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 .٠٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة  
ــراف مبوجــب     النظــر يف  ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم التق

 ) تابع ( من االتفاقية١٨ املادة
 )تابع(التقرير األويل لصربيا  
 )CEDAW/C/SCQ/1 و CEDAW/C/SCG/1( 

ة الرئيسة جلس أعـضاء وفـد صـربيا إىل          بناء على دعو   - ١
 .مائدة اللجنة

 ٦املادة 
قالت إنه على الرغم مـن اجلهـود الـيت          : السيدة بيغوم  - ٢

ــع أشــكال االجتــار باألشــخاص،      ــرق ومجي ــع ال ــد ملن ــذهلا البل يب
هنـــاك تقـــارير تفيـــد حبـــاالت كـــثرية مـــن االجتـــار يف صـــربيا،  

ىل ذلــك، مــن وباإلضــافة إ. ســيما بــني األقليــات واملــشردين ال
وقالـت  . النادر أن يتم حماكمة املسؤولني عن االجتـار وإدانتـهم         

إهنا تريـد احلـصول علـى معلومـات عـن عـدد احلـاالت الـيت مت                  
حماكمتها، وعدد األشخاص املتاجرين الذين مت معاقبتـهم أثنـاء      

وتود أن تعـرف أيـضا أسـباب التـأخري          . الفترة قيد االستعراض  
ملكافحة االسـتغالل اجلنـسي واالجتـار    يف اعتماد اخلطة الوطنية     

ويــتعني تقــدمي مزيــد . باألشــخاص املــذكورة يف التقريــر األويل
مــن التفاصــيل عــن إدارة تنــسيق املــساعدة املقدمــة إىل ضــحايا  
االجتار باألشخاص وعـن بـرامج إعـادة إدمـاجهم املـشار إليهـا              
يف الــردود علــى قائمــة القــضايا، فــضال عــن عــدد الــذين مت        

ــاذهم مـــ  ــع   إنقـ ــدماجهم يف اجملتمـ ــادة انـ ــم وإعـ ــار هبـ . ن االجتـ
ومطلوب توضيحات عن التدابري الـيت اختـذهتا احلكومـة لتـوفري            

وأخــريا، قالــت . مــوارد رزق بديلــة للمجموعــات املستــضعفة 
إهنا تـود احلـصول علـى معلومـات عـن التـشريع الـذي وضـعته               

 . صربيا حلماية الشهود يف قضايا ضحايا االجتار باألشخاص
قالت إهنا تود أن تعرف إذا كـان   : لسيدة شوتيكول ا - ٣

الفريق الوطين املسؤول عن إهناء االجتـار باألشـخاص املـذكور           

ــر مــا زال قائمــا ١٤٩يف الفقــرة  وإذا كــان األمــر .  مــن التقري
وثانيـا،  . كذلك، رمبا يكون من املفيـد معرفـة مـا الـذي حققـه             
 ضـحايا   تساءلت إذا كانت إدارة تنـسيق املـساعدة املقدمـة إىل          

االجتــار باألشــخاص اتبعــت هنجــا متعــدد القطاعــات ومتعــدد    
ــة     التخصــصات وإذا كــان عملــها يــستند إىل املبــادئ التوجيهي

يتعلـق حبقـوق اإلنـسان واالجتـار باألشـخاص       فيمـا املوصى هبـا    
الــيت وضــعها مكتــب مفــوض األمــم املتحــدة الــسامي حلقــوق   

لومـات عـن    يكون من املفيد احلـصول علـى مع        ورمبا. اإلنسان
نتائج حماكمة مرتكيب جرمية االجتـار باألشـخاص، مبـا يف ذلـك      
عدد األجانب من بني هـؤالء، وعـن أي عقبـات مت مواجهتـها       

وقالت إهنا تود احلـصول علـى مزيـد مـن           . أثناء عملية احملاكمة  
املعلومات عـن الطريقـة الـيت يـتم هبـا اسـتخدام التـشريع الـذي                 

 مـصادرة أمـالك املتـاجرين    يرمي إىل محاية الشهود، فضال عـن   
وتود أن تعـرف إذا     . باألشخاص مبوجب قانون غسل األموال    

كان األشخاص الضالعني يف العملية القضائية قـد مت إطالعهـم           
وأخريا، قالت إهنا تود أن يقـدم الوفـد         . على املبادئ التوجيهية  

موجزا عن اجملـاالت املختلفـة ذات األمهيـة يف اخلطـط الوطنيـة              
 . جتار باألشخاص واإلطار الزمين لتنفيذهاملكافحة اال

ــز  - ٤ ــسيدة إيليـــ ــربيا (الـــ ــة  ): صـــ ــت إن مجهوريـــ قالـــ
ــدة    ــة األمـــم املتحـ ــة وقّعـــت علـــى اتفاقيـ يوغوســـالفيا االحتاديـ

، ويف عـام  ٢٠٠٠ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة يف عـام     
 وقّعــت علــى بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين   ٢٠٠١

حر واجلـو، وبروتوكـول منـع وقمـع معاقبـة           عن طريق الرب والب   
وعنــدما ُحــلّ . االجتــار باألشــخاص وخباصــة النــساء واألطفــال

، مت تشكيل فريق وطين ملنع وقمـع        ٢٠٠٢احتاد الدولة يف عام     
االجتار باألشخاص، ترأسه رئيس شرطة احلـدود داخـل وزارة          

، مت جتــــرمي املتــــاجرين ٢٠٠٣ويف عــــام . الــــشؤون الداخليــــة
ومل مييــز التــشريع مــع . وجــب قــانون العقوبــاتباألشــخاص مب

ــهم حــىت عــام      ، ٢٠٠٦ذلــك بــني االجتــار باألشــخاص وهتريب
ومتــت صــياغة . عنــدما مت تعديلــه جلعلــهما جــرميتني منفــصلتني 
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غـري  . ٢٠٠٦استراتيجية ملكافحة االجتـار باألشـخاص يف عـام         
أنه مل يتم بعد اعتماد اخلطة الوطنية، ذلـك أن احلكومـة تنتظـر            

