
 

(A)   GE.12-44576    280912    221012 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثالثة واخلمسون

  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩-١

قارير يتعلق بالنظر يف الت    فيماقائمة القضايا واألسئلة املطروحة         
  صربيا: الدورية

  إضافة    

            ردود صربيا على قائمة القضايا اليت ينبغـي تناوهلـا عنـد النظـر                 
ــث    ــاين والثال ــدوريني الث ــرين ال ــامع للتقري ــر اجل يف التقري

)CEDAW/C/SRB/2-3(* ** ***  

__________ 

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  
وفقاً للمعلومات احملالة إىل الدول األطراف بشأن جتهيز تقاريرها، مل ُتحرَّر هذه الوثيقة رمسياً قبل إرسـاهلا                   **  

 .إىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمم املتحدة
 .كن االطالع على املرفقات يف ملفات األمانة العامةمي  ***  

 
 CEDAW/C/SRB/Q/2-3/Add.1  األمم املتحدة 

 
  Distr.: General 

6 August 2012 
Arabic 
Original: English 



CEDAW/C/SRB/Q/2-3/Add.1 

GE.12-44576 2 

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    

  )CEDAW/C/SRB/2-3( من قائمة القضايا ١الردود على القضايا املطروحة يف الفقرة     
حمـاكم  قدمت  ، التابعة حملكمة النقض العليا،      شعبة السوابق القضائية  بناء على طلب      -١

قضايا احتج فيها   مل تسجل   احملاكم املختصة مبسائل االستئناف     تفيد أن   االستئناف معلومات   
، املـشار إليهـا أدنـاه       "رأةاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد امل       "أفراد بأحكام   

 عن ذلـك،    وفضالً. بشكل مباشر أو أُشري إليها    حكام  طبقت فيها هذه األ   ، أو   "االتفاقية"  ب
ز ضـد املـرأة   يتوجد قضايا طالبت فيها املرأة حبقوقها حمتجة باألحكام املتعلقة بعدم التمي          ال

  . وباملساواة بني اجلنسني
العنف حاالت   عن   اً خاص اًملساواة بني اجلنسني تقرير   نائب أمني املظامل املعين با    أعد  و  -٢

   / حزيـران  ٣٠ إىل   ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١من  املرأة يف الفترة    اليت تعرضت له    العائلي  
املرأة يف احلماية مـن     املسؤولة عن حق    السلطات  تقصري  ، ويكشف التقرير عن     ٢٠١٠ يونيه

التواصل وتبادل املعلومـات يف الوقـت       بشكل رئيسي يف عدم     ويتجلى ذلك   العنف العائلي   
الشرطة، والـوزارات   دوائر  االجتماعية، و اخلدمة  مراكز  يف  املناسب بني السلطات املختصة     

نائب أمـني املظـامل     وقدم  العمل والسياسة االجتماعية، والصحة والتعليم،      بشؤون  املختصة  
ئب أمـني املظـامل املعـين       ناقام  ويف الوقت ذاته،    . اقتراحات حول التدابري الواجب اختاذها    

أو بالتعاون مع منظمـات اجملتمـع املـدين،    /باملساواة بني اجلنسني، سواء بصورة مستقلة و      
يف جمال محاية حقـوق     باختصاصات مكتب أمني املظامل     إعالم املواطنات   هتدف إىل   أنشطة  ب

 حيرك  ملشكوى قدمتها نساء من ضحايا العنف العائلي،         ٢٠وأسفر هذا النشاط عن     . املرأة
، بلـغ   ٢٠١١ ويف عام .  يف حالة واحدة فقط    ئياً إال تلقاقضائية  الدعوى  النائب أمني املظامل    

دعوى النائب أمني املظامل    حيرك   شكوى، ومل    ١١عدد شكاوى العنف العائلي اليت مت تلقيها        
  . إال يف حالة واحدة فقطتلقائياً قضائية ال
عرضهن للتمييز، أي التحـرش هبـن يف        وبلغ عدد الشكاوى املقدمة من نساء إثر ت         -٣

، وثالث شـكاوى يف     ٢٠١٠، وتسع شكاوى يف عام      ٢٠٠٩العمل، مثاين شكاوى يف عام      
الشابات اللوايت : الشاكيات ينتمني يف غالبيتهن إىل الفئات التالية أن  وقد لوحظ   . ٢٠١١عام  

لـهن،  أو مل يتمكّن من االحتفاظ به لدى صاحب عمل بـسبب مح           /مل حيصلن على عمل و    
رغامهن على ترك العمل، والنساء ذوات اإلعاقة اللـوايت         إلواملسنات اللوايت تعرضن للتمييز     

 أو األمهات الاليت يرعني طفـالً /يعجزن عن ممارسة حقهن يف العمل، واألمهات العازبات و        
 لخرباء الطبيني لجلنة  من تقصري   شكوى  : ، قُدمت الشكاوى التالية   ٢٠١٠ويف عام   . إعاقة ذا

 صـياغة   من، وشكوى   عيني امرأة يف وظيفة مهنية، وشكوى من التمييز يف جمال اإلعالم          يف ت 
  . لقب إحدى املتخرجات بصيغة املذكّر
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 نائب أمني املظـامل املعـين       اختصاصالشكاوى لعدم   معظم احلاالت رفضت    ويف    -٤
زالـة  اعتمدت توصية موجزة إل   و. ، أي لعدم ارتكازها على أي أساس      جلنسنيباملساواة بني ا  

عمل مصلحة الضرائب التابعة لوزارة املالية، حيث كان علـى صـاحبات          أوجه التقصري يف    
األعمال التجارية، أثناء إجازة األمومة، دفع اشتراكات الضمان االجتماعي املستحقة علـى            

اً وبالتايل، مل يكن وضع صاحبات املشاريع اخلاصة مـساوي        . الذين يعملون حلساهبم اخلاص   
فأوصيت مصلحة الضرائب بإلغاء مجيع القرارات املعتمدة حـىت         . ت املوظفات لوضع العامال 

   .)١(، وبالتايل بعدم اعتماد مثل هذه القرارات يف املستقبل٢٠١٠عام 
 شكوى متصلة بالعنف العائلي،     ٢٠، أودعت   ٢٠١٢مارس  / آذار ٣٠وحىت تاريخ     -٥

  .مرافق الرعاية االجتماعيةوالتحرش يف العمل، والصعوبات اليت تعيق إيداع املسنات يف 
 من جمموع عدد الـشكاوى إىل        يف املائة  ٤٧,٤٧، قدمت النساء    ٢٠١٠ويف عام     -٦

 من هـذه     يف املائة  ٥هيئة مفوض شؤون املساواة، وبلغت حاالت التمييز القائم على اجلنس           
 من الشكاوى وبلغت نسبة حاالت       يف املائة  ٤٥,٩، قدمت النساء    ٢٠١١ويف عام   . النسبة

 من هذا العدد، ونسبة حاالت التمييز على أساس          يف املائة  ٢٥,٩٦تمييز القائم على اجلنس     ال
  .  يف املائة٣,٥٤نوع اجلنس 

   من قائمة القضايا٢الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
" كتاب القواعـد  : "اعتمدت وزارة العمل والسياسة االجتماعية قانونني فرعيني مها         -٧

 حيث احملتوى والشكل، كيفية تقدمي اخلطة املتعلقة بالتدابري الرامية إىل القضاء       الذي حيدد، من  
على أوجه التفاوت يف التمثيل اجلنساين أو التخفيف منها، والتقرير السنوي بشأن تنفيذ هذه              

 ٥٠املوجه إىل أرباب العمل، من النساء والرجال، الذين يستخدمون أكثـر مـن               )٢(اخلطة
اخلاص بالسجالت والوثائق املتعلقة باألحكام القضائية النهائيـة        " قواعدكتاب ال " و اً،شخص

 وتتحمل املديرية املعنية    .)٣(الصادرة يف جمال احلماية من التمييز القائم على أساس نوع اجلنس          
باملساواة بني اجلنسني داخل وزارة العمل والسياسة االجتماعية مـسؤولية مراقبـة تطبيـق              

  . ذه الوثائقاألحكام الواردة يف ه
، اعتمدت احلكومة، بناء على اقتـراح مـن وزارة العمـل    ٢٠١٢-٢٠١٠ويف الفترة    -٨

خطة العمل الرامية إىل تنفيذ     "والسياسة االجتماعية اليت تضم املديرية املعنية باملساواة بني اجلنسني،          
، )٤("٢٠١٥-٢٠١٠استراتيجية وطنية لتحسني وضع املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني للفتـرة            

"  الصادر عن جملس األمن التـابع لألمـم املتحـدة          ١٣٢٥خطة العمل الوطنية لتنفيذ القرار      "و
__________ 

 .٢٠١١ هيوني/ حزيران٦ واملؤرخة ٢٥٩٩/١٠-١٧ رقم نائب أمني املظاملالتوصية الصادرة عن  )١(
 .٨٩/١٠اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد  )٢(
 .٩٨/١٠اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد  )٣(
 .٦٧/١٠دد اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، الع )٤(
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االستراتيجية الوطنيـة   "، و )"٢٠١٥-٢٠١٠( )٥(املرأة والسالم واألمن يف مجهورية صربيا     " بشأن
ـ  .)٦("ومكافحة العنف املمارس ضد املرأة داخل األسرة ويف العالقات احلميمـة           ملنع اركت  وش

اتفاقية جملـس أوروبـا     "املعنية باملساواة بني اجلنسني، حبضور ممثليها املهنيني، يف صياغة           املديرية
، اليت تولته اللجان املختصة التابعـة للمجلـس،         "ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املرتيل      ملنع
 وتـستخدم املديريـة   .بدأت املديرية إجراءات التوقيع على هذه االتفاقية مع مجهورية صربيا      كما

 دينار  ٥ ٠٩٣ ٠٠٠,٠٠سبعة موظفني يقومون بأنشطة متوَّل من موارد خمصصة هلا بلغت قيمتها            
  .٢٠١١صريب يف عام 

ئة هيئة حملية تعمل يف جمال املـساواة بـني          اوتضم اليوم مجهورية صربيا أكثر من م        -٩
ـ اً   موظف ٢٠عن    ، فضالً )جمالس، وجلان، وإىل ما هنالك    (اجلنسني   شتغلون علـى قـضية     ي
ومتلك بعض الوحدات احمللية املتمتعة باحلكم الـذايت هيئـات معنيـة      . بني اجلنسني  املساواة

. عن شخص مسؤول عن معاجلة قضايا املساواة بني اجلنـسني           باملساواة بني اجلنسني فضالً   
ت عـن   وتقوم املديرية املعنية باملساواة بني اجلنسني، على حنو منتظم، بتحديث ونشر بيانـا            

 يف خانـة    www.gendernet.rsيف هذا اجملال على موقعها اإللكتروين       اً  اآلليات املستخدمة حملي  
وباإلضافة إىل ذلك، قامت املديرية املعنية باملساواة بني اجلنسني،         ". اآلليات احمللية  - اآلليات"

يـة املعنيـة    اهليئات احملل ، بتنظيم اجتماع مائدة مستديرة حتت عنوان        ٢٠١١أبريل  /يف نيسان 
، من أجل التعريف مبمثلي وممثالت الوحدات احمللية املتمتعة بـاحلكم           باملساواة بني اجلنسني  

الذايت، وعرض التزاماهتم بشأن إنشاء هيئة معنية باملساواة بني اجلنسني يف جمتمعاهتم احملليـة              
حتت اً  وطني اً، نظمت املديرية مؤمتر   ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول  ). املدن والبلديات  يف(

، كما اسُتحدثت شبكة من املدرِّبني واملدربات املتخصـصني يف          "املساواة تبدأ حملياً  "عنوان  
جمال املساواة بني اجلنسني واملرتبطني بالوحدات احمللية املتمتعة باحلكم الذايت أي املـرتبطني             

ميـة متواصـلة،   ودأبت املديرية على توظيف األموال إلجـراء دورات تعلي  . باآلليات احمللية 
وبالتايل، أعلنت عن مسابقة إلنشاء نواٍد إلكترونية يف املناطق الريفية واملناطق احلضرية الفرعية 

برنامج "، وذلك يف إطار     ٢٠١٢يناير  /للوحدات احمللية املتمتعة باحلكم الذايت يف كانون الثاين       
تعزيـز املـساواة بـني    تنفيذ أولويات خطة العمل الوطنية الرامية إىل حتسني وضع املـرأة و    

وُيلزم أحد الشروط احملددة يف وثائق املسابقة الوحدات احمللية املتمتعـة بـاحلكم             . "اجلنسني
وتبلغ القيمة اإلمجالية ملشروع إنشاء نواد      . الذايت على إنشاء هيئة معنية باملساواة بني اجلنسني       

 حتظى بـه اهليئـات      وباإلضافة إىل ما  .  يورو ٧٠ ٠٠٠,٠٠إلكترونية يف مخس مدن صربية      
باملوارد البـشرية الـيت     اً  احمللية املعنية باملساواة بني اجلنسني من موارد مالية، فإهنا تتمتع أيض          

  ".الفريق املعين بتعزيز املساواة بني اجلنسني"تزودها هبا املديرية من 
  .)٧(للقانون اخلاص باملساواة بني اجلنسنيالنص اإلنكليزي وأرفقت هبذا التقرير   -١٠

__________ 

 .١٠٢/١٠اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد  )٥(
 .٢٧/١١اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد  )٦(
 .١٠٤/٠٩اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد  )٧(
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  التدابري اخلاصة املؤقتة    

   من قائمة القضايا٣رة الرد على القضايا املطروحة يف الفق    
تنفيذ التدابري  عامة هدفها   دعوات   دائرة التوظيف الوطنية، يف مطلع كل عام،         تصدر  -١١

لفئات اليت من الـصعب تـشغيلها والفئـات    ليف سياسة العمالة، مع إعطاء األولوية الفعالة  
  . سوق العملالضعيفة يف

عدد األشخاص 
املشمولني يف اإلجراءات 

 ٢٠١١ عام يف

عدد األشخاص املنتمني إىل 
الفئة اليت يصعب تشغيلها 
والفئة الضعيفة يف سوق 
 العمل، واملشمولني بالتدابري

عدد األشخاص 
ذوي اإلعاقة 

 املشمولني بالتدابري

عدد األشخاص 
املنتمني إىل الروما 
 واملشمولني بالتدابري

التدابري الفعالـة لـسياسة العمالـة يف        
العدد اإلمجايل لألشـخاص     (٢٠١١ عام

املشمولني بالتدبري هـو حاصـل مجـع        
التـدبري  /األشخاص املشمولني بالربنامج  

على أساس مجيع الدعوات العامة ومصادر 
ــصة    ــوال املخص ــل أو األم التموي

  النساء موعاجمل النساء اجملموع النساء اجملموع النساء اجملموع للمشروعات
 -التدريب على البحث الفعال عن عمل       

 "١تعب"
٤٢١ ١٥٠ ١ ٧٢٠ ١٣ ١٧٧ ٢٢ ٣١٢ ٢٠ ٤٣٩ ٣٥ 

 ٧٦ ١٦٩ ٥٣٩ ١ ١٦٢ ٢ ٤٥٥ ٢ ٥٣٠ ٣ "تعب"نادي 

١٨٣ ٣٤٠ 

 للرومـا الدورات التدريبية التحفيزيـة     
  العاطلني عن العمل

/ / / / / / ٦٦٣  ٥٤٥ ١ 

 -الذات   على   الكفاءة الذاتية التدريب على   
 "٢تعب"

٩٨ ١٢٩ ١٠٨ ١ ٤٦٠ ١ ٦٤٤ ١ ١٦٦ ٢ / / 

 ٢٣١ ٧١٦ ٩٢٦ ٥٦٩ ٢ ٨٣٠ ١٥ ١٧٨ ٣٠ ٠٦٩ ٢٤ ٦٨٧ ٤٥ معارض العمالة

 ٦ ١٢ ٧٨١ ٥ ٧٤٠ ١٠ ٨٦٢ ٥ ٨٥٢ ١٠ برامج التطوع والتدريب الداخلي

 ١٢ ٤٨ ٥١٣ ٤ ٦١٥ ٦ ٥٨٤ ٤ ٧٣٨ ٦ برنامج املمارسة املهنية

 ٩٢ ٢٦٣ ٨٣١ ١ ٥٠٦ ٣ ٩٦٣ ١ ٨٦٥ ٣  عملالتدريب املتعلق بسوق ال

  

 ٣٦ ٨٨ صفر ١ ٨١٠ ٢٩٢ ١ ٠٤١ ١ ٦٠٥ ١ التدريب بناء على طلب أصحاب العمل

 ٢٤٤ ٤٤١ / / / / / / التعليم األساسي الوظيفي

املـشروعات  التعليمية لتنظـيم    الربامج  
 التجارية

٧٨ ٢٤٧ ١٢٣ ٣٠٨ ٦٣٨ ٣ ٠٩٦ ٩ ٨٠٤ ٤ ٠٠٦ ١٢ 

 ١٤ ٤٠ ٦٦ ٢٠١ ٩٥١ ٢٦٥ ٢ ٥٨٠ ١ ٠٠٤ ٤ املني حلساهبم اخلاصاإلعانات لألشخاص الع

 ٣ ٧ ١٠٣ ٣٠٤ ٨٣٩ ٢ ٧٧٨ ٥ ٤٥٢ ٣ ٢١٨ ٧ بغية فتح وجتهيز أماكن عمل جديدة

 ٦٣ ٢٨٧ ٧٦١ ٤١٨ ١ ٧٠١ ٢ ٥٥٧ ٦ ٦٨٣ ٢ ٥٥٧ ٦ األشغال العامة

برامج للحث على توظيف األشخاص ذوي      
  الداعمة لذلكالتدابرياإلعاقة وتشجيع 

٣٠٥ / / ... ٣٠٥ ... / / 

 ٥١٥ ١ ٧١١ ٣ ٦٨٤ ٢ ٨٧٧ ٦ ٢٦١ ٥٥ ٨٢٦ ١٠١ ٤٤٩ ٧٤ ٩٧٢ ١٣٩ اجملموع  

ل، من املهم أن نـشري إىل أنـه قـد مت يف             وباإلضافة إىل البيانات الواردة يف اجلدو       -١٢
 ١٤ ٧٢٢فرة، وُوضعت خطة فردية لتشغيل ما جمموعه        ا تقييم فرص العمل املتو    ٢٠١١ عام

 ٢ ٧٦٠ امرأة من بني     ١ ٠٢٢وجهت  وكذلك،  .  امرأة ٦ ٤٨٦ومن بينهم    من الروما شخصاً  
 فـتم بـذلك     إىل أرباب العمل الذين أعربوا عن حاجتهم إىل عـاملني،          من الروما شخصاً  
  . امرأة٧١٥ومن بينهم  من الروماشخصاً  ١ ٩٣٥ توظيف
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تقدمي إعانات إىل من يـوّد منـهم        للروما ل عامة  وجهت دعوات   ،  ٢٠١٠ويف عام     -١٣
العمل حلسابه اخلاص، ومنح إعانات إىل أرباب العمل الراغبني يف فتح أماكن عمل جديـدة               

  .العاطلني عن العملالروما ويف توظيف 
تقدمي اإلعانات ملن يوّد العمل حلسابه اخلـاص، وإىل         لالعامة  الدعوات  جانب  وإىل    -١٤

