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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
  املرأةالتمييز ضد

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثالثة واخلمسون

  ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ١٦-١

  يف التقارير الدوريةيف سياق النظر قائمة القضايا واألسئلة     

  ياصرب    
نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثاين والثالث               

  ).CEDAW/C/SRB/2-3(املقدم من صربيا 

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    
يرجى تقدمي معلومات عن القضايا املرفوعة أمام احملاكم اليت احتج فيها أفراد بأحكام               -١

والدعاوى اليت تطالب   إجراءات احملاكمة   مباشرة يف    طبقت أو أُشري إليها بصورة       أواالتفاقية  
فيها املرأة حبقوقها يف احملاكم من خالل االحتجاج بأحكام تتعلق بعدم التمييز ضـد املـرأة                

ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عـن الـشكاوى        . واملساواة بني اجلنسني يف التشريع الداخلي     
ني املظامل املعين باملساواة بني اجلنسني من جانب املرأة يف قضايا يزعم فيها             املقدمة إىل نائب أم   

  .حدوث متييز باالستناد إىل اجلنس ونوعه
ويرجى تقدمي معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ أحكام قـانون املـساواة بـني                 -٢

اعيـة،  واليات ومهام ومسؤوليات وزارة العمـل والـسياسة االجتم        حيّدد  اجلنسني، الذي   
. ومديريتها املعنية باملساواة بني اجلنسني واآلليات املؤسسية احمللية املعنية باملساواة بني اجلنسني           

ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن املوارد املالية والبشرية املتاحة هلـذه اآلليـات املؤسـسية               
سـتراتيجية  الوكذلك عن خمصصات ميزانية الدولة الطرف لتنفيذ القانون أعاله ولتنفيـذ ا           

ويرجى تزويد اللجنة بالنسخة    . الوطنية لتحسني وضع املرأة والنهوض باملساواة بني اجلنسني       
  . اإلنكليزية لقانون املساواة بني اجلنسني، إذا كانت متاحة
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  التدابري املؤقتة اخلاصة    
يشري التقرير بوجه عام إىل تدابري خاصة مؤقتة ترمي إىل زيـادة توظيـف املـرأة يف                   -٣
تحقيق التوازن بني اجلنسني    ل وكذلك إىل تدابري     ،املناصب االنتخابية  اخلاص ومتثيلها يف   لقطاعا

 ١٣٩ علـى    ١٣٥ ومـن    ١٣٣ و ١٣٢ و ٩٨الفقـرات   (لتمثيل صربيا   يف الوفود اليت ُتعني     
يرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت الدولة الطرف قد اختذت خطوات إضافية العتماد             . *)١٤٤و

ة ترمي إىل زيادة مشاركة املرأة من اجملموعات احملرومة مثل الروما والنـساء             تدابري خاصة مؤقت  
  .، يف سوق العمل، ويف مناصب صنع القرارات اإلعاقةوذ

  القوالب النمطية واملمارسات الضارة    
 من تقريرها بأن اآلراء التقليدية بـشأن        ١٠٥ و ١٠٠تسلم الدولة الطرف يف الفقرتني        -٤

يزال مشكلة يف وسائط      ال وأن التمييز ضد املرأة   سائدة حىت اآلن     اجملتمع   دور املرأة ووضعها يف   
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتغيري األدوار النمطيـة الـسلبية للمـرأة،              . اإلعالم
، CEDAW/C/SCG/CO/1(النحو الذي أوصت به اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية الـسابقة            على
 من قانون املساواة بـني      ٤١ ضاً تقدمي معلومات عن تنفيذ أحكام املادة      ويرجى أي ). ٢٠ الفقرة

  .  من التقرير١٠٣اجلنسني املشار إليه يف الفقرة 

  العنف ضد املرأة    
بشأن العنف املـرتيل    يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن اجلهود املبذولة العتماد قانون            -٥