ينـــاير /ئج االنتخابـــات الوطنيـــة املنعقـــدة يف كـــانون الثـــايننتـــا
 .ويتوقع أن يتم اعتماد اخلطة يف املستقبل القريب. ٢٠٠٧

ــدعارة     - ٥ ــق بالـــ ــشريع املتعلـــ ــل التـــ ــي، مشـــ ويف املاضـــ
واالغتصاب وعبور احلدود بشكل غري قانوين اجلـرائم املتـصلة          

ذلـك  باالجتار باألشـخاص باإلضـافة إىل تزييـف الوثـائق وغـري             
ــة ضــحايا   . مــن اجلــرائم ــتم تــدريب الــشرطة علــى معامل ومل ي

وتـبني أن هنـاك أجنبيـات       . االجتار باألشـخاص معاملـة سـليمة      
يعشن بـصورة غـري قانونيـة يف مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة              

. ومت حماكمتهن على أساس ارتكـاهبن اجلـرائم املـذكورة أعـاله        
ــع جتــ    ــهج املتب ــائي والن ــشريع اجلن اه ضــحايا االجتــار  غــري أن الت

فلـــم يعـــد يعتـــرب هـــؤالء األشـــخاص  . باألشـــخاص قـــد تغـــري 
وهلـذا الغـرض،    . مسؤولني جنائيا ومت التعامـل معهـم كـضحايا        

مت إنــشاء إدارة تنــسيق املــساعدة املقدمــة إىل ضــحايا مكافحــة  
 لتحديـــد هويــة ضـــحايا  ٢٠٠٤االجتــار باألشـــخاص يف عــام   

 هـذا اجملـال للقـضاة       ومت توفري التدريب يف   . االجتار باألشخاص 
واملدعني العـامني واملـسؤولني عـن إنفـاذ القـانون والعـاملني يف              

 .اجملال الصحي وأعضاء املنظمات غري احلكومية
وأضــــافت أن الفريــــق الــــوطين املعــــين مبنــــع االجتــــار  - ٦

باألشخاص مؤلف من وكاالت حكوميـة، مبـا يف ذلـك وزارة           
ألقليــــات، الــــشؤون اخلارجيــــة، ووزارة حقــــوق اإلنــــسان وا

. واحملكمة العليا وغريهـا، فـضال عـن املنظمـات غـري احلكوميـة             
ومن بني األعضاء الدوليني يف الفريـق منظمـة األمـن والتعـاون             
يف أوروبا، واملنظمة الدوليـة للـهجرة، ومنظمـة األمـم املتحـدة             

، ومكتب مفوض األمم املتحدة الـسامي       )اليونيسيف(للطفولة  
 . لشؤون الالجئني وغريها

وانطـــوت حـــاالت االجتـــار باألشـــخاص يف معظمهـــا  - ٧
وهنـــاك عـــدد أقــل مـــن احلـــاالت  . علــى االســـتغالل اجلنــسي  

وليـست هنـاك    . املتعلقة بالعمـل غـري القـانوين وعمـل األطفـال          
ــشرية   ــضاء البـ ــار باألعـ ــق باالجتـ ــاالت تتعلـ ــق  . حـ ــا يتعلـ وفيمـ

باكتــشاف املــسؤولني عــن االجتــار باألشــخاص ومعرفــة هويــة  
ويف عـدد   . ت الـشرطة معظـم هـذه احلـاالت        ضحاياهم، كشف 

أقل من احلـاالت، قـدمت املنظمـات غـري احلكوميـة معلومـات             
 .إىل الشرطة ملعرفة اخلطوات اليت يتعني اختاذها

وتنص املدونة اجلنائية علـى مـصادرة عائـدات االجتـار            - ٨
باألشخاص، غري أنه من الناحية العملية مل تطرأ حالة من هـذا            

، نظمــت منظمــة األمــن والتعــاون يف ٢٠٠٧ويف عــام . النــوع
أوروبا وسفارة الواليات املتحـدة يف بلغـراد بـرامج تدريبيـة يف             
جمــال مــصادرة عائــدات االجتــار باألشــخاص ليــستفيد منــها       

ــامون    وســوف . املــسؤولون عــن إنفــاذ القــوانني واملــدعون الع
وتتعـاون  . تبذل حكومتها كل جهد ممكن لتنفيذ هذه التـدابري        

ملسؤولة عن إنفـاذ القـوانني مـع املنظمـات الدوليـة،            السلطات ا 
. والشرطة اإلقليمية، واملنظمـات غـري احلكوميـة يف هـذا اجملـال            

ويف مؤمتر إقليمي انعقد مؤخرا، مت تقدمي توصية إلنـشاء أفرقـة            
تفتيش مشتركة خمصـصة ملـصادرة العائـدات النامجـة عـن هـذه              

 واجلمـارك   اجلرائم، ويعمـل يف هـذه األفرقـة مفتـشو الـضرائب           
 . والعمال وغريهم

  ٨ و ٧املادتان 
ــاور  - ٩ ــسيدة نويبـ ــدة  : الـ ــشاركة املتزايـ إذ الحظـــت املـ

ــة التـــدابري الـــيت        ــرارات الـــسياسية نتيجـ ــرأة يف اختـــاذ القـ للمـ
ــة، طلبـــت معلومـــات عـــن    ــتحدثتها التـــشريعات االنتخابيـ اسـ
التــدابري الـــيت ُيعتـــزم اختاذهـــا أو الــيت مت اختاذهـــا لزيـــادة هـــذه   

ويـــتعني علـــى احلكومـــة أن . اركة يف املناصـــب التنفيذيـــةاملـــش
تلعب دورا إجيابيا يف التغلـب علـى االنقـسامات التقليديـة بـني              

وأضــــافت أن اختــــاذ التــــدابري . الرجــــال والنــــساء يف اجملتمــــع
االســتثنائية املؤقتــة فيمــا يتعلــق بالتعيينــات داخــل احلكومــة مــن 

. انتخابيـة أجل حتقيق هذا الغرض أسهل مـن وضـع تـشريعات            
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وطلبــت مزيــدا مــن التفاصــيل عــن التــدابري الــيت تــضمن حتقيــق  
تـــوازن بـــني اجلنـــسني يف اهليئـــات العاملـــة واالستـــشارية الـــيت  

