوم بشكل طـيب             -٢١٩
 شروط وطرائق وإجراءات عالج العقم عند النساء والرجال من خالل إجراءات            )٥٣(أحيائي

أحيائي بغرض احلمل بطفل، واإلشراف على تنفيذ ذلـك          - اإلخصاب املدعوم بشكل طيب   
 ف معينة يف ميدان عالج العقـم مـن خـالل إجـراءات            القانون وأداء إدارة الدولة لوظائ    
أحيائي، عالوة على قضايا أخرى هلا أمهيتها ألداء إجراءات   - اإلخصاب املدعوم بشكل طيب   
وتتم ممارسة مبدأ املساواة بني اجلنسني      ). ١املادة  (أحيائي   - اإلخصاب املدعوم بشكل طيب   

ء للمعاجلة من العقـم مـن خـالل         بواسطة توفري ظروف متساوية لكل من الرجال والنسا       
وتـتم  ). ٨املـادة   ( لذلك القانون    وفقاًأحيائي،  -اإلخصاب املدعوم بشكل طيب    إجراءات

ممارسة مبدأ احترام الكرامة البشرية خالل تنفيذ عالج العقم بواسـطة تطبيـق اإلخـصاب       
لرعايـة  أحيائي بشكل حيترم الكرامة البشرية، واحلق يف اخلصوصية، وا        -املدعوم بشكل طيب  

والعالج من العقم من خـالل      ). ١٠املادة  (الصحية، والرفاه وحقوق الطفل املنتظر والدته       
أحيائي من حق مجيع النساء والرجال البالغني ممـن         -إجراءات اإلخصاب املدعوم بشكل طيب    

__________ 

 .٧٢/٢٠٠٩ريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد اجل )٥٣(
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 أي -  للقانون الذي حيكـم العالقـات العائليـة       وفقاًلديهم القدرة على العمل ويعيشون معا       
 أو القرناء املتزوجني القادرين، بالنسبة ألعمارهم وظروفهم الصحية العامة، علـى أداء             األزواج

الواجبات األبوية، والذين تكون حالتهم النفسانية مما يسمح بأن ُيتوقع منهم أن يكونوا قادرين              
وجيـب أن تكـون الرفقـة       .  للقانون ومبا فيه مصلحة الطفل     وفقاًعلى أداء الواجبات األبوية     

ويف حـاالت   . جية قائمة عند إدخال اخلاليا اجلنسية، أي املضغة اجلنينية، يف جسم املـرأة            الزو
استثنائية، يكون المرأة بالغة هلا القدرة على العمل وتعـيش وحـدها وتفـي باالشـتراطات        

 - الضرورية، احلق يف العالج من العقم من خالل إجراءات اإلخصاب املدعوم بـشكل طـيب        
الوزير املسؤول عن قضايا الصحة والوزير املسؤول عن العالقات العائلية، إذا           أحيائي مبوافقة من    

وُيحظر أن تدرج يف اإلجراءات املدعومـة       . ما كانت هناك أسباب خاصة تسوغ القيام بذلك       
  ).٢٦املادة (أحيائي امرأة يف سن غري مالئمة إلجناب األطفال -بشكل طيب

كومة مجهورية صربيا مرسـوما بـشأن       ، اعتمدت ح  ٢٠٠٩ أبريل/ نيسان ٢٤ويف    -٢٢٠
، يـدعم اجلهـود املبذولـة       )٥٤(الربنامج الوطين للرعاية الصحية للنساء واألطفال والشباب      

للمحافظة على صحة النساء أثناء احلمل ووالدة األطفال واألمومة وصحة األطفال والشباب،     
 واجتاهات تنميـة    وحيدد هذا الصك األهداف األساسية واألنشطة ذات األولوية       . وحتسينها

  .الرعاية الصحية للنساء واألطفال والشباب يف مجهورية صربيا
متابعة مسار احلياة؛ واملساواة وإمكانية النفـاذ؛       : ويستند الربنامج إىل املبادئ التالية      -٢٢١

وسبل احلصول على الرعاية الصحية احلساسة للعمر ونوع اجلنس؛ ومحاية حقوق اإلنـسان؛     
احلساسة؛ ومشاركة اجملتمع؛ ومشاركة األفراد؛ والشراكة من أجل الصحة      ورعاية اجلماعات   

؛ وجودة عمليات الوكاالت املسؤولة عن الرعايـة الـصحية          )التعاون فيما بني القطاعات   (
  .للنساء واألطفال والشباب، ومركز معلومات صحية موحدة

نظيم األسرة واحلمل   املرأة خبصوص ت  : ومجاعات السكان اليت يتعلق هبا الربنامج هي        -٢٢٢
والوالدة واألمومة؛ واملواليد اجلدد والرضع؛ واألطفال دون الرابعة من العمر؛ واألطفـال يف             
مرحلة ما قبل املدرسة؛ والشباب حىت السن القانونية؛ والشباب بعد السن القانونية وحـىت              

بتطبيق تـدابري  ويهدف الربنامج إىل احملافظة على الصحة وحتسينها   .  سنة من العمر   ٢٦بلوغ  
  . إىل األدلةاستناداًوأنشطة بشأن الوقاية األولية والثانوية والثالثية 

حتسني ومحاية الصحة العقليـة،     : وتتمثل وحدات الربنامج ذات األمهية اخلاصة يف        -٢٢٣
والرعاية الصحية لألطفال والشباب املصابني حباالت وأمراض حادة وطارئـة وذات أمهيـة             

كرب؛ وقد أدجمت الرعاية الصحية لألطفال والشباب املـصابني بـأمراض            طبية أ  - اجتماعية
مزمنة ومن ذوي اإلعاقة يف الوحدات اليت ختص اجلماعات السكانية اآلنفة الذكر واليت تتبع              

__________ 

 .٢٨/٢٠٠٩اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد  )٥٤(
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كما مت حتديد هـدف عـام أو        . مسار احلياة من امليالد حىت الوصول إىل سن الشباب البالغ         
  .أكثر لكل وحدة برناجمية

الرعاية الصحية للنساء بشأن تنظيم األسرة واحلمل والوالدة واألمومـة موجهـة            و  -٢٢٤
احلد من معدالت وفيات األمومـة      : ٢٠١٥صوب تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية حىت عام        

ومعدالت وفيات النساء يف سن اخلصوبة، وخباصة معدالت اإلصابة باألمراض اخلبيثة، واحلد            
 املكتسب؛ وزيـادة    عدية وفريوس نقص املناعة البشري    جلنسية امل من املراضة من اإلصابات ا    

معدالت االحتواء يف الفحوص الوقائية واستخدام وسائل وطرائق منـع احلمـل احلديثـة؛              
  .والرعاية الصحية الشاملة للحوامل؛ واحملافظة على احلوامل واألجنة

 مرحلة العمر   ، تناقصت حصة النساء يف    ٢٠٠٧ حىت   ١٩٩٧وخالل الفترة من عام       -٢٢٥
وقد مت تطوير الربامج واملشاريع املنفذة      . يف املائة  ٢٣,٤ إىل   يف املائة  ٢٤,٥اإلجنايب من زهاء    

يف ميدان النهوض بالصحة وحتسينها خالل نفس الفترة هبدف توعيـة الوالـدين املقـبلني               
  .وحتفيزهم على بناء عالقات إنسانية فيما بني اجلنسني وعلى األبوة املسئولة

اسـتراتيجية   "٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٣١واعتمدت حكومة مجهورية صربيا يف        -٢٢٦
، اليت أنشأت تدابري للقيام بأنشطة من أجل إجنـاز األهـداف            "التحفيز على والدة األطفال   

وحددت القائمني على    غرافية جلمهورية صربيا،  ت األمهية البالغة للتنمية الدمي    االستراتيجية ذا 
 هذه االستراتيجية املنرب الوطين ملكافحة اخنفاض معدل املواليد، وحتديد التدابري         وتعترب. تنفيذها

واألنشطة واآلليات الرامية إىل التخفيف من الثمن االقتصادي لتنشئة الطفل، والتنسيق بـني             
العمل واألبوة، وتقليل الثمن النفساين لألبوة، والنهوض بالـصحة اإلجنابيـة للمـراهقني،             

م، واألمومة املفعمة بالصحة، وتوعية السكان وحض احلكومات الذاتية احمللية          ومكافحة العق 
  .على أن تكون نشطة

 سنة من العمر يف فحوص الوقاية من ١٥وتدرج نسبة منخفضة من النساء دون سن     -٢٢٧
). ٢٠٠٧ يف عام    يف املائة  ١٠,٣(األمراض النسائية يف املراكز الطبية للرعاية الصحية للنساء         

 فقط من النساء يف عمـر اخلـصوبة املركـز           يف املائة  ٥ نفس السنة، استشار زهاء      وخالل
وحيدث أكرب عدد من الزيارات للمركز االستـشاري للنـساء          . االستشاري لتنظيم األسرة  

احلوامل يف األشهر الثالثة األوىل من احلمل، يف حني كانت النسبة املئوية للزيـارات األوىل               
، وهو ما يبني أن النساء احلوامل يـرعني صـحتهن           ٢٠٠٧ عام    يف ٦,٥:١واملتكررة تبلغ   

 زيارة مرتلية لكـل     ٠،٨وتقوم املمرضة الزائرة املتعددة التخصصات مبا يبلغ        . بشكل أفضل 
ويف السنوات األخرية، كان هناك اجتاه لزيـادة        . امرأة حامل، وهو ما يعد تغطية غري كافية       

ات الزائرات املتعددات التخصصات للنـساء يف فتـرة         الزيارات املرتلية اليت تقوم هبا املمرض     
النفاس يف املنازل والتنسيق مع النطاق احملدد ألنشطة اخلدمة اليت تقوم هبا تلـك املمرضـات           

  ).      ٢٠٠٧ منهن يف عام يف املائة ٨٠ زيارة للنساء يف فترة النفاس، مشلت زهاء ٤,٧(
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االت املتصلة باحلمل والـوالدة والنفـاس       وتفيد التقارير املقدمة عن األمراض واحل       -٢٢٨
حبدوث تناقص ثابت فيها، وكذلك يف العدد اإلمجـايل للخـدمات املقدمـة يف املراكـز                
    االستشارية للنساء احلوامل، وهو ما يتناسب مع االخنفاض يف معـدل اخلـصوبة ومعـدل               

يف حاالت احلمل  حالة والدة ١٠٠وقد بلغت حاالت الوالدة القيصرية لكل . والدة األطفال
  .٢٠٠٧ يف عام يف املائة ١٨,٠٤املفرد 
 النساء نتيجـة للحمـل ووالدة       وفاة( فإن وفيات األمومة      للبيانات املتاحة،  وفقاًو  -٢٢٩

   وقـد  . كحاالت نادرة تتفاوت كل سنة مع وجود اجتـاه إىل تناقـصها           ) األطفال والنفاس 
كمتوسط لفترة مخس سنوات يف الفترة من       وصلت النسبة املئوية لوفيات األمومة، معربا عنها        

 باملائة يف مجهورية صربيا، وهو ما يعادل املتوسـط          ٥,٦ إىل   ٢٠٠٥ حىت عام    ٢٠٠٠عام  
السائد يف األقاليم األوروبية، ولكنه ال يزال أعلى من قيمة متوسطه يف البلدان األعـضاء يف                

 باملائة  ٤,٩(داف اإلمنائية لأللفية    االحتاد األورويب، عالوة على مقارنته باهلدف احملدد يف األه        
 من البيانات الرمسية، يف املائة ١٠ويقدر بأن وفيات األمومة أعلى بنسبة   ). ٢٠١٥حبلول عام   

وهو ما يعزى إىل التسجيل الفرعي بسبب الترميز غري الصحيح وعدم متثيل نواتج الوفيـات               
ألمهات أثناء احلمل والوالدة    وتتمثل األسباب الرئيسية لوفيات ا    . خارج مستشفيات األمومة  

الرتيف التـايل   :  فيما يلي  ٢٠٠٥ حىت   ١٩٩٧والنفاس يف مجهورية صربيا يف الفترة من عام         
قبل الوضـع وأثنـاء     ) اإلرجاج(للوالدة والتعقيدات أثناء والدة الطفل، مبا يف ذلك التشنج          

  .الوضع، والرتيف، ومتزق الرحم
فيما بني الكثري مـن احلركـات       " ديقة للطفل مستشفى ص "برزت املبادرة املسماة      -٢٣٠

التقدمية يف خمتلف أحناء العامل، حيث أهنا تنطوي على تطبيق استراتيجية منظمة الصحة العاملية        
إعالم النساء احلوامل،   ": عشر خطوات حنو الرضاعة الطبيعية الناجحة     "واليونيسيف املسماة   

 - احلوامل(ية الصحة البدنية والعقلية للنساء     أي أمهات املستقبل، بشأن التغذية والرعاية ومحا      
 -  والطفل احلديث الوالدة   - اجلنني(والطفل  )  واملرضعات الطبيعيات  - والنساء النفساوات 