 وقانون األسرة، وفقاً للمالحظـات اخلتاميـة      األحكام الواردة حالياً يف القانون اجلنائي     يكرس  
ويرجى أيضاً تقدمي معلومات حمدثة عن      ). ٢٢، الفقرة   CEDAW/C/SCG/CO/1(السابقة للجنة   
ستراتيجية وطنية ملكافحة العنف اجلنساين وعن تنفيذ مشروع مكافحـة العنـف     اعملية إعداد   

  . من التقرير٣١٤ و٣١٣لفقرتني اجلنس والعنف اجلنساين املشار إليه يف القائم على أساس ا
 من التقرير، إىل إحراز تقدم يف مجع بيانات عـن حجـم             ٣٠٧وُيشار، يف الفقرة      -٦

يرجى تقدمي معلومات عن    . وعواقب العنف املرتيل، وال سيما يف املقاطعة املستقلة فوجفودينا        
 والعنـف   الوطين، مبا يف ذلك العنف اجلنـسي      عدد حاالت العنف اجلنساين، على املستوى       

مقاضـاة وإدانـة اجلنـاة    اليت متـت فيهـا   االت ، والعالقة بني الضحية واجلاين واحل     املرتيل
املفروضة عليهم، وكذلك سبل االنتصاف مبا يف ذلـك التعـويض املقـدم إىل               واجلزاءات
اإلشارة إىل التدابري املعمول هبا للقيام بصورة منهجية ومنتظمة جبمع وحتليل            يرجى. الضحايا

نات واملعلومات بشأن مجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك املـضايقة اجلنـسية                البيا
  .والعنف املرتيل، على املستوى الوطين

__________ 

ما مل يشر إىل خالف ذلك، فإن أرقام الفقرات تشري إىل التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثاين والثالـث                    *  
 ).CEDAW/C/SRB/2-3(لطرف للدولة ا
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  االجتار واالستغالل يف البغاء    
 من التقرير، اعتمدت الدولة الطرف خطة عمل وطنية ملكافحـة           ١٢٢وفقاً للفقرة     -٧

معلومات عن النتائج احملرزة، واإلشـارة إىل       يرجى تقدمي   ). ٢٠١١-٢٠٠٩(االجتار بالبشر   
إذا كان قد مت إنشاء آلية لرصد وتقييم فعالية خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبـشر        ما
ستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر، على النحو الذي أوصـت بـه اللجنـة يف               الوا

يرجى أيضاً اإلشارة إىل    ). ٢٦فقرة  ، ال CEDAW/C/SCG/CO/1(مالحظاهتا اخلتامية السابقة    
مـساعدة  يف الطريقة اليت تتبعها الدولة الطرف للتعاون مع منظمات اجملتمع املدين املتخصصة         

  . الدعم املايل لرباجمهاوإىل أي مدى يقدم املرأة ضحية االجتار 

  املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة    
فإن النساء الصربيات ممثالت يف املناصب العليا لصنع         من التقرير،    ١٤٣وفقاً للفقرة     -٨

من األقليـات،   من النسوة مبن فيهن النسوة      يرجى تقدمي بيانات توضح النسبة املئوية       . القرار
 يف هيئـات    ولة على مجيع املـستويات ومـشاركتهن       مناصب إدارية يف الد    نتشغلالالئي  

   .استشارية وغريها من اهليئات اليت تنشئها احلكومة
 من قانون املساواة بني اجلنسني، األحزاب       ٣٥املادة  تلزم  ووفقاً للمعلومات الواردة،      -٩

اعتماد خطط تتضمن تدابري خاصة ترمي إىل النهوض        بالسياسية والنقابات وفروع اجلمعيات     
يرجـى تقـدمي   . بتمثيل املرأة والرجل على قدم املساواة يف هيئاهتا الداخلية لـصنع القـرار          

  .ن اعتماد مثل هذه اخلطط وكذلك عن اآلليات املستخدمة لقياس فعاليتهامعلومات ع
إعداد خطة عمـل    جيري   من التقرير، تشري الدولة الطرف إىل أنه         ١٤٢ويف الفقرة     -١٠

يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن حالـة       ). ٢٠٠٠(١٣٢٥وطنية لتنفيذ قرار جملس األمن      
هدافها وأولوياهتا، واإلطار الزمين إلجنازها، ودور خطة العمل الوطنية هذه واإلشارة إىل أهم أ   

خطة العمل وتنفيذها واآللية القائمة لتنسيق ورصـد         املنظمات غري احلكومية يف عملية إعداد     
  .وتقييم تنفيذها

  التعليم    
يرجى تقدمي بيانات حمدثة ومصنفة حبسب اجلنس والعمر واألصل اإلثين واألقـاليم              -١١

سـيما يف التعلـيم      ات من الدراسة يف مجيع مستويات التعليم وال       عن معدالت تسرب الفتي   
ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن وصول اجملموعات احملرومة من النساء والفتيات           . االبتدائي

املرأة الريفية والالجئات والنساء املشردات داخلياً ونساء الروما وفتياهتا وكـذلك املـرأة             ك
  . تعليمإىل ال ،ذوات اإلعاقةوالفتيات 
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يرجى تقدمي بيانات عن اخليارات املهنية واألكادميية املتاحة أمام املرأة والرجل علـى     -١٢
 مجيع مستويات التعليم ووصف اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز تنـوع اخليـارات             

  . لرجلاملهنية املتاحة للمرأة ولالتعليمية و

  العمل    
 من تقريرها إىل تعرض املرأة احلامـل        ٢٠٥ و ١٨٣ تشري الدولة الطرف يف الفقرتني      -١٣

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتشجيع املـرأة  . واألمهات للتمييز يف قطاع العمل  
يرجـى  .  من االتفاقية  ١١على التماس االنتصاف فيما يتعلق بانتهاك حقوقها، مبوجب املادة          

تحقيـق تـوازن بـني      للرعاة ب ح للوالدين و  أيضاً تقدمي معلومات عن التدابري املنفذة للسما      
العمل والتشجيع على تقاسم مسؤوليات األسرة بني الوالـدين      التزامات  ة و يلتزامات األسر اال

  .بشكل يقوم على املساواة
وفقاً للتقرير، فإن عدد النساء العامالت يف وظائف متدنيـة األجـور، يف تزايـد،                 -١٤
ُيقّيم وأن املرأة ممثلـة بـشكل أقـل      الترف به أو أنهالعمل الذي تقوم به املرأة غري مع   وأن
 ٢٠٤الفقرة  (اع اخلاص   ناصب اإلدارية ومناصب صنع القرار يف القط      املمن الرجل يف     بكثري

ذة لضمان وصول املـرأة     يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخ     ). ٢١٠ و ٢٠٩والفقرتان  
ة العزل األفقي والعمودي يف سـوق        مع الرجل إىل الوظائف اإلدارية ومعاجل      بشكل متساوٍ 

يرجى أيضاً اإلشارة إىل ما إذا كانت هناك أية مبادرات خمطط هلا ترمي إىل تنفيـذ                . العمل
  . القيمةةتساوياملعمال األمبدأ تساوي األجور عن 

  الصحة    
 من تقريرها، إىل أن النتائج الطويلـة        ٢٣٥ و ٢٣٣تشري الدولة الطرف يف الفقرتني        -١٥

الفجوة يف تتمثل يف تضييق   ربنامج الوطين للرعاية الصحية للنساء واألطفال والشباب        األجل لل 
على صعيد  الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية واالستفادة منها بني املناطق الريفية واملدن،            

 .املقاطعات اإلدارية، وبني املرأة والرجل، وفيما يتعلق اجملموعات احملرومـة مـن الـسكان             
.  معلومات مفّصلة عن الربامج واملبادرات القائمة اهلادفة إىل حتقيق هذه النتـائج            توفري ُيرجى

  .رجى أيضاً بيان كيفية رصد وتقييم فعالية تلك الربامج واملبادراتوُي
  من التقرير، فإن النسبة املئوية للنساء يف سن اإلجنـاب الـاليت            ٢٢٧ووفقاً للفقرة     -١٦