 .تنشئها قرارات احلكومة ويف داخل الوزارات الفردية
قالــت إهنــا تــود احلــصول أيــضا علــى : الــسيدة بيغــوم - ١٠

مــاد التــدابري معلومــات عــن مبــادرات احلكومــة الراميــة إىل اعت 
فبموجب القانون االنتخـايب الـصريب، جيـب        . االستثنائية املؤقتة 

 يف املائة مـن     ٣٠أن تشكل األقليات من النساء ما ال يقل عن          
ــة الــيت تقــدمها األحــزاب   ومــع ذلــك، فــإن  . القــوائم االنتخابي

 الـــواردين يف الـــردود علـــى قائمـــة القـــضايا   ٥ و ٤اجلـــدولني 
ــسبة   واألســئلة لغــرض النظــر يف    ــشري إىل أن ن ــر األويل ت التقري

ــة ال تتجــاوز    ــة الوطني ــساء يف اجلمعي ــة١٢الن ــا مل .  يف املائ وم
تكن احلصص إلزامية، ال يتوقع أن يـؤدي التـشريع إىل النتـائج             

وتود أن تعـرف رأي الوفـد عـن الطـرق املتبعـة             . املرغوب فيها 
 . يف إنفاذ القانون االنتخايب

ن أجلـه مل يوجـد بـني        وتساءلت عن الـسبب الـذي مـ        - ١١
يوجــــد إال   إال أربــــع وزيـــرات وال ٢٠٠٤ و ٢٠٠١عـــامي  

ــرة بعــد عــام    ــان حــىت اآلن يف الفت ــد . ٢٠٠٤وزيرت ومــن املفي
أيضا معرفة إذا كان هناك أي برامج تدريبيـة ألعـضاء الربملـان             
ــستوى،     ــسؤولني احلكــوميني وغــري احلكــوميني الرفيعــي امل وامل

تثقــيفهم يف شــؤون املــساواة بــني والعــاملني يف اخلدمــة املدنيــة ل
ويـتعني تقـدمي    . اجلنسني وتكافؤ الفـرص بـني الرجـال والنـساء         

تفاصــيل عــن امليزانيــة الوطنيــة الراميــة إىل دعــم بــرامج مراعــاة   
 . تعميم املنظور اجلنساين

قالت إهنـا تـود معرفـة النـسبة املئويـة           : السيدة غاسبار  - ١٢
 مؤخرا واملناصـب الـيت      للنساء املشاركات يف احلكومة املنتخبة    

ــسبة   . يــشغلنها ــيس مــن الواضــح إذا كانــت ن ــة ٦٠ول  يف املائ
ــسبة      ــل ن ــد بأهنــا متث ــيت تفي ــسابق وال ــذكورة يف االجتمــاع ال امل
ــشري إىل       ــة تـ ــكرتري الدولـ ــصب سـ ــشغلن منـ ــاليت يـ ــساء الـ النـ

وقالــت إهنــا ترحــب   . احلكومــة احلاليــة أو احلكومــة الــسابقة   

مسني أو حنو ذلك الـيت سـنت   بكون صربيا من بني البلدان اخل   
تشريعات تشترط من األحزاب الـسياسية أن تقـدم مرشـحات           

ــة  ــة واحمللي ــق أن   . يف االنتخابــات الوطني غــري أهنــا الحظــت بقل
 يف املائة مل يـتم حتقيقهـا علـى الـصعيدين الربملـاين              ٣٠حصة الـ   
وتساءلت عن سبب وجود فـرق بـني اهلـدف الـذي            . والبلدي

ــانون ونتــ   ــه الق ــنص علي ــات، واقترحــت إدخــال   ي ائج االنتخاب
متثـل النـساء فيهـا       عقوبات يتم فرضـها علـى األحـزاب الـيت ال          

وأضـافت أن بعـض األحـزاب       . النسبة اليت ينص عليها القانون    
ولـيس مـن    .  يف املائـة   ٣٠بعيدة كل البعد عن حتقيق حصة الــ         

الواضــح إذا كانــت النــسبة املئويــة مرحلــة يــتعني حتقيقهــا مــن    
. لتمثيـل النـسائي بـصورة تدرجييـة أو حـدا أقـصى         أجل زيـادة ا   

وقالت إهنا تود أن تعرف أيضا عـدد النـساء والرجـال يف جلنـة            
التعاون مع اليونيسيف وتعزيز مركـز املـرأة، ذلـك أن التجربـة             

. النامجة عن جلان مماثلة أظهرت أن مشاركة الرجل فيها هامـة       
 كافيـة   ، ليـست هنـاك معلومـات      ٨وأخريا، فيما يتعلـق باملـادة       

ونظـرا ألن   . يف التقرير عن متثيل املرأة يف البعثات الدبلوماسـية        
هنـــاك ممـــثلَني مـــن وزارة الـــشؤون اخلارجيـــة موجـــودين بـــني 
ــى معلومــات إضــافية       ــود احلــصول عل ــا ت ــة، فإهن أعــضاء اللجن
منــهما عمــا إذا كانــت هنــاك إجــراءات إجيابيــة قــد مت اختاذهــا  

ــوزارة ويف    ــرأة يف ال ــشاركة امل ــادة م ــية  لزي ــات الدبلوماس  البعث
 . لصربيا
أثنــت علــى النتــائج :  زيــرداين-الــسيدة بيلميهــوب  - ١٣

الــيت توصــلت إليهــا صــربيا يف االنتخابــات التــشريعية األخــرية   
وطلبـت إمعـان    . حيث أن عدد النساء يف الربملان قـد تـضاعف       

ــني        ــن ب ــساء م ــن الن ــا وغريهــن م ــساء الروم النظــر يف وضــع ن
الــاليت يرشــحن أنفــسهن ولكــن ال يــتم  األقليــات مثــل هــؤالء 

انتخاهبن، واقترحت حتديد عدد من املقاعد هلـؤالء النـساء مـن        
وأثنـت أيـضا علـى صـياغة دسـتور وفقـا لالتفاقـات              . األقليات