 أي يف مدارس من أجـل       - الطفل واألمومة داد الوالدين يف املدارس لوالدة      ؛ وإع )والرضيع
مبا يف ذلك خيار الـوالدة بـدون أمل         النساء احلوامل ومن خالل اإلعداد النفساين الطبيعي،        

ووجود القرين أثناء الوالدة، عالوة على إجياد الظروف اليت تسمح بوجود الطفل مـع األم               
إن . أثناء بقائها يف املستشفى وقيام األمهات بالرضاعة الطبيعية ألطفاهلن إذا ما طلنب ذلـك             

نشطة ذات األولوية الـيت تعـين   املفهوم القائم بشأن املستشفى الصديقة للطفل يعترب أحد األ 
  . ألفضل املمارسات يف العاملوفقاًخلق مفهوم جديد حديث 

 سنة من العمر يف فحـوص  ١٥ النساء فوق احتواءيتم التشديد على اخنفاض معدل       -٢٣١
اخنفاض معدل احتواء النـساء يف      : الوقاية من األمراض النسائية كأحد القضايا ذات األولوية       

شطة املراكز االستشارية لتنظيم األسرة وعدم كفاية احتواء النساء احلوامل          سن اخلصوبة يف أن   
  .أثناء األشهر الثالثة األوىل من احلمل من أجل زيارة طبيب أمراض النساء للمرة األوىل
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 يتم  -  احملافظة على صحة النساء يف سن اإلجناب وحتسينها        - ويف إطار اهلدف العام     -٢٣٢
احملافظة على صحة النساء قبـل احلمـل وحتـسينها؛          :  خمصوصة التركيز على أربعة أهداف   

واحملافظة على صحة النساء أثناء احلمل وحتسينها؛ وتوفري الرعاية الصحية الوافيـة وأفـضل              
  .الظروف لوالدة الطفل؛ واحملافظة على صحة النساء بعد الوالدة وحتسينها

تائج قصرية األجل وطويلة األجل،     ومن املتوقع أن تتحقق نتائج الربنامج، املصنفة كن         -٢٣٣
  .٢٠١٥حبلول عام 

جتانس مفهوم الرعاية الصحية القائم للنساء      : وتتمثل النتائج القصرية األجل املتوقعة يف       -٢٣٤
غرافية والوبائية واالجتماعية، عـالوة     ألطفال والشباب مع اخلصائص الدمي    خبصوص األمومة ول  

ديثة يف العلوم الطبية وغريها من العلوم يف هذا امليدان؛          العلمية والتكنولوجية احل   على اإلجنازات 
 - وحتويل الوجهة من الرعاية السريرية السائدة إىل الصحة العامة، أي سبل احلصول االرتقائية            

الوقائية على الرعاية الصحية األولية مبا يف ذلك تدعيم العمل اجلماعي للعاملني يف اجملال الطـيب            
فراد واألسر واحلكومات الذاتية احمللية واالحتادات ووسـائط اإلعـالم          واملساعدين الطبيني واأل  

احمللية؛ وتنسيق استخدام نطاق الرعاية الطبية مع اإلمكانات وكذلك مع احلاجات الراهنة هلؤالء             
السكان؛ وتوفري اإلنصاف يف سبل احلصول على، واالستفادة من، الرعاية الصحية لألطفـال             

األمومة، وخباصة اجلماعات املستضعفة؛ وتدعيم األنشطة املـستهلة   والشباب والنساء خبصوص    
 األمومة  لتحسني تنظيم الرعاية الصحية لألطفال والشباب من مجيع األعمار والنساء خبصوص          

  .على كافة مستويات الرعاية الصحية، وتنميتها وتنفيذ نوعية أفضل منها
 املساواة يف سبل احلـصول علـى        تقليل عدم : والنتائج الطويلة األجل موجهة حنو      -٢٣٥

الرعاية الصحية واالستفادة منها فيما بني املناطق الريفية واملدن واملناطق اإلدارية، وفيما بـني     
اجلنسني، وبالنسبة ألفراد طائفة الروما، واألشخاص ذوي اإلعاقة واجلماعـات املهمـشة؛            

ب، عالوة على املشاركة النشطة     وإجناز اإلمكانات الصحية واإلمنائية الكاملة لألطفال والشبا      
يف النهوض بصحتهم واحملافظة عليها؛ وحتسني نظم الرعاية الصحية من أجل تـوفري صـحة               

؛ )األطفال والشباب والنساء خبصوص األمومـة     (أفضل للجماعات املستضعفة من السكان      
ـ            شباب وبناء املرافق الضرورية لتحسني ومحاية صحة النساء خبصوص األمومة، واألطفال وال

بأفضل الطرق وأكثرها كفاءة واحملافظة على جودة العمل، واملتابعة والتقييمات، واستحداث           
  .أيضاًنظم للمعلومات الصحية 

وسـيتم  . وسيتم توفري األموال املطلوبة لتلك الربامج من ميزانية مجهورية صـربيا            -٢٣٦
لزمين الستخدام األمـوال     للجدول ا  ختصيص األموال املستهدفة لتنفيذ الربنامج كل سنة تبعاً       

  .واألنشطة املعتزمة للسنة اجلارية
 برنامج صربيا الوطين ملكافحـة      ٢٠٠٩واعتمدت حكومة مجهورية صربيا يف عام         -٢٣٧

سرطان عنق الرحم، والربنامج الوطين للوقاية من سرطان الثدي والربنامج الوطين للوقاية من             
  .املستقيم/سرطان القولون
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، بدأت وزارة الصحة وصـندوق التـأمني االجتمـاعي          ٢٠٠٩ يلأبر/ويف نيسان   -٢٣٨
جلمهورية صربيا، بدعم من بعض الشركات الصيدالنية وبعض شركات وسائط اإلعـالم،            

   امرأة سنويا بسرطان الثـدي      ٤٠٠٠وتصاب زهاء   . محلة صربيا الوطنية ملكافحة السرطان    
 بـسرطان   ١ ٥٠٠  بـسرطان عنـق الـرحم، وزهـاء        ١ ٤٠٠يف مجهورية صربيا، وزهاء     

من مجيع حـاالت األورام اخلبيثـة يف         يف املائة    ٢٥ويشكل سرطان الثدي    . املستقيم/نالقولو
ألورام ومت يف إطار هذه احلملة، منح أجهزة متنقلة للتصوير باألشعة إىل معهد أحبـاث ا              . صربيا

.  يف باراتسني  ، وإىل املركز السريري يف نيتس وإىل املستشفى العام        والطب اإلشعاعي يف بلغراد   
 ومت حتقيق جناحات كبرية باستخدام أجهزة التصوير باألشعة املتنقلة اليت تغطي املناطق األقل منواً             

، وأصبحت النساء   ٢٠٠٩  فحص حبلول هناية عام    ٥ ٠٠٠يف مجهورية صربيا، حيث مت إجراء       
 اإلعالم،  وتكتسب احلملة ظهورا قويا يف وسائط     . على وعي متزايد بأمهية الفحوص الوقائية     

  .مبا يف ذلك مشاركة الكثري من الشخصيات العامة فيها
 بفـريوس نقـص املناعـة       مصاباً ٢ ٤١٤ لبيانات وزارة الصحة، فإن هناك       وفقاًو  -٢٣٩

 شـخص   ٣ ٠٠٠ويقدر بأن هناك    .  املكتسب يف مجهورية صربيا، ثلثهم من النساء       البشري
. بني أن بعضهم مل يـسجل كمـصاب       من الذين حيملون إصابة إجيابية بالفريوس وهو ما ي        

.  سنة٣٩ و٢٥والنسبة املئوية األعلى من أصحاب اإلصابة اإلجيابية ممن تتراوح أعمارهم بني         
 سنوات األخرية يف التنـاقص      ١٠ولقد أخذ عدد املصابني وعدد من ماتوا نتيجة للمرض يف           

صـابة  كاملة لإل لقد حدث تغيري يف الصورة الوبائية ال      . بشكل طفيف بفضل حتسني العالج    
 املكتسب خبصوص انتقاله، وهناك عدد متزايد من األشـخاص          بفريوس نقص املناعة البشري   

 ١٩٩٩الذين أصيبوا بالفريوس عن طريق املعاشرة اجلنسية، وكان هذا املرض ينتقل حىت عام              
وتتمثل املشكلة امللحوظة أن احلاالت اجلديدة مـن األشـخاص          . فيما بني مدمين املخدرات   

  .    ابني بالعدوى ال تسجل إال بعد أن يصابوا هبا فقطاملص
 للبيانات املنقحة للسجل املركزي بشأن املصابني باإليدز واملتوفني نتيجة له يف            وفقاًو  -٢٤٠

 حالة إصابة   ١ ٤٨٩ ما يبلغ    ٢٠٠٩ وحىت عام    ١٩٨٥مجهورية صربيا، فقد ُسجل منذ عام       
 ابية بفريوس نقـص املناعـة البـشري       صابة إجي  من مجيع املسجلني بإ    يف املائة  ٦١(باإليدز  
 ٦٥( نتيجة اإلصابة باإليدز شخصاً ٩٧٠كما حدث خالل نفس الفترة أن تويف    ). املكتسب
    ويف ).  من مجيع املسجلني بإصابة إجيابية بفريوس نقص املناعة البـشرية املكتـسب            يف املائة 

، ) شخص ١٠٠ ٠٠٠  من كل  ٠,٧١ بنسبة( حالة إصابة جديدة     ٥٢ ُسجلت   ٢٠٠٩عام  
 ١٠٠ ٠٠٠ من كل    ٠,٣٤معدل الوفيات   ( نتيجة اإلصابة باإليدز     شخصاً ٢٥يف حني تويف    

 ٢٠٠٩ويف عام   ). ٢٠٠٩ من املصابني حديثا باملرض يف عام        يف املائة  ٤٨شخص، أي وفاة    
 ٢٠٠٥كان املعدل املسجل من اإلصابات باإليدز والوفيات الناجتة عنها مماثال له يف عـامي               

، كان ثالثة منهم من إقليم      ٢٠٠٩ توفوا باإليدز يف غضون       شخصاً ٢٥ومن بني   . ٢٠٠٦و
وتبلغ نسبة نوع اجلنس فيما بني املتوفني من اإليدز   . من بلغراد ) يف املائة  ٦٨ (١٧ و فويفودينا

، يف حني كان أعلى عدد مسجل من الوفيات من بني من تتـراوح   ) إناث ٥ و  ذكراً ٢٠ (١:٤
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وقد ُسـجلت وفـاة ثالثـة    ). يف املائة ٧٢، أي  شخصا١٨ً( سنة ٥٩  إىل٣٠أعمارهم بني   
 ١٠٠ ٠٠٠  لكل ٠,٣معدل الوفيات   ( سنة من اإليدز     ٢٩ إىل   ٢٠أشخاص من الفئة العمرية     

وفيما يتعلق بانتقال املرض، فإن أعلى عدد من الوفيات ُسـجل بـني املتعـاطني               ). شخص
ـ    ) يف املائة  ٤٨  أي  شخصاً ١٢(للمخدرات عن طريق احلقن يف الوريد        صابني مث من بني امل

يف  ٣٦ أشخاص، أي    ٩( املكتسب عن طريق املعاشرة اجلنسية       بفريوس نقص املناعة البشري   
يف  ١٢ أشـخاص، أي     ٣(، يف حني مل تسجل طريقة انتقال املرض بالنسبة إىل مثن املتـوفني              )املائة
، )يف املائـة  ٢٧ (٢٠٠٩ غضون عام  حالة وفاة بني املصابني اجلدد باإليدز يف ١٤وسجلت  ). املائة

  .)٥٥(٢٠٠٨  حىت١٩٩٨ باإليدز خالل الفترة من شخصاً ١١يف حني مت تشخيص إصابة 
وقام الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والدرن واملالريا يف صربيا يف السنتني املاضيتني      -٢٤١

ـ   ٢٠مبنح مشروعني يستمران ملدة مخس سنوات ما جمموعه          . ة اإليـدز  مليون يورو ملكافح
وتقوم وزارة الصحة بتنفيذ أحد املشروعني بينما تقوم كل من وزارة الـصحة والـشباب               

  . بتنفيذ اآلخرJAZASاألعضاء يف رابطة مكافحة اإليدز 
مـن خـالل    " زائد وناقص معاً  "وقامت وزارة الصحة بتنظيم وتنفيذ محلة بعنوان          -٢٤٢

الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والدرن     ن  مشروع مكافحة اإليدز الذي يتم متويله بأموال م       
ويتم تنفيذ املشروع، باالشـتراك مـع املـشتغلني       .  ومعهد الصحة العامة يف صربيا     واملالريا

  :باجلنس التجاري، من خالل
اإليدز، وبرنامج  /مشروع الوقاية من فريوس نقص املناعة البشري املكتسب         )أ(  