تقدمي عـروض    ٢٠١١، مت يف عام     الرومامنح اإلعانات ألرباب العمل الراغبني يف توظيف        
اإلعانات ملن يود منهم العمل حلـسابه اخلـاص،   لتخصيص خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة    

 يف فتح أماكن عمل جديدة ويف توظيف األشـخاص        ومنح اإلعانات ألرباب العمل الراغبني    
إىل اخلربة  ذوي اإلعاقة، وإعطاء إعانات أجور مقابل توظيف أشخاص ذوي إعاقة يفتقرون            

ـ اً  أجور أولئك الذين يقّدمون يف أماكن العمل دعم       سداد  املهنية؛ و  لألشـخاص ذوي  اً  مهني
تـشغيل  متطلبـات   لعمل مع   مكان ا لتكييف  تكاليف معقولة   سداد  اإلعاقة، وتقدمي طلبات    

.  اإلعاقـة  وشغال عامة يشارك فيها األشخاص ذو     األشخاص ذوي اإلعاقة؛ وتنظيم تنفيذ أ     
  .عامة للغجر واألشخاص ذوي اإلعاقةدعوات  ٢٠١٢يف عام وجهت و

ـ - الرومــااألشـخاص املنتمـون إىل     -١٥                 الســتراتيجية التوظيـف الوطنيــة  اً  وفق
 أدجمت يف سياسـة     اً،وخطة العمل الوطنية للعمالة املعتمدة سنوي      )٨(٢٠٢٠-٢٠١١للفترة  

. من الصعب تـوظيفهم   اً  بوصفهم أشخاص الروما  العمالة إجراءات عملية حمددة تركّز على       
من الصعب توظيفهم، من أولوية تتمثل اً ، باعتبارهم أشخاصالروماوباإلضافة إىل ما حيظى به 

برامج وإجراءات خاصـة    فستنفذ   لصاحلهم يف سياسة العمالة،      اليت اختذت التدابري الفعالة   يف  
  .الروماتتوخى زيادة فرص العمل وتشجيع أرباب العمل على تشغيل أشخاص من 

 الرومـا ، أمتّ الدورات التدريبية التحفيزية والتفعيلية اليت استهدفت         ٢٠١٠ويف عام     -١٦
، ) يف املائة  ٤٤,٢٤نسبة تبلغ    أي امرأة   ٣٦٥ومن بينهم   (اً   شخص ٨٢٥العاطلني عن العمل    

نـسبة  أي  امـرأة  ٦٦٣ومـن بينـهم     (اً   شخـص  ١ ٥٤٥، أمتّ التدريب    ٢٠١١عام   ويف
املوجه إىل الكبار   الوظيفي  ، اشتمل التعليم األساسي     ٢٠١١ويف عام   ).  يف املائة  ٤٢,٩١ تبلغ
   . امرأة٢٤٤عن العمل ومن بينهم شخصاً من الروما العاطلني  ٤٤١ على
اء قاعدة بيانات متعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة العـاطلني عـن العمـل             ومت إنش   -١٧

وُصنفت حبسب نـوع اجلـنس مجيـع    . ، مث مت تطويرها بشكل ملحوظ    الروماإىل   واملنتمني
عن البيانـات املتعلقـة       ، فضالً الروماالبيانات املتعلقة بعدد العاطلني عن العمل املنتمني إىل         

ت العملية املتخذة يف إطار السياسات اليت اُتبعـت حـىت           باألشخاص املشمولني يف اإلجراءا   
  .٢٠١٠ عام

  

__________ 

 .٣٧/١١اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد  )٨(
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٢٠١١ ٢٠١٠ 

 النساء اجملموع النساء اجملموع  يف سوق العملالروما األشخاص املنتمون إىل 
 كانون ٣١ العاطلني عن العمل املقّيدين حىت تاريخ الروماعدد 
 ٦٣٧ ٧ ٨٦٧ ١٥ ةديسمرب يف سجل البطالة لدى دائرة التوظيف الوطني/األول

١٩ 
١٨٠ ٩ ٣٩٨ 

 املقيدين يف سجل البطالة لـدى دائـرة   الروماوتدلّ البيانات اليت ُتظهر ازدياد عدد      -١٨
فمـن  .  جتاه العمل والتوظيـف الروماالتوظيف الوطنية على حدوث حتول إجيايب يف مواقف         

ية ومزايا التوظيف   اجللي أن ما نظم من أنشطة تروجيية ومحالت يف جمال العمالة للتوعية بأمه            
  .والعمل باملقارنة مع تلقي املساعدات االجتماعية، قد أمثر عن نتائج إجيابية

 دخل القـانون    -األشخاص ذوو اإلعاقة     ٢٠١١يسمرب د/كانون األول ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول
اخلاص بإعادة تأهيـل األشـخاص ذوي       
اإلعاقة تأهيالً مهنياً وبتوظيفهم حيز النفاذ      

 النساء اجملموع النساء اجملموع  ٢٠١٠مايو /يف أيار
عدد األشخاص ذوي اإلعاقة العاطلني عن      
العمل واملقّيدين يف سجل البطالـة لـدى        

٦ ٢٠٦٧٢ ٤٠٢ دائرة التوظيف الوطنية  ١٨ ٥٥٥  ٥ ٩٥٥  

ـ   تأهيالً )٩(وكان لتطبيق القانون املتصل بإعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة          -١٩ اً مهني
 ولتنفيذ اإلجراءات اخلاصة املتخذة لتحفيز تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة، أثـر            وبتوظيفهم

على تدين عدد األشخاص ذوي اإلعاقة املقيدين يف سجل البطالة لـدى دائـرة التوظيـف                
ويشري التقرير الذي أعدته مصلحة الضرائب بشأن الوفاء بالتزام توظيف األشخاص           . الوطنية

، إىل أنه قد مت     ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين  - ٢٠١٠ يونيه/رانذوي اإلعاقة خالل الفترة حزي    
ذا إعاقة، وعقد اتفاقات    اً   شخص ٥ ٦٧٢ذا إعاقة، ومتويل أجور     اً   شخص ١٠ ٦٦٦توظيف  

اً مهني  ذا إعاقة تأهيالً  اً   شخص ١٤٠مع شركات هبدف إعادة تأهيل      اً  وفنياً  جتارياً  ترسي تعاون 
لذين مل يوفوا بأي من االلتزامات املذكورة غرامات        وتوظيفهم، يف حني تكّبد أرباب العمل ا      

  .ذا إعاقةاً  شخص٢٢٧يف حالة 

بفـضل   من األشخاص ذوي اإلعاقة عمالً اً   شخص ٤ ٣٧٠، وجد   ٢٠١١ويف عام     -٢٠
  . امرأة١ ٤٢٦سجل البطالة لدى دائرة التوظيف الوطنية، وكان من بينهم 

اسة العمالة، واألنشطة الساعية إىل     ، مشلت اإلجراءات العملية يف سي     ٢٠١١ويف عام     -٢١
  . امرأة٢ ٦٨٤ذا إعاقة، وبلغ عدد النساء فيهم اً  شخص٦ ٨٧٧إعادة التأهيل املهين 

، أرسلت املديرية املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني           ٢٠١٢يناير  /ويف كانون الثاين    -٢٢
القـانون اخلـاص باملـساواة    إىل الوحدات التجارية اليت تفي باملعايري الواردة يف         اً  إداري اًتعميم

__________ 

 .٣٦/٠٩اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد  )٩(
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اجلنسني ونّبهتها إىل ضرورة أن تقّدم اخلطة املتعلقة بالتدابري الرامية إىل إلغاء التفـاوت يف                بني
التمثيل اجلنساين أو التخفيف منه، والتقرير السنوي بشأن تنفيذ هذه اخلطة، وذلك مبا يتفق مع               

ووفق البيانات اليت متلكها املديرية املعنية      وعلى أثر هذا اإلجراء،     .  من القانون  ١٣أحكام املادة   
 مـن جممـوع الوحـدات التجاريـة البـالغ            يف املائـة   ٢٥باملساواة بني اجلنسني، قام حنو      

  . وحدة بالوفاء بالتزاماهتا فقدمت هاتني الوثيقتني ضمن املهل القانونية احملددة٢ ٦٨٤ عددها
، متكنـت   ٢٠١١ديسمرب  /انون األول يناير وك /ويف الفترة املمتدة بني كانون الثاين       -٢٣

سلطات التفتيش يف وزارة العمل والسياسة االجتماعية، من خالل مراقبة تطبيـق القـانون              
للقضاء اً   قرار ٥١ عملية تفتيش واعتمدت     ٣ ٠٥٠اخلاص باملساواة بني اجلنسني، من إجراء       

 واإلنـاث،    رب عمل، من الـذكور     ١ ٩١٨وتبّين من هذه املراقبة أن      . على أوجه القصور  
.  من القـانون   ١٢حيتفظون بسجالت عن اهلياكل اجلنسانية للموظفني، مبا يتوافق مع املادة           

. وأصِدر يف الفترة ذاهتا أمر حبماية احلق يف العمل مع ما يكفله من مساواة بـني اجلنـسني                 
وخالل هـذه  . وعقب عملية املراقبة، اعُتمد قرار آخر يهدف إىل القضاء على أوجه القصور           

لفترة، مل تصدر إدارة تفتيش العمل التابعة لوزارة العمل والـسياسة االجتماعيـة أي أمـر                ا
  .بالشروع يف إجراءات جنائية النتهاك القانون اخلاص باملساواة بني اجلنسني

 بعـد   ،)١٠(خيص ترشح النساء لالنتخابات، فينص قانون انتخاب النـواب         فيماأما    -٢٤
، علـى ضـرورة أن      ٢٠١١مايو  / منذ أيار  الترشيحاتب  التعديالت اليت دخلت عليه يف با     

بعـد  (ُيدرج بالتسلسل يف قائمة املرشحني رجل أو امرأة على األقل بعد كل ثالثة مرشحني             
يف   ، وذلك حبسب اجلنس األقل متثـيالً      )املراتب الثالث األوىل، مث املراتب الثالث الثانية، إخل       

ذه املعايري، ُيطلب من اهليئة املعتمدة اليت قـدمت         ويف حال مل تِف قائمة املرشحني هب      . القائمة
القائمة إزالة العلل، وإن مل تذعن اهليئة هلذا الطلب، فإنه جيوز للسلطة املخولـة، أي جلنـة                 

فقد أصبح قـانون    . االنتخابات يف مجهورية صربيا، أن ترفض قبول قائمة املرشحني املقدمة         
، ينص علـى    ٢٠١١ يوليه/ دخلت عليه منذ متوز     بعد التعديالت اليت   ،)١١(االنتخابات احمللية 

على األقل من اجلـنس األقـل    اً  واحداً  ضرورة أن تتضمن قائمة املرشحني بالتسلسل مرشح      
بعد املراتـب الـثالث     (بعد كل ثالثة مرشحني     ) ٢٠ من املادة    ٣الفقرة  (يف القائمة     متثيالً

لول للمرة األوىل أثناء االنتخابـات      وطُبقت هذه احل  ). األوىل، مث املراتب الثالث الثانية، إخل     
 الختيار أعضاء اجلمعية الوطنيـة      ٢٠١٢أيار  / مايو ٦اليت جرت يف مجهورية صربيا بتاريخ       

  .وأعضاء مجعيات األرياف واملدن والبلديات يف الوحدات املتمتعة باحلكم الذايت

__________ 

حمكمـة   املعدلة بقـرار مـن    - ٥٧/٠٣، و ٦٢/٠٢، و ٣٥/٠٠د  اعدهورية صربيا، األ  اجلريدة الرمسية جلم   )١٠(
 املعـدل   - ٨٥/٠٥ و ١٨/٠٤ آخر املعدل بقانون    - ٧٥/٠٣ آخر املعدل بقانون    - ٧٢/٠٣ العليا النقض

 .٣٦/١١ و٢٨/١١ و١٠٤/٠٩ آخر املعدل بقانون - ١٠١/٠٥ آخربقانون 
حمكمـة الـنقض     املعدلة بقرار من     - ٣٤/١٠ والعدد   ١٢٩/٠٧ العدداجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا،      )١١(

 .٥٤/١١ العليا
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  األفكار النمطية واملمارسات الضارة    

   من قائمة القضايا٤الفقرة الرد على القضايا املطروحة يف     
، استمرت وزارة الثقافة واإلعالم وجمتمـع املعلومـات،         ٢٠١١ و ٢٠١٠ويف عامي     -٢٥

من اختصاصها يف جمال املعلومات واإلعالم، بدعم املشروعات والربامج اخلاصة بوسائل           اً  انطالق
ة يف اجملتمع وعلى    اإلعالم العامة وعمليات اإلنتاج اليت تسعى إىل تسليط الضوء على وضع املرأ           

 كالعنف املمارس ضد املرأة، والتمييـز يف شـىت   -جمموعة واسعة من املشكالت يف هذا جمال       
  .جماالت احلياة االجتماعية، واألفكار النمطية املرتبطة بدور املرأة يف العائلة واجملتمع

ية إىل تعزيز   ووزارة الثقافة واإلعالم وجمتمع املعلومات ملتزمة بتمويل األنشطة الرام          -٢٦
 ومـن   .اًواضحاً  املصاحل العامة من خالل طرح مسابقات مالية بشروط ومعايري حمددة حتديد          

املعايري الرئيسية يف االختيار أن يتيح املشروع توفري املعلومات، وأن يعمل على حتسني وضع               
  .مجيع أفراد اجملتمع وتعزيز املساواة بينهم

ية اليت طُرحت من أجل تـوفري متويـل مـشترك           وعليه، فقد مسحت املسابقة املال      -٢٧
كوين نشطة، كوين قوية، كـوين  "، مبنح مشروع ٢٠١٠ملشروعات وبرامج إعالمية يف عام   

يف مدينـة   ) BOOM 93" (٩٣بوم  "، املقدم من إذاعة     " املرأة قادرة على النجاح    -كما أنت   
لع اجلمهور على الـصورة      فأُط .اًصربياً   دينار ٢٨٧ ٧١٢,٠٠بقيمة  اً  مالياً  بوزاريفاك، دعم 

 كما ساهم   اً،إذاعياً  وحواراً  وثائقياً   برناجم ٢٤االجتماعية لوضع املرأة يف جمتمعنا بفضل بث        
املشروع يف تأكيد دور املرأة يف اإلبداع واملشاركة الفعالة يف احلياة االجتماعية من خـالل               

. أة يف احلياة السياسية   تقدمي تاجرات ناجحات ومسؤوالت والتشديد على أمهية مشاركة املر        
 من أجل توفري متويـل مـشترك ملـشروعات    ٢٠١٠أما املسابقة املالية اليت طُرحت يف عام    
لكترونية ومتمركزة يف إقليم مقاطعة كوسوفو وميتوهيا وبرامج ذات عالقة بوسائل اإلعالم اإل

، املقدم من   "ابلنجاهر حبقوق املرأة والشب   "املتمتعة باحلكم الذايت، فقد مسحت مبنح مشروع        
اً  دينـار  ٤٢٩ ٠٠٠,٠٠بقيمـة   اً  مالياً  يف مدينة غراتسانيتشا، دعم   ) KM" (كاي إم "إذاعة  
يف إقلـيم   ) والـشباب (لتناول قضية مكانة املرأة     اً   برناجم ٢٦ وقد مت يف إطاره إذاعة       .اًصربي

اً ى نادر ن هذه القضية مل تطرح سو     إمقاطعة كوسوفو وميتوهيا املتمتعة باحلكم الذايت، حيث        
وكُّرست هذه الـربامج للنظـر يف       . وعلى مضض بسبب تفشي النظرة التقليدية ملكانة املرأة       

الوضع الراهن للمرأة يف اجملتمع، ويف اإلمكانيات املتاحة هلا ملمارسة حقها يف العمل ويف إدارة    
لـذي  وأثارت الربامج رّدات فعل هامة ألن النـهج التفـاعلي ا          . األعمال االقتصادية احلرة  

  .اعتمدته أتاح للمستمعني املشاركة بصورة فعالة يف صنعها
 لتوفري متويل مشترك ملشروعات     ٢٠١١ومسحت املسابقة املالية اليت طُرحت يف عام          -٢٨

وبرامج يف جمال املعلومات العامة، بدعم أربعة مشروعات تتناول اجلوانب املختلفة لوضـع              
  : املرأة واإلمكانيات املتاحة لتحسينه
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" فرباس"من مدينة   ) تلفزيون باكا " (فرباس"ُمنحت الشركة العامة لإلعالم       -١  
". املرأة داخل املعتـرك الـسياسي     " دينار صريب لتمويل برنامج      ٥٠٠ ٠٠٠,٠٠قدره  اً  مبلغ

 ١٣وحتقَق هدف املشروع املتمثل يف إدماج النساء يف احلياة السياسية احمللية بفـضل بـث                
داخل اً  ل واحد من هذه الربامج إلحدى النساء الناشطات سياسي         خصص ك  اً،تلفزيونياً  برناجم

إىل الردود اإلجيابية العديدة اليت جاءت من املشاهدين واملشاركني         اً  واستناد. خمتلف األحزاب 
للوزارة فرصة املسامهة يف إبراز أحـد       اً  يف الربنامج، حصل املشروع على تقدير ناجح، متيح       

ها املرأة جدارهتا، ويف تغيري دورها يف اجملتمـع وال سـيما علـى     املظاهر اهلامة اليت أثبتت في    
  املستوى احمللي؛

وُمنحت الوكالة املتخصصة يف إنتـاج الـربامج اإلذاعيـة والتلفزيونيـة،            -٢  
 دينار صريب من أجل     ٦٠٠ ٠٠٠,٠٠بقيمة  اً  مالياً  ، من مدينة زايكار، دعم    "١٠١ استوديو"

وبفضل عرض ثالثة برامج تلفزيونية     ".  العنف ضد املرأة   - خفايا احلياة اليومية  "متويل مشروع   
" يت يف فولك ديـسك    "مدة نصف ساعة لكل برنامج يف أوقات البث األساسية، على حمطيت            

)TV Folk Disc (٥يت يف "من زايكار و) "TV 5 (  من نيش، مت تسليط الضوء على مـشكلة
جياد حل جـذري هلـذه املـشكلة     العنف املمارس ضد املرأة والوسائل الواجب اعتمادها إل       

االجتماعية اخلطرية، وذلك مبا يتوافق مع أهداف االستراتيجية الوطنية الرامية إىل حتسني وضع  
  ؛)١٢(املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني

 إذاعة مـاه    -أسترييانز  "وُمنحت شركة االتصاالت والتجارة واخلدمات        -٣  
اً صـربي اً  دينـار ١٩٩ ١٤٠,٠٠بقيمة اً مالياً عمد) Asterians – Radio Mah Čoka" (كوكا

 ".توعية اجلمهور حبقوق املرأة ورفض العنف القائم علـى نـوع اجلـنس            "لتمويل مشروع   
وحتققت أهداف املشروع املتمثلة يف حتسني وضع املرأة وتوعية اجلمهور حبقوق املرأة ورفض             