الدولية، ومشروع تشريعي عن املساواة بني اجلنسني، وقـانون         
 يف املائــة ألقــل اجلنــسني متثــيال ســواء ٣٠انتخــايب حيــدد حــصة 
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وأعربت أيضا عـن األمـل يف أن احلـصة          . جال أم النساء  من الر 
ال تشكل حدا أقصى ولكن بدايـة طيبـة لتحقيـق املـساواة بـني               

 . اجلنسني يف مناصب اختاذ القرارات
إذ أشارت إىل أمهية دور     : السيدة تافاريس دا سيلفا    - ١٤

املــرأة يف حــاالت مــا بعــد الــرتاع، ســألت إذا كانــت املــرأة        
ــشارك يف املفاوضــ  ــادة   ت ــت االســتقرار وإع ــة إىل تثبي ات الرامي

ــة يف     ــا يتعلـــق باحلالـ ــيما فيمـ ــتعمري الـــسلمي لـــصربيا، ال سـ الـ
ــذلك      ــادت ب ــا أف ــرأة مهمــشة كم كوســوفو، أو إذا كانــت امل
بعض املنظمات غري احلكوميـة، وإذا كـان األمـر كـذلك، فمـا              
هي التدابري اليت اختذهتا احلكومة لـضمان املـشاركة الكاملـة يف            

 . ملصاحلة هذهجهود ا
ــريليتش  - ١٥ ــسيدة بـ ــربيا (الـ ــن  ): صـ ــددا مـ قالـــت إن عـ

حوايل ربع الربملان اجلديد هـو      : التطورات اإلجيابية قد حدثت   
مــــن النــــساء؛ وتــــضّمن القــــانون االنتخــــايب قواعــــد خاصــــة 
وإجراءات إجيابية لألقليـات الوطنيـة؛ وتـضّمن الربملـان اجلديـد            

لروما، واأللبان، مبن فـيهم     ممثلني عن املسلمني، واهلنغاريني، وا    
النــساء اهلنغاريــات؛ ومت تعــديل القــوانني االنتخابيــة لتخــصيص 
مقاعد لألقليات الوطنية يف الربملان وضمان متثيلهم فيه ، علما           

 .  يف املائة من املقاعد خمصصة للنساء٣٠بأن ما ال يقل عن 
ــة     - ١٦ ــة معنونــ ــدت وثيقــ ــة اعتمــ ــافت أن احلكومــ وأضــ

يــة لأللفيــة علــى مــستوى الــوطن يف مجهوريــة   األهــداف اإلمنائ
صــربيا، وتتــضمن هــذه الوثيقــة تــدابري حمــددة لتحــسني وضــع   

ويف الفرع التنفيـذي يف     . املرأة يف احلياة السياسية واالجتماعية    
احلكومة أربع وزيرات وعـدد مـن النـساء يف منـصب سـكرتري              
دولة، ووفقا للهيكل اجلديد الـذي مت وضـعه، ستـشغل النـساء             

ــة    يف٦٥ ــن املناصــب يف إدارة الدول ــة م ــساء  .  املائ ــشغل الن وت
ــة      ــل وزارة الداخلي ــة مث ــة يف وزارات هام ــضا مناصــب عالي أي

. واخلزانة، وترأس مكتب االنضمام إىل االحتاد األورويب امـرأة        
وميكن حتقيق املزيد لتحسني احلالة، إال أنـه مـن األمهيـة مبكـان              

نتقاليـة، ولـيس مـن      التذكري بـأن صـربيا مـا زالـت متـر مبرحلـة ا             
ــسائل يف حكومــة       ــذه امل ــاق بــشأن ه ــسهل التوصــل إىل اتف ال

 .ائتالفية
قالـت إن عـدد النـساء       ): صـربيا  (السيدة إيفانوفيتش  - ١٧

، مبـن فـيهن   ٢٠٠٢يف السلك الدبلوماسي قـد ازداد منـذ عـام        
النساء الاليت يشغلن مناصب عليا على مستوى الـسفراء وغـري        

فمـثال، تتـرأس املـرأة وفـد جملـس          . ذلك من املناصب القنـصلية    
 .أوروبا ومركز التنسيق لكوسوفو وميتوهيا

 ١٠ و ٩املادتان 
ــا  - ١٨ ــسيدة أروش ــة أن     : ال ــشجع معرف ــن امل ــه م ــت إن قال

التعلــيم لعــب دورا هامــا يف متكــني املــرأة اقتــصاديا وسياســيا،    
أن البيانات الواردة يف الردود على قائمة القضايا واألسـئلة           إال

 وعليـه فإهنـا قدميـة العهـد،         ٢٠٠٢ىل تعداد سـكان عـام       تعود إ 
ال ســيما يف ميــدان التعلــيم حيــث ميكــن أن تكــون احلالــة قــد    

وطلبـت  . تغريت بـصورة كـبرية يف الـسنوات اخلمـس األخـرية           
بيانــات أحــدث عــن التحــاق الفتيــات والنــساء باملــدارس مــع    
توزيــع هلـــذه البيانــات بـــني املنـــاطق احلــضرية والريفيـــة وبـــني    

وتـساءلت إذا كــان  . موعـات اإلثنيـة، إذا كــان ذلـك ممكنــا   اجمل
ــاذ تـــدابري ملموســـة بـــني عـــامي     ٢٠٠٥ و ٢٠٠٢قـــد مت اختـ

لتحــسني عمليــة حمــو األميــة وااللتحــاق باملــدارس االبتدائيــة       
واستكمال فتيات ومراهقـات الرومـا تعلـيمهن، والتـدابري الـيت            

 تـوقفن  مت اختاذها على مستوى الوطن لتشجيع الفتيـات الـاليت     
ــا    ــودة إليه ــى الع ــذهاب إىل املدرســة عل ــساءلت إذا . عــن ال وت

 . كانت هناك أي برامج تعليمية تستهدف النساء البالغات
الحظــت أن الــردود علــى قائمــة    : الــسيدة غاســبار  - ١٩

القــضايا واألســئلة أشــارت إىل أن هنــاك وعيــا عامــا باملــساواة  
 املـساواة بـني     بني الرجال والنساء، غري أهنا تساءلت إذا كانت       