ث املشتغلني باجلنس يف بلغراد، والذي تقوم بتنفيـذه         اإلنا/التوعية باألضرار فيما بني الذكور    
  ؛JASAZ - رابطة مكافحة اإليدز

 املكتـسب،   اية من فريوس نقص املناعة البـشري      ومشروع خدمات الوق    )ب(  
، ويقوم بتنفيذه شـباب     "تقليل األضرار فيما بني املشتغلني باجلنس التجاري يف كراغويفاك        "

   من كراغويفاك؛JASAZمن 
تقليل " املكتسب،   اية من فريوس نقص املناعة البشري     وع خدمات الوق  ومشر  )ج(  

  ، ويقوم بتنفيذه مركز شباب تيموك؛"األضرار فيما بني املشتغلني باجلنس التجاري يف نيتس
 ايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشري           ومشروع خـدمات الوق     )د(  
، ويقوم  "لتجاري يف سوبوتيكا  تقليل األضرار فيما بني املشتغلني باجلنس ا      "اإليدز،  /املكتسب

   يف نويف ساد؛JAZASبتنفيذه شباب من 
ومشروع تقليل األضرار فيما بني املشتغلني باجلنس التجاري يف نويف ساد             )ه(  

    .Preventويقوم بتنفيذه 
__________ 

تقرير عن اإلصابات املعدية يف أراضـي     . ميالن يوفانوفيتش باتوت للصحة العامة    . معهد د : مصدر البيانات  )٥٥(
 .٢٠٠٩مجهورية صربيا يف عام 
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 نون من فريوس نقص املناعة البشري     ولقد تغريت اآلراء بشأن األشخاص الذين يعا        -٢٤٣
ويفيد التقييم الذي قامت به وزارة الصحة       . يزالون يواجهون التمييز  املكتسب، رغم أهنم ال     

مكافحة فريوس نقـص املناعـة      أن وعي مواطين مجهورية صربيا قد تغري يف األغلب خالل           
 املكتسب وذلك بفضل األنشطة اليومية اليت جترى يف كافة أحناء الـبالد ملكافحـة               البشري

ن والشراكة فيما بني القطاعات، كما أهنا تـشمل         املرض، واليت تعد أفضل مثال على التعاو      
وكاالت األمم املتحدة، واملنظمات الدولية وغري احلكومية والدينية، باإلضـافة إىل أنـشطة             

  .الوزارات املعنية مباشرة

  ١٣املادة     
  حتسني وضع املرأة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية    

ورية صربيا من خالل منح قروض طويلة األجـل         يتم حتفيز التنمية االقتصادية يف مجه       -٢٤٤
  :وقصرية األجل ملشاريع اقتصادية من خالل صندوق التنمية جلمهورية صربيا على النحو التايل

يتم تقدمي قروض استهاللية للمبتدئني من خالل منح ائتمان ملنفذي املشاريع       )أ(  
جهة يف املقام األول إىل الشباب،      والقروض املقدمة للمبتدئني مو   . وائتمان للكيانات القانونية  

وال يتعني أن تكون وسائل ضمان تلك القروض املقدمة للشباب يف شـكل رهـون علـى                 
والقروض املمنوحة من صـندوق     . ممتلكات، وهو ما ال حيوزه الشباب يف كثري من األحيان         

من بطلبـات   التنمية تتاح للرجال والنساء على قدم املساواة، غري أن عدد النساء الاليت يتقد            
للحصول على قروض أقل من عدد املتقدمني من الرجال، وبالتايل فإن عدد العقود املربمـة               

وقد أخذ عدد العقود املربمة مـع صـندوق         . معهن بشأن احلصول على القروض يكون أقل      
 ٤٠-٣٠التنمية ملنح قروض للنساء املبتدئات يف نشاط األعمال يتزايد كل سنة ووصـل إىل     

   جمموع القروض املمنوحة؛ منيف املائة
وُتمنح قروض لتحفيز وتنمية الشركات وروح املبادرة يف البلديات األكثر            )ب(  

ختلفا يف مجهورية صربيا من أجل بناء مرافق جديدة، وتوسيع قدرات املباين القائمة، وتوسيع              
قدمـة إىل   وفيما يتعلق بـالقروض امل    . نطاق أنشطة األعمال التابعة لألنشطة احلرفية القائمة      

 يف املائة  ٢٠منفذي املشاريع يف األقاليم املتخلفة، فقد وصلت حصة املرأة منها إىل أكثر من              
  . بشكل طفيف

، بدأت األمانة اإلقليمية للعمل واالستخدام واملساواة بـني    ٢٠٠٨ أبريل/ويف نيسان   -٢٤٥
 املتمتعة بـاحلكم    حنو سياسة ميزنة جنسانية يف مقاطعة فويفودينا      "اجلنسني يف تنفيذ مشروع     

، والذي قام بتحليل الربامج اليت تشجع االستخدام واالستخدام الذايت ويتم متويلها من             "الذايت
ميزانية مقاطعة فويفودينا املتمتعة باحلكم الذايت، وذلك من أجل تقيـيم توافرهـا للنـساء               

 يف تلـك  وقد أعدت مقترحات يف إطار هذا الربنامج بشأن إدراج منظور جنساين . والرجال
وباإلضافة إىل ذلك، فعند إصدار األمر بإعداد ميزانية مقاطعة فويفودينـا املتمتعـة             . الربامج
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باحلكم الذايت، أصدرت األمانة اإلقليمية للماليات توصية إىل مجيع اهليئات اإلقليمية للتعـبري             
ثـل  ويتم. عن مكون جنساين عند إعداد امليزانية كلما أمكن وكلما وجدت ذلك ضروريا           

اهلدف الطويل األجل لألمانة اإلقليمية للعمل واالستخدام واملساواة بني اجلنسني، والذي يتم            
تنفيذه يف إطار برنامج امليزنة اجلنسانية، يف استعراض مجيع السياسات والربامج اجلنسانية من             

ة بـني   وجهة نظر تأثريها على النساء والرجال، عالوة على أن يكون االهتمام بإجناز املساوا            
 مبثابة مهمة ونشاط منتظمني من قبل كل من يقوم برسم وتنفيذ السياسات حبيـث               اجلنسني

 هلذا  وفقاًو. تصبح متاحة للنساء والرجال يف أراضي مقاطعة فويفودينا املتمتعة باحلكم الذايت          
س اهلدف، وفرت األمانة اإلقليمية تدريبا لصناع السياسات يف اإلدارة اإلقليمية وألعضاء جمل           
  .مقاطعة فويفودينا املتمتعة باحلكم الذايت على إدخال املنظور اجلنساين يف الربامج والسياسات

وبدأ املشروع التابع لصندوق الضمان يف مقاطعة فويفودينا املتمتعة باحلكم الـذايت              -٢٤٦
    /يف تـشرين الثـاين    " دعم النساء غري العامالت والنساء املنفذات للمـشاريع       "حتت عنوان   

 هبدف توفري الدعم للنساء غري العامالت والنساء املنفذات للمشاريع الـاليت            ٢٠٠٦وفمرب  ن
يدرن نشاط أعمال منذ أقل من ثالث سنوات، بتوفري خطوط ائتمان وفق شـروط مواتيـة                

كما مت إدراج كل من     . وضمان التسديد املنتظم للقروض اليت توافق عليها املصارف التجارية        
، وأكادمييـة النـساء املنفـذات       Banat -  االقتصادية - تنمية االجتماعية املركز اإلقليمي لل  

مونز لتنميـة الـشركات      - للمشاريع يف كيكيندا، ومركز زرينيانينا التعليمي، ووكالة أملا       
الصغرية واملتوسطة يف نويف ساد يف املشروع، من خالل تقدمي مساعدات اخلرباء للمتقـدمني              

 وبلغت الـضمانات    ٢٠٠٩ حىت هناية عام      ضماناً ١٣٢تقدمي  وقد مت   . بطلبات يف املستقبل  
 من   موقع عمل جديداً   ٥١٨ومت فتح   .  دينار ١٧٥ ٠٨٣ ٦٧١احملتملة امللتزم هبا يف جمموعها      

وقد حظيت هذه األنشطة االئتمانية بدعم مـن        . خالل هذا النشاط الذي يقوم به الصندوق      
Bankca Intesa a.d.Beogradًمبا يعادل مبلغ الضمان احملتمـل احملـدد يف    ائتمانياً، فوفر خطا 

وتلقت مقاطعة فويفودينا املتمتعة باحلكم الذايت جائزة من مؤمتر السلطات احملليـة             . العرض
 مـن أجـل     ٢٠٠٨واإلقليمية التابع جمللس أوروبا مقابل مشروع صندوق الضمان يف عام           

  .هنوضها بالتالحم االجتماعي من خالل التنمية االقتصادية
، حتصل األمهات علـى عـالوة       )٥٦( لقانون الدعم املايل لألسر ذات األطفال      وفقاًو  -٢٤٧

أوالد بشأن الطفل األول والثاين والثالث والرابع شريطة أن تكون مواطنة جلمهورية صـربيا              
وتقيم يف مجهورية صربيا ولديها تغطية بالرعاية الصحية من خالل صندوق التأمني الـصحي             

استثناء، إذا كان لألم ثالثة أوالد وأجنبت طفلني آخرين أو أكثر يف عملية       و. جلمهورية صربيا 
الوالدة التالية، يكون هلا احلق يف احلصول على عالوة أوالد لكل طفل تلده يف تلك الوالدة،                

  .  إىل قرار مستقل من الوزارة املسؤولة عن القضايا االجتماعيةاستناداً

__________ 

 .١٠٧/٢٠٠٩ و١١٥/٢٠٠٥ و١٦/٢٠٠٢اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، األعداد  )٥٦(
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نسني على املساواة يف متثيل اجلنسني يف الرياضة، وينص         وينص قانون املساواة بني اجل     - ٢٤٨
 على أن تلتزم املؤسسات التعليمية بتوفري ظروف متساوية ملمارسة الرياضة بغض النظر             أيضاً

عن نوع اجلنس، واالضطالع بتدابري لتشجيع التمرينات الرياضية البدنية واألنشطة الرياضية           
ات الرياضية ملزمة بكفالة معاملة متساوية للجنسني يف        واملنظمات واالحتاد . للفتيات والنساء 

واملنظمات واالحتادات الرياضية ملزمة بكفالة متثيل متـساو        . تنمية ومتويل األنشطة الرياضية   
  ).٣٤املادة (للجنسني يف اهليئات اإلدارية لتلك املنظمات واالحتادات 

 ٢٠١٣ حىت   ٢٠٠٩صربيا للفترة من    واعُتمدت استراتيجية التنمية الرياضية يف مجهورية         -٢٤٩
ويتمثل اهلدف األول يف جمال األنشطة الرياضية النسائية يف         . ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧يف  

إجناز املساواة اجلنسانية واملساواة بني اجلنسني، وممارسة األنشطة الرياضية النسائية علـى نطـاق              
 األنشطة الرياضـية    فيه مقبوالت اجتماعيا يف   واسع، وإجياد اجملتمع الذي تكون النساء والفتيات        

على مجيع املستويات ويشعرن باألمان يف األنشطة الرياضية، وأن تتمثل األنـشطة املوجهـة            
صوب تنفيذ تلك األهداف يف تنفيذ برامج إعالمية ملا فيه صاحل األنشطة الرياضية ومواصـلة         

ناث من مجيـع الفئـات العمريـة،    التوعية مبا للرياضة من آثار صحية مفيدة على مجوع اإل      
وتنظيم مناقشات ومحالت الستثارة وعي املدربني واملسؤولني والوالِدين والرياضيني جبسامة          

ويتمثل اهلدف الثـاين يف تنميـة       . مشكلة عدم كفاية مشاركة النساء يف املنظمات الرياضية       
ليت يضطلع هبا يف إطـار      البحوث العلمية بشأن األنشطة الرياضية النسائية، وتتمثل األنشطة ا        

القيام ببحوث علمية عن الرياضات النسائية وآثار األنشطة الرياضية علـى           : هذا اهلدف يف  
النساء وتنظيم جتمعات مهنية بشأن تطبيق نتائج البحوث العلميـة يف األنـشطة الرياضـية               

ية النسائية،  وينطوي اهلدف الثالث على إجياد برامج لتنمية وحتسني األنشطة الرياض         . النسائية
مشاركة مجيع عناصر النشاط الرياضي يف إعداد وتنفيـذ         : حيث تتمثل األنشطة املتوقعة يف    

واهلدف الرابع هو إدخال املشاركة اإللزامية      . برامج تنمية وحتسني األنشطة الرياضية النسائية     
صلة باعتماد  للنساء يف مجيع اللجان وهيئات العمل يف املنظمات الرياضية مع القيام بأنشطة مت            

 وفقـاً الوزارة املختصة بشأن النسبة املئوية املستصوبة ملـشاركة النـساء       /توصيات احلكومة 
  .للمعايري العاملية واألوروبية