 ٤٥تصل مدة كل برنامج إىل       اًإذاعياً   برناجم ١٥العنف القائم على نوع اجلنس، بفضل بث        
وتناولت الربامج قضية العنف املرتكب ضد املرأة من جوانب شـىت منـها اجلانـب               . دقيقة

الثقايف، أي األثر الذي خيلفه الفهم األبوي ملكانة املرأة يف األسرة واجملتمع واملتمثل يف إنكار               
  كال اجلالد والضحية للسلوك العنيف؛

 راديـو   -استوديو جوكر   "التجارة واخلدمات   وُمنحت شركة التسويق و     -٤  
اً  دينار٢٥٤ ٥٢٠,٠٠بقيمة اً مالياً من كاكاك، دعم) Studio Joker – Radio Joker" (جوكر
وحتقـق  ". حنن معنيون، فاحذُ حذونا وتغلّب على اخلـوف       "من أجل متويل مشروع     اً  صربي

عية سكان مدينة كاكاك    هدف املشروع الذي كان يسعى إىل توفري مزيد من املعلومات، وتو          
بوضع النساء اللوايت يتعرضن للعنف وباألساليب الواجب اعتمادها حلمايتهن، والعمل علـى          

لنساء تعرضن للعنف،   اً  مكرساً   برناجم ١٦عدم تساهل اجملتمع مع العنف، وذلك بفضل بث         
  .وللطرائق املواتية حلل املشاكل املطروحة

__________ 

 .١٥/٠٩ العدد اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، )١٢(
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 إىل معاجلة موضوع العنف املمارس ضد املـرأة  وال يدل انصراف غالبية املشروعات     -٢٩
على حرص اً على أن هذه املشكلة ما زالت منتشرة على نطاق واسع فحسب، وإمنا يدل أيض        

وزارة الثقافة واإلعالم وجمتمع املعلومات على دفع وسائل اإلعالم إىل االضطالع بدور متزايد  
  . لتقليدية للمرأة يف األسرة واجملتمعاألمهية يف معاجلة هذا املوضوع ويف تغيري املكانة ا

، قامت املديرية املعنية باملساواة     ٢٠١١ديسمرب  /نوفمرب وكانون األول  /ويف تشرين الثاين    -٣٠
بني اجلنسني باإلعالن عن مسابقة مالية موجهة إىل التنظيمات املدنية وهدفها دعم حتقيق املساواة              

أو القضاء على األفكار النمطيـة اجلنـسانية        /عليم و بني اجلنسني وإدماج املنظور اجلنساين يف الت      
واخلطابات املفعمة بالكراهية، وذلك من خالل تشجيع األنشطة اإلعالميـة املراعيـة للقـضايا              
اجلنسانية مبا يتفق مع أهداف االستراتيجية الوطنية لتحسني وضع املرأة وتعزيـز املـساواة بـني                

ومـن بـني    .  اخلاص باملـساواة بـني اجلنـسني        من القانون  ٤١اجلنسني، ومع أحكام املادة     
، مل يتم اختيار سوى أربعـة مـشروعات         ٣٤املقترحة اليت مت تلقيها والبالغ عددها        املشروعات

مـن  ) Most(، أرسله التنظيم املـدين موسـت        املساواة بني اجلنسني يف املدرسة    ) ١(: التالية هي
، أرسـله التنظـيم املـدين    و املـساواة مسرييت حن) ٢(؛ و)اًصربياً   دينار ٤٩٩ ٠٤٥,٠٠( بلغراد
نلـهو  ) ٣(؛ و )اًصـربي اً   دينار ٤٩٩ ٢٥٢,٠٠(من كروتسفاك   ) Romano Alav (االف رومانو
مـن  ) Educational Networks (الـشبكات التربويـة   ، أرسلته مجعية    باملساواة بني اجلنسني   وحنيا

اة بني اجلنـسني، أرسـله      اإلعالم واملساو ) ٤(؛ و )اًصربياً   دينار ٤٩٨ ٣٥٢,٠٠(كراغويفاتش  
ومن املزمع تنفيـذ  ).  دينار صريب٤٢٠ ٠٠٠(من برييبوليي ) Women's Forum(املنتدى النسائي 

وتولـت رابطـة الـصحافة      . ٢٠١٢ يونيه/ حزيران -يناير  /املشروعات يف الفترة كانون الثاين    
بـني اجلنـسني، صـياغة      ، بالتعاون املباشر مع املديرية املعنية باملساواة        )Peščanik" (بيشكانيك"

بروتوكول ملراعاة االعتبارات اجلنسانية عند إعداد التقارير، وكان قد جرى الترويج له يف ثالثـة               
ومت التعاون مـع    . اجتماعات مائدة مستديرة حضرها ممثلو الشركات اإلعالمية الكربى يف صربيا         

ول ستة موضوعات اسـُتنبطت    لتصميم جمموعة من ستة برامج تتنا     " قناة صربيا املسموعة واملرئية   "
  . من األهداف احملددة يف االستراتيجية الوطنية لتحسني وضع املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني

قامت وزارة حقوق اإلنسان وحقوق األقليات واإلدارة العمومية واحلكم الـذايت            •
ماليـة يف   احمللي، واملديرية املعنية حبقوق اإلنسان واألقليات، باإلعالن عن مسابقة          

تتيح هلا تنفيذ مـشروعات        من أجل منح تنظيمات مدنية أمواالً      ٢٠١١ يوليه/متوز
تسعى إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف مجهورية صربيا، أي إىل حث شـرائح              
أوسع من اجملتمع احمللي على اعتماد مزيد من الـسلوكيات واألعمـال اإلجيابيـة          

ني املشروعات املقترحـة الـيت مت تلقيهـا         ومن ب . الفئات السكانية الضعيفة   جتاه
 )اًصربياً   دينار ٤ ٩٦٢ ٧٤٧,٠٠( ُمنحت مبالغ مالية     اً، مشروع ١١١عددها   والبالغ

 وعَرض أحد هـذه املـشروعات       اً،مدنياً   تنظيم ١١لتمويل مشروعات قُدمت من     
من أجل متكني النساء الشابات وتثقـيفهن بقـضية         " املركز املستقل للمرأة  "إنشاء  
  .القائم على نوع اجلنس والعمل على وضع خطوط هاتفية لطلب النجدة فالعن
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بإعداد اً  معنياً  ويف هذا العام، استهلت املديرية املعنية حبقوق اإلنسان واألقليات برناجم           -٣١
، ويعتمد هذا التقومي على العطـل الدوليـة املناسـبة هلـذا     "التقومي الزمين حلقوق اإلنسان "

شهر منه سلسلة من األنشطة اليت تضطلع هبا منظمات اجملتمع املدين           املوضوع، ويرد يف كل     
مارس حلقوق املرأة، وهلذه /وينوي التقومي تكريس شهر آذار. لتحسني وضع فئة أو أقلية معينة

يف " قافلة حقوق املـرأة   "بتنفيذ برنامج   " مركز تطوير املهارات احلديثة   "الغاية، قامت مجعية    
فتح معرض متنقـل مـشترك يف      : ق وإمتام األنشطة والنتائج التالية    مارس أسفر عنه حتقي   /آذار

 وكان من املهم لنجاح     -يف بلغراد   " (املرأة يف الرياضة  "و" املرأة يف املناطق الريفية   "موضوعي  
املشروع وللحرص على إبرازه أن حتضر املتحدثة باسم اجلمعية الوطنية افتتاحية العرض األخري 

ـ     " يوتوب"رية مفيدة على موقع     ؛ ونشر أفالم قص   )للمعرض يف اً  ميكـن اسـتخدامها الحق
 ٨مناسبات أخرى؛ وإنتاج رسومات تعريفية عن األحـداث التارخييـة الـيت جـرت يف                

إن كنُت رئيسة الوزراء، فاإلجراء     "مارس؛ وإجراء دراسة مسحية حول إكمال اجلملة        /آذار
" برفا يت يف  " املعروض على حمطة     "نساء"؛ واملشاركة يف برنامج     "؟...األول الذي سأختذه هو   

)Prva TV(   جتمع ممثلي جمتمـع اإلنترنـت   " تويتر"، وتنظيم اجتماعات غري رمسية على موقع
  .)اًصربياً  دينار١ ٨٦٨ ٣٣٣,٩١(الذكور واإلناث 

  العنف املمارس ضد املرأة    

   من قائمة القضايا٥الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
االستراتيجية الوطنية ملنـع ومكافحـة العنـف         "٢٠١١أبريل  /يساناعُتمدت يف ن    -٣٢

: وأهدافها االستراتيجية هي التالية   ". املمارس ضد املرأة داخل األسرة ويف العالقات احلميمة       
حتسني اإلطـار   ) ٢(وضع نظام وقاية يف املراحل التعليمية االبتدائية والثانوية والعليا؛ و         ) ١(

تشجيع التعاون بني اإلدارات املتعـددة وإذكـاء        ) ٣(ن العنف؛ و  التشريعي حلماية النساء م   
حتسني نظام اإلجراءات الساعية إىل محايـة       ) ٤(قدرات اهليئات املعنية واملرافق املتخصصة؛ و     

  .ودعم ضحايا العنف
            / نيـسان  ٤على االمتثال هلذه االستراتيجية، وقعت مجهورية صـربيا يف          اً  وحرص  -٣٣

  .على اتفاقية جملس أوروبا ملنع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املرتيل ٢٠١٢أبريل 
مكافحة العنف القائم على أساس اجلـنس والعنـف         خيص تنفيذ مشروع     فيماأما    -٣٤

  :، فقد أحرز التقدم التايلاجلنساين
أُعدت مناهج تعليمية متخصصة يف جمال املساواة بـني اجلنـسني والعنـف القـائم                •

نس والعنف اجلنساين، لصاحل أكادميية القـضاء، وأكادمييـة اجلرميـة           أساس اجل  على
 ٣٠٠ وخضع للتدريب أكثر من   . والشرطة، واملكتب احلكومي إلدارة املوارد البشرية     

 حلقة دراسية يف أكادمييـة اجلرميـة        ١٥فُعقدت  (ضابط شرطة من الرجال والنساء      
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 حلقة  ١٥ فُعقدت(لنساء   قاضٍ ومدعٍ عام من الرجال وا      ٣٠٠، وأكثر من    )والشرطة
وُنظمت ثالث دورات تدريبية موجهـة إىل املـوظفني         ). دراسية يف أكادميية القضاء   

وأجـرى  . املدنيني الذكور واإلناث العاملني يف املرفق احلكومي إلدارة املوارد البشرية         
 ٢٠٠٩ يونيه/الفترة حزيران  ملدة ثالثة أشهر يف   اً   من الرجال والنساء، تدريب    اً، طالب ٣٢
، داخل جمموعة خمتارة من املؤسسات املعنية بقـضايا        ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  -

وهي املديرية املعنية باملساواة بـني      (العنف القائم على أساس اجلنس والعنف اجلنساين        
اجلنسني، واملعهد اجلمهوري للحمايـة االجتماعيـة، ووزارة العمـل والـسياسة            

ؤون العمل والعمالة واملساواة بني اجلنسني، ومركز       االجتماعية، واألمانة اإلقليمية لش   
، سـيبلغ   ٢٠١٢ويف عام   ). العمل االجتماعي يف بانتسيفو، ومنظمات اجملتمع املدين      

  ؛اً متدرب٣٠عدد املتدربني داخل هذه املؤسسات 
 منحة لدعم اجلهات الفاعلة على مستوى الوحدات احملليـة املتمتعـة            ١٩وقُّدمت   •

نظيمات املدنية، واهليئات النسائية، ومقدمي خدمات املـساعدة        كالت(باحلكم الذايت   
من أجل زيادة تنسيق اخلدمات املقدمة إىل ضحايا العنف وضـمان           ) القانونية، إخل 

 تقرير للتعليق على اتفاقيـة جملـس        ٢٠١١مايو  /استمراريتها، وأعد منذ شهر أيار    
  .أوروبا ملنع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املرتيل

إىل البحوث اليت اً استناد" خريطة العنف املمارس ضد املرأة    "عدت الدراسة املعنونة    وأُ •
أجريت من أجل مجع بيانات منوذجية تظهر مدى شيوع العنف العائلي املمارس ضد      

  .النساء يف صربيا الوسطى، وتربز اخلصائص األساسية اليت يتصف هبا هذا العنف
 قـام باجلولـة     -مملكة السويد   ) ١(: تاليةوُنظمت جوالت دراسية إىل األماكن ال      •

مسؤولون حكوميون، من الرجال والنساء، وممثلو مؤسسات مدينة كريغويفـاتش          
 وقدرات مهنية يف املسائل     ،متنقالًاً   وفريق اً،متلك املدينة بروتوكول تعاون متطور     إذ

 يف  بروكسل ومؤسسات االحتاد األورويب املنخرطـة     ) ٢(املتعلقة بالعنف العائلي؛ و   
املؤسسات اإليطالية املنخرطة يف مكافحـة العنـف        ) ٣(مكافحة العنف العائلي؛ و   
  .اجلنسي والعنف اجلنساين

 ومـؤمتران اثنـان يف    ٢٠١٠مؤمتر واحد يف عـام      (وُعقدت ثالثة مؤمترات وطنية      •
 مشارك ومشاركة كانوا ميثلـون مؤسـسات        ٣٠٠ضمت أكثر من    ) ٢٠١١ عام

على شكل حلقات دراسية وحلقات عمل      (يبية  كما ُعقدت دورات تدر   . ومنظمات
هبدف تعزيز قدرات املمثلني الذكور واإلناث للمؤسسات اهلامة العاملـة          ) تدريبية

وهي املؤسسة القضائية، والشرطة، ومرافق     (على املستوى الوطين واإلقليمي واحمللي      
رك يف  ، وشـا  )الرعاية الصحية، ومراكز العمل االجتماعي، ومنظمات اجملتمع املدين       

 وحدة من الوحـدات     ٢٣وامرأة قدموا من       رجالً ٥٥٠هذه الدورات ما جمموعه     
مالدينوفـاتش، وأرنـديلوفاتش، وسـوبوت،      : احمللية املتمتعة باحلكم الذايت وهي    
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وفالديسني هان، ومسيـديريفو، وفيليكـا بالنـا، وسـفيالينك،           وسوردوليتسا،
يونيكا، وفالسوتينس، وغادجني وديسبوتوفاتش، وباتوسينا، ولييغ، واليكوفاتش، وم

زايكـار، وبِـريوت،    وهان، ونويف بازال، وراشكا، وسينيكا، ونيش، وشـاباك،         
  .ليسكوفاتش

وُنشرت دراسة عن املمارسات الفضلى والتجارب الدولية يف وضع وتنفيذ بـرامج             •
إلعادة تأهيل مرتكيب العنف اجلنسي والعنف اجلنساين، سواء كانوا مـن الرجـال             

على األخذ برأي الدائرة املعنية برعاية األسرة       اً  وبناء على ما تقدم وحرص    . النساء أو
واحلماية االجتماعية، والتابعة لوزارة العمل والسياسة االجتماعية، مت انتقاء ثالثـة           
مراكز معنية بالعمل االجتماعي، من بلغراد ونيش وكراغويفاتش، إلخضاع املهنيني          

لتدريب سيمكّنهم من التعامل مع مرتكيب أعمال       العاملني فيها، من ذكور وإناث،      
العنف، ولتزويدها بربامج رائدة للعمل مع الرجال والنساء الذين يرتكبون أعمـال            

، عقد مـؤمتر    ٢٠١١سبتمرب  /ويف أيلول . عنف داخل األسرة ويف العالقات احلميمة     
 أكثر مـن    وحضره" (تقدمي الربامج املَعّدة للعمل مع مرتكيب العنف العائلي       "بعنوان  
 مشارك وممثل عن األوساط األكادميية، من الذكور واإلناث، وكانوا ملمـني            ١٠٠

، وُعقـدت  )باملبادئ األساسية للعمل مع مرتكيب العنف العائلي من الرجال والنساء       
بالعمـل   دورة تدريبية استمّرت يومني واستهدفت موظفي املراكز احلضرية املعنيـة      

، ٢٠١١ اغويفاتش، كما ُنظمت يف هنايـة عـام       االجتماعي يف بلغراد ونيش وكر    
دورتان تدريبيتان جديدتان بشأن العمل مع مرتكيب العنف العائلي مـن الـذكور             

مرتكبو أعمال العنف داخـل األسـرة ويف        "املنشور املعنون   اً  وصدر أيض . واإلناث
  ".العالقات احلميمة

سموع واملرئي يف   ، أطلقت وسائل اإلعالم امل    ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥ويف   •
صربيا، مبناسبة اليوم الدويل للقضاء على العنف ضد املرأة، محلة إعالمية حتت شعار             

  . بغية القضاء على العنف املمارس ضد املرأة" أبلغْ عن العنف"

   من قائمة القضايا٦الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
لذي تتبعه جلمـع ومعاجلـة البيانـات    خيص النظام ا فيمايدور عمل وزارة الداخلية،      -٣٥

 إذ تشمل الوزارة قـسم التحلـيالت، واالتـصاالت          -والسجالت، حول حماور متخصصة     
السلكية والالسلكية، وتكنولوجيا املعلومات، الذي يضم مديرية معنية بـالتحليالت ومديريـة          

 املتوافرة وعلـى    وحترص هاتان املديريتان على مجع كل البيانات      . معنية بتكنولوجيا املعلومات  
االحتفاظ بسجالت عن املعلومات املتعلقة باجلرائم املرتكبة، وتضطلعان هبذه املهـام كافـة يف      

ـ         . حدود اختصاصهما  بـصورة  اً  ويتم حتديث قواعد البيانات اليت متلكها هاتان املديريتان حالي
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جيـوز    الرية، وبالتايل فإنهجتااً واجلدير بالذكر أن البيانات املتعلقة باجلرائم تعترب أسرار    . منتظمة
  .)١٣(اإلفراج عنها واستخدامها إال بطلب معلل من شخص له مصلحة قانونية مشروعة يف ذلك

 تتـوىل وزارة    اً،يقوم بتجرمي التحرش اجلنسي حتديـد       ال )١٤(ومبا أن القانون اجلنائي     -٣٦
ية، كاالغتـصاب،  الداخلية حفظ سجالت اجلرائم املتعلقة باألعمال اليت تنتهك احلرية اجلنـس        

واالعتداء اجلنسي على شخص مغلوب على أمره، والفعل اجلنسي من خالل استغالل سـلطة              
الوظيفة، واألعمال اجلنسية املناهضة للقانون، والقوادة والتمكني مـن االتـصال اجلنـسي،             
والوساطة يف الدعارة، وعرض وحيازة وامتالك مواد إباحية، واستغالل القاصـرين يف املـواد              

والتواصل عرب  حاسوبية  باحية، واستدراج قاصر حلضور ممارسات جنسية، واستغالل شبكة         اإل
  .الرتكاب جرمية تنتهك احلرية اجلنسية لشخص قاصرأخرى تقنية أجهزة 
 أحكـام   ١ ٤٠٥، صدرت   العنف العائلي لبيانات وزارة العدل بشأن جرائم      اً  ووفق  -٣٧

ـ  ١ ٩٩٠جن، وصدر    عقوبة بالس  ٢٧٠ تضمنت   ٢٠١٠باإلدانة يف عام     باإلدانـة  اً   حكم
، فقـد   جرميـة االغتـصاب   أما بالنسبة إىل    .  عقوبة بالسجن  ٥١٦ تضمنت   ٢٠١١عام   يف