اجلنسني مدرجة يف الدورات الدراسـية لتـدريب املعلّمـني وإذا           
كانت دورات التدريب التعليمية واملهنية تشجع الفتيات علـى         
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ــا      ــوم والتكنولوجيـ ــل العلـ ــة مثـ ــري تقليديـ ــادين غـ ــول ميـ . دخـ
وأضــافت أن التقريــر يقــدم بيانــات قليلــة عــن مناصــب التعلــيم 

اء والرجــال يف كــل رتبــة،  العــايل الــيت يــشغلها كــل مــن النــس  
ســيما عــدد األســاتذة اجلــامعيني مــن الرجــال والنــساء يف        ال

وتــساءلت إذا كانــت هنــاك أيــة أقــسام يف اجلامعــة . اجلامعــات
 مبا أن تقنيات إعـداد    –تتناول الشؤون اجلنسانية يف اجلامعات      

ــا       ــوع اجلــنس ال ميكــن تطبيقه ــى أســاس ن ــة القائمــة عل امليزاني
 وإذا كانـــت –حـــول هـــذا املوضـــوع بـــدون تـــدريب رمســـي 

 . احلكومة تشجع األحباث يف هذه امليادين
قالت إن التعليم االبتدائي    ): صربيا (السيدة بريليتش  - ٢٠

إلزامــي يف صــربيا؛ ويــستكمل األغلبيــة الــساحقة مــن األطفــال 
دراســتهم االبتدائيــة، وهتــتم الفتيــات بــصورة عامــة مبواصــلة       

أن عــدد الــذكور مــن الرومــا  غــري . تعلــيمهن أكثــر مــن البــنني 
الــذين يــذهبون إىل املــدارس ويــستكملون دراســتهم أكــرب مــن  
ــسية بــسبب الــزواج املبكــر        ــدد البنــات، وذلــك بــصفة رئي ع
ــد املكــرس يف طائفــة الرومــا الــذي ال يــسمح للفتيــات     والتقلي

 . والنساء بالذهاب إىل املدارس
قالـــت إن هنـــاك ): صـــربيا (الـــسيدة موهـــوروفيتش - ٢١
تيجيات وخطط عمـل لتعلـيم األطفـال، وتظهـر البيانـات       استرا

 فروقا قليلة جدا يف النـسب     ٢٠٠٥-٢٠٠٤اإلحصائية للفترة   
املئويــة بــني البــنني والبنــات الــذين حيــضرون املــدارس يف مجيــع  

وفيمــا يتعلــق باألقليــات، يتــضّمن القــانون اجلديــد      . املراحــل
ــشاء      ــي إىل إن ــا ترم ــة أحكام ــات الوطني ــق باألقلي ــالس املتعل  جم

وطنية لألقليات الوطنيـة، وهـو شـكل مـن أشـكال االسـتقالل              
الــذايت الثقــايف والالمركزيــة الوظيفيــة، ومــن خالهلمــا تــستطيع 

. هذه األقليات املـشاركة يف إنفـاذ حقوقهـا الثقافيـة والتعليميـة            
ويتم توجيه اهتمام خـاص بالرومـا بوصـفها مجاعـة مستـضعفة             

مانـــة الرومـــا داخـــل مـــن خـــالل إنـــشاء اســـتراتيجية وطنيـــة أل
الوكالــة املعنيــة بالــشؤون اإلنــسانية وحقــوق األقليــات الــيت       
هتدف إىل إعـداد خطـط عمـل واسـتراتيجيات إلدمـاج الرومـا              

ــيم،  . يف اجملتمــع ومتكينــهم وتــشمل هــذه االســتراتيجيات التعل
ــة    ــصحية، والرفاهيـــ ــة الـــ ــكان، والرعايـــ ــتمكني، واإلســـ والـــ

ــة، ــة، والثقافـ ــشردين،  االجتماعيـ ــات، واملـ ــالم واملعلومـ  واإلعـ
والعائـــدين علـــى أســـاس اتفاقـــات إعـــادة دخـــوهلم، وحقـــوق 

 . اإلنسان، والتدابري املناهضة للتمييز
وأضافت أنه مت اعتماد أربع خطـط عمـل فيمـا يتعلـق              - ٢٢

بالعمالــة والتعلــيم واإلســكان والرعايــة الــصحية، وجيــري اآلن  
دف مـن مـشروع خطـة       واهلـ . صياغة خطة عمل تتعلـق بـاملرأة      

العمل للنساء من الروما يتمثل يف تـوفري آليـات إلصـدار مجيـع              
الوثائق الالزمة للمـواطنني مـن الرومـا، مبـن فـيهم النـساء، مـن                

ويف جمــال . أجــل التغلــب علــى صــعوبة حتديــد مكــان إقامتــهن 
التعلــيم، اهلـــدف هـــو حمــو أميـــة نـــصف النــساء مـــن الرومـــا،    

مهن والقــضاء علــى القوالــب واســتحداث تــدابري ملواصــلة تعلــي
ــاهج الدراســية    ــة يف الكتــب املدرســية واملن واعتمــدت . النمطي

وزارة التعلـــيم أيـــضا اســـتراتيجية لتحـــسني التعلـــيم يف صـــربيا 
هبـــدف إدمـــاج الرومـــا يف النظـــام التعليمـــي، وحتـــسني نوعيـــة 
ــروق      ــدير الفـ ــسامح وتقـ ــساس بالتـ ــوير اإلحـ ــيمهم، وتطـ تعلـ

 . الفئات بني
 ١١املادة 
أثنـت علـى قـوانني العمـل املتقدمـة يف           : السيدة بـاتني   - ٢٣

ــة       ــزاءات كافي ــاك ج ــت هن ــساءلت إذا كان ــها ت صــربيا، ولكن
تفرض على هؤالء الذين ينتهكون هـذه القـوانني، وإذا كانـت         
هناك تدابري قـد اختـذهتا وزارة العمـل لتوعيـة النـساء مبـا يـوفره                 

 وســـألت إذا كانـــت هنـــاك آليـــات. القـــانون هلـــن مـــن محايـــة
ملــساعدة النــساء يف حالــة تقــدميهن شــكاوى، وإذا كــان هنــاك 
نظام يقدم املعونة القانونيـة يف حالـة وجـود خالفـات يف جمـال               