 لقدرات احتادات ومنظمات     حتليالً ٢٠٠٨وأجرت وزارة الشباب والرياضة يف عام         -٢٥٠
وأبـان  . تلـك االحتـادات   الشباب، تضمن من مجلة أمور حتليال للهيكل اجلنساين ألعضاء          

 منظمة شبابية نشطة يف اجملتمع املدين أن أكثـر مـن نـصف              ٢٦٦التحليل الذي مت بشأن     
 للنساء والرجال، يف حني كان ملنظمات عديدة هيكل وحيـد            متساوياً املنظمات تضم متثيالً  

لـى  وأبانت نفس النتائج وجود عدم مساواة جنسانية مجة، رمبا تالحظ ع          .  فقط اجلنس متاماً 
مـن  ) يف املائـة   ٤٩,٨(إذ تتألف هيئة إدارة منظمة من كل منظمتني         . مستوى صنع القرار  

). يف املائـة   ٣٣,٧(غالبية من الرجال، يف حني تشكل النساء الغالبية يف كل منظمة ثالثـة              
 ويصبح الفارق أكثر جالء إذا ما أخذنا يف اعتبارنا املنظمات اليت يتوىل الرجال إدارهتا متامـاً               

  ).يف املائة ٤,١(تلك اليت تتوىل النساء إدارهتا و) يف املائة ٨,٦(
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إذ تشكل  . والنساء والرجال ممثلون بشكل متساو متاما يف هيئات إدارة منظمات الشباب            -٢٥١
، ويشكل الرجال الغالبية يف نفس العدد مـن         )يف املائة  ٤٨,٥(النساء الغالبية يف نصف املنظمات      

الـيت  (يف ثالثة أرباع املنظمات الشبابية      ) يف املائة  ٧٠,٢(ن تقريبا   والرجال موجودو . املنظمات
ويتولـون مناصـب اإلدارة     )  سنة ٣٠ إىل   ١٥يكون ثلثا أعضائها من الشباب البالغني من العمر         

  . فقط يف تلك املنظماتيف املائة ٢٥,٥بشكل غالب، والنساء موجودات بنسبة 
أن هناك نسبة مئوية أصغر من متثيل النساء يف         وتبني البحوث اليت أجريت حىت احلني         -٢٥٢

 يف املنظمـات     مـستخدماً  ١١ ٠٥٣فمن بني ما جمموعه     . نظام الرياضة يف مجهورية صربيا    
احلسابات ( منهن مستخدمات يف اخلدمات العامة       يف املائة  ٩٠ امرأة،   ٩٣١الرياضية، توجد   

  ).والترمجة والسكرتارية، إىل آخره
. ٢٠٠٨هب الشبابية يف إطار وزارة الشباب والرياضة منذ عام          ويعمل صندوق املوا    -٢٥٣

  رجـالً  ٣٦١ أنه قد مت تقدمي منح دراسـية إىل          ٢٠٠٩وتبني قاعدة بيانات الصندوق لعام      
 طالـب يف الـسنة النهائيـة يف         ١ ٠٠٠ امرأة يف مسابقة مالية طرحت أمام أفضل         ٦٣٩و

 الكليات واجلامعات للحصول علـى      الدراسات األكادميية األساسية ودراسات املاجستري يف     
  .تلك املنح

  ١٤املادة     
  وضع املرأة يف املناطق الريفية    

 منـهن يف  يف املائة ٤٢,٧٥من بني العدد اإلمجايل للنساء يف مجهورية صربيا، تعيش    -٢٥٤
 من النـساء    يف املائة  ٥٠,٣٣وباملقارنة مع الرجال، فإن هناك      . مستوطنات خمتلطة أو ريفية   

  . يعشن يف حميطات خمتلطة أو ريفيةالاليت
، يبني التحليل املقارن للـسكان  ٢٠٠٨ويف الكثري من البحوث اليت أجريت يف عام           -٢٥٥

فالنسبة املئوية ملن يعيشون حتت . الريفيني واحلضريني أن هناك اختالفات كبرية بني اجملموعتني
منها يف املناطق احلضرية    ) يف املائة  ٩,٨(خط الفقر يف املناطق الريفية أعلى مبا يزيد عن مرتني           

 منـه يف    يف املائة  ٢٥ومتوسط االستهالك يف املناطق احلضرية أعلى حبوايل        ). يف املائة  ٤,٣(
. ويصرح نصف السكان يف املناطق الريفية بأهنم غري راضني عن نوعية املعيشة          . املناطق الريفية 

لرعاية الصحية، واخلدمات التعليمية    وتستند تلك التقديرات إىل سوء إمكانية احلصول على ا        
  .وخدمات املؤسسات الثقافية وخالفها، وسوء نوعيتها

ومستوى التنمية االقتصادية ومستوى املعيشة يف جنوب شرق صـربيا أقـل مـن                -٢٥٦
ويتسم السكان الريفيون يف جنوب شرق صربيا بوجـود         . املتوسط العام يف مجهورية صربيا    

  وتبلغ النسبة املئويـة للفقـراء يف هـذه         . ء يف صربيا فيما بينهم    أعلى نسبة مئوية من الفقرا    
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يف  ٨,٦ و  من الفقراء بني إمجايل السكان     يف املائة  ٩,٨ باملقارنة مع    يف املائة  ١٨,٧اجملموعة  
  . من الفقراء بني سكان احلضر يف جنوب شرق صربيااملائة
ال والنساء مـن الـسكان      والفرق بني معدالت البطالة واالستخدام فيما بني الرج         -٢٥٧

الريفيني يف جنوب شرق صربيا أعلى منها فيما بني عموم السكان وفيمـا بـني الـسكان                 
احلضريني، وهو ما جيعل وضع النساء يف هذه اجملموعة يف سوق العمل أسـوأ مـا يكـون                  

، وصلت النسبة املئوية    ٢٠٠٨ويف عام   .  يف مجهورية صربيا    فعالً السيئبالنسبة لوضع النساء    
 يف املائـة   ٥٤,٨لسكان الريفيني يف جنوب شرق صربيا املعرضني لسوء االسـتخدام إىل            ل
 مـن جممـوع     يف املائـة   ٣١,٢ و  من السكان الريفيني عموما    يف املائة  ٤٧,٦باملقارنة مع   (

كما حافظ السكان الريفيون يف جنوب شرق صربيا على وضعهم كأعلى السكان         ). السكان
 للمؤشرات األساسية يف سوق العمل باملقارنة       وفقاً،  ٢٠٠٩عام   يف    حاالً واألسوأاستضعافا  

يف  ٢٠,٥ ل بطالة تلك اجملموعة يبلغ، كان معد٢٠٠٩ففي عام . مع إمجايل السكان الريفيني
، )يف املائـة   ١٣,٤باملقارنة مع معدل بطالة يبلغ بني إمجايل السكان يف املناطق الريفية             (املائة

 ٥,٨ فإنه يكون قد ارتفع بنـسبة        ٢٠٠٨ان عليه احلال يف عام      فإذا قورن هذا املعدل مبا ك     
وفئات النساء احلاصالت على تعليم ثانوي ومجاعات الشباب بـني الـسكان            . نقطة مئوية 

 الريفيني يف جنوب شرق صربيا يف وضع سيء بشكل استثنائي، حيث يصل معدل البطالـة               
وقد ازداد تفاقم الوضع غري املوايت      . لتوايل على ا  يف املائة  ٥١يف املائة و   ٢٤يف املائة و   ٢٦إىل  

   .٢٠٠٩هلاتني الفئتني من السكان بفعل أزمة عام 
ية حتسني وضع النساء والنهوض باملساواة بني اجلنسني، فإن النساء           الستراتيج وفقاًو  -٢٥٨

أو ثالثـي، وال يعـاملن،     /الريفيات ينتمني إىل مجاعة النساء الاليت يتعرضن لتمييز مزدوج و         
ثلهن يف ذلك مثل اجلماعات املستضعفة األخرى، بشكل منفصل يف االستراتيجية ويف خطة             م

  .مجيعاًالعمل، وإمنا من خالل اجملاالت االستراتيجية الستة 
، طرحت وزارة الزراعة والغابات واملـوارد املائيـة، يف حـدود            ٢٠٠٩ويف عام     -٢٥٩

لدعم تنمية االستثمار يف املناطق الريفية      اختصاصاهتا، مسابقة مالية بشأن منح أموال حتفيزية        
وكان اهلدف مـن    . ٢٠٠٩يف توسيع وحتسني األنشطة االقتصادية للسكان الريفيني يف عام          

النهوض بالسياحة الريفية، وزيادة استخدام النـساء،       : هذه املسابقة تشجيع أنشطة من قبيل     
ناطق الريفية، واحلرف اليدوية، واحلرف     واملشاريع البيانية اليت تتبناها االحتادات النسائية يف امل       

وينبغي أن يكون لذلك تأثريه على تقليل البطالة بني السكان الـريفيني،            . التقليدية، إىل آخره  
  .والنساء منهم بالدرجة األوىل، وهو ما قد ينعكس يف زيادة دخل الضياع الزراعية

محالت :  فيما يلي  ٢٠١٥حىت   ٢٠٠٩وتتمثل األنشطة اليت يتعني أداؤها يف الفترة من           -٢٦٠
بإعالم النساء حبقـوقهن وآليـات إجنازهـا،        (مجاهريية هتدف إىل تغيري القيم األبوية يف البالد         

واستثارة وعي النساء بأمهية متلك األراضي والعقارات واملمتلكات احملتازة بـشكل مـشترك،             
، وتشجيع النـساء  )عمال املرتليةواملسامهة االقتصادية يف املمتلكات العائلية من خالل القيام باأل    
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بطريقة تزيد من استخدام النساء الريفيات،      (يف املناطق الريفية على تكوين احتادات وتعاونيات        
، ووضـع   )وتزيد من عدد التعاونيات واالحتادات النسائية، والضياع الزراعية املسجلة حـديثا          

ياحة النسائية عالوة على تنميـة      برامج للتوعية حتفز على مجع األموال من أجل دعم تنمية الس          
  ). العروض البيانية النسائيةتبين(روح املبادرة النسائية املتصلة بالسياحة الريفية 

ويتم تنفيذ تدابري خمصوصة تستهدف النساء يف املناطق الريفية يف إطـار مـشروع                -٢٦١
، "النساء الريفيـات  عام  "األمانة اإلقليمية للعمل واالستخدام واملساواة بني اجلنسني بعنوان         

  .يشمل القيام بأنشطة متصلة بزيادة قدرات النساء الريفيات على حتقيق أرباح
، نفذ معهد األمانة اإلقليمية للعمل واالستخدام واملـساواة         ٢٠٠٩ويف غضون عام      -٢٦٢

بني اجلنسني برامج وأنشطة مكرسة لتأكيد اإلمكانـات اإلبداعيـة للنـساء الريفيـات يف               
  :فويفودينا
 ٤٥٠مـا جمموعـه     (إعداد قاعدة بيانات املنظمات النسائية يف فويفودينا          )أ(  

  ؛) منظمة سياسية٧٦ و منظمة ريفية٢٣٠منظمة، منها 
مـايو  /أيار ٢٩ و ٢٨يوم  (وحلقة دراسية ملدة أربعة أيام عقدت على دورتني           )ب(  

 كتابة وثائق املشاريع    لزيادة قدرات املنظمات النسائية الريفية على     ) يونيه/ حزيران ١٧ و ١٦ويوم  
  ؛) بلدية٢٨ امرأة من ٣٨مت تثقيف ( ملعايري االحتاد األورويب وفقاًوإدارة حلقات املشاريع 

وتنظيم حفلة موسيقية جملموعات فلوكلورية وغنائية نسائية يف مقاطعة فويفودينـا     )ج(  
 يف قاعـة    ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٤وقد أقيمت احلفلة املوسيقية يف      . املتمتعة باحلكم الذايت  

ومت عرض أعلى نتائج اهلواة واإلجنازات      . حكومة مقاطعة فويفودينا املتمتعة باحلكم الذايت     
   جمموعة فلوكلورية نسائية أصلية من املقاطعة؛١٢ الثقافية من -  الفنية

 تـشرين  ١٥ويف مناسبة االحتفال بـاليوم الـدويل للمـرأة الريفيـة يف           )د(  
أقيم معرض ألعمال النساء الريفيات من فويفودينا يف معرض نـويف           ،  ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

ساد عرضت فيه اإلمكانات اإلبداعية وأشغال احلرف اليدوية، واملنتجات احلرفيـة القدميـة             
وقد اصـطُحب   .  منظمة نسائية ريفية يف فويفودينا     ١٥٠والتراث الثقايف الثري الذي قدمته      

ع تنمية التعاونيات النسائية واملـرأة الزراعيـة،        املعرض مبوائد مستديرة وعروض عن موضو     
وعرض لنتائج حبث حول وضع املرأة الريفية يف فويفودينا ومشاريع التعاون العابر للحـدود              