 ٥٢ حالة منها تضمنت     ٥٨باإلدانة يف     وصدرت أحكام  ٢٠١٠ قضية يف عام     ١١٥ ُرفعت
  . عقوبة بالسجن٨١ تضمنت ٢٠١١باإلدانة يف عام اً  حكم٨٢عقوبة بالسجن، كما صدر 

ماية ومعاجلة النساء اللوايت يتعرضن للعنف      حل خاص وزارة الصحة بروتوكول  دى  لو  -٣٨
للعمـل  عام   بروتوكول   ٢٠١١نوفمرب  /د يف تشرين الثاين   واعُتم. ٢٠١٠منذ عام   بدأ نفاذه   

املؤسسات واهليئات واملنظمات يف حاالت العنف املرتكب ضد املـرأة داخـل      والتعاون بني   
الوزارات املختصة  وهو بروتوكول حيدد جماالت التعاون بني       ،  األسرة ويف العالقات احلميمة   

   .)١٥(العمل والسياسة االجتماعية والعدل والشؤون الداخلية والصحةبشؤون 
، الذي  مكافحة العنف القائم على أساس اجلنس والعنف اجلنساين       ويف إطار مشروع      -٣٩

خريطـة العنـف    "دراسة عنواهنا   اضطلعت به املديرية املعنية باملساواة بني اجلنسني، أُعدت         
  :كشفت مجلة أمور منها" املمارس ضد املرأة

باسـتثناء إقلـيم    (إن انتشار العنف العائلي املمارس ضد املرأة يف مجهورية صربيا            •
مقاطعة كوسوفو وميتوهيا املتمتعة باحلكم الذايت ومقاطعة فوجفودينـا املتمتعـة           

، ونـسبة   يف املائة٣٧,٥٠ تصل إىل  نسبة فعلية٢٠١٠بلغ يف عام    ) باحلكم الذايت 
  ؛ يف املائة٥٤,٢٠تصل إىل ) أي على امتداد احلياة(إمجالية 

__________ 

 - ٦٨/٠٦ والعـدد    ١٠١/٠٥ العدد   اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا،   ( من قانون الشرطة     ٨٢-٧٥املواد   )١٣(
 ).٩٢/١١ حمكمة النقض العليااملعدلة بقرار من 

 .١١١/٠٩ و٧٢/٠٩ و١٠٧/٠٥ و٨٨/٠٥ و٨٥/٠٥ األعداد  جلمهورية صربيا،اجلريدة الرمسية )١٤(
 .www.gendernet.rsميكن االطالع على هذه الوثائق على موقع املديرية املعنية باملساواة بني اجلنسني  )١٥(
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من أصل العدد      طفالً ٣ ١١٢إن عدد األطفال الذين تعرضوا للعنف العائلي يبلغ          •
، كما يصل عـدد النـساء البالغـات         )٧ ٦٦٦(اإلمجايل لضحايا العنف العائلي     

  ؛)٥٩٢(على من عدد الرجال  مرات أ٥,٥ امرأة أي ٣ ٢٢٦ إىل
إن الرجال هم يف غالبية األحيان مرتكبو أعمال العنف العائلي ضد النساء وهـم               •

 من العنف النفسي     يف املائة  ٧٩ من العنف البدين و     يف املائة  ٨٩,٩٠مسؤولون عن   
   من العنف االقتصادي؛ يف املائة٨٥,٣٠و

 خالل فترة    يف املائة  ٣١,٨٠(للعنف هو العنف النفسي     اً  إن الشكل األكثر شيوع    •
، يتبعه العنف   ) على امتداد احلياة    يف املائة  ٤٨,٧٠ و اً، شهر ١٢الدراسة اليت دامت    

  يف املائة١١,٤٠(والعنف االقتصادي )  يف املائة٢١,٦٠ و يف املائة ١٠,١٠(البدين  
اً ، يف حني يظهر أن العنف اجلنسي هو العنف األقـل شـيوع            ) يف املائة  ١٥,٨٦و
  ؛) يف املائة٣,٨٠ وائة يف امل١,٢٠(

 من حاالت العنف املرتكب ضد النساء الزوج         يف املائة  ٧٤,٨٠إن املرتكب هو يف      •
  احلايل أو زوج سابق أو شريك؛

إن أعمال العنف البدين والعنف اجلنسي املرتكبة ضد املرأة تكررت أكثر مـن مـرة                •
  يف املائـة   ٥٠  من احلاالت، يف حني تكررت أكثر من مخس مرات يف           يف املائة  ٧٥ يف

  .من احلاالت

  االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء    

   من قائمة القضايا٧الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
 هتمة جنائية متعلقة جبرمية     ٥١اً   شخص ٩٤، وّجه ضباط الشرطة إىل      ٢٠٠٩يف عام     -٤٠

املاسيدونية ومواطن تركي    وشخصان من األقلية      صربياً ٩١االجتار بالبشر، وكان من بينهم      
 ١٩ امرأة و٦٦ ضحية من ضحايا االجتار بالبشر، من بينها ٨٥وخّصت التهم اجلنائية . واحد
 وثالثـة مـواطنني     اً،صـربي اً   مواطن ٧٩ ومن بني جمموع عدد الضحايا، كان هناك         .رجالً

. رومانيني، ومواطنان من اجلمهورية الدومينيكية، ومـواطن مـن اجلمهوريـة التـشيكية            
 ١٢٧الوكالة املعنية بتنسيق احلماية املوفرة إىل ضحايا االجتار بالبشر، للفترة ذاهتا،             وحددت

 ٢٠ أشخاص من الـضحايا الفعلـيني و       ١٠٧ضحية من ضحايا االجتار بالبشر، من بينهم        
   .ُصّنفوا من الضحايا احملتملنياً شخص
 ٩٤ن من بينـهم  وكا(اً  شخص٩٩ هتمة جنائية ضد ٤٧، وّجهت ٢٠١٠ويف عام    -٤١

 ضحية من ضحايا االجتـار بالبـشر، مـن          ٧٦وخّصت التهم   ) من مجهورية صربيا  اً  مواطن
 اً،صـربي اً   مواطن ٧٣ومن بني جمموع عدد الضحايا، كان هناك        .  رجال ٦ امرأة و  ٧٠ بينهم

وحددت الوكالة املعنيـة  . ومواطن ملدويف، ومواطن كروايت، ومواطن من األقلية املاسيدونية   
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 ضحية من ضحايا االجتـار      ٨٩ احلماية املوفرة إىل ضحايا االجتار بالبشر، للفترة ذاهتا،          بتنسيق
  .صنفوا من الضحايا احملتملنياً  شخص٢٨من الضحايا الفعليني واً  شخص٦١بالبشر، من بينهم 

 ٤٧ وكان من بينـهم  اً، شخص٥٢ هتمة جنائية ضد ٣٢، وّجهت ٢٠١١ويف عام    -٤٢
وخّصت التهم  . ة مواطنني من اجلبل األسود، ومواطن سلوفاكي واحد        وأربع اً،صربياً  مواطن

 ومـن بـني   . رجال٢٢ً امرأة و٥٢ ضحية من ضحايا االجتار بالبشر، من بينهم     ٧٤اجلنائية  
من مواطين مجهورية صربيا، ومواطن أوكراين، اً  شخص٧٢جمموع عدد الضحايا، كان هناك    

ملعنية بتنسيق احلماية املوفرة إىل ضحايا االجتار       وحددت الوكالة ا  . ومواطن من اجلبل األسود   
مـن  اً   شخـص  ٧٥ ضحية من ضحايا االجتار بالبشر، من بينـهم          ٩٣بالبشر، للفترة ذاهتا،    
  .صّنفوا من الضحايا احملتملنياً  شخص١٨الضحايا الفعليني و

يف ومل ُيستحدث أي نظام لرصد وتقييم فعالية استراتيجية مكافحة االجتار بالبـشر               -٤٣
 ،)١٧(٢٠١١-٢٠٠٩وخطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر للفترة         )١٦(مجهورية صربيا 
 توىل مقّيمون مستقلون وضع تقييم للخطة واالسـتراتيجية يف إطـار    ٢٠١١غري أنه يف عام     

 املبادرة العاملية ملكافحة  "برنامج األمم املتحدة املشترك املعين مبكافحة االجتار بالبشر واملعنون          
 ١وابتداء مـن    "). الربنامج املشترك "يلي بتسمية    فيمااملشار إليه   " (االجتار بالبشر يف صربيا   

، استهلت وكاالت تنفيذ الربنامج املشترك بالتعاون مع احلكومة، وهي          ٢٠١٠ يونيه/حزيران
مفوضيةُ األمم املتحدة لشؤون الالجئني، واملنظمة الدولية للهجرة، ومكتب األمم املتحـدة            

، غـري أن    ٢٠١٢مايو  / أيار ٣١وكان من املزمع االنتهاء منه يف       . عين باملخدرات واجلرمية  امل
 دون احلاجة   ٢٠١٢أكتوبر  /اجلهة املاحنة قدمت مبادرة بتمديد املدة حىت هناية تشرين األول         

وتشتمل اجلهات املاحنة يف الربنامج املشترك على حكومة بلجيكا، واملبادرة          . إىل متويل إضايف  
ملية ملكافحة االجتار بالبشر، واحلكومة السويسرية، كما قامت وزارة الداخلية بتأمني حيز            العا

. حيث سيعمل الفريق املعين باملشروع إىل حني إمتام الربنامج املشترك         " صربيا"مكتيب يف قصر    
  .اًأمريكياً  دوالر١ ٤١٠ ٠٩٨وبلغت القيمة اإلمجالية للمشروع 

  يف املائة  ٤٠، فإن حنو    ٢٠١١ املقيمون املستقلون يف عام      ووفق التقييم الذي أجراه     -٤٤
من األنشطة املتوخاة يف خطة العمل الوطنية قد مت حتقيقها أثناء العام األول لتنفيذ الربنـامج                

ومبا أن العملية اليت أُعدت هبا خطة العمل الوطنية اتسمت بالـشفافية وأشـركت              . املشترك
لية، وتنظيمات مدنية متخصصة، فإنه جيـوز، يف        هيئات حكومية ذات صلة، ومنظمات دو     

حال مل يتم صوغ خطة عمل وطنية جديدة يف هذه األثناء، االستمرار يف تنفيذ اخلطة القائمة                
 ألهنا حتتوي على حلول مواتية ملشكلة االجتار بالبشر يف          ٢٠١١-٢٠٠٩اليت وضعت للفترة    

  .صربيا وتتصدى هلا بطريقة ممنهجة

__________ 

 .١١١/٠٦، العدد اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا )١٦(
 .٣٥/٠٩، العدد اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا )١٧(
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على مزيد من البيانات وعلى تقييم األنشطة املنفذة يف إطار خطـة            وميكن االطالع     -٤٥
الذي حيتوي أيضاً   " الدراسات والبحوث "العمل الوطنية على موقع الربنامج املشترك يف قسم         

  ).http://www.ungiftserbia.org/?page_id=563(ية نكليزعلى مضامني باللغة اإل
ك مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني        ويتم تنفيذ الربنامج املشترك باالشترا      -٤٦

واملنظمة الدولية للهجرة ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف مجهورية صربيا،            
وبرعاية املبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر، وميثل الربنامج املبادرة األوىل اليت تشترك فيها             

وُعقدت هـذه املبـادرة     . افحة االجتار بالبشر يف صربيا    وكاالت األمم املتحدة من أجل مك     
عقب مشاورات مكثفة أجريت مع كافة الشركاء الوطنيني والدوليني ذات الـصلة هبـدف              

ومستخدميها، " اآللية الوطنية لإلحالة"استحداث مشروع يقوم بالكامل على تلبية احتياجات   
ومية كي تفي بااللتزامـات الـيت       وبفضل الدعم املقدم يف الوقت نفسه إىل السلطات احلك        

   .)١٨(وبروتوكوالت أخرى" اتفاقية بالريمو"تعهدت هبا مبوجب 
والغاية العامة من الربنامج املشترك هي تنفيذ خطة العمل الوطنية من خـالل حتقيـق                 -٤٧

تعزيز القدرات الوطنية على تنفيذ خطة العمل الوطنيـة         ) ١(: األهداف الرئيسية األربعة التالية   
وضع إطـار مـستدام للوقايـة       ) ٢(و ؛"اآللية الوطنية لإلحالة  "طيد أواصر التعاون داخل     وتو

تعزيز قدرات القضاء والشرطة    ) ٣(املمنهجة من االجتار بالبشر وال سيما يف الفئات الضعيفة؛ و         
من أجل حتسني مستوى التحقيقات واحملاكمات واألحكام الصادرة يف قضايا االجتار بالبـشر؛             

كـال  (إدماج الضحايا الفعليني واحملتملني لالجتـار بالبـشر         ) إعادة( آلية محاية و   حتسني) ٤(و
  .، مبن فيهم الضحايا الذين مت التعرف عليهم أثناء إجراءات اللجوء)األطفال والكبار

إجـراء  ) أ(: وسيعتمد كل هدف من أهداف الربنامج نفس هيكل األنـشطة وهـو             -٤٨
تنظيم  )ب( املناسبة لألنشطة وتطوير اآلليات املالئمة؛ و      أو وضع االستراتيجيات  /التحقيقات و 

 الدورات التدريبية أو حلقات العمل الرامية إىل تعزيز القـدرات وإىل وضـع شـىت األدوات               
           استحداث أنـشطة تنفَّـذ للمـرة األوىل       ) ج(والصكوك اليت تسمح مبكافحة االجتار بالبشر؛ و      

مراقبة ) د(؛ و ")املساعدة املباشرة "مثل برنامج   ( الوطنية القائمة    أو توفري الدعم الالزم للربامج    /و
  .ورصد أنشطة جرى تنفيذها يف العام األول وأنشطة سابقة ُنفّذت على الصعيد الوطين

  :أما أبرز األنشطة اليت جرى تنفيذها يف إطار الربنامج املشترك، فهي التالية  -٤٩
ت األوىل موضوع الوقايـة واحلمايـة،        تناول -إعداد دراستني وطنيتني متكاملتني      •

ونظرت الثانية يف مسألة التدابري اليت تتخذها العدالة اجلنائية، مع العلـم أن كـال               
ففي إطـار الدراسـة املعنيـة       (الدراستني اعتمدتا على عملية تشاورية مستفيضة       

، ومت إخـضاعهما    )بقضايا االجتار بالبـشر   اً  معنياً   شخصي ٧٠بالوقاية، مت مقابلة    
  لسات استماع ونقاش عامة مث عرضهما على اجلمهور؛جل

__________ 

اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغوسالفيا االشتراكية،      (األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية      اتفاقية   )١٨(
 ).٦/٠١املعاهدات الدولية، العدد 



CEDAW/C/SRB/Q/2-3/Add.1 

19 GE.12-44576 

ووضع الربنامج الرمسي األول من نوعه لتدريب القضاة واملّدعني العامني وضـباط             •
واّتبع هذا التـدريب    (الشرطة، وذلك بالتعاون مع أكادميية القضاء ووزارة العدل         

  ؛)من موظفي السلطة القضائية وأفراد الشرطةاً  شخص٦٠حىت اآلن 
ع الربنامج الرمسي األول من نوعه لتدريب العاملني االجتماعيني الذين تقـع            ووض •

واّتبع (على عاتقهم، مبوجب القانون اجلديد، عملية حتديد وإحالة ومحاية الضحايا           
  ؛) عامل اجتماعي١٠٠هذا التدريب حىت اآلن حنو 

مهـا   و -وإعداد تقريرين عن تنفيذ وثيقتني استراتيجيتني اعتمـدهتما احلكومـة            •
استراتيجية مكافحة االجتار بالبشر يف مجهورية صربيا، وخطـة العمـل الوطنيـة             

 وال يشري التقريران إىل وجـود       - ٢٠١١-٢٠٠٩ملكافحة االجتار بالبشر للفترة     
فحسب، وإمنا إىل ضـرورة مراجعـة       اً  بعض نقاط القوة يف األنشطة املنفذة سابق      

  اً؛الوضع الراهن مراجعة دقيقة أيض
اسة جدوى تناولت الوكالة املعنية بتنسيق احلماية املـوفرة إىل ضـحايا      وإجراء در  •

االجتار بالبشر، واقترحت أن تكون الوكالة هيئة مستقلة داخـل نظـام احلمايـة              
  االجتماعية، فاسُتهل تنفيذ أنشطة لضبط عمليات الوكالة؛

د بتدعيم ستة مراكز للعمل االجتماعي من خـالل تزويـدها مبـوا           اً  والقيام حالي  •
ومعدات فنية، وذلك من أجل إحداث ردة فعل إقليمية جتاه قضايا االجتار بالبـشر   
جتتاح البالد فتخفف من مركزية عمل الوكالة املعنية بتنسيق احلماية املـوفرة إىل             

  ضحايا االجتار بالبشر؛
وإنشاء أول مأوى وطين لتقدمي الرعاية الطارئة إىل ضحايا االجتار بالبشر، األمـر              •

د من النتائج املباشرة للربنامج املشترك إذ إن الفكرة تبلورت نتيجة التعاون            الذي يع 
احملقق يف إطار الربنامج، وقد قامت املديرية املعنية بإدارة املمتلكـات احملجـوزة،             
مببادرة من وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة العمل والسياسة االجتماعية، بالتربع           

درته من املمتلكات اليت ُحجزت مـن اجلرميـة   ، متت مصا  ٢ م ٤٠٠مبرتل مساحته   
ومقر الوكالة املعنية بتنـسيق     " مأوى ضحايا االجتار بالبشر   "املالية املنظمة، ليكون    

  احلماية املوفرة إىل ضحايا االجتار بالبشر؛
 دوالر أمريكي، وعلى ٨٠ ٠٠٠الذي حيظى مبيزانية تبلغ " صندوق الوقاية"وإنشاء   •

بقة عامة، متكّنت اجلهات املعنية مـن تقـدمي طلبـات           أثر اإلعالن عن فتح مسا    
: وفازت باملسابقة ثالثة مشروعات استهدفت بالتحديد الفئات التاليـة        . التمويل

، والشباب،  والروماالالجئون، واألشخاص املشردون املودعون يف مراكز مجاعية،        
. عاية األبوينوالشباب املودعون يف املؤسسات املعنية باألطفال الذين يفتقرون إىل ر

، وثانيهما محلة قائمة    تفاعليمسرح  يل عرضني اثنني، أحدمها     وقام الصندوق بتمو  
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شخص مـن الرومـا      ٥٠٠وحضر  . على مواد تربوية وألعاب خمصصة لألطفال     
يستفيد من  املخصص هلم، يف حني ُيفترض أن       التفاعلي  العرض األول من املسرح     

ويتخلل املسرح .  شاب٢ ٠٠٠ر ما يناهز احلملة التربوية اليت نظمها الصليب األمح
اليت ) KAL" (كال"الشهرية  الروما  لفرقة  عرض موسيقي   للروما  املخصص  التفاعلي  

  توّجه األنظار إىل مشكلة االجتار باألطفال واستغالهلم يف البغاء والتسول؛
ودعا الصندوق، مـن    ". املساعدة املباشرة واالندماج االجتماعي   "وإنشاء صندوق    •