ــل     ــاكم خاصــة بالعم ــاك حم ــت هن ــل، وإذا كان ــت . العم وطلب
مزيــدا مــن املعلومــات عــن عــدد الــشكاوى احملالــة إىل مديريــة   

 تركـز   تفتيش العمل وعن تنفيذ مكاتب العمل للسياسات اليت       
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وقالـت إهنـا تريـد      . علـى نطـاق الدولـة      شؤون اجلنسانية العلى  
ــة       ــوطين ينظــر يف إمكاني ــة ال ــس العمال أن تعــرف إذا كــان جمل
تنظيم مشاريع خاصـة للحـد مـن معـدالت البطالـة العاليـة بـني         

ــساء ــاك      . الن ــت هن ــضا إذا كان ــرف أي ــود أن تع ــا ت ــت إهن وقال
ــساء       ــى الن ــل احلــر عل ــسهيل العم ــة لت ــود مبذول ــة جه وإمكاني

حصوهلن على االئتمانات ورؤوس األموال؛ وإذا كانت هناك        
أية جهود مبذولة للقضاء على الفصل املهـين وتعزيـز مـشاركة            
ــة، وتعيينــهن يف       ــارة عالي ــيت تتطلــب مه ــائف ال ــرأة يف الوظ امل

وفيما يتعلـق بـالفرق يف األجـور، سـألت          . مناصب إدارية عليا  
 العمـــل، وتقيـــيم إذا كانـــت هنـــاك آليـــات لتـــسوية خالفـــات 

 . الوظائف دون أي اعتبارات جنسانية
قالــت إهنــا تــثين علــى مجــع احلكومــة  : الــسيدة ســيمز - ٢٤

بيانات مشجعة تتعلق مبواصلة البنات يف صـربيا تعلـيمهن بعـد            
املرحلـــة الثانويـــة وبـــدخوهلن ميـــادين غـــري تقليديـــة، ولكنـــها   

س تساءلت إذا كانت هنـاك أيـة آليـات أو وسـائل تعقّـب لقيـا          
النتائج اليت مت حتقيقها يف جمال العمل للتأكد من أن املـرأة الـيت               

ينتهي هبـا املطـاف إىل شـغل وظـائف           حّصلت تعليما أفضل ال   
 . مرتباهتا منخفضة

قالت إهنا تالحظ أن هنـاك    :  شيلنغ -السيدة شوب    - ٢٥
متييــزا منــهجيا ضــد املــرأة يف ســوق العمــل، بــسبب الترتيبــات   

 العمل الـسابق أو ظهـور سـوق عمـل يف            املتخذة مبوجب نظام  
وباإلضــافة إىل ذلــك، . ســوق عمــل خــاص مرحلــة انتقاليــة أو

فإن معدالت البطالة بني النساء أعلى من معدالت البطالة بـني           
الرجال؛ وفرص العمل يف اجليش بدون قيود غـري متاحـة هلـن،             
ويعملــن يف مــشاريع عائليــة أكثــر مــن الرجــال بتــأمني صــحي   

؛ ووضعهن يف سـوق العمـل يتـسم بـشيء مـن             بسيط أو بدونه  
الظلــم بــسبب القيــود الــيت مــا زالــت مفروضــة علــى حــصول    

وأعربــت عــن األمــل يف أن اإلشــارة . اآلبــاء علــى إجــازة أبــوة
املستمرة إىل معـايري االحتـاد األورويب يف تقريـر البلـد بـدال مـن                
معايري اللجنة سـوف تتوقـف، وتـساءلت إذا كانـت هنـاك أيـة               

ــى خمتلــف     خطــط العتمــا  د هنــج مشــويل مــن أجــل القــضاء عل
أشكال التمييز املنهجي ضد املرأة يف سـوق العمـل مـن خـالل              

 . استخدام اللجنة إطارا حلقوق اإلنسان
قالت إن احلكومة ستبذل    ): صربيا (السيدة بريليتش  - ٢٦

ــة يف جمـــال العمـــال    مزيـــدا مـــن اجلهـــود لالحتجـــاج باالتفاقيـ
ــة ــدابري . والعمالـ ــق بتـ ــا يتعلـ ــدابري  وفيمـ ــايب والتـ ــز اإلجيـ  التمييـ

ــشريعها     ــل تـ ــة جبعـ ــل والعمالـ ــتثنائية، قامـــت وزارة العمـ االسـ
ينـسجم مـع معــايري منظمـة العمــل الدوليـة هبــدف منـع التمييــز      

. وضمان تكافؤ الفرص بني الرجـال والنـساء يف سـوق العمـل            
وباإلضــافة إىل ذلــك، مت وضــع أحكــام قانونيــة لــتمكني اآلبــاء  

 والدة طفل من أطفـاهلم، وإعطـاء املـرأة          من أخذ إجازات بعد   
وســوف تقــوم . احلــق يف أخــذ إجــازة أمومــة ملــدة ثالثــة أشــهر

احلكومة بوضع آليـات لتعزيـز التـسوية الـسريعة للخالفـات يف             
 يف املائـة  ٣٠جمال العمـل، وقـد دربـت وزارة العمـل والعمالـة        

ومت إنـشاء فرقـة عمـل       . من موظفيها من خالل بـرامج التوعيـة       
كالة العمالة لتشجيع النساء علـى اإلبـالغ عـن وجـود            داخل و 

 . متييز ضدهن
ــن       - ٢٧ ــى م ــساء أعل ــني الن ــة ب ــدالت البطال ــت إن مع وقال

معدالت البطالـة بـني الرجـال كمـا أن الفـرق يف األجـور بـني                 
ــزاالن مــدعاة للقلــق    ــائم وهــذان ســببان ال ي ــد . اجلنــسني ق وق

عمـل وهـي    أجرت احلكومة أحباثا عن وضـع املـرأة يف سـوق ال           
. يف صــدد إعــداد ورقــة عــن الــسياسة العامــة يف جمــال العمالــة  

ويتم اختاذ تدابري لتحـسني فـرص عمـل النـساء وتـشجيع املـرأة              
وتـستطيع النـساء التركيـز      . على الدخول يف جمـال العمـل احلـر        