  .ومعرض للصور الضوئية بعنوان املرأة الريفية
كما نفذت األمانة اإلقليمية للعمل واالستخدام واملساواة بني اجلنسني خالل الفترة             -٢٦٣

نقضية برامج تدريبية للنساء املتعطالت عن العمل من البيئـات الريفيـة يف جمـال نظـم                 امل
مدبرات منازل مدربات علـى رعايـة       (املعلومات، وخدمات معاونة كبار السن واملرضى       

وطُرحت مسابقة مالية بشـأن منح أموال ملرة . ، ويف جمال السياحة اإلثنية والزراعية)الشيوخ
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ريع اليت تستهدف حتسني ملكة اإلبداع الثقايف للنساء يف منطقة فويفودينا           واحدة لتمويل املشا  
  .املتمتعة باحلكم الذايت

، علـى   SeConS مجاعية املبادرة اخلالقة     ٢٠٠٨عام   للبحث الذي أجرته يف      وفقاًو  -٢٦٤
يف  ٦,٧ قرية يف أراضي مجهورية صربيا، فقد أظهرت النتائج أن ٥٠ امرأة من ٥٠٠عينة من   

 منـهم   يف املائة  ٧٤ من مجوع املستخدمني كانوا عبارة عن أفراد يعولون أسرا معيشية،            ةاملائ
. من النساء، وهو ما يعين أهنن منخرطات يف نشاط أعمال عائلي دون احلصول على أجـر               

وخالل موسم األشغال الزراعية، تعمل النساء الريفيات بأطول من ساعات العمل الكاملـة             
وتعمل النساء الريفيات يف ضياع زراعيـة صـغرية         . على يوم عطلة  احملددة، ودون احلصول    

. ومتوسطة احلجم خترج منتجات خمتلطة، وميلكها يف أغلب األحوال أفراد ذكور من العائلة            
 من النساء أي أراضي     يف املائة  ٨٤وواحد من كل عشرة منازل أسرية متلكه امرأة، وال متلك           

  .أو أي وسائل لإلنتاج
 يف املائـة  ٩٣ من النساء ليس لديهن تأمني صـحي وأن  يف املائة ١٧ أن  من املثبت   -٢٦٥

 تأمني العجز اخلاصة هبن بسبب سوء موقفهن املـايل          - منهن ال يدفعن اشتراكات املعاشات    
. وتتويل ُخمس النساء الاليت ليس لديهن تأمني صحي عـالج أنفـسهن           . ونقص املعلومات 

تأمينات حقوقهن بفضل أزواجهن الذين ميلكون مقدرة       ومتارس غالبية النساء الاليت تغطيهن ال     
وبعض النساء لديهن أمواهلن السرية من أجل متطلبـاهتن الشخـصية والـيت             . مالية رئيسية 

  .يدخرهنا تقريبا من مبيعات مباشرة للمنتجات الزراعية
 اليت مشلتها   ومن املوثق أنه فيما يتعلق بأشكال الرعاية الصحية اجملربة، فإن األسر املعيشية             -٢٦٦

العينة حتصل على عالوة الطفل فقط، يف حني مل يرد ذكر أشكال الدعم املايل األخرى رغـم أن                  
  . من الفقراءيف املائة ٧٠األسر املعيشية الريفية اليت متلك أقل من آكر واحد من األرض متثل 

ملـوايت  وحسبما أبانه البحث، فإن أحد األسباب الرئيسية للوضع االقتصادي غري ا            -٢٦٧
فالنساء الريفيات يتخلني يف معظم احلـاالت عنـد         . للنساء هو تكرار األمناط األبوية احمللية     

زواجهن وانتقاهلن للمعيشة يف أسر أزواجهن املعيشية عن ممتلكاهتن كفتيات ملصلحة أفـراد             
ليت ة ا ذكور من األسر املعيشية، يف حني أنه ال حيق هلن أن يتخلني عن ممتلكاهتن لألسر املعيشي               

 من النساء كن مستخدمات فيمـا سـبق يف          يف املائة  ٤٤ وأظهر البحث أن  . تزوجن منها 
ووضع ربة البيت وعضو األسـرة املعيـل لـيس مـن      . الصناعة والتجارة وصناعة التموين   

 عن ذلك، مل تعرب غالبيـة النـساء   رغماًو. اختيارهن وإمنا يتوجب عليهن يف معظم احلاالت      
فربـع  . مام باحلصول على عمل يف مكان آخر غري ضيعة األسـرة          املستجوبات عن أي اهت   

 من النساء فقط مستعدات     يف املائة  ٢٠النساء النشطات فقط كن يبحثن عن عمل، وكانت         
ومن ناحية أخرى، فـإهنن أظهـرن       . لبدء مشروع لتنفيذ األعمال وممارسة نشاط األعمال      

 االنضمام إىل التعاونيات الزراعية أو إنشاء        بالتعاونيات بل كان ثلثهن يرغنب يف       كبرياً اهتماماً
بل وكان لدى غالبيتهن أفكارا عن أنـشطة        . تعاونيات زراعية مع نساء أخريات من القرية      
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التعاونيات، وكانت يف املقام األول أفكار عن احلرف اليدوية أو زراعة الزهـور أو بعـض                
  .املنتجات الزراعية األخرى

 شارك فيها ممثلون عن الوزارات واملؤسسات واملنظمـات         ومت تنظيم مائدة مستديرة     -٢٦٨
املختصة، عالوة على إجراء حمادثات على انفراد مع ممثلي الوزارات الوثيقة الصلة، من أجل              

 وأبدت وسائط اإلعالم اهتماماً   . عرض نتائج البحث وحتديد تدابري وأنشطة أخرى مشتركة       
  :تاجني أساسينيوتبني نتائج البحث استن.  هبذا املوضوعكبرياً

ال ميكن حتسني وضع املرأة كفرد معيل لألسرة املعيشية بـشكل منـهجي               )أ(  
بدون حتسني وضع األسر املعيشية الزراعية أو حتسني ظروف استخدام مـن يـردن بنـاء                

  أوضاعهن االقتصادية خارج نطاق األسرة املعيشية؛
الجتماعي خاضـع   يبني البعد اجلنساين من الوضع االجتماعي أن الوضع ا          )ب(  

لعدم مساواة واضحة يف امللكية، أو لالستبعاد أو املشاركة احملدودة يف صنع القرارات بـشأن    
اقتصادات املمتلكات، وسبل نفاذ حمدودة إىل دخل األسرة املعيشية وحصة غري متوازنـة يف              

  .املسؤوليات واألنشطة املتصلة بتدبري أمور األسرة املعيشية وإعالة األسرة
والنساء الريفيات يهمَّشن مرتني، كأفراد من األسر املعيشية الزراعيـة وكنـساء يف              -٢٦٩

وال ميكن حتسني وضعهن االقتـصادي      . إطار التنظيم االقتصادي والعائلي ألسرهن املعيشية     
، أو بـدون     كبرياً بدون حتسني وضع األسر املعيشية الزراعية، اليت ال حتقق يف األساس دخالً           

ضل للنساء الراغبات يف بناء وضعهن االقتصادي خارج نطـاق األسـرة          شروط استخدام أف  
وميثل نقص املعلومـات    .  للمبادئ األبوية التقليدية   وفقاًوتعيش معظم هؤالء النساء     . املعيشية
  . املشاكل الكربىإحدى
ومن الضروري إعالم النساء بشأن إمكانية احلـصول علـى الرعايـة الـصحية                -٢٧٠

ومن املمكن  . ن على االخنراط يف الربامج اخلاصة بالعاطلني عن العمل        واالجتماعية وتشجيعه 
اختاذ خطوات قدما بتوعية االحتادات النسائية والنهوض هبا يف جمال اإلنتاج الريفي وتقـدمي              

  .معلومات تفصيلية عن طريقة كفالة سبل توصيل التأمني الصحي إىل العناوين املرتلية

  ١٥املادة     
 القانونية وأهلية ممارسة نشاط األعمال، وحرية       هليةلقانون، واأل املساواة أمام ا      

  احلركة، واإلقامة املؤقتة والدائمة
يشدد قانون حظر التمييز وقانون املساواة بني اجلنسني إضافة إىل ذلك على املساواة               -٢٧١

  .بني اجلميع أمام القانون، أي مساواة كال اجلنسني
فلكل شخص احلـق يف     . ى محاية احلقوق واألشخاص   وينص قانون حظر التمييز عل      -٢٧٢

محاية فعالة من قبل اهليئات املختصة وهيئات السلطات العامة يف مجهورية صربيا ضد مجيـع               
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 للمعاهـدات الدوليـة، يف      وفقاًولألجنيب املوجود يف مجهورية صربيا احلق،       . أشكال التمييز 
ا احلقوق الـيت يـضمنها الدسـتور        مجيع احلقوق اليت يضمنها الدستور والقانون، فيما عد       

وال يسمح مبمارسة احلقوق اليت ينشئها هذا القـانون   . والقانون ملواطين مجهورية صربيا فقط    
مبا خيالف األهداف اليت اعُترف من أجلها بتلك احلقوق، أو بنية إنكار حقـوق وحريـات                

  ).٣املادة (أشخاص آخرين أو انتهاكها أو تقييدها 
ر التمييز على إرساء مبدأ املساواة يف بابه الثاين حتت عنوان احلظـر         يعمل قانون حظ    -٢٧٣

  .العام وأشكال التمييز
مجيع الناس متساوون ويتمتعون بنفس الوضع وباحلماية القانونية املتساوية بغض النظر             -٢٧٤

  ).٤املادة (وكل فرد ملزم بأن حيترم مبدأ املساواة وحظر التمييز . عن خصائصهم الشخصية
حيدث انتهاك ملبدأ املساواة يف احلقوق والواجبات إذا ما ُحرم شخص، أو جمموعـة                -٢٧٥

من األشخاص، بشكل جمحف، بسبب خصائص شخصية، من حقوق وحريات ال حيرم منها         
شخص آخر أو جمموعة أخرى من األشخاص، أو إذا ما فُرضت عليه التزامات ال تفـرض                

ممن هم يف نفس حالته أو يف حالة مـشاهبة  شخص آخر أو جمموعة أخرى من األشخاص  على  
عدم  هلا، وإذا ما كان الغرض من التدابري املضطلع هبا، أو عواقبها، مما يعترب جمحفا، عالوة على               

  ).٨ املادة(وجود تناسب بني التدابري املضطلع هبا والغرض الذي ُينجز بواسطة تلك التدابري 
ث حتت عنوان حاالت متييز خاصة، علـى أن  وينص قانون حظر التمييز يف بابه الثال    -٢٧٦

احلض على التمييز أو ممارسته من جانب سلطة عامة ويف اإلجراءات اليت تتخذها السلطات              
يعترب شكال قاسيا من التمييز، كما ُيعرف هذا الباب التمييز          ) ١٣ من املادة    ٢الفقرة  (العامة  

 تقدمي اخلدمات العامـة واسـتخدام       يف اإلجراءات املتخذة أمام السلطات العامة والتمييز يف       
  . املباين واألماكن

ولكل شخص سبل نفاذ متساوية إىل احملاكم والسلطات العامة ومحايـة متـساوية               -٢٧٧
وتعترب املعاملة التمييزية من قبل مسؤول ما، أي شخص مسؤول يف سـلطة             . حلقوقه أمامها 
  ).١٥ادة امل( للقانون وفقاً لواجبات العمل  حاداًعامة، انتهاكاً

ويتمثل التمييز يف اخلدمات العامة، يف أن يرفض كيان قانوين أو شخص طبيعـي يف        -٢٧٨
 إىل خصائص شخصية لـشخص مـا أو جملموعـة مـن      استناداًإطار أنشطته، أي مهنته، و    

األشخاص، أن يقدم خدمة ما، أو يطلب الوفاء باشتراطات ال ُتطلب من شخص آخـر أو                
 أي إذا ما كانت ُتمكن شخص آخر أو جمموعة أخرى مـن             جمموعة أخرى من األشخاص،   

  .األشخاص من احلصول على امتياز بشكل ال مربر له
املباين اليت تضم مقار لـسلطات      (ولكل شخص احلق يف النفاذ املتساوي إىل املباين           -٢٧٩

لسياحة، عامة، واملباين يف ميدان التعليم والصحة والرعاية االجتماعية، والثقافة، والرياضة، وا          
، عـالوة علـى     )واملباين املستخدمة حلماية البيئة وللحماية من الكوارث الطبيعية، إىل آخره         
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املنتزهات وامليادين والشوارع وأماكن عبور املشاة والطـرق األخـرى، إىل           (احليوز العامة   
  ).١٧املادة ( للقانون وفقاً) آخره
تهما وكيفية إعالة أسرهتما املعيشية     مكان معيش  ويقرر الزوجان باالتفاق فيما بينهما      -٢٨٠