طرح مسابقة عامة، مجيع اجلهات والوحدات املعنية واملخولـة إىل تقـدمي            خالل  
 ١٣٠ ٠٠٠وقام الصندوق الذي ميلك ميزانية بقيمـة        . طلبات لتمويل مشروعاهتا  

دوالر أمريكي بدعم شراكات ُعقدت يف القطاعني احلكومي وغري احلكـومي يف            
اد، وبلغراد، ونـيش  جمال محاية الضحايا، من أجل تطوير مرافق مالئمة يف نويف س     

   ضحية من ضحايا االجتار بالبشر؛ ٦٠  باعتنت حىت اآلن 
ومن خالل الربنامج املشترك وبناء على توصيات مفوضية األمم املتحدة لـشؤون             •

الالجئني، تنظيم جلسات إعالمية يف مراكز استقبال طاليب اللجوء بغية تلقني مجيع            
ملعارف األساسية املتعلقة باالجتار بالبشر     طاليب اللجوء املتواجدين يف هذه املراكز ا      

والسبل اليت متكّنهم من معرفة ما إذا كانوا هم أنفسهم ضحايا، أو علـى األقـل                
  توعيتهم باملخاطر احمليطة باهلجرة غري القانونية؛

 قانونية ملكافحة االجتار بالبشر يف ثالث كليات حقـوق يف           مراكز مشورة وإنشاء   •
 طالب وأستاذ مساعد    ١٠٠ ونيش اليت تضم أكثر من       جامعات بلغراد ونويف ساد   

وأستاذ، وستضمن هذه العيادات اخلروج مبعارف مهنية جديدة يف جمال االجتـار            
  .بالبشر وحتسني التدابري القانونية املتخذة للتصدي هلذه املشكلة

ويعترب التعـرف إىل ضـحايا      . ومت إنشاء نظام حلماية ودعم ضحايا االجتار بالبشر         -٥٠
جتار بالبشر من اختصاص الوكالة املعنية بتنسيق احلماية املوفرة إىل ضحايا االجتار بالبـشر              اال

 يف حني أن مسألة إيواء ورعاية ضحايا االجتار بالبشر جتري بالتنسيق بني الوكالـة               اً،حصري
  .ومراكز العمل االجتماعي، ومنظمات اجملتمع املدين، واملنظمات الدولية

نشطة اليت استحدثت من أجل مكافحة االجتار بالبـشر بالتنـسيق           ونفذت مجيع األ    -٥١
واسـتحدثت سـلطات اإلدارة العامـة،       . والتعاون مع ممثلي التنظيمات املدنية ذات الصلة      

 حىت يومنـا هـذا      ٢٠٠٢بالتعاون مع تنظيمات مدنية متخصصة، أنشطة متعددة منذ عام          
مهور العام عن طريق وسائل اإلعـالم  هدفها التصدي لالجتار بالبشر وغايتها إذكاء وعي اجل     

وُعقدت العديد من حلقات العمل واحللقات الدراسـية لتوعيـة األطفـال يف             . واإلنترنت
املرحلتني االبتدائية والثانوية، كما ُشنت محالت إعالمية ملناهضة االجتـار باألطفـال عـرب              

نية أخرى وُوّزعت يف    ملصقات ومواد إعال  اً  وطُبعت أيض . إعالنات تلفزيونية وإذاعية قصرية   
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وُبذلت كذلك جهود حثيثة لزيادة وعي األشخاص الذين يعملون         . كل أحناء مجهورية صربيا   
  . مع الفئات املعرضة للخطر

وهلذا الغرض، مسحت سلطات اإلدارة العامـة للتنظيمـات املدنيـة ذات الـصلة                -٥٢
ت العمل واحللقـات    باستخدام حيز مكتيب وموظفني مدنيني يشاركون يف العديد من حلقا         

وباإلضافة إىل ذلك، تستقبل أكادميية اجلرمية والشرطة ممـثلني         . الدراسية واألحداث املشاهبة  
  .لتنظيمات مدنية متخصصة يف مكافحة االجتار بالبشر لعدد حمدد من الساعات

تنفيذ عملية تعليم ضباط الشرطة، اليت تشترك فيها مجعيات ومنظمـات           اً  ويتم حالي   -٥٣
  .تعمل سواء يف أراضي مجهورية صربيا أو يف إطار أنشطة التعاون اإلقليمي والدويلدولية 
من األمور احلامسة تبادل املعلومات اليت تتيح معرفـة أمـاكن تواجـد             اً  ويعّد أيض   -٥٤

الضحايا احملتملني والفعليني لالجتار بالبشر، واملتوافرة لدى التنظيمات املدنية املتخصصة بفضل  
امتالكها خلطوط هاتفية لطلب النجدة، أي بفضل االتصال املباشر بأشخاص علـى علـم              

  .يهبوجود شخص آخر يف وضع ُيستغل ف

  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    

   من قائمة القضايا٨الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
 مـن    يف املائة  ٤١,٢٨ متثّل النساء    ،)١٩(لبيانات مكتب إدارة املوارد البشرية    اً  وفق  - ٥٥

نائب مناصب مساعد وزير، ووكيل وزارة، ومدير إحدى اهليئات اإلدارية التابعة لوزارة، و   
مدير إحدى اهليئات اإلدارية التابعة لوزارة، ومدير منظمة خاصة، ومدير مكتب حكومي،            

. ونائب مدير مكتب حكومي، ومساعد مدير مكتب حكومي، ورئيس منطقـة إداريـة            
واجلدير بالـذكر أن    .  يف املائة  ٢٥منصب وزير اخلارجية إىل       وتصل نسبة متثيل النساء يف    

ة الداخلية ووكالة املعلومات األمنية، وأن هذه املؤشرات تعود         ختص وزار    ال هذه البيانات 
توجد سجالت تبّين األصول العرقية أو حتـصي          وال. أبريل من هذا العام   /إىل شهر نيسان  

  .أفراد األقليات من رجال أو نساء

   من قائمة القضايا٩الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
 حصلت عليها املديرية املعنية باملساواة بني اجلنسني من جلنـة           إىل البيانات اليت  اً  استناد  -٥٦

 اختاذ  إىلاملساواة بني اجلنسني التابعة للجمعية العامة، قامت أحزاب سياسية بعرض خطط هتدف
 من القانون اخلاص باملساواة بني اجلنسني اليت تنص على اعتماد خطة ٣٥تدابري مكّرسة يف املادة 

__________ 

يضطلع املكتب احلكومي بأنشطة فنية متصلة بإدارة املوظفني يف الوزارات واملنظمات اخلاصـة واملكاتـب                )١٩(
اجلريـدة الرمسيـة   (ق اإلدارية، وبقانون إنشاء مكتب إلدارة املوارد البشرية      احلكومية واملرافق املهنية للمناط   

 ).١٠٩/٠٩ والعدد ١٠٦/٠٥جلمهورية صربيا، العدد 
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ن إجراءات حمددة لتشجيع وتعزيز التمثيل املتكافئ بني النساء والرجال عمل ألربع سنوات تتضم
 واألحزاب السياسية اليت    -داخل اهليئات احلزبية وعند تسمية املرشحني ملنصيب نائب ومستشار          

احلزب الدميقراطي، وحزب قدامى احملاربني، وحـزب صـربيا         : قدمت هذا العرض هي التالية    
 والرابطة الدميقراطية االجتماعية ملقاطعة فويفودينا، وحزب املناطق       الدميقراطي، واحلزب القومي،  

الصربية املتحدة، وحزب املتقاعدين املتحدين يف صربيا، واحلزب االشتراكي لصربيا، وحتـالف            
وبعد تـدخل   . اهلنغاريني يف فويفودينا، واليسار الدميقراطي للروما، واحلزب الراديكايل الصريب        

 مها -، عمد حزبان نيابيان ٢٠١٢ملساواة بني اجلنسني، يف الربع األول من عام         املديرية املعنية با  
 إىل نشر خطط اإلجـراءات      -حركة التجديد الصريب واحلزب الدميقراطي االشتراكي لصربيا        

وبعد إلقاء نظرة على موقع حزب املناطق الصربية املتحـدة،          . قاما بإعدادها على موقعيهما    اليت
  .تمد هذه الوثيقة ونشرها على موقعهتبّين أن احلزب اع

على النقابات العمالية والرابطات املهنية، فتحثهـا       اً  وتطبَّق هذه املادة القانونية أيض      -٥٧
على وضع خطط الختاذ إجراءات مالئمة وعلى إعداد تقارير عن التدابري املذكورة يف الفقرة              

ولكن مل تقْدم أي من هذه املنظمات أعاله، وعلى نشر هذه التقارير على موقعها اإللكتروين، 
وبالتـايل، قامـت وزارة العمـل       . ٢٠١٢أبريل  /على اختاذ هذه اخلطوات قبل شهر نيسان      

من اختصاصهما ومـن    اً  والسياسة االجتماعية واملديرية املعنية باملساواة بني اجلنسني، انطالق       
ـ             ١٠يم اجتمـاع يف     دورمها يف رصد تطبيق القانون اخلاص باملساواة بني اجلنـسني، بتنظ

يف مجهورية صربيا ومها احتاد        مجع ممثلي النقابتني العماليتني األكثر متثيالً      ٢٠١٢أبريل  /نيسان
، )Nezavisnost" (نيزافسنوست"نقابات العمال الصريب املستقل، والنقابات العمالية املتحدة        

للخطة املتعلقـة بالتـدابري     فأبلغتامها بأنه ميكن إعداد هذه الوثائق باستخدام النموذج املعتمد          
الرامية إىل إلغاء أوجه التفاوت يف التمثيل اجلنساين أو التخفيف منها، والنمـوذج املعتمـد               
للتقرير السنوي بشأن تنفيذ هذه اخلطة، ومها منوذجان أعدهتما املديرية املعنية باملساواة بـني              

ا علـى موقعهـا اإللكتـروين       اجلنسني التابعة لوزارة العمل والسياسة االجتماعية وأتاحتهم      
www.genernet.rs.  

   من قائمة القضايا١٠الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
، شـكلت   "صندوق بلغراد للتمّيز السياسي   "، ومببادرة من    ٢٠١٠ يونيه/يف حزيران   -٥٨

احلكومة فريق عمل متعدد املصاحل لصوغ خطة عمل وطنية جلمهورية صربيا هدفها تنفيـذ              
املرأة والسالم واألمن يف    " الصادر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة بشأن          ١٣٢٥ر  القرا

وأدى الفريـق الـذي     . ، وقد ضم الفريق ممثلي إحدى عشرة وزارة تنفيذية        "مجهورية صربيا 
اً  فقدم دعم  اً،تنسيقياً  يعمل على تنفيذ األنشطة املهنية واإلدارية والفنية يف وزارة الدفاع دور          

  .إىل فريق العملاً وفنياً وإداري اًمهني
 تـشرين   ٢٧وخضع مشروع خطة العمل الوطنية ملناقـشات عامـة يف الفتـرة               -٥٩

: ، وُعرض يف اجتماعي مائـدة مـستديرة      ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦ - أكتوبر/األول
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عية أحدمها نظمه مركز بلغراد للسياسات األمنية وصندوق بلغراد للتميز السياسي التابع للجم           
الوطنية، وثانيهما نظمه اجمللس احلكومي املعين باملساواة بـني اجلنـسني ومركـز املراقبـة               

عن ذلك، ميكن أن يطلع اجلمهـور         وفضالً. يف قصر صربيا   )٢٠(الدميقراطية للقوات املسلحة  
على مشروع اخلطة على املوقع اإللكتروين الرمسي لوزارة الدفاع، حيث جيوز ألي شـخص              

وإىل . عن إرسال مالحظات عن طريق الربيد اإللكتروين         تفقد الوثيقة فضالً   معين باملوضوع 
جانب التغطية اإلعالمية املتواصلة، أجريت سلسلة أخرى من األنشطة اليت هتدف إىل إعداد             

  .ودراسة مشروع اخلطة على حنو أفضل
ل ومت وضع مه. ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣٠واعُتمدت خطة العمل الوطنية يف   -٦٠

  .٢٠١٥حمددة إلمتام أنشطة معينة من أجل حتقيق أهداف معينة، وال تتجاوز هذه املهل عام 
تصميم وتشغيل آليات مؤسسية لتنفيذ     ) ١(: وحتدد اخلطة بدقة سبعة أهداف عامة هي        -٦١

م زيادة متثيل املرأة يف القطاع األمين وتعزيز تأثري النساء على القضايا املتعلقة بالسال          ) ٢(اخلطة؛ و 
زيادة مشاركة النساء يف عملية صنع القرار يف جمايل الدفاع واألمـن وإذكـاء              ) ٣(واألمن؛ و 

تعزيز مشاركة املرأة يف إجياد احللول ألوضاع الرتاع وما بعد          ) ٤(تأثريهن على هذه العملية؛ و    
تـوفر  االستعانة بالصكوك الـيت     ) ٥(الرتاع، وزيادة اخنراطها يف العمليات املتعددة اجلنسية؛ و       

تعليم وتدريب األفـراد العـاملني يف القطـاع األمـين يف ظـل              ) ٦(للمرأة محاية قانونية؛ و   
دعم أهداف خطة العمـل     ) ٧( الصادر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة؛ و        ١٣٢٥ القرار

  .الوطنية من خالل وسائل اإلعالم
طة العمل الوطنية علـى  تعميم أهداف خ: أما أولويات خطة العمل الوطنية فهي التالية        -٦٢

املشار إليه  ( الصادر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة         ١٣٢٥اجلمهور من أجل تنفيذ القرار      
؛ وتنفيذ أنشطة اجمللس السياسي واهليئة التنـسيقية املتعـددة          ")١٣٢٥القرار  "يلي بتسمية    فيما

 يف  ١٣٢٥فيـذ القـرار     املصاحل املعنية برصد تطبيق خطة العمل الوطنية، وذلك من أجـل تن           
مجهورية صربيا؛ واستحداث آليات ضامنة للمساواة بني اجلنسني داخـل وزارات مجهوريـة             
صربيا؛ وتدريب املوظفني املنخرطني يف اآلليات املؤسسية واآلليات املعنية باملساواة بني اجلنسني            

م والتدريب يف القطاع يف مجهورية صربيا؛ وشن محالت لزيادة متثيل املرأة يف كافة مراحل التعلي          
األمين؛ ومراعاة املنظور اجلنساين يف السياسات واخلطط واملمارسات املتبعة يف القطاع األمـين؛   
وزيادة متثيل النساء وتدريبهن بغية إشراكهن يف إجياد احللول ألوضاع الرتاع وما بعـد الـرتاع؛                

بعة يف القطاع األمين؛ واعتمـاد      وإدخال سياسة املساواة بني اجلنسني يف اخلطط واملمارسات املت        
امليزنة اجلنسانية املسؤولة يف ممارسات القطاع األمين؛ وزيادة متثيل املرأة يف القطاع األمين وتأثريها              
على القضايا املرتبطة بالسالم واألمن؛ ومحاية النساء والفتيات، بصورة ممنهجة وفعالة، من مجيـع              

  .ساواة بني اجلنسني يف ممارسات مجهورية صربياأشكال العنف والتمييز؛ وإدماج سياسة امل
__________ 

 لفرض رقابة دميقراطية على القوات املسلحة وتساهم يف تعزيـز           ٢٠٠٠هي مؤسسة دولية أنشئت يف عام        )٢٠(
 .اتإدارة القطاع األمين من خالل ما ُتدخله عليه من إصالح
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وشاركت التنظيمات املدنية ذات الصلة يف مجيع مراحل العملية التحضريية، وشارك             -٦٣
 .يف أنشطة الفريق العامل على صـياغة مـشروع اخلطـة   " صندوق بلغراد للتمّيز السياسي  "

دنية أثناء املناقشات العامـة الـيت       وأُخذت بعني االعتبار املالحظات اليت أبدهتا التنظيمات امل       
واعُتربت التنظيمات املدنيـة جهـات      . تناولت مشروع اخلطة، فأُدجمت يف مضمون اخلطة      

  . من أنشطة خطة العمل الوطنيةاً  نشاط١٧متعاونة يف تنفيذ 
وشاركت منظمات من اجملتمع املدين، بالتعاون مع مؤسسات عامـة ومنظمـات              -٦٤

ت وجلسات مناقشة وحلقات دراسية وحلقات عمل ودورات تدريبية دولية، يف تنظيم مؤمترا   
واجتماعات وغريها من األنشطة، وقد متت دعوة ممثلي املؤسسات العامة حلـضور مجيـع              

  .األحداث اليت نظمتها منظمات اجملتمع املدين
إدخـال  "وعقدت تنظيمات مدنية ذات صلة ثالث حلقات دراسية تناولت موضوع             -٦٥

 ١٦-١٤، وجرت هذه احللقـات يف الفتـرة         " اجلنسني يف إصالح القطاع األمين     املساواة بني 
 يف كوفوتسيكا؛   ٢٠١١فرباير  / شباط ١٨-١٦ يف إيكا؛ والفترة     ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 

  . يف نيش٢٠١١مارس / آذار١٨-١٦والفترة 
 ممثلـي   إما مبفردها أو بصحبة   (وشاركت يف األنشطة املتصلة باخلطة اهليئات التالية          -٦٦

عن جملـس     صندوق بلغراد للتميز السياسي ومركز بلغراد للسياسات األمنية، فضالً        ): الدولة
األطلسي، وجلنة هلسنكي املعنية حبقوق اإلنسان، ومركز تطـوير الدراسـات القانونيـة،             
واملوشحات باألسود، والنساء من أجل السالم مبدينة ليسكوفاتش، ونساء اجلنوب، ومنظمة           

، ومركز النساء املستقالت، ومجعية     "فراكتال"عاملة على مكافحة االجتار، ومنظمة      ال" أسترا"
، والدائرة البديلة، ومجعية األمهات العازبات يف نيش، والنـساء الفـاعالت يف             "إسبِرانسا"

يف نـويف   " املركز اإلمنائي للمـرأة   "يف نيش، ومجعية    " املركز اإلمنائي للمرأة  "بوزيغا، ومجعية   
للنساء واألطفال ضحايا العنف، واملرأة واخليارات البديلة، واملركز املعـين          " جدةالن"ساد، و 

  .بالنساء واألطفال الغجر، ومجعية الغجر، ومنظمات أخرى
ومن املهم أن نشدد على الدعم اهلام الذي قدمته املنظمات الدولية عن طريق برنـامج                 -٦٧

مرأة، وشعبة التحول الدميقراطي يف بعثة منظمة       األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة لل      
على تنفيذ خطة العمل الوطنيـة، وقّعـت   اً وحرص. األمن والتعاون يف أوروبا العاملة يف صربيا   

. ٢٠١١سـبتمرب   / أيلول ١٦وزارة الدفاع ومنظمة األمم املتحدة للمرأة مذكّرة تعاون بتاريخ          
عددة املصاحل، مبساعدة ممثلني للتنظيمـات املدنيـة        ويتوىل اجمللس السياسي واهليئة التنسيقية املت     

  .واألوساط األكادميية ووسائل اإلعالم، رصد تنفيذ خطة العمل الوطنية وتقييمه
ويتألف الفريق العامل على رصد تنفيذ خطـة العمـل الوطنيـة هبـدف تطبيـق                  -٦٨