ــد        ــل بع ــودهتن إىل العم ــرة ع ــار فت ــة واختي ــاهتن املهني ــى حي عل
وقـد أقامـت    . أزواجهـن الوالدة ألهنـن يـتلقني دعمـا أكـرب مـن            

احلكومــة عالقــات طيبــة مــع نقابــات العمــال ورابطــة ســيدات  
األعمال يف صـربيا، الـيت تقـدم جـوائز إىل النـساء الرائـدات يف           

 . إقامة املشاريع وإىل أرباب العمل منهن



CEDAW/C/SR.776
 

8 07-34414 
 

 ١٢املادة 
قالـــت إنـــه ينبغـــي تقـــدمي  : كـــسياوكياوالـــسيدة زو  - ٢٨

ــني      ــات ب ــدل الوفي ــات إضــافية عــن مع ــدل  بيان ــل، ومع احلوام
الوفيات بـني الرّضـع، وانتـشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية،               
ومعــــدالت اإلجهــــاض مــــن أجــــل توضــــيح التبــــاين اإلثــــين  

وســوف يكــون مــن املفيــد معرفــة التــدابري الــيت مت  . واإلقليمــي
اختاذهـــا للتأكـــد مـــن أن الالجئـــات يـــستطعن التمتـــع بـــنفس  

ــصربيات     ــا ال ــع هب ــيت تتمت ــصحية ال ــة ال ــل  الرعاي ــا قب ــرة م يف فت
وينبغــي تقــدمي معلومــات إضــافية عــن     . بعــدها الــوالدة ومــا 

اإليــدز، /محــالت التوعيــة بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية
واجلهود املبذولة الستهداف الشباب، وإدراج املسائل املتعلقـة        

ــشرية   ــاهج الدراســية،  /بفــريوس نقــص املناعــة الب ــدز يف املن اإلي
يجية الوقايــة مــن فــريوس نقـــص    والعناصــر الرئيــسية الســترات   

وباإلضــافة إىل ذلــك، رمبــا يكــون مــن املفيــد  . املناعــة البــشرية
معرفــة التــدابري الــيت جيــري اختاذهــا لتقــدمي املــساعدة إىل املــرأة   

 . الريفية
قالــت إنــه ينبغــي تــوفري معلومــات : الــسيدة بيمينتيــل - ٢٩

ة إضافية عن إدراج برامج الـصحة واحلقـوق اجلنـسية واإلجنابيـ           
يف املناهج الدراسية، وعن املعدل العايل لإلجهاض نتيجة عدم         

ــار احلــصول علــى وســائل منــع احلمــل    ــوفر خي ــد . ت ومــن املفي
معرفة املزيد عن املنظور اجلنساين يف االسـتراتيجيات والـربامج          

 . الصحية
قالـت إن التقريـر األويل قـدم كميـة          : السيدة دياريـام   - ٣٠

تــزم احلكومــة عملــه، غــري أنــه كــبرية مــن املعلومــات عــن مــا تع
يــصعب علــى اللجنــة أن تقــّيم اإلجنــازات بــسبب عــدم وجــود  

ومن األمهية مبكـان توضـيح اجلهـات        . بيانات حمددة يف التقرير   
اليت تستفيد من خدمات الرعايـة الـصحية، ومعرفـة إذا كانـت           
ــذه     ــة يف هـ ــة فـــرص تدرجييـ ــة قـــد وضـــعت إلتاحـ هنـــاك خطـ

 البيانــات عــن اإلجهــاض  وينبغــي تقــدمي مزيــد مــن . اخلــدمات

ومــن املفيــد أيــضا معرفــة إذا كانــت     . ووســائل منــع احلمــل  
احلكومة ترصد مواقف هؤالء الذين يقدمون الرعايـة الـصحية           
وإذا كانت قد وضعت سياسات حمددة بـشأن تـوفري خـدمات      

 . الرعاية الصحية إىل النساء
ــافلوفيتش - ٣١ ــربيا (الـــسيدة بـ قالـــت إن خـــدمات ): صـ

 مـن   ١٢اية الصحية متتثل بشكل كامل للمادة       وسياسات الرع 
وخـالل  . االتفاقية، وتتلقى النساء الرعاية الـصحية بـدون متييـز      

الفتــرة قيــد االســتعراض عــاىن البلــد مــن مــشاكل اقتــصادية        
ــد ازداد       ــصحية ق ــة ال ــوفري الرعاي ــة، غــري أن ت ــة هائل واجتماعي

ة ازديادا ملحوظا منذ انتهاء احلرب، وتعطـي احلكومـة األولويـ    
للمسائل املتصلة بتنظـيم األسـرة، واحلمـل، والـوالدة، وإجـازة            

وباملثـــل، كـــان مـــن الـــصعب، خـــالل الفتـــرة قيـــد   . األمومـــة
االستعراض، تقدمي العالج الطيب إىل املرضى املصابني بفـريوس         

اإليــدز بــشكل كــاٍف ولكــن احلكومــة  /نقــص املناعــة البــشرية
ــة     ــريوس نقـــــص املناعـــ ــالج فـــ ــدم لعـــ ــل املقـــ  زادت التمويـــ

 ١٩٩١وبــــني عــــامي . ٢٠٠٢اإليــــدز منــــذ عــــام /البــــشرية
ــة      ٢٠٠٦و ــص املناعـ ــريوس نقـ ــابة بفـ ــباب اإلصـ ــريت أسـ  تغـ

فمعظـــم حـــاالت اإلصـــابة بفـــريوس نقـــص املناعـــة  : البـــشرية
البشرية تأيت نتيجة العالقات اجلنسية بـني شخـصني مـن نفـس             

ــدال مــن تعــاطي املخــدرات     . اجلــنس ومــن جنــسني خمــتلفني ب
ت الدولية، اختذت احلكومة تدابري لزيـادة       وبفضل دعم املنظما  

اإليــدز يف النظــام /الــوعي بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية
التعليمي وقامت بإجراء فحوصـات جمانيـة للمـصابني بفـريوس           

وفيمــا يتعلــق بتنظــيم األســرة، أظهــرت . نقــص املناعــة البــشرية
 أن هنـاك اخنفاضـا ملحوظـا        ٢٠٠٥أحدث البيانـات مـن عـام        