  ).٢٧املادة (
 وحتت عنوان العالقات األسـرية،      ٣وينص قانون املساواة بني اجلنسني، يف الباب          -٢٨١
واألزواج، ). ٢٦املادة  (اوون بغض النظر عن حالتهم العائلية والزوجية        أن اجلميع متس  على  

  ).٢٧املادة ( للقانون وفقاًوكذلك القرناء العرفيون، متساوون 

  ١٦املادة     
  املساواة يف العالقات الزوجية والعائلية    

  ٣٦ و٣٥متابعة للتعليقات اخلتامية للجنة، الفقرتان     
 قـانون   ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ٢٥اعتمدت اجلمعية الوطنية جلمهورية صربيا يف         -٢٨٢

 مـن أول  اعتباراًى أن يطبق  وتنص األحكام االنتقالية والنهائية لذلك القانون عل      . العالقات العائلية 
أحكام بـشأن    (٢٠٣ من املادة    ٣ و ٢، باستثناء األحكام الواردة يف الفقرتني       ٢٠٠٥يوليه  /متوز

وقـد  . ٢٠٠٦ يوليه/ من أول متوز   اعتباراً، اليت تطبق    )تشكيل هيئات احملاكم يف الرتاعات العائلية     
 احلقـوق األبويـة بـشكل    أُدخلت قواعد قانونية جديدة يف ميدان حقوق الطفل، وممارسة        

مشترك، واحلماية من العنف املرتيل، والوساطة، وإبرام العقود الزواجية، وعقـود اهلـدايا،             
ومن القواعد القانونية اليت شهدت تغيريات مجـة   . وحقوق اإلجارة والتحرر من قيود الوالية     

مومة واألبـوة   قواعد التبين والزواج العريف واالتفاق على فض عرى الزواج، وبناء أسس األ           
والتنازع فيها، وبناء أسس األمومة واألبوة والتنازع فيها يف حالة احلمل بدعم مـن الطـب            

وإبرام العقود الزواجية وتدابري احلماية من العنف املرتيل جمرد . األحيائي واالحتفاظ هبذا احلمل   
ويف أوسـاط   بعض أمثلة ملا تسبب إدخال العمل به من قيام مناقشات يف الـدوائر املهنيـة                

اجلمهور بشكل عام، ويرجع ذلك يف املقام األول إىل مربرات إدخاهلا واآلثار الـيت يـراد                
  .إجنازها من تطبيقها، عالوة على إمكانية إساءة استخدام احلقوق الوثيقة الصلة

الزواج والعالقات الزواجية، والعالقات يف الـزواج العـريف،         : حيدد قانون األسرة    -٢٨٣
 األطفال والوالدين، والتبين، والكفالة، واحلضانة، واإلعالة، وعالقات امللكيـة    والعالقات بني 

العائلية، واحلماية من العنف املرتيل، واإلجراءات القضائية املتصلة بالعالقات األسرية، واسـم   
ولكل فـرد احلـق يف أن       . وتتمتع األسرة حبماية خاصة من قبل الدولة      ). ١املادة  (الشخص  

    . والزواج اتفاق مشاركة بني امرأة ورجل ينـشئه القـانون         ). ٢املادة  ( العائلية   ُتحترم حياته 
والزوجان متـساويان  . وال ميكن عقد الزواج إال على أساس القبول حبرية بني قريين املستقبل   

). ٢٤املـادة   (وال ميكن لشخص ال تكون إرادته حرة أن يدخل يف عقد زواج             ). ٣املادة  (
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ارة عن اتفاق مشاركة دائم بني امرأة ورجل ال توجد لديهما عوائق حتول             والزواج العريف عب  
والوالدان العرفيان هلما نفس حقوق وواجبات األزواج مبوجب الشروط الـيت           . دون الزواج 

  ).٤املادة (ينص عليها ذلك القانون 
ني  يف الفصل املعنون آثار الزواج، على أن الزوج        ٢وينص قانون األسرة، يف الباب        -٢٨٤

والزوجـان  ). ٢٥املـادة   (ملزمان بالعيش يف شراكة وأن حيترم كل منهما اآلخر ويساعده           
والزوجان ملزمان بأن يؤازر كل منـهما  ). ٢٦املادة (مستقالن يف اختيار عملهما ومهنتهما     

  ).٢٨املادة (اآلخر مبوجب الشروط اليت ينص عليها ذلك القانون 
    عالوة على السن املطلوب لالرتباط بعقـد زواج،        وفيما يتعلق بإجراء عقد الزواج      -٢٨٥

  .ال توجد تعديالت بالنسبة للتقرير األويل
 للبيانات اليت نشرها املكتب اإلحصائي جلمهورية صربيا، فإن متوسط سـن            وفقاًو  -٢٨٦

 ٣٢،٥٧ و  سنة بالنسبة للعـروس    ٢٨،٨٣االرتباط بعقد زواج يف مجهورية صربيا كان يبلغ         
  .٢٠٠٨يس يف عام سنة بالنسبة للعر

فاخلطوبة قاعدة من القانون العـريف      . وال يعترف قانون األسرة بالعرف املتصل باخلطوبة        -٢٨٧
لشىت مجاعات املواطنني الذين يعيشون يف أراضي مجهورية صربيا، ومن مث فإن العادات املتـصلة               

  . املتصل باخلطوبةوال تنص اللوائح الوضعية جلمهورية صربيا على العرف. بعرف اخلطوبة خمتلفة
وُيفسخ الزواج وُيبطل إذا ما مت التعاقد عليه بني شخصني من نفس اجلنس، وإذا مل                 -٢٨٨

  ).٣١املادة (تكن بيانات الزوجني توكيدية، أو إذا مل يتم التعاقد على الزواج أمام املسجل 
قـد الزواجـي   وبالنسبة لعالقات امللكية، ُيدخل قانون األسرة للمرة األوىل مبدأ الع      -٢٨٩

بدون األخذ يف احلسبان باحللول اليت كانت تطرحها قوانني يوغوسالفيا قبل احلرب والـيت              (
  ).تنص على القاعدة اخلاصة باملهر عند عقد الزواج

 وفقاً باتفاق ما    أيضاًوعالقات امللكية العائلية حيكمها القانون، ولكن ميكن تنظيمها           -٢٩٠
وجيوز للزوجني  .  أن تكون ملكية الزوجني مشتركة ومنفصلة      وجيوز). ٩املادة  (هلذا القانون   

 للشروط الـيت    وفقاً) ٢٩املادة  (أن يسويا عالقاهتما املتصلة بامللكية على أساس عقد الزواج          
وينص قانون األسرة على أنه جيوز للزوجني أن حيددا عالقاهتما املتصلة           . ينص عليها القانون  

 املستقبلية بشكل خمتلف إذا ما أدرجا ذلك يف عقد الـزواج            بامللكية بشأن امللكية القائمة أو    
وال تـبني  ). ١٨٨املادة (وجيب إبرام عقد الزواج كتابة وأن يصدق عليه قاض  ). ٢٩املادة  (

ويف حالة بعض اجلماعات مـن      . املمارسة أن الكثري من األزواج يقررون إبرام عقود زواجية        
 للقـانون   وفقـاً ، ف )الروما، والفالتشس ( صربيا   املواطنني الذين يعيشون يف أراضي مجهورية     

العريف، فإن الزوجة ُتفَتدى، أي جتلب الزوجة مهرا إىل العالقة الزوجية رغم أنـه ال توجـد     
  . ماشيئاًبيانات تذكر هذه الظاهرة بطريقة حمددة 
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      حتت عنـوان العالقـات العائليـة،        ٣وينص قانون املساواة بني اجلنسني يف الباب          -٢٩١
    على أن اجلميع متساوون فيما يتعلق باحلياة العائلية بغض النظر عن احلالة العائلية والزواجيـة        

 وفقاًوالزواج والزواج العريف متساويان، واألزواج والقرناء العرفيون متساوون،         ). ٢٦املادة  (
  ).٢٧املادة (لذلك القانون 

  .ول القانونية بالنسبة للتقرير األويلوفيما يتعلق باملرياث، مل حتدث تعديالت يف احلل  -٢٩٢

  العنف املرتيل    

  ٢٤-٢١ و١٤خلتامية للجنة، الفقرات متابعة للتعليقات ا    
 يعرض للخطر سالمة     لقانون املساواة بني اجلنسني، يعد العنف اجلنساين سلوكاً        وفقاً  -٢٩٣

ـ              الوة علـى   البدن أو الصحة النفسية أو سكينة النفس أو يسبب أضرارا مادية للشخص، ع
 ألن مثل هذا السلوك مينع شخص ما من التمتع حبقوقه وحرياته املستندة              خطرياً كونه هتديداً 

  ).١٠ من املادة ٥الفقرة (إىل مبدأ املساواة بني اجلنسني، أو حيد من متتعه هبا 
وال تعتـرب   . ومجيع أفراد األسرة هلم حقوق متساوية يف احلماية من العنف املـرتيل             -٢٩٤
ري والربامج اخلاصة اليت تستهدف ضحايا العنف املرتيل من قبيل التمييز ألهنا تكفل الدعم        التداب

االجتماعي والقانوين وغري ذلك من أشكال الدعم والتعويض وهتدف إىل احلماية من العنف             
املرتيل ويزيل عواقب العنف ويلطف من حدهتا، وتعيني مكان مالئم لضحايا العنف مبا مينـع               

، )البيوت اآلمنـة، إىل آخـره     (ن حق الضحايا يف احلياة بدون التعرض للعنف         العنف ويضم 
وهيئات السلطة العامة ملزمة بالتخطيط للتدابري الرامية       . وجمازاة مقتريف العنف من أجل وقفه     

إىل استثارة وعي اجلمهور باحلاجة إىل منع العنف املرتيل، وتنظيم تلك التـدابري وتنفيـذها               
  ).٢٩املادة (ومتويلها 
) خبصوص األفعال اإلجرامية ضد احلرية اجلنسية     (نة اجلنائية تعديالت    ووأدخلت املد   -٢٩٥

تتصل باألفعال اإلجرامية اخلاصة باالغتصاب وتتمثل يف حقيقة أن مقتـرف ذلـك الفعـل               
وكانت األفعال املشمولة فيما سـبق يف       . اإلجرامي قد يكون رجال أو امرأة على حد سواء        

فعل (املتعلق بارتكاب فاحشة جسيمة تعالَج على أهنا فعل اغتصاب إجرامي           الفعل اإلجرامي   
  ). آخر مساو لالغتصاب

كمـا أن   . وتعمل مجهورية صربيا على إنشاء أسس نظامية ملعاجلة العنف ضد املرأة            -٢٩٦
من بني ما أدخله قانون األسرة تدابري احلماية ضد العنف املرتيل، وهو ما يعين يف املقام األول                 
تدبري إلصدار األوامر بإخالء شقة أو مرتل األسرة، بغض النظر عن احلق يف ملكية العقـار                

وتظهر البيانات اإلحصائية أن اجملرم يف غالبية حاالت العنـف          ). ١٩٨ من املادة    ٢الفقرة  (
املرتيل يبقى يف شقة أو مرتل األسرة، حىت ولو مل يكن ميلك حق امللكية أو احلق يف استخدام                  

ويبني حتليل للقضايا اليت عرضت يف احملاكم بشأن العنف املرتيل يف بلغراد يف . ية املقصودةامللك
 مـن   يف املائـة   ٤٣ أنه مت األمر حبظر املزيد من التحرش يف          ٢٠٠٨ حىت   ٢٠٠٦الفترة من   
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 من القضايا يف حني أنه مت األمـر         يف املائة  ٢٢القضايا وأنه مت حظر الوصول إىل الضحية يف         
  . من القضايايف املائة ١٨ء يف باإلخال
ويف القضايا اخلاصة باحلماية من العنف املرتيل، يتم تطبيق قواعد اإلجراءات املدنيـة               -٢٩٧

 من قانون األسرة بشأن اإلجراءات القـضائية        ١٠اخلاصة، واليت مت حتديد سياقها يف الباب        
  ).٢٨٩-٢٨٣املواد (بالعالقات العائلية املتصلة 
رة العدل بدور هام يف تدريب القضاة واحملامني بصفة عامة، إذ أن التدريب             وتقوم وزا   -٢٩٨

  .املهين هلؤالء املستخدمني جزء من األنشطة اليت تدخل يف نطاق صالحيات وزارة العدل
، كان مركز التدريب القضائي لتدريب القضاة       ٢٠٠٩ديسمرب  /وحىت كانون األول    -٢٩٩

وقد أنشأت وزارة العدل واالحتـاد      .طلع بذلك التدريب  واملدعني العامني وترقيهم املهين يض    
، هبدف كفالة التثقيف املستمر واملتميز للقضاة       ٢٠٠١الصريب للقضاة هذه املؤسسة يف عام       