ا أن ترصـد     يف مجهورية صربيا، من ممثلني لتنظيمات مدنية ذات صلة مهمته          ١٣٢٥ القرار
وتراقب سري العمليات اليت تضطلع هبا املؤسسات املسؤولة عن تنفيذ خطة العمل الوطنيـة،              

بعـد   فيماوأن تتوىل، بناء على ذلك، إعداد تقارير بديلة عن تنفيذ خطة العمل الوطنية حتال               
 ، الـيت تنـسق    "املوشحات باألسود "وقد استهلت منظمة    . إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة    
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هدفه قياس جناح تنفيذ اخلطـة      " حتقيق األمن البشري  "بعنوان  اً  أنشطة فريق العمل، مشروع   
 الذي سيحال   ١٣٢٥واإلسهام يف هذا النجاح من خالل إعداد التقرير اخلاص بتنفيذ القرار            

  .إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدةاً أيض
اواة بـني اجلنـسني يف مجهوريـة    يف جمال املساً وباإلضافة إىل اآلليات القائمة حالي     -٦٩

اجمللس : ٢٠١١أكتوبر  /صربيا، أنشأت احلكومة اهليئتني املؤسسيتني التاليتني يف تشرين األول        
وجتـري  . السياسي واهليئة التنسيقية املتعددة املصاحل املعنية برصد تطبيق خطة العمل الوطنية          

ملرحلة املقبلة باالستناد إىل تقارير صادرة للنتائج احملققة، فتحدد أولويات ااً هاتان اهليئتان تقييم
وتتوىل إعداد هذه التقـارير     . عن الوزارات واإلدارات والوكاالت العاملة يف القطاع األمين       

فرٌق حتليلية تقوم بدراسة تنفيذ خطة العمل الوطنية علـى مـستوى الـوزارات واإلدارات               
 التحليلية مبهمة رصد تنفيذ اخلطة وتضطلع هذه الفرق . والوكاالت املختصة يف القطاع األمين    

  . ووضع التخطيط السنوي واستهالل التنفيذ
هيئة لإلشراف على تنفيذ اخلطة، مهمتها مراقبة اً وارتئي أن تنشئ اجلمعية العامة أيض      -٧٠

مجيع العمليات اليت تضطلع هبا اهليئات واآلليات لصاحل خطة العمل الوطنية، وسيتوجب على             
هليئة التنسيقية املتعددة املصاحل تقدمي تقريريهما السنوي ونصف الـسنوي          اجمللس السياسي وا  

إليها، وستتألف من ممثلني عن جلان خمتصة مرتبطة باجلمعية العامة وأمني املظـامل ومفـوض               
  .شؤون املساواة بني اجلنسني وهيئات أخرى

سسية وآليـات   ويف إطار النتائج احملققة بفضل إنشاء ما ارتئي إنشاؤه من هيئات مؤ             -٧١
  : معنية باملساواة بني اجلنسني، أُجنز ما يلي

 يف وزارة الداخلية ودائرة     مستشارة يف قضايا املساواة بني اجلنسني     /مستشارتعيني   •
أما يف وزارة حقوق اإلنسان وحقوق األقليات واإلدارة العمومية واحلكم . اجلمارك

ألقليات، فهناك مستشارة مستقلة     املديرية املعنية حبقوق اإلنسان وا     -الذايت احمللي   
تضطلع، عالوة على مهامها االعتيادية، بأنشطة ترمي إىل رصد تنفيذ املعاهـدات            

وتقـرر يف وزارة الـدفاع      . الدولية يف جمال املساواة بني اجلنسني وحقوق الطفل       
تكليف وزيرة اخلارجية بإجراء األنشطة اليت تدخل يف عمل املستـشارة املعنيـة             

  .ني اجلنسني ريثما يتم تعيني شخص آخر هلذا املنصبباملساواة ب
 للعمل يف وكالة املعلومات األمنية، يف حـني قـام           "أشخاص موثوق هبم  "تعيني   •

على معاجلـة   اً  بتعيني آخرين يف وزارة الداخلية للعمل أيض      " دعم األقران "مشروع  
  .قضايا حمددة يف جمال املساواة بني اجلنسني والتمييز

لية تعمل يف وزارة الدفاع ودائرة اجلمارك من أجل رصد تنفيـذ            تشكيل فرق حتلي   •
خطة العمل الوطنية ووضع التخطيط السنوي واستهالل التنفيذ، يف حني مل تـزوَّد           

هبذه الفرق بل مت تعـيني بعـض        اً  وزارة الداخلية ووكالة املعلومات األمنية رمسي     
  .الضباط لالضطالع بأنشطتها
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نسانية وإجراء اإلحصاءات املصنفة حبـسب نـوع        احلفظ املتواصل للسجالت اجل    •
يف وزارة الدفاع، ووزارة اخلارجية، ودائرة اجلمارك، ووكالة املعلومـات           (اجلنس

األمنية، ووزارة حقوق اإلنسان وحقوق األقليات واإلدارة العمومية واحلكم الذايت          
  ). املديرية املعنية حبقوق اإلنسان واألقليات- احمللي

 لتدريب املوظفني على مواضيع حمددة يف جمال املساواة بني اجلنـسني     اعتماد برامج    •
يف وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل        (٢٠١٢وسيتم تنفيذها يف عام     
وتعتـزم دائـرة    ).  املديرية املعنية باملساواة بني اجلنـسني      -والسياسة االجتماعية   

ون مع بعثـة منظمـة األمـن         بالتعا ٢٠١٢اجلمارك تنفيذ هذه األنشطة يف عام       
  .والتعاون يف أوروبا

وُعقد اجتماع دويل، ُنظم باالشتراك مع وزارة الدفاع وبرنـامج األمـم املتحـدة                -٧٢
 يف بلغراد، ليشكّل نقطة انطالق لتنفيذ املشروع اإلقليمـي          ٢٠١٢مارس  /اإلمنائي، يف آذار  

قطاع األمين يف بلـدان غـرب       دعم إدماج قيم املساواة بني اجلنسني يف إصالح ال        "املعنون  
  .ألنشطتهاً والذي سيتخذ مجهورية صربيا مركز" البلقان

  التعليم    

   من قائمة القضايا١١الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
؛ ومل يالحظ  يف املائة٥ اً حوايلابتدائياً يتلقون حىت تعليم  التبلغ نسبة األطفال الذين   -٧٣

ويف . عند النظر إىل الفئـات احملرومـة       منا لوحظت فروق أكيدة   أي تفاوت بني اجلنسني وإ    
املناطق الريفية، تتجاوز نسبة تسرب التالميذ املعدل املتوسط حىت قبل االلتحاق باملدرسـة،             

فاخنفـضت تغطيـة األطفـال       :للقلق هو تفاقم هذه الظاهرة على مر الـسنني         واألمر املثري 
، ٢٠٠٩ يف عـام   يف املائـة ٧٧,٤ إىل ٢٠٠٥يف عام   يف املائة٨١,١املناطق الريفية من     يف

  يف املائة  ١,٨ أقل بنسبة    ٢٠٠٨بينما كان عدد األطفال امللتحقني باملدارس االبتدائية يف عام          
  .٢٠٠٥من عدد األطفال يف عام 

ويشهد األطفال الغجر أدىن نسبة التحاق باملدارس االبتدائية من بني مجيـع الفئـات                -٧٤
فيتـراوح عـددها    (ك بيانات دقيقة عن األقلية الغجرية املتواجدة يف الـبالد           وال منل . الضعيفة

ـ   ٥٠٠ ٠٠٠لتعداد السكان إىل    اً   نسمة وفق  ١٠٨ ٠٠٠ من لـبعض املنظمـات    اً   نسمة وفق
؛ ومع ذلك، فقد قُّدر حجم جممـوع األطفـال الغجـر            )بالغجر ولتقييم البنك الدويل    املعنية
تقرير عن   ( يف املائة  ٧٠اقهم باملدارس االبتدائية بنحو      طفل وقُّدرت نسبة التح    ٢٥ ٠٠٠ بنحو

وارتفعت تغطية األطفال الغجـر     ). ٢٠٠٩إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية يف مجهورية صربيا،        
للدراسة االستقـصائية  "اً  ووفق.)٢١( يف املائة٧٣ إىل  يف املائة٥٦ من  ٢٠٠٧-٢٠٠٢يف الفترة   

__________ 

 .٢٠٠٧، ستويات معيشة السكانمسح مل )٢١(
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 من األطفـال     يف املائة  ٧٨، التحق   ٢٠١٠أجريت يف عام    اليت  " املتعددة املؤشرات جملموعات  
غري أن البيانات اليت ُتظهر اخنفاض عدد       . الغجر املقيمني يف مستوطنات مفصولة مبدارس ابتدائية      

تقريـر عـن إجنـاز       ( يف املائة  ٦ إىل    يف املائة  ٨األطفال الغجر امللتحقني باملدارس اخلاصة من       
، تشري إىل أنه يتم تغطيتهم بشكل أفضل        )٢٠٠٩هورية صربيا،   األهداف اإلمنائية لأللفية يف مج    

  . يف النظام الدراسي العادي
رغم غياب البيانـات الـصحيحة      اً  ويعد معدل التسرب من التعليم االبتدائي مرتفع        -٧٥

وإذا نظرنا إىل املتوسط الوطين ملعدل التسرب، نلحظ أن الوضع قـد            . والدقيقة يف هذا اجملال   
  يف املائـة ١,١٤سنوات اخلمس األخرية، إذ ينخفض معدل التـسرب مـن        حتّسن خالل ال  

ولكن لوحظ توّجه متزايـد إىل تـرك        .  عندما نصل إىل الصف اخلامس      يف املائة  ٠,٨٧ إىل
املدرسة يف صفوف األطفال املنتمني إىل الفئات الضعيفة، وال سيما الريفيـون واألطفـال               

فنـسبة  ( يتم التركيز على الفتيـات       اظهور عندم الغجر، كما يأخذ التفاوت بني اجلنسني بال      
وتبلـغ  ).  من نـسبة الـصبيان   يف املائة١,٢  بأقل   الفتيات الاليت يصلن إىل الصف اخلامس     

  يف املائـة   ٩٥ حنو   ٢٠٠٥األطفال الذين وصلوا إىل الصف اخلامس االبتدائي يف عام           نسبة
تقرير عن إجناز األهـداف اإلمنائيـة       ( يف األوساط الريفية      يف املائة  ٩٢املناطق احلضرية و   يف

؛ ووصل معدل تسرب األطفال الريفيني من املدرسة يف         )٢٠٠٦لأللفية يف مجهورية صربيا،     
تقرير عن إجناز   ( يف حالة األطفال الغجر       يف املائة  ٥٠ وبلغ    يف املائة  ١٤,٢٥ إىل   ٢٠٠٨عام  

  ).٢٠٠٩األهداف اإلمنائية لأللفية يف مجهورية صربيا، 
 غري أن طريقة    ،)٢٢( يف املائة  ٩٥,٢غ معدل األطفال الذين أمتوا املرحلة االبتدائية        ويبل  -٧٦

االحتساب املعتمدة تبّين عدد األطفال الذين تركوا املدرسة االبتدائية وليس نسبة األطفـال             
فما من دراسة تقوم برصد هـذه       (الذين أجنزوا املرحلة االبتدائية من أصل كل اجليل امللتحق          

ويصل معدل األطفال الذين ينجزون املدرسـة االبتدائيـة يف املنـاطق الريفيـة              . )اجملموعة
، ومييل معدل الصبيان الذين ينجزون املدرسة االبتدائية إىل االخنفاض يف            يف املائة  ٧٤,١٤ إىل

  .حني مييل معدل الفتيات الذين يتمون املدرسة االبتدائية إىل االرتفاع
 يصلون إىل املرحلـة الثانويـة، أي األطفـال الـذين            ال أما نسبة األطفال الذين     -٧٧
  . يف السنوات األخرية يف املائة٢يواصلون تعليمهم، فبلغت حنو  ال
  يف املائـة   ٤٣ انتقل من    ٢٠٠٤-٢٠٠٠وتبني الدراسات أن معدل التسرب يف الفترة          -٧٨
 بعد أربع سنوات    وُيظهر معدل الذين يتخرجون   ). مع توجه إجيايب إىل االخنفاض     ( يف املائة  ٢٤ إىل

  .٢٠٠٨-٢٠٠٣ يف الفترة  يف املائة٥٣ إىل  يف املائة٢٨زيادة إذ ارتفع من  من التحاقهم
على زيادة تغطيـة الغجـر يف التعلـيم قبـل املدرسـي، قامـت وزارة          اً  وحرص  -٧٩

واهليئات البلدية، خـالل    " اجمللس الوطين ألقلية الروما القومية    "والعلوم، بالتعاون مع     التعليم
__________ 

 .٢٠٠٩، املكتب اإلحصائي للجمهورية )٢٢(
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توسيع نطاق إمكانات تـوفري التعلـيم قبـل      "، بتنفيذ مشروع امسه     ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧امي  ع
  . طفل٢ ٢٠٠وضم املشروع ما يناهز .  بلدية٣٠يف " املدرسي ألطفال الروما

، ُنفذت يف مقاطعة فوجفودينا املتمتعة بـاحلكم        ٢٠٠٧/٢٠٠٨وأثناء العام الدراسي      -٨٠
ل الذين تتراوح أعمارهم بني ستة أشهر وثالث سنوات،         الذايت برامج لتعليم كيفية رعاية األطفا     

وبرامج تعليمية باللغة الغجرية يف املرحلة قبل املدرسية لألطفال الذين تتجاوز أعمارهم ثـالث              
، ٢٠٠٨/٢٠٠٩ طفل؛ وأثنـاء العـام الدراسـي         ١ ٠٠٢سنوات، واستهدفت هذه الربامج     

  . طفال٩٦٠ًاستهدفت 
 ُوضـعت شـروط مـسبقة    ،)٢٣(ق بأسس النظام التعليميالقانون املتعلومع اعتماد     -٨١

إلدماج األطفال بالكامل يف التعليم والتعليم املتواصل، مع احلرص على عدم عـزل أي فئـة             
فجرى متديد برنامج التعليم التحضريي اإللزامي واجملاين الذي يسبق املدرسة من سـتة     : منهم

ـ      أشهر إىل تسعة أشهر؛ ومت تيسري تسجيل األطفال امل         اً نتمني إىل الفئات الـضعيفة اجتماعي
؛ ومـن املزمـع   ي؛ ومت تنظيم الوصول إىل التعليم اجلامع)تسجيلهم بلغتهم األم  فيمكن مثالً (

لبيانـات  اً  ووفق. استحداث آليات ملساعدة األطفال وطاقم األساتذة على تنفيذ هذا القانون         
 طفـل   ٣ ٠٠٠ حنو   ٢٠٠٨/٢٠٠٩املكتب اإلحصائي للجمهورية، أُدمج يف العام الدراسي        

  .من األقلية الغجرية يف برنامج التعليم التحضريي الذي يسبق املدرسة
 واملتعلقة مبجمـوع عـدد      ٢٠١٠/٢٠١١للبيانات اخلاصة بالعام الدراسي     اً  ووفق  -٨٢

من بينهم  اً  تلميذ ٢ ١٣٦ من املرحلة االبتدائية، فإن حوايل    األطفال امللتحقني بالصف األول     
وباملقارنة مع العام الدراسي السابق، فـإن       . ينتمي إىل األقلية الغجرية   ) املائة يف   ٧,٤١أي  (

أما أسباب ازدياد نسبة الغجـر يف النظـام         .  يف املائة  ٩,٨٧نسبة التسجيل زادت مبا يناهز      
الذي يسمح بااللتحاق باملدرسة    " االلتحاق املشروط "اإلجراء املسمى   : التعليمي فهي التالية  

أي التسجيل من دون تقدمي مجيع الوثائق الشخصية أو         (يع الوثائق املطلوبة    من دون تقدمي مج   
وتوزيع كتب   ؛)الشهادة اليت تثبت حضور الربنامج التحضريي اإللزامي الذي يسبق املدرسة         

 كتاب مدرسي جمـاين     ٧٤ ٠٠٠، ُوّزع   ٢٠٠٩/٢٠١٠ففي العام الدراسي    (مدرسية جمانية   
 جمموعة كتب   ٧٤ ٣١٩، وّزعت   ٢٠١٠/٢٠١١لدراسي  لتالميذ الصف األول؛ ويف العام ا     

 جمموعات كتب مدرسية جمانية لتالميـذ       ٧٤ ٣٠٥مدرسية جمانية لتالميذ الصف األول، و     
  ).الصف الثاين من املرحلة االبتدائية

على حتسني جودة التعليم وإمكانية النفاذ إليه، تقوم وزارة التعليم والعلـوم            اً  وحرص  -٨٣
، IPA 2008" صك املساعدة الـسابقة لالنـضمام     "برنامج   (م للجميع التعليبتنفيذ مشروع   

، الذي من شأنه أن يؤدي إىل تعزيز إدماج األطفـال املنـتمني إىل الفئـات                )املكون األول 
املهمشة اليت تضم الغجر وإىل حتسني جودة التعليم املوفّر هلم يف مرحلة التعلـيم مـا قبـل                  

 خالل العمل مع مساعدين تربويني يتولون، مبوجـب         املدرسي والتعليم االبتدائي، وذلك من    
__________ 

 .٥٢/١١ والعدد ٧٢/٠٩اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد  )٢٣(
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مبـا  اً  إضافياً  ، مساعدة األطفال والتالميذ ومنحهم دعم     القانون املتعلق بأسس النظام التعليمي    
عن املعلمني ومعلمي املرحلة ما قبل املدرسية ومعاوين اخلرباء           يتناسب مع احتياجاهتم؛ فضالً   

 أما اجلـزء    .اًفال املنتمني إىل فئات ضعيفة اجتماعي     من أجل حتسني العمل مع التالميذ واألط      
الثاين من املشروع، فهو خمصص لتحسني املستوى املهين ملعلمي املرحلة ما قبـل املدرسـية               

من خالل إخضاعهم لتدريب مهين يركّز على تطوير فرص وصول اجلميع           اً  واملعلمني عموم 
ردية، يضع معلمو املرحلة ما قبل املدرسية       وإىل جانب إعداد املناهج الدراسية الف     . إىل التعليم 

مناذج للتعاون مع املساعدين التربويني من أجل تبادل اخلربات واملعـارف           اً  واملعلمون عموم 
ـ اً   مساعد ١٨٠اً  ويعمل حالي . للخروج بالنموذج األكثر فعالية للنفاذ والعمل       ٤٨يف  اً  تربوي

املتعلق " كتاب القواعد "، وذلك مبوجب     مدرسة ابتدائية  ٨٠للتعليم ما قبل املدرسي و    اً  مرفق
وقانون تعديل التشريعات املتعلقة مبعدالت احتساب وتسديد        )٢٤(بتدريب املساعدين التربويني  
عـن     فيتم تنظيم دورات تدريبية متهيدية خمصصة هلم فضالً        ،)٢٥(أجور موظفي اخلدمة العامة   

ملدارس ودور احلضانة واإلدارات    دورات تدريبية تستهدف العاملني التربويني املتواجدين يف ا       
  . عامل٥٠٠املدرسية يف مجهورية صربيا والبالغ عددهم 