 األسرة منخفـضة    مستفدن من خدمات تنظي   ينسائية و فحوص الوقاية من األمراض ال    جيرين  
يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن سبب تدين مستوى االستفادة مـن مثـل هـذه               . للغاية

اخلدمات وعن مبادرات التوعية القائمة لزيادة االستفادة والتصدي لصحة املـرأة اجلنـسية             
إذا كانت املناهج ما شارة إىل ويرجى أيضاً اإل. واإلجنابية وحقوقها، مبا يف ذلك تنظيم األسرة      

تتضمن يف مجيع املستويات موضوع التثقيف يف جمال الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة              الدراسية
  . واحلقوق املتصلة هبا
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  املرأة الريفية    
بـني  مساواة    ال  من تقريرها بوجود   ٢٥٧ و ٢٥٥تسلم الدولة الطرف يف الفقرتني        -١٧

يرجى بيـان أثـر هـذه       . علق مبستوى املعيشة والعمل   السكان الريفيني واحلضريني فيما يت    
على املرأة الريفية مبا يف ذلك املرأة املسنة والطريقة اليت اُتبعت ملعاجلتها لـضمان              الالمساواة  

وتـسلم  . الصغريةوالقروض  وصول املرأة الريفية بشكل متساوٍ إىل الصحة والتعليم والعمل          
بفعل الواقع، ضد املـرأة      ريرها، باستمرار التمييز،   من تق  ٢٦٤الدولة الطرف أيضاً يف الفقرة      

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتغيري األمناط التقليدية         . الريفية فيما يتعلق بامللكية   
الذكر على سندات امللكية واإلشارة إىل اجلهـود الـيت          الزوج  واالجتماعية اليت يسيطر فيها     

  . ملطالبة حبقوقها، مثل احلق يف امللكيةبذلت إلعالم املرأة ومتكينها من ا

  فئات النساء احملرومات    
 من التقرير إىل أن الالجئات واملشردات داخلياً تواجهن مشاكل          ٧٣يشار يف الفقرة      -١٨

خمتلف مناحي ألوضاعهن يف نظامي تتعلق حبماية حقوقهن، بسبب عدم إجراء رصد حكومي        
يرجى تقدمي معلومات عن حالـة      . عن هذه اجملموعات  بيانات  الاحلياة االجتماعية والنقص يف     

داخلياً الذي وضع يف     املشردينستراتيجية الوطنية املنقحة للبت يف قضايا الالجئني و       المشروع ا 
يرجـى أيـضاً تقـدمي      .  من التقرير  ٧٦، واملشار إليه يف الفقرة      ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 

  . داخلياًاملشردينالالجئني وعن معلومات عن اجلهود املبذولة جلمع بيانات عن 

  الزواج والعالقات األسرية    
 يزال معمـوالً   ال من التقرير إىل أن الزواج املبكر ٧١تشري الدولة الطرف يف الفقرة        -١٩

ووفقاً للمالحظـات اخلتاميـة الـسابقة للجنـة         . روماطائفة ال به يف البلد، وال سيما بني       
)CEDAW/C/SCG/CO/1   تقدمي معلومات عن كيفيـة تطبيـق الـسن         يرجى  ) ٣٦، الفقرة

يرجى أيضاً تقدمي معلومات مفصلة عـن التـدابري         .  عاماً ١٨  بالقانونية الدنيا للزواج احملدد     
املتخذة لبث الوعي يف مجيع أحناء البالد بشأن اآلثار السلبية للزواج املبكر على متتـع املـرأة              

  . والتعليمإلنسان وال سيما احلق يف الصحةهلا من حقوق ا مبا

   من االتفاقية٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة     
مـن   ٢٠ مـن املـادة      ١يرجى بيان التقدم احملرز فيما يتعلق بقبول تعديل الفقرة            -٢٠

  .االتفاقية

        