  .  وحتسني كفاءة أنشطة احملاكم مبا حيقق أكرب الفوائد لليقني القانوين للمواطنني
ت الراميـة إىل حتـسني معـارف        ونظم مركز التدريب القضائي سلسلة من التدريبا        -٣٠٠

وقد أدخل  . املستخدمني يف هيئات الدولة واالرتقاء هبا بغية تنفيذ اللوائح القانونية بشكل أكفأ           
       قانون األسرة ختصصات إجبارية للقضاة الذي يتولون القـضايا اخلاصـة حبقـوق الطفـل               

ربامج وطرائق اكتـساب    ، وبرنامج التخصص منصوص عليه يف القواعد اخلاصة ب        )٢٠٤املادة  (
وتنص القواعـد  . القضاة الذي يفصلون يف قضايا األسرة يف جمال حقوق الطفل ملعارف خاصة        

على أن مركز التدريب القضائي ملزم بأداء وتنظيم التدريب املتعلق باحلصول على الـشهادات              
ق الطفـل،    يف جمـال حقـو      خمصوصاً ويشمل هذا الربنامج تدريباً   ). ١٠املادة  (الوثيقة الصلة   

وتستمر احللقـات   . وعواقب فسخ عرى الزواج والزواج العريف، ورأي الطفل والعنف املرتيل         
ونظرا إىل أن قـانون     .  أيام عمل، يف حني خيصص اليوم السادس لالختبارات        ٥الدراسية ملدة   

 حلقـة   ١٨، فإن مركز التدريب القضائي نظم       ٢٠٠٦يوليه  /األسرة دخل حيز النفاذ يف متوز     
 من مجيع احملـاكم حـصلوا علـى          قاضياً ٥٢٥، حضرها   ٢٠٠٩ أبريل/ان حىت نيس  دراسية

 -  حلقة دراسية ليوم واحد عن موضوع قانون األسرة        ٤٥الشهادات الوثيقة الصلة عالوة على      
  . قاضيا٧٣٥ًاملبادئ، حضرها 

وتـنص  . ٢٠٠٩ديـسمرب   /يف كانون األول   )٥٧(واعتمد قانون األكادميية القضائية     -٣٠١
جية اإلصالح القضائي، وهي قيد التنفيذ، على أن يتحول مركز التدريب القضائي إىل             استراتي

مؤسسة لتدريب القضاة، وعلى أن ُينظَم التدريب األويل والدائم للقضاة واملدعني العـامني،             
ونواب املدعني العامني، ومساعدي القضاة واملدعني العامني واملتدربني بطريقة شاملة، عالوة           

ويتمثل اهلدف مـن    . رات القضائية وإدارات اإلدعاء العام    ااملستخدمني يف اإلد  على تدريب   
إنشاء األكادميية يف املسامهة يف قيام القضاة واملدعني العامني بأداء واجباهتم بـشكل مهـين               

__________ 

 .١٠٤/٢٠٠٩اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد  )٥٧(
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ومستقل وكفء، وأداء املوظفني القضائيني وموظفي اإلدعاء العام لوظائفهم بشكل متـسم            
 من دخول ذلك القانون حيز النفاذ، أداء وظائف         اعتباراًلت األكادميية،   وتو. باخلربة والكفاءة 

  .مركز التدريب القضائي
، نظمت وزارة ٢٠٠٩ أبريل/ حىت نيسان٢٠٠٦يونيه  /ويف خالل الفترة من حزيران      -٣٠٢

 حلقة دراسية ملدة يوم واحد عن       ٧٤العدل، يف إطار قطاع القانون املدين والقانون اجلنائي،         
املتعلقة بإنفاذ القـانون املـدين والقـانون اجلنـائي يف           وانب  اجل - العنف املرتيل "موضوع  
  . ومدع عام ونواهبم قاضيا٩٨٧ً، حضرها "القضايا األسرية/الشؤون
دعني العامني ونواهبم بشأن كيفية معاملة ضحايا العنـف         وقد أُعّد برنامج لتدريب امل      -٣٠٣
العمل بالتدريب املستمر للمدعني العـامني ونـواهبم        ويهدف هذا الربنامج إىل إدخال      . املرتيل

وسيترتب على هذا التـدريب أن      . مبشأن كيفية معاملة ضحايا العنف املرتيل على النحو املالئ        
ويأخذ هذا  . دعم كفاءة ومسؤولية وشفافية عمل املدعني العامني وحتسني قدرهتم على العمل          ت

سيما بـني     املرتيل، وال  التخصصات يف مكافحة العنف   الربنامج يف اعتباره أمهية التعاون املتعدد       
 مع األخصائيني النفسانيني واألخصائيني االجتمـاعيني       أيضاًاملدعني العامني والقضاة، وكذلك     

واألطباء وغريهم من األشخاص املنخرطني يف عملية احلماية، من أجل تفهم هـذه الظـاهرة               
ومن الضروري التنسيق بني أعمال   . بذاهتاالضارة بشكل شامل ومن مجيع أوجهها يف كل حالة          

مجيع األشخاص املعنيني وإقامة التعاون بينهم، أي اهليئات القضائية، واهليئـات واملؤسـسات             
كما سيشمل هذا التدريب دراسات حالة، من أجـل         . الصحية، وهيئات التعليم واالستخدام   

ملساعدات املقدمة إىل الـضحايا،     إعالم املشتركني بالنماذج الناجحة ملكافحة العنف املرتيل وا       
وبالتدابري واألنشطة املضطلع هبا هبدف قمع العنف املرتيل، وخبربات املدعني العـامني ونـواهبم              

كما سيشمل الربنامج قضايا من قبيل االغتـصاب يف         . الذي عاجلوا بالفعل قضايا عنف مرتيل     
، مثل حظر سـبل الوصـول إىل        الزواج، والتخطيط لسالمة الضحايا، وتطبيق التدابري احلمائية      

شخص آخر، وتقييم املخاطر، وضمانات التدخل الكفؤ، أي أقـصر اإلجـراءات القـضائية              
املمكنة، وتقدمي املعونة القانونية للضحايا، ومحاية الشهود، وسلطات الشرطة واإلدعاء العام يف            

  .مقاضاة اجملرمني مبا هلم من اختصاصات يف هذا الشأن
ة اإلقليمية للعمل واالستخدام واملساواة بني اجلنسني، بالتعـاون مـع    وأعدت األمان   -٣٠٤

أمني املظامل اإلقليمي، استراتيجية للحماية من العنف املرتيل وأشكال العنف اجلنساين األخرى            
، اعتمدها جملس منطقة    ٢٠١٢-٢٠٠٨الفترة  يف منطقة فويفودينا املتمتعة باحلكم الذايت يف        

كما حتدد االستراتيجية تدابري    . ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٣كم الذايت يف    فويفودينا املتمتعة باحل  
  :ملنع العنف مت جتميعها يف مخس جماالت منفصلة

إىل مبـادئ عـدم     تستند    عامة تشمل تنفيذ سياسة    يةبري قانونية وسياس  اتد  )أ(  
تحلـيالت  وإجراء ال جبمع البيانات   تتعلق  ؛ وتدابري    ومحايتها التمييز، واحترام حقوق اإلنسان   

  اإلحصاءات والسجالت والوثائق؛ مسك/حفظ، عالوة على والبحوث
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 اقتـصادية   - العام؛ وتدابري اجتماعيـة   تتعلق بتوعية اجلمهور    تدابري وقائية     )ب(  
  ووضع خطط عمل حملية؛

تثقيف ينطوي على تنفيذ دورات تدريبية يف إطار التثقيف العام للمهنيني؛             )ج(  
رقي املهين وإدخال برامج تثقيفية يف التعليم النظـامي لألطفـال           وبرامج تدريب يف إطار الت    

  والشباب؛
احلـصول  العدالة و الوصول إىل   تدابري دعم ومحاية متصلة باالرتقاء بسبل         )د(  

املعونة القانونية ومحاية الضحايا؛ وحتسني سبل احلـصول علـى اخلـدمات الـصحية      على  
لى اخلدمات املتخصصة؛ وحتسني التعاون بني والنفسانية واالجتماعية وحتسني سبل احلصول ع

املؤسسات واملنظمات ووضع برامج إلعادة تأهيل املعتدين، عالوة علـى إجيـاد املـساعدة             
  للمهنيني؛
إىل رصـد القـوانني    اسـتناداً   االستراتيجيةاآلثار، وتنقيحوتقييمها  رصد    )ه(  

  . وتنقيح االستراتيجيةوالربامج والتدابري، عالوة على رصد التنفيذ، وتقييم اآلثار
تنفيذ التـدابري يف     وبدأ   ٢٠٠٨ومت اإلعداد لتنفيذ تلك االستراتيجية يف غضون عام           -٣٠٥

ومن املعتزم أن تشمل التدابري الواردة يف االسـتراتيجية مجيـع           . ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 
     ٢٠٠٩فتـرة مـن     أثناء ال )  بلدية ٤٥(البلديات يف منطقة فويفودينا املتمتعة باحلكم الذايت        

وينطوي تنفيذ التدابري املعنية على زيادة قدرات املهنيات واملهنيني املستخدمني          . ٢٠١١حىت  
يف مراكز الرعاية االجتماعية والشرطة واخلدمات الصحية والتعليم واإلدعاء العام واحملـاكم،            

اعـات الـسكان    عالوة على ممثالت وممثلي املنظمات غري احلكومية واملنظمات اليت متثل مج          
املستضعفني، من أجل كفالة وقاية ومحاية أفضل للنساء من ضحايا العنف، وخباصة النـساء              

، ومت القيـام  ٢٠٠٩فربايـر  /بدأ تنفيذ تلك التدابري يف شباط  وقد  . من اجلماعات املستضعفة  
ـ          .  بلدية ١٢بتدريب املهنيني يف     ة ويتم القيام بأنشطة خاصة من أجل كفالة نظم وقاية ومحاي

من العنف يسهل احلصول عليها وتتسم بالكفاءة والفعالية من خالل إنشاء عمليات منـسقة              
وبغية كفالة سبل احلصول األفضل على املساعدة       . للمؤسسات واملنظمات على الصعيد احمللي    

واحلماية، جيري القيام بأنشطة خاصة لتحسني سبل حصول الضحايا على العدالة واملساعدة            
كل اجتماعات للخرباء وتثقيف القضاة املختصني بالقانون اجلنـائي واملـدين،       القانونية يف ش  

 إلجنـاز ذلـك     واستهدافاً. عالوة على املدعني العامني واحملامني يف مراكز الرفاه االجتماعي        
 بأنشطة لتدعيم القدرات القائمة واستحداث قدرات جديـدة      أيضاًالغرض، فإنه جيرى القيام     

أو اجملانية من خـالل تـدريب       / من املساعدة جمهولة املصدر و     تتمثل يف خدمات متخصصة   
العاملني يف اجملال الطيب على االكتشاف املبكر للعالمات الدالة على العنف، عـالوة علـى               

 املداواة لضحايا العنف، وكذلك تقدمي      - إجراءات الدعم واملساعدة، وإنشاء أعمال املشورة     
  .الرفاه االجتماعياملعونة القانونية اجملانية يف مراكز 
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وخصص اجمللس التنفيذي ملقاطعة فويفودينا املتمتعة باحلكم الذايت أمـواال لتـشييد              -٣٠٦
وقد مت توفري أمـوال     . بيوت آمنة للنساء يف أراضي مقاطعة فويفودينا املتمتعة باحلكم الذايت         

ور حىت احلني من أجل تشييد بيوت آمنة للنساء يف أراضـي بلـديات زرينيـانني وسـومب                
  .وبانتسيفو، إىل جانب البيوت اآلمنة املوجودة يف نويف ساد وسوبوتيكا

وقامت األمانة اإلقليمية للعمل واالستخدام واملساواة بني اجلنسني جبمع بيانات عن             -٣٠٧
حجم وعواقب العنف املرتيل، عالوة على بيانات عن جودة اخلدمات املتخصصة وسـهولة             

ع منهجي ومنتظم للبيانات، يف حني أخذ فريق عامل خاص          احلصول عليها، هبدف القيام جبم    
يعمل على وضع منهجية وبراجمية لالحتفاظ بسجالت شاملة ومعيارية عن حاالت العنـف             
املبلغ عنها، مبا حيترم متاما األحكام اخلاصة حبماية البيانات الشخصية ومبشاركة مـن مجيـع               

املنهجية، ستقوم األمانة اإلقليميـة بتـوفري       وبغية كفالة تطبيق    . املعنيةاملؤسسات واملنظمات   
وينبغي أن يساهم تطبيق هذه املنهجية يف إجياد رصد منتظم لعـدد        . الدعم والتدريب التقنيني  

  . حاالت العنف املسجلة وخدمات جيدة النوعية
بعواقب العنف اجلنساين والعنـف     والوعي العام فيما يتعلق     حتسني املعلومات   وبغية    -٣٠٨