" صك املساعدة السابقة لالنـضمام    "برنامج  (مشروع الفرصة الثانية    اً  وينعكس أيض   -٨٤
IPA 2008  فيعمـل  . على تطّور تعليم األشخاص املنتمني إىل األقلية الغجرية       ) ، املكون األول

للمرحلة االبتدائية إىل الكبار الذين     اً  موازياً  عملياً  اء النظام الذي يوفر تعليم    املشروع على إنش  
ويوجِـد  . أو املعارف الوظيفية للكتابة والقراءة/تركوا املدرسة قبل اكتساب التأهيل األويل و 

هلم اجملـال إلمتـام     اً  منهجية إلدماج الكبار يف عملية التعليم االبتدائي فاسح         املشروع حلوالً 
بدأوه يف املرحلة االبتدائية، ومواصلة تعليمهم يف املرحلة الثانوية سواء من خـالل نظـام                ما

التدريب املتواصل الذي يركز على احتياجات سوق العمل أو من خالل الربامج الدراسـية              
ويتم اختبار املناهج الدراسية للتعليم االبتدائي املوجه إىل        . الثانوية املالئمة الحتياجات الكبار   

 مدرسة ابتدائية عادية ومدرسة ابتدائية لتعليم الكبار يف مجهورية صـربيا، يف             ٨٠الكبار يف   
 مدرسـة ثانويـة     ٧٥ برنامج تدريب مهين ضمن      ٣٠حني سيتم حتديد معايري تتيح اختبار       

ومن هنا، فإنه يتم التشديد على مجلة أمور منها أن االندماج االجتماعي يعـد مـن                . مهنية
  .اعية األوسع اليت تقتضي تنسيق عدد أكرب من الشركاء االجتماعينيالضرورات االجتم

   من قائمة القضايا١٢الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
                     إىل البيانات املتعلقـة بعـدد الطـالب املـسجلني يف املدرسـة خـالل              اً  استناد  -٨٥

امللتحقات باملدرسة أكرب مـن عـدد       ، يظهر أن عدد النساء      ٢٠١٠/٢٠١١العام الدراسي   
للمنهاج الدراسي القدمي، كـان     اً   امرأة؛ ووفق  ٩٤ ٥٢٢و   رجالً ٨٠ ٢٥٥فهناك  : الرجال

__________ 

 .١١/٢٠١٠اجلريدة التربوية جلمهورية صربيا، العدد  )٢٤(
 .٢٠/٢٠١١ اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد )٢٥(
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 وميكن االطـالع علـى مزيـد مـن       .)٢٦( امرأة مسجلني  ١٤ ٥٢٤و   رجالً ٩ ٣١٤هناك  
ن إجياده  والذي ميك " النساء والرجال يف مجهورية صربيا    "املعلومات املفصلة يف املنشور املعنون      

  .يةنكليزباللغة اإل )٢٧("املعرض"يف 

  العمالة    

   من قائمة القضايا١٣الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
 من خطة العمل الرامية إىل تنفيذ خطة العمل الوطنية لتحسني ٦-١-٢يف إطار البند     -٨٦

تعزيـز  يهدف إىل  الذي ،)٢٨(٢٠١٥-٢٠١٠وضع املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني للفترة  
سياسة التوظيف ومتجيد العمل للمسامهة يف التوفيق بني ظروف العمـل واحليـاة األسـرية               

 من املزمع القيـام     ،")إجياد توازن بني املسرية املهنية واألسرة     "النموذج األورويب الداعي إىل     (
  :يلي مبا

لألطفال الذين  توفري خدمات يسهل الوصول إليها للرعاية النهارية واإلقامة املطولة           •
 وهذه األنشطة من اختصاص الوحدات احملليـة        -تقل أعمارهم عن سبع سنوات      

  ؛)٢٩(املتمتعة باحلكم الذايت ووزارة العمل والسياسة االجتماعية
 ١٢ وحتسني الوسائل املختلفة لتوفري الرعاية النهارية لألطفال الذين تقل أعمارهم عن        •

اع اخلاص على تـوفري مثـل هـذه         سنة، وحث الشركات الكبرية وشركات القط     
 وهذه األنشطة من اختصاص الوحدات احمللية املتمتعة -اخلدمات إىل أطفال موظفيها 

  ؛)٣٠(باحلكم الذايت، بالتعاون مع القطاع اخلاص ووزارة العمل والسياسة االجتماعية
 وهـذه   -وتعزيز توفري خدمات الرعاية للمسنني واملرضى املصابني بأمراض مزمنة           •

شطة من اختصاص الوحدات احمللية املتمتعة باحلكم الـذايت، ووزارة العمـل            األن
  .)٣١(دائرة التوظيف الوطنية ووالسياسة االجتماعية،

شن محالت عامة هبدف حث الرجال على حتمل الواجبات العائلية،          خيص   فيماأما    
 فإن املديرية   ،)٣٢(ساءواالعتناء باألطفال واملسنني واملرضى من أفراد األسرة، بقدر ما تفعله الن          

  : املعنية باملساواة بني اجلنسني ستقدم البيانات التالية

__________ 

 .املكتب اإلحصائي للجمهورية )٢٦(
 .٤٠-٣٨.، ص٢٠١١،  اإلحصائي للجمهوريةاملكتب )٢٧(
 .٦٧/١٠، العدد اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا )٢٨(
 .٢-١-٦-٢البند الفرعي  )٢٩(
 .٢-١-٦-٣البند الفرعي  )٣٠(
 .٢-١-٦-٤البند الفرعي  )٣١(
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، ُشنت مبناسبة االحتفـال بـاليوم       ٢٠١١للمرة األوىل يف مجهورية صربيا يف عام          -٨٧
  إعطاء فرص متساوية للرجال والنساء     - لديك احلق الدويل للمرأة محلة إعالمية حتت عنوان       

وإذاعة بلغراد، كما أذاعت بعض املؤسسات      ) RTSآر يت إس    ( الوطنية   على احملطة التلفزيونية  
وكان اهلدف من هذه األنشطة التـرويج لـسياسة         . اإلعالمية اإلقليمية واحمللية مواد احلملة    

تكافؤ الفرص يف شرائح أوسع من اجلمهور العام وزيادة الوعي بـضرورة متكـني املـرأة                
" بيداً  يد"و" التخصص"و" التغيري"هي  (ة أفالم فيديو     وعليه، فقد جرى إعداد سبع     .اًاقتصادي

أبرزت قضايا متعلقـة    ") الوحيدة"و" املديرة"و" عاطلة عن العمل  "و" اخليارات الشخصية "و
ومت بعد احلملـة تعليـق      . بوضع املرأة وبتوزيع الواجبات املرتلية بني الرجل واملرأة يف العائلة         

وأسفر عن  .  مجيع مدن وبلدات مجهورية صربيا     ثالث لوحات إعالنية عن املوضوع نفسه يف      
هذه العملية بالكامل مجلة أمور منها إنشاء املوقع اإللكتروين اجلديد للمديرية املعنية باملساواة             

، يتـضمن   )www.gendernet.rs(بني اجلنسني والتابعة لوزارة العمل والسياسة االجتماعيـة         
 األعم للمساواة بني اجلنـسني يف مجهوريـة         معلومات متنوعة عن عمل املديرية وعن املسألة      

برنامج تنفيذ أولويات خطة العمل الوطنية الرامية       "، يف إطار    ٢٠١٢مارس  /ويف آذار . صربيا
، الذي تضطلع به املديرية املعنية باملساواة       "إىل حتسني وضع املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني       

إلعالن عن مسابقة مفتوحة لتنظيم محلة جديدة       بني اجلنسني بالتعاون مع مملكة السويد، مت ا       
  .ترمي إىل تعزيز التوزيع املتكافئ للواجبات الوالدية والعائلية

اخلروج من  ، ُعقد املؤمتر اإلقليمي الرابع الذي عاجل مسألة         ٢٠١١فرباير  /ويف شباط   -٨٨
ـ         األزمة االقتصادية  ل يف مجهوريـة    ، باالشتراك مع ممثلني لآلليات املؤسسية الوطنية اليت تعم

مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ومجهورية كرواتيا والبوسنة واهلرسك ورومانيـا ومجهوريـة           
عن ممثلني لسفارات مملكة الـسويد        بلغاريا ومجهورية اجلبل األسود ومجهورية ألبانيا؛ فضالً      

منح : ل التالية فتم تبادل اخلربات املتعلقة باملسائ    . ومملكة النرويج وسويسرا، القاطنة يف بلغراد     
إجازة األمومة لآلباء، والتوزيع التقليدي للواجبات املرتلية، واحلقوق االقتـصادية للمـرأة،            

  .واألزمة االقتصادية، واألمن البشري، ومسائل أخرى مشاهبة

   من قائمة القضايا١٤الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
حتسني وضع املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني،       تقوم االستراتيجية الوطنية الرامية إىل        -٨٩
عن خطة العمل املرتبطة هبا، بتحديد مبادئ توجيهية استراتيجية تتيح جلمهورية صـربيا               فضالً

وتضع االسـتراتيجية   . حتسني الوضع االقتصادي للمرأة   اً  التقدم يف هذا اجملال الذي يفترض أيض      
 حتقيق الفرص املتكافئة، ومسألة التضامن، واالنـدماج        سياسة: يف صدارة أعماهلا املسائل التالية    

مسبقة للتنمية االقتصادية ولتحقيق أي تطور      اً  االجتماعي، والعدالة االجتماعية، بوصفها شروط    
     /وُعقـد يف حزيـران    . آخر يصعب إجنازه دون استغالل املوارد البشرية النسائية بشكل مواتٍ         

__________ 

 .٢-١-٦-٥البند الفرعي  )٣٢(
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ني العام واخلاص من أجل تعريفهم أكثـر باملمارسـات    اجتماع مع ممثلي القطاع   ٢٠١١ يونيه
واخلطط والصكوك القانونية املتبعة يف الوحدات املؤسسية احمللية واألجنبية لزيادة املساواة بـني             

وباإلضافة إىل ذلك، ُعقد يف الشهر نفسه يف بلغـراد املـؤمتر الـوطين    . اجلنسني يف بيئة العمل  
 خبري يف جمال املـساواة      ١٠٠، باالشتراك مع أكثر من      "جلنسنيالعمالة واملساواة بني ا   "املعنون  

بني اجلنسني، وممثلي الوزارات ذات الصلة، ومنسقي أفرقة العمل، وممثلني عن الوحدات احمللية             
عن ضيوف من     املتمتعة باحلكم الذايت، وممثلني ملنظمات اجملتمع املدين، ومنظمات دولية، فضالً         

ع على استنتاجات املؤمتر وعلى معلومات مفصلة عـن املبـادرات           وميكن االطال . هذه املنطقة 
  .www.gendernet.rsاملتخذة على املوقع اإللكتروين للمديرية املعنية باملساواة بني اجلنسني 

  الصحة    

   من قائمة القضايا١٥الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
املستفيدين من خدمات الرعايـة     تشن بالفعل منذ سنوات عديدة محلة لزيادة وعي           -٩٠

الصحية باملزايا الكثرية اليت ميكن أن يتمتعوا هبا من تسجيلهم ومن اختيارهم لطبيب معـاجل               
 من هذا العام املوعد النهائي للتـسجيل والختيـار          يونيه/ حزيران ١ويعد تاريخ   . بأنفسهم

 جلمهورية صربيا   وتتوزع املؤسسات الصحية على شبكة املؤسسات الصحية      . الطبيب املعاجل 
  .بشكل يتيح توفري اخلدمات الصحية جلميع املستفيدين منها على كافة املستويات الثالثة

وال بد من التشديد بشكل خاص على الربوتوكول اخلاص مبعاجلة النـساء اللـوايت           -٩١
  .يتعرضن للعنف، الذي اعتمدته وزارة الصحة يف إطار الرعاية الصحية املوفرة للعاملني

ومت االستعانة بوسطاء يف الرعاية الصحية ليكونوا صلة وصل بني العاملني يف جمـال                -٩٢
  .الرعاية الصحية األولية وأفراد األقلية الغجرية

وتتوىل رصد البيانات املتعلقة بصحة السكان مؤسساٌت منخرطة يف شبكة معاهـد              -٩٣
  .العامة يف صربياعن معهد الصحة  ومؤسسات الصحة العامة يف مجهورية صربيا، فضالً

   من قائمة القضايا١٦الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
يعد الفحص النسائي الوقائي إحدى اخلدمات اليت يتـضمنها التـأمني الـصحي               -٩٤

، الـذي مت    "الربنامج الوطين الرامي إىل الوقاية من سرطان عنق الـرحم         "وال يعين   . اإللزامي
راء الفحوصات، وتأهيل املوظفني، واقتناء املعدات، ومعاجلـة        اعتماده، تنظيم الدعوات، وإج   

تنظيم محلة إعالمية للتوعية بأمهية الفحوصـات       اً  البيانات اإلحصائية فحسب، وإمنا يعين أيض     
الوقائية للكشف املبكر عن سرطان عنق الرحم وباإلمكانيات املتاحة للشفاء من هذا املرض             

ت وزارة الصحة، بالتعاون مع مكتب جملس أوروبا        وأطلق. يف حال اكتشافه يف وقت مبكر     
ارتئي تنفيذه عندما كانت ُتحدد املبالغ الـيت سـيمنحها االحتـاد            اً  رائداً  يف بلغراد، برناجم  

 بوترية مقررة حـىت     IPA" صك املساعدة السابقة لالنضمام   "وسيتم تنفيذ برنامج    . األورويب
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الربنامج الوطين الرامـي إىل     "ر لبدء تنفيذ     وهو التاريخ املقر   ٢٠١٣يناير  /شهر كانون الثاين  
  .على املستوى الوطين" الوقاية من سرطان عنق الرحم

، داعمة يف ذلك أنـشطة     "مجعية الصحة اإلجنابية  "الصحة بنجاح مع     وتتعاون وزارة   -٩٥
  ).www.21dan.com(موجهة بشكل رئيسي إىل محاية الصحة اإلجنابية 

 اإللزامية اليت تلقـن     علم األحياء خل هذه املواضيع يف مادة      ويف املدارس االبتدائية، تد     -٩٦
ويغطـي  .  يف التعليم االبتـدائي    برنامج الرعاية الصحية  اعتماد  اً  وقد مت أيض  . الصف السابع  يف

وينفَّذ يف إطار األنشطة اجملتمعية اليت يقـوم هبـا       . الربنامج مواضيع خمتلفة منها الصحة اإلجنابية     
ع قطاع الرعاية الصحية وكجزء من املشروعات اخلاصة اليت تطلقها          الصف، وذلك بالتعاون م   

  .فكاليونيسياملدرسة مع الوحدات احمللية املتمتعة باحلكم الذايت أو مع املنظمات الدولية 
، وكذلك يف   التربية املدنية ويتعّرف التالميذ إىل حقوق اإلنسان يف املادة االختيارية           -٩٧

علم االجتماع والدستور    يف املادة نفسها ويف مادتني أخريني مها         الثانوية حيث يتعرفون إليها   
  .وحقوق املواطنني

  نساء األرياف    

   من قائمة القضايا١٧الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
 ويف إطار اختصاصاهتا،    ٢٠٠٩قامت وزارة الزراعة والغابات وإدارة املياه، يف عام           -٩٨

 مبالغ حتفيزية لدعم التنمية الريفية عن طريق االسـتثمار يف           باإلعالن عن مسابقة لتخصيص   
وكان اهلدف من املـسابقة     . توسيع وحتسني األنشطة االقتصادية اليت يضطلع هبا أهل الريف        

النهوض بالسياحة العاملية، وزيادة توظيف النساء، وتنظيم تظـاهرات         : حتفيز األنشطة التالية  
طق الريفية، وتعزيز احلرف اليدوية، واحلـرف التقليديـة،         برعاية اجلمعيات النسائية يف املنا    

وكان األثر املتوقع من هذه األنشطة هو اخنفاض البطالة اليت تطـال الـسكان            . وأشباه ذلك 
  . الريفيني، وال سيما النساء، مما يؤدي إىل ازدياد مداخيل املمتلكات الزراعية

ستخدمة لدعم تطور األنشطة غري     ، نص القانون املتعلق باألموال امل     ٢٠١٠ويف عام     -٩٩
 على شروط ووسائل حتكم استخدام األموال       ،)٣٣(٢٠١٠الزراعية يف املناطق الريفية يف عام       

ويعطي هـذا القـانون     . ٢٠١٠لدعم تطور األنشطة غري الزراعية يف املناطق الريفية يف عام           
واحد شراء املواد   للجمعيات احلق يف تلقي مبالغ حتفيزية لتمويل مشروعات تستهدف يف آن            

الالزمة لإلنتاج وتشغيل النساء يف املناطق الريفية يف جمال احلرف اليدوية اليت تشتمل علـى               
احلياكة، والنسج، والكروشيه وصنع األشباك، وتطريز خمتلف أنواع املنـسوجات،          : يلي ما

ريـة،  وربط وجتديل اخليوط والصوف، وصنع اهلدايا التذكارية، وحياكة األزيـاء الفولكلو          
ومبوجـب القـانون    . وإنتاج أغراض مزخرفة مبعامل وطنية، وصنع زينة خشبية لداخل املرتل         

__________ 
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من الوزارة املختصة بالشؤون االقتـصادية      ) تصريح(بد من احلصول على موافقة        ال اخلاص،
سيما وأن هذه املنتجات الفنية هي عبارة عـن حـرف يدويـة               ال -ملمارسة هذه احلرف    

 -نتجات حرفية ُيهدف من صنعها تسويق املصنوعات اليدوية التقليديـة           تقليدية، أي أهنا م   
أن تكون اجلمعية مسجلة بشكل قانوين؛ وأن : وتعطى املوافقة يف حال استيفاء الشروط التالية

تكون اجلمعية قد أنشئت هبدف حفظ املصنوعات واملهارات احلرفية التقليدية القدميـة؛ وأن             
اً اء على األقل من أعضاء اجلمعية ملدة أقلها ستة أشهر توخي          تقوم اجلمعية بتوظيف مخس نس    

  .لتحقيق األهداف اليت أنشئت من أجلها اجلمعية
وينص القانون على دعم بعض املشروعات املقدمة من اجلمعيات مببـالغ حتفيزيـة               -١٠٠
ـ         اً  خالف( من قيمتها     يف املائة  ١٠٠ تغطي ي لغريها من املبالغ التحفيزية الـيت ُحـددت لتغط
 من قيمة االستثمار وذلك حبسب ارتباطه مبناطق تعـاين إىل     يف املائة  ٥٠  إىل  يف املائة  ٤٠ من

بأن قيمة املبالغ التحفيزية املقدمة تبلغ اً ، علم)حد ما من ظروف عمل صعبة يف اجملال الزراعي
  . دينار صريب٨٠٠ ٠٠٠,٠٠كأقصى حد 

 باإلعالن عـن فـتح      ٢٠١٠ يف عام    وقامت وزارة الزراعة والغابات وإدارة املياه       -١٠١
  . مجعية مؤهلة لتلقي مبالغ حتفيزية١٢مسابقة، وقد متّ بعد تطبيق اإلجراءات الالزمة اختيار 