 أنواع املساعدة واخلدمات واملنظمات الـيت تقـدم          من توافرومبا ي عدم مقبوليتهما،   املرتيل و 
املساعدة والدعم للنساء ضحايا العنف، فإن األمانة اإلقليمية للعمل واالستخدام واملساواة بني          

يف كل سنة مواد مطبوعة موجهة إىل النساء ضحايا العنـف بـشأن حقـوق     توفّر  اجلنسني  
لعنف وإجراءات احلماية واإلجراءات القضائية املتصلة بذلك، وأنـواع         الضحايا وعالمات ا  

، تتاح املواد اإلعالميـة املطبوعـة   ٢٠٠٩ومنذ عام . املساعدة وإمكانات احلماية من العنف    
  . بلغات األقليات الوطنية اليت تعيش يف مقاطعة فويفودينا املتمتعة باحلكم الذايتأيضاً
تعاون أُقيم  ام بعدم مقبولية السلوك العنيف والعنف ضد املرأة،         وبغية استثارة الوعي الع     -٣٠٩

خاص مع أعضاء جملس مقاطعة فويفودينا املتمتعة باحلكم الذايت ومع أفراد وسائط اإلعـالم،              
.  بشأن العنف ضد املرأة وجرى إشراكهم يف محالت استثارة الوعي العام           الذين حضروا تدريباً  

  .اجلمهور بالعنف ضد املرأة واحلماية من العنفة لتوعية املقرر تنظيم محالت إعالميومن 
 ما تتبدى مظاهر االمتهان اجلنسي ومجيع أشكال العنف يف شـكل امتـهان       كثرياًو  -٣١٠

وهناك الكـثري مـن     . جنسي طويل األجل يوجهه اآلباء يف كثري من األحيان ضد األمهات          
األعمـام أو   (و األقارب املقـربني     حاالت االمتهان اجلنسي داخل األسرة يرتكبها األمحاء أ       

وال يتم اإلبالغ   . أو أشخاص يف األماكن اجملاورة مباشرة ضد األمهات أو األطفال         ) األخوال
يف عدد معني من حاالت مثل هذا النوع من االمتهان، ويرجع ذلك يف األغلب إىل اخلـشية                 

وف من فقد األطفال أو     من سوء املعاملة البدنية أو اخلوف من عدم التيقن االقتصادي أو اخل           
  .من جراء شكاوى اجملتمع احمللي أو نبذه هلم

واألفعال اإلجرامية يف جمال األفعال اجلنسية غري املشروعة اليت يرتكبـها جمرمـون               -٣١١
     جمهولون ترتكب يف األغلب يف العلن، حيث يستخدم املعتدي يف تلك احلـاالت أمـاكن               
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       لقريبة، واملمرات، وحمطات الباص املنعزلة، وحيثمـا       غري مضاءة بشكل كاف، واملنتزهات ا     
ال يكون هناك مارة وبالتهديد باالعتداء املباشر على احلياة أو اجلسم، وحيث ُيهَدد الشخص              

 ما يـأيت    كثرياًو. املعرض للخطر مبسدس أو سكني أو أداة أخرى، فيتم ارتكاب االغتصاب          
 من طبقات اجتماعية فقرية وليس لديهم عمل أو إقامة مرتكبو األفعال اإلجرامية اآلنفة الذكر    

وهناك عدد جم من املعتدين املنتمني إىل حميطات تعم فيها اجلرمية، عالوة على عدد              . دائمني
ويعمل هؤالء يف غالبية احلاالت على إبراز ثـرائهم فيوجهـون           . ممن هم مقبولني اجتماعيا   

دمون وعودا زائفة، إىل آخره، ليغتنموا الفرصـة        الدعوة إىل نزهة يف سيارة غالية الثمن أو يق        
  .الغتصاب الضحية

ويعمل أعضاء وزارة الداخلية، فيما يقومون به من جهود للقضاء علـى األفعـال                -٣١٢
اإلجرامية يف جمال األفعال اجلنسية غري املشروعة، على التعاون مع املؤسسات الطبية ومراكز             

ومية هبدف تقدمي املعونة الطبيـة الالزمـة للـضحايا          الرفاه االجتماعي واملنظمات غري احلك    
 تاملشاوراومعاونتهم على استعادة التصرف الطبيعي والتغلب على التجربة األليمة من خالل            

  .والدعم وعمليات املداواة النفسانية، واملعونة الطبية والقانونية أو بوضع الضحية يف بيت آمن
كما بدأ إعداد مشروع    ية ملكافحة العنف اجلنساين،      وطن ومن املعتزم إعداد استراتيجية     -٣١٣

ومن املتوقع أن يتم تنفيذ هذا املشروع       . )٥٨(مكافحة العنف املستند إىل اجلنس والعنف اجلنساين      
ويهدف هذا املشروع إىل تدعيم     . خالل فترة ثالث سنوات وأن تقوم حكومة النرويج بتمويله        

ارة العمل والسياسة االجتماعية من أجـل وضـع         قدرة مديرية املساواة بني اجلنسني داخل وز      
وإدخال حلول منهجية يف ميدان العنف املستند إىل اجلنس والعنف اجلنساين، وتدعيم قـدرات              
املؤسسات اليت تعاجل محاية ضحايا العنف، وإنشاء وتطبيق آليات لكفالة توافق األنـشطة مـع             

املشروع إىل تدعيم اإلطار التشريعي يف جمال       ويرمي هذا   . املعايري الدولية املتصلة حبقوق اإلنسان    
محاية ضحايا العنف، ووضع تدابري وبروتوكوالت معيارية بشأن أعمال املؤسـسات الوثيقـة             
الصلة، ووضع نظام متجانس جلمع البيانات عن العنف املستند إىل اجلنس والعنف اجلنـساين،              

 العنف كنموذج للسلوك من     قبوليةواستثارة وعي اجلمهور واملواطنات واملواطنني بشأن عدم م       
  .أجل املسامهة يف خلق بيئة اجتماعية ذات وظيفة وقائية

العنـف  مكافحة   باألنشطة التالية مبوجب مشروع      ٢٠٠٩يوليه  /واضطُلع منذ متوز    -٣١٤
  :اجلنس والعنف اجلنساينالقائم على أساس 

كافـة أحنـاء    مت إعداد استبيان وإرساله إىل مراكز الرفاه االجتمـاعي يف             )أ(  
. مجهورية صربيا من أجل مسح اخلدمات القائمة اليت تقدمها املراكز املعنية بضحايا العنـف             

  وقد أعيدت االستبيانات املستكملة وجيري معاجلتها يف الوقت احلاضر؛

__________ 

 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١ املؤرخ يف 5539/2008 -018استنتاجات حكومة مجهورية صربيا، العدد  )٥٨(
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ومت إقامة تعاون مع املنظمات النسائية غري احلكومية اليت تعاجل قضايا العنف              )ب(  
  لعنف اجلنساين ومؤسسات الدولة الوثيقة الصلة اليت تعاجل هذه القضية؛ املستند إىل اجلنس وا

والتعاقد مع مستشارات ومستشارين للقيام ببحوث عن أفـضل ممارسـات             )ج(  
برامج إعادة تأهيل املعتدين وإعداد استراتيجيات عمل ملعاجلة مرتكيب العنف املستند إىل اجلنس             

مة اليت تقدمها مراكز الرفاه االجتماعي لضحايا العنف        والعنف اجلنساين؛ ومسح اخلدمات القائ    
املستند إىل اجلنس والعنف اجلنساين؛ ووضع مناهج دراسية وتنفيذ دورات تدريب للمعلمـات             

مركز التدريب القضائي جلمهورية صربيا وأكادمييـة الـشرطة         : واملعلمني يف ثالث مؤسسات   
جراء واستمارة موحدين جلمع البيانات عـن       ووكالة املوارد البشرية جلمهورية صربيا؛ ووضع إ      

العنف املستند إىل اجلنس والعنف اجلنساين فيما بني األطراف الوثيقة الصلة؛ ووضع بروتوكول             
عمل يف حالة العنف يف املؤسسات الوثيقة الصلة؛ والقيام بتحليل مقارن لالستراتيجيات ووضع             

لـى مقترحـات بـشأن تعـديالت     مسودة استراتيجية وطنية وإصدار كتاب أبيض حيتوي ع     
للتشريعات القائمة يف ميدان العنف املرتيل؛ واعتماد لوائح تنفيذيـة وبروتوكـوالت حتكـم              
إجراءات الشرطة ومراكز الرفاه االجتماعي واجلهات املقدمة للرعايـة الـصحية والفعاليـات             

  األخرى الوثيقة الصلة حباالت العنف املستند إىل اجلنس والعنف اجلنساين؛
وطرح مسابقة مالية ملنح أموال جلميع الكيانات القانونية مـن أصـحاب              )د(  

املصلحة على الصعيد احمللي مثل مراكز الرفاه االجتماعي واملراكز الـصحية واملؤسـسات             
التعليمية والشرطة واحملاكم ومكاتب اإلدعاء العام ومنظمات اجملتمع املـدين، واجلماعـات            

ها مما يعاجل قضايا العنف املستند إىل اجلنس والعنف اجلنساين،          النسائية ووسائط اإلعالم وغري   
  ومسابقة مالية ملنح أموال للباحثني يف هذا اجملال؛

  ومت ملء استبيان جملس أوروبا بشأن العنف ضد املرأة؛  )ه(  
وشارك فريق املشروع يف املؤمترات املتصلة بالعنف املـستند إىل اجلـنس              )و(  

ل البالد وخارجها، ليمثل مشروع العنف املستند إىل اجلنس والعنف          والعنف اجلنساين يف داخ   
  اجلنساين ومديرية املساواة بني اجلنسني يف وزارة العمل والسياسة االجتماعية؛

، وهو اليوم الدويل للقـضاء علـى        ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥ويف    )ز(  
حة العنف ضد املرأة، واليت مشلت   يوما من األنشطة ملكاف    ١٦التمييز ضد املرأة، انطلقت محلة      

مايدانبيك وليبان وبروكوبلي   ( مدينة يف كافة أحناء صربيا       ١٧ مائدة مستديرة يف     ١٨تنظيم  
ونيتس وإيفانيكا وكروسيفاك ونويف بازار وكيكيندا وبنغوتني وجاغودينـا وكراغوجيفـاك           

ستديرة النهائيـة يف    واملائدة امل ) وبريوت وفابراس وسينتا وكوفوتسيكا وبانتسيفو وبيتسنسي     
 هبدف ربط وحتسني التعاون بـني املؤسـسات         ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١١بلغراد يف   

واملنظمات احمللية اليت تقدم احلماية واملساعدة لضحايا العنف، والنـهوض باملـساواة بـني              
وقد قدمت عروض عديدة عن هذا املشروع جلميع احتادات النـساء           . اجلنسني ووضع املرأة  

مؤسسات الدولة ومنظمات اجملتمع املدين ومجاهري املهنيني (رجال املنتسبة إىل هذا املشروع    وال
  ).ووسائط اإلعالم
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 ٣١ حىت ٢٠٠٨يناير / لبيانات وزارة الداخلية عن الفترة من أول كانون الثاينوفقاًو  -٣١٥
ناصر امتهان  ، واليت تتصل باألفعال اإلجرامية املرتكبة وتشمل ع       ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول 

فعال إجراميـة   وعنف جنسيني، مت الفصل بني أفعال إجرامية معينة ضد احلرية اجلنسية وبني أ            
  :ضد الزواج واألسرة

  الفعل اإلجرامي
 ٣١ -يناير  /أول كانون الثاين  

  ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول
 ٣١ - يناير/أول كانون الثاين  

  ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول
  ١٣٩  ١٦٠  اغتصاب
  ٢٠  ٢٢   شخص ال عون لهاغتصاب

  ٨٣  ٦٣  اغتصاب طفل
  ١٢٠  ١١٥  أفعال جنسية حمظورة

  ٣٣٩٦  ٢٩٨٠  عنف مرتيل

 بشأن كيفيـة    طيب ال لعاملني يف اجملال  بروتوكول موجه إىل ا   "وأعدت وزارة الصحة      -٣١٦
وأوضحت البحوث اليت أجريت يف بالدنـا حـىت    ". معاجلة ومحاية النساء املعرضات للعنف    

املني يف اجملال الطيب ليس لديهم تعليمات وبروتوكوالت رمسية بـشأن كيفيـة             احلني أن الع  
معاجلة النساء الاليت وقعن ضحية العنف وكيفية تنظيم وتنسيق اإلجراءات االجتماعية مـن             

اجات املدركة ووجه وقد أعد هذا الربوتوكول بسبب تلك احل. أجل تقدمي املساعدات الوافية 
وحيـدد الربوتوكـول    . لطيب على مجيع مستويات الرعاية الـصحية       يف اجملال ا   إىل العاملني 

 يف اجملال الطيب وأدوارهم املتصلة مبنع العنف ضـد املـرأة            العاملوناإلجراءات اليت يقوم هبا     
  . دقيقاًوعالجه حتديداً

        