عدد الطلبـات   
ــن  ــة م املقدم
ممتلكات زراعية  
مسجلة، ملمارسة  
ــري ــشطة غ أن
زراعية يف املناطق   

  الريفية

عـــدد طلبـــات 
املمتلكات الزراعيـة   
املسجلة، اليت متـت    

افقة عليها، والـيت    املو
ختص ممارسة أنـشطة    
غري زراعية يف املناطق    

  الريفية

ــات  ــدد الطلب ع
املقدمة من ممتلكات   
زراعية مـسجلة،   
ملمارسة أنشطة غري   
زراعية يف املنـاطق    
الريفيــة، وحيــث 

  املالكون نساء

عدد طلبـات املمتلكـات     
الزراعية املسجلة، اليت متت    
املوافقة عليها، واليت ختـص     

شطة غري زراعيـة    ممارسة أن 
يف املناطق الريفية، وحيـث     

نـساء يف   + املالكون نساء   
  مجعيات

عدد املبـالغ املدفوعـة     
ــة  للممتلكــات الزراعي
املسجلة، من أجل ممارسة    
أنشطة غري زراعيـة يف     
املناطق الريفية، وحيـث    

نـساء  + املالكون نساء   
  يف مجعيات

١٢+٧  ١٢+١٦  ٨٠  ٧٠  ٢٢٣  

ملذكورة بيانات تفصيلية عن النتائج اليت حققها القانون املشار إليه          وتعرض اجلداول ا    -١٠٢
  .أعاله، وقد أعطي للنساء عشر نقاط أكثر من الرجال

، يف إطار القانون الذي حيـدد شـروط وطريقـة           ٢٠١٠وقّررت الوزارة يف عام       -١٠٣
ر يف املمتلكـات    استخدام املبالغ التحفيزية املمنوحة لدعم التنمية الريفية عن طريق االستثما         

عن االستثمار يف شراء وحدة من        الزراعية إلنتاج اخلضروات، وصنع املنشآت الصناعية فضالً      
أن متنح مالك املمتلكات الزراعية عشر نقاط إضافية يف حـال           ،  )٣٤(املواشي من أجل تربيتها   

  :ومن هنا، كان اجلدول التايل. كان امرأة

عدد الطلبات املقدمة   
 من ممتلكات زراعيـة   
ــاء   ــسجلة القتن م

  جرافات

عدد طلبات املمتلكات الزراعية املسجلة،     
اليت متت املوافقة عليها، فيما خيص اقتناء       

 ضمن احلـدود املكرسـة يف       -جرافات  
  القانون

عدد الطلبات املقدمـة    
من ممتلكات زراعيـة    
مسجلة حيث املالكون   

  نساء

عــدد طلبــات املمتلكــات 
الزراعية املسجلة، اليت متـت     

ة عليها، وحيث املالكون    املوافق
  نساء 

__________ 
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١١٧  ٢١٦  ٥١٧  ١٢١٩  

للقانون الذي حيدد شروط وطريقة استخدام املبـالغ التحفيزيـة املمنوحـة            اً  ووفق  -١٠٤
التنمية الريفية عن طريق االستثمار يف املمتلكات الزراعية إلنتاج احلليب واللحـوم يف              لدعم
  .ةُمنحت النساء عشر نقاط إضافي، )٣٥(٢٠١٠عام 

ــات  ــدد الطلب ع
ــن   ــة م املقدم
ممتلكات زراعيـة   
مسجلة، إلنتـاج   

  احلليب واللحوم

عدد طلبات املمتلكـات    
الزراعية املسجلة، الـيت    
متت املوافقة عليها، فيما    
خيص إنتـاج احلليـب     

  واللحوم

عــدد الطلبــات 
ــن   ــة م املقدم
ممتلكات زراعيـة   
مــسجلة حيــث 

  املالكون نساء

عـــدد طلبـــات 
املمتلكات الزراعيـة   

سجلة، اليت متـت    امل
املوافقة عليها، وحيث   

  املالكون نساء 

ــة   ــالغ املدفوع ــدد املب ع
للممتلكات الزراعية املسجلة   

  حيث املالكون نساء

٣  ٤  ١٤  ٣٦  ٧٤  

يف مجهورية صربيا، ومتلـك     اً  زراعياً   ممتلك ٤٥٥ ٣٦٣ونود اإلشارة إىل أن هناك        -١٠٥
وبشكل أساسي، فإن تطبيق املساواة بـني       . ة من هذه املمتلكات الزراعي    ١٢٩ ٦٠٢النساء  

اجلنسني يف التسجيل لن يأيت بأي نتيجة، ألنه جيوز ألي ممتلك زراعي أن خيتـار، مبحـض                 
  .تقديره، من سيكون مالكه، سواء رجل أو امرأة

، ينبغي أن ُتعطـى، يف      ٢٠٢٠-٢٠١١الستراتيجية التوظيف الوطنية للفترة     اً  ووفق  -١٠٦
ستراتيجية، األولوية للربامج التدريبيـة املوجهـة إىل األشـخاص ذوي           إطار برامج هذه اال   

عن اإلعانات املمنوحة ملساعدة األشخاص على العمـل          املستوى التعليمي املنخفض، فضالً   
وعالوة على ذلك، ُيعتزم تقدمي اخلدمات      . حلساهبم اخلاص وعلى إنشاء املزارع والتعاونيات     

اب املقيمون يف املناطق الريفية، من خالل إنشاء وحـدة          للعاطلني عن العمل، وال سيما الشب     
توظيف متنقلة بعيدة عن الوحدات التابعة الستراتيجية التوظيف الوطنية، كما ُيعتزم تقـدمي             

  ).قافلة التوظيف(خدمات جامعة 
جيوز للوحدات احمللية املتمتعـة      ،"قانون العمالة والتأمني يف حالة البطالة     "ومبوجب    -١٠٧

، بتأمني أكثر من نصف     "خطة العمل لتحفيز العمالة احمللية    "لذايت اليت تقوم، يف إطار      باحلكم ا 
املبالغ الالزمة لتمويل برنامج معني أو إجراءات عملية مندرجة يف إطار سياسة العمالـة، أن               

أما الربامج أو اإلجراءات املنفـذة يف       . تتقدم بطلب لتمويل هذا الربنامج أو تلك اإلجراءات       
طة العمل لتحفيز العمالة احمللية واليت توىل األولوية يف إجياد متويل مشترك هلا، فهـي               إطار خ 

املنفذة يف الوحدات احمللية املتمتعة باحلكم الذايت اليت تعاين من التخلف، وال سيما املناطق اليت               
   .اًشهدت دمار

انات إىل أربـاب    على تناسق التنمية اإلقليمية، تعطى األولوية يف منح اإلع        اً  وحرص  -١٠٨
أو بلديـة   اً   أو يف بلدية من أكثر البلديات ختلف       العمل املقيمني يف إقليم منطقة شهدت دماراً      

عن صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل أشخاص ينتمون إىل فئة الناس الـذين               متخلفة، فضالً 
__________ 
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عمـل  أما مقدار اإلعانات اليت ُتمنح لصاحب       . من الصعب تشغيلهم أو إىل الفئات الضعيفة      
عند فتحه أماكن شاغرة جديدة، فيعتمد على مدى تطور الوحدة احمللية املتمتعة باحلكم الذايت  

  .اليت سيتم فيها توظيف العاملني وعلى عدد هؤالء العاملني
وتـوىل األولويـة    .  مشروعات متعلقة باألشـغال العامـة      ٢٠٠٦وتنفَّذ منذ عام      -١٠٩

تنفيـذ مـشروعات    اً  ، جرى أيض  ٢٠١١ ويف عام    .للمشروعات املنفذة يف املناطق املتخلفة    
  .أشغال عامة يف البيئات الريفية

تـشجيع املرافـق    : األنشطة التالية " وزارة االقتصاد والتنمية اإلقليمية   "وتؤدي كذلك     -١١٠
االجتماعية وتعزيز اخلدمات الرامية إىل توظيف النساء يف هذه املرافق؛ وتطوير احلرف اليدويـة            

، تولت اسـتراتيجية    ٢٠١٠ويف عام   (ة اليت تتيح تشغيل النساء يف املناطق الريفية         احمللية والقدمي 
؛ )على مهن تعد من املهن الفنيـة واحلـرف اليدويـة          اً   شخص ١٦٥التوظيف الوطنية تدريب    

وتشجيع التعاونيات النسائية من أجل تعزيز اإلمكانيات االقتصادية اليت تتمتع هبا النساء ملمارسة             
ارية والعمل حلساهبن؛ وتطوير السياحة الريفية؛ وإعطاء القروض للنـساء الـاليت        األعمال التج 
الذي " برنامج العمل" فيتطلّع صندوق التنمية يف مجهورية صربيا، يف إطار -جتارية  يدرن أعماالً
  .جتارية ، إىل رصد أموال خاصة ملنح قروض للنساء الاليت يدرن أعماال٢٠١٢ًوضعه لعام 

ديرية املعنية باملساواة بني اجلنسني يف العام املاضي، عقـب إعالهنـا فـتح              وقامت امل   -١١١
مسابقات موجهة إىل النساء العامالت يف قطاع السياحة يف املناطق الريفية، بتخصيص مبلـغ              

وفُتحت يف مخس وحدات حملية متمتعة باحلكم الذايت        .  يورو لكل حالة بعينها    ١٥ ٠٠٠قدره  
لى أجهزة كمبيوتر وتقوم بالتـدريب علـى اسـتخدام تكنولوجيـا            نواٍد إلكترونية حتتوي ع   

وباإلضافة إىل ذلك، متكّنت املديرية     . املعلومات واالتصال وعلى إقامة األعمال التجارية احلديثة      
 "دامـادي "املعنية باملساواة بني اجلنسني، بفضل األموال اليت ُمنحت إىل املنظمة األهلية املسماة             

)DamaD(شر صوبات زراعية إىل أمهات عازبات يعشن يف مناطق ريفية، من ختصيص ع.  

  الفئات احملرومة من النساء    

   من قائمة القضايا١٨الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
ــ "إن   -١١٢ ــة حلــل مــشاكل الالجــئني واملــشردين داخلي                         اًاالســتراتيجية الوطني

، تركز بشكل خاص على الفئات      ٢٠١١ اعُتمدت يف عام      اليت ،)٣٦("٢٠١٤-٢٠١١للفترة  
  .النساءاً الضعيفة اليت تتضمن أيض

على مراعاة األهداف املتوخاة من تطبيق االستراتيجية والتـدابري املتخـذة           اً  وحرص  -١١٣
لتطبيقها، أعطيت األولوية بشكل خاص إىل النساء من خالل تنفيذ مشروعات حترص على             

__________ 
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يف حال كّن يعلن أسرهن وحدهن، أو كن أمهات         اً  متكينهن اقتصادي تأمني سكن هلن، وعلى     
  .عازبات، أو ضحايا العنف العائلي، أو ضحايا االجتار

 فيـتم تقييـد   .اًوال متلك مفوضية الالجئني قاعدة بيانات تتناول شؤون املرأة حصر      -١١٤
بـاحلكم الـذايت    النساء من خالل مشروعات تنفَّذ بالتعاون مع الوحدات احمللية املتمتعـة            

واجلهات املاحنة وسائر اجلهات املستفيدة، على الرغم من أن املشروعات تتيح مـشاركتهن             
  . بوصفهن الفئة األضعف اليت حتظى باألولوية يف حل قضاياها

وستسعى مفوضية الالجئني يف املستقبل، من خالل مـشروعات إسـكان وطنيـة               -١١٥
والعائدين على أسـاس    اً  الجئني واملشردين داخلي  وإقليمية ومشروعات للتمكني االقتصادي ل    

االتفاقية املعقودة بني اجلماعة األوروبية ومجهورية صربيا بشأن إعادة قبـول املقـيمني دون              
 إىل الترويج حلل املشاكل املذكورة اليت تواجه الفئات األضعف مـن الـشرائح              ،)٣٧(تصريح

  .ة يف حتسني وضعها ودورها يف اجملتمعالسكانية املشار إليها، أي النساء، من أجل املسامه

  الزواج والعالقات العائلية    

   من قائمة القضايا١٩الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
 من العمـر أن     ١٨ميكن لشخص مل يبلغ       ال ،)٣٨( من قانون األسرة   ٢٣باملادة    عمالً  -١١٦

ملربرة، بـأن يعقـد قاصـر       يعقد زواجه، ولكن احملكمة قد تسمح، بعد النظر يف األسباب ا          
 من العمر زواجه إن حتلى بالنضوج اجلسدي والذهين الالزم ملمارسـة الواجبـات              ١٦ بلغ

 من هذا القانون، ُيعتـرب      ٣٧باملادة    وباإلضافة إىل ذلك، فعمالً   . واحلقوق املترتبة عن الزواج   
هـو  " الجتماعيمركز العمل ا  "و. للبطالن إن ُعقد مع قاصر دون إذن احملكمة         الزواج قابالً 

  .املسؤول عن تزويد احملكمة برأي اخلبري يف نضوج القاصر اجلسدي والذهين
وورد يف القانون اجلنائي، يف الفصل املتعلق بالزواج واألسرة، أن كل مـن يعقـد                 -١١٧

يبطل الزواج، أو يغّشه يف شأن املانع، أو يبقي علـى          اً  زواجه فيخفي عن الطرف اآلخر مانع     
 املانع، فإنه يعاقب بالسجن ملدة تتراوح من ثالثة أشهر إىل ثالث سـنوات              تزييف يطال هذا  

أما املسؤول الذي يتمتع بسلطة ختوله إجراء عقود زواج والذي يـسمح، يف             ). ١٨٨املادة  (
 فإنه يعاقب بالسجن    اً،إطار أدائه لواجباته، بعقد زواج رغم علمه بأنه حمظور أو باطل قانون           

ويعاقب الشخص البالغ الـذي     ). ١٨٩املادة  (شهر إىل ثالث سنوات     ملدة تتراوح من ثالثة أ    
العقوبـة احملـددة يف     اً  وتفرض أيـض  . بالسجن ملدة تصل إىل ثالث سنوات     اً  يساكن قاصر 

الوالدة بالتبين أو الوصي الـذي      /الوالدة أو الوالد بالتبين   / من هذه املادة على الوالد     ١ الفقرة
ويف حال ارتكبت اجلنحة احملددة يف      .  حيثه على ذلك   آخر أو اً  يتيح لقاصر أن يساكن شخص    

__________ 

 .١٠٣/٠٧اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد  )٣٧(
 .٧٢/٢٠١١ والعدد ١٨/٠٥اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد  )٣٨(
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 من هذه املادة بغرض الكسب املادي، يعاقب مرتكب اجلنحة بالسجن مـن سـتة               ٢الفقرة  
ويف حال عقد الزواج، فال جيوز إقامة دعوى قضائية وإن رفعـت            . أشهر إىل مخس سنوات   
  ).١٩٠املادة (الدعوى فينبغي إيقافها 

يم الغجر يف إطار برنامج عمل وزارة التعليم والعلوم اليت اختذت،           ويندرج حتسني تعل    -١١٨
إما بشكل مستقل أو بالتعاون مع جهات أخرى، بعض اإلجراءات من أجل حتسني وضـع               

عن غريها من الفئات الضعيفة يف النظـام التعليمـي،            األقلية الغجرية القومية ومحايتها فضالً    
  :وذلك على النحو التايل

 ،)٣٩(العمل الوحيدة الرامية إىل حتسني تعليم الغجر يف صـربيا    خطة   مراجعة وتنفيذ  •
مبا يتفق مع االحتياجات التعليمية لألقلية الغجرية ومع األهداف اليت تتوخى وزارة            

  ؛)٢٠١٥-٢٠٠٥ (عقد إدماج الروماالتعليم والعلوم تنفيذها خالل 
سات التعليم ما قبـل     ومواصلة األنشطة اهلادفة إىل تزويد املدارس االبتدائية ومؤس        •

  املدرسي مبساعِدين تربويني يعملون مع التالميذ الغجر؛
وإدماج خرباء تابعني لوزارة التعليم والعلوم يف األفرقة العاملة على استقبال العائدين  •

  ومجع التربعات لتمويل العمليات؛ 
، " الوطنية اللجان املعنية بإنشاء اجملالس الوطنية لألقليات     "وإقامة عالقات تعاون مع      •

وربط األنشطة الربناجمية لوزارة التعليم والعلوم بالوحدات احمللية املتمتعة بـاحلكم           
  الذايت من خالل االستعانة بوساطة اجلهات احمللية اليت تتوىل متثيل الغجر؛

وإخضاع مجيع األطفال لربنامج التعليم التحضريي اإللزامي واجملاين الذي يـسبق            •
من ستة أشهر، واعتماد مناهج دراسية جديدة يف          هر بدالً املدرسة ويدوم تسعة أش   

املتـضّمن تعليمـات   " كتاب القواعد"الدورة األوىل من التعليم االبتدائي؛ ووضع       
   ؛)٤٠(مفصلة ملمارسة احلق يف وضع خطة تعليمية فردية ويف تطبيقها وتقييمها

 "كـاردز "مـشروع  ) ١(: واستحداث مشروعات إلصالح التعليم املهين وهـي   •
)CARDS()املـشروع الـصريب    ) ٢( بالتعاون مع الوكالة األوروبية للتعمري؛ و      )٤١

بالتعاون مع الوكالـة األملانيـة للتعـاون الـتقين؛           )٤٢(للتعليم والتدريب املهنيني  
كولتري "بالتعاون مع منظمة    ) الشبكة االقتصادية ( Eco-Net"إكونت"شبكة   )٣(و

  ؛Kultyr Kontakt" كونتاكت
__________ 

)٣٩( www.mpn.gov.rs. 
 .٧٦/١٠مهورية صربيا، العدد اجلريدة الرمسية جل )٤٠(
)٤١( Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilization)    برنـامج املـساعدة

 ).اجملتمعية من أجل التعمري والتنمية وتثبيت االستقرار
 .يتضمن برنامج إصالح التعليم والتدريب املهنيني )٤٢(
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 بالتعاون مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومعهد جـورج           عراقدليل األ إجناز   •
إيكرت، ويصف الدليل عادات وأديان وتقاليد وعطل خمتلف األقليـات القوميـة            

مساعدو اخلرباء الذين شاركوا يف إعداد الدليل فكانوا ميثلون اجملالس الوطنية            أما(
  ).لألقليات القومية

الوسطاء يف جمال الرعاية الصحية، إىل التوعية   عملوتسعى وزارة الصحة، من خالل  -١١٩
  .باآلثار السلبية للزواج املبكر ومحل القاصرات

   من االتفاقية٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة     

   من قائمة القضايا٢٠الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
انون للنظر فيه   ، مشروع ق  ٢٠١٢أبريل  /قدمت وزارة الشؤون اخلارجية، يف نيسان       -١٢٠

يتناول تأكيد التعديالت املدخلة على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة،             
 من االتفاقية قد بلغـت      ٢٠ من املادة    ١وُيفترض أن تكون عملية اإلقرار على تعديل الفقرة         

لث بشأن تنفيـذ    مرحلتها النهائية يف الوقت الذي سيقدَّم فيه التقريران الدوريان الثاين والثا          
  .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

        