االت اإلجهاض اليت يتم إجراؤها ألسـباب ال مـربر          يف عدد ح  
وهناك خطط لوضع برامج يف جمال الـصحة اإلجنابيـة          . هلا طبيا 

 . وإسداء املشورة يف جمال تنظيم األسرة يف املدارس
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  ١٤املادة 
ــان - ٣٢ ــد مـــن   : الـــسيدة تـ ــوفري مزيـ ــه ينبغـــي تـ قالـــت إنـ

 وبــصفة خاصــة. املعلومــات عــن حقــوق ملكيــة املــرأة الريفيــة  
ينبغي توضيح إذا كان ُينتظر من املـرأة أن تتنـازل عـن حقـوق               
امللكيــة لــصاحل الرجــل، وإذا كــان الرجــل قــد بــذل جهــودا        

ومن املفيد معرفة التدابري الـيت  . لتقاسم حقوق امللكية مع املرأة 
جيــري اختاذهــا ملعاجلــة املــشاكل الــصحية لــدى املــرأة الريفيــة،   

ــة واخنفــاض عــدد العــاملني يف اجملــال ال  ــاطق الريفي . طــيب يف املن
وينبغي توفري مزيد من البيانات عـن العنـف املوجـه ضـد املـرأة               
ــواء الســتقبال ضــحايا      ــاكن اإلي ــة، وعــدد أم ــاطق الريفي يف املن

 .العنف العائلي يف املناطق الريفية
 ١٦ و ١٥املادتان 

قالت إنه ينبغـي تـوفري      :  كاداري -السيدة هيلبريين    - ٣٣
ــن قــ    ــات إضــافية ع ــديين   معلوم ــانون ال ــرة ودور الق انون األس

ومــن املفيــد أيــضا معرفــة املزيــد عــن   . بالنــسبة للقــانون املــدين 
قـــسمة حقـــوق امللكيـــة بالنـــسبة للمـــرأة يف خمتلـــف احلـــاالت  

ــة ــيت جيــري     . العائلي ــدابري ال وينبغــي تقــدمي توضــيحات عــن الت
اختاذهــا حلمايــة حقــوق التقاعــد وغريهــا مــن احلقــوق اخلاصــة  

 . شردين من النساءبالالجئني وامل
طلبــت، يف معــرض إشــارهتا إىل الفقــرة : الــسيدة تــان - ٣٤
 مــن التقريــر، مزيــدا مــن التفاصــيل عــن تعــدد الزوجــات ٥٣٣

واستفــسرت عــن . وحقــوق الزوجــات يف مثــل هــذه احلــاالت
ــات لكـــي     ــوق املطلقـ ــة حقـ ــذة حلمايـ ــة املتخـ ــدابري القانونيـ التـ

 . حلضانة إىل األبيستطعن االتصال بأطفاهلن عندما يتم منح ا
قالت إهنا تريد أن تعرف النـسبة املئويـة    : السيدة شني  - ٣٥

للسكان املتـأثرين بـالقوانني الدينيـة والعرفيـة يف جمـال الـزواج،              
وتــود أن تعــرف . ونـسبة الزجيــات القائمــة علــى القـانون العــام  

. أيـــضا اجلهـــود الـــيت تبـــذهلا احلكومـــة حلمايـــة احلريـــة الدينيـــة
هنــا تــود أن تعــرف املزيــد عــن حالــة األمهــات وأخــريا، قالــت إ

غري املتزوجات، وإذا كانت هنـاك أيـة إحـصاءات عـن النـساء              
 . والفتيات املعوقات

استفـــسرت، يف معـــرض :  أبيـــاه-الـــسيدة كـــوكري  - ٣٦
ــرة  ٥٤٨ و ٥٤٧إشــارهتا إىل الفقــرتني   مــن التقريــر، عــن الفت

 القـانون  اليت ينبغي أن يدوم فيها الزواج الذي يتم على أسـاس      
العام لكي يستطيع أن يكون للزوجني احلـق يف تقاسـم امللكيـة             
ــة     ــوق امللكيـ ــزواج، وإذا كانـــت حقـ ــل الـ ــد حـ ــشتركة عنـ املـ
ــدم وجــود        ــة ع ــذه الزجيــات يف حال ــى ه ــق عل ــشتركة تنطب امل

 . أطفال
أنـه ميكـن      سـنة، إال   ١٨وأضافت أن سن البلـوغ هـو         - ٣٧

الـزواج عنـدما   أن يصل املرء إىل سن البلـوغ أيـضا مـن خـالل             
والسماح بـالزواج يف فتـرة مبكـرة        .  سنة ١٦ال يتجاوز عمره    

مثل هذه يعين علـى األرجـح وضـع حـد لتعلـيم الفتـاة، وعليـه                 
 . هذا الوضع تود أن تعرف اخلطوات اليت جيري اختاذها ملنع

قالت إن قـانون الطوائـف      ): صربيا (السيدة بريليتش  - ٣٨
. ال يف القــانون املــدينالدينيــة ال يــؤثر بــأي شــكل مــن األشــك 

وهدفه هو السماح للطوائف الدنية أن تنظم شـؤوهنا الداخليـة           
ــا      ــن حقوقهـ ــا مـ ــها ال تعفيهـ ــدات، لكنـ ــة املعتقـ ــي حريـ وحتمـ

فالزواج املدين هو الـزواج القـانوين الوحيـد       . والتزاماهتم املدنية 
ــوالدات    ــسجيل املــدين لل . يف صــربيا، شــأنه يف ذلــك شــأن الت

قـــانوين ومل يكـــن يف أي وقـــت مـــن  وتعـــدد الزوجـــات غـــري  
األوقات جزءا من التقاليـد الدينيـة يف البلـد وإن كـان ال يـزال                
ميـــارس بـــني بعـــض اجملتمعـــات اإلثنيـــة األلبانيـــة يف كوســـوفو  

ويف أجـزاء أخـرى مـن البلـد، يـتم حماكمـة حـاالت               . وميتوهيا
 . الزواج من امرأتني أو أكثر جنائيا

القـانون العـام يتمتـع      وأضافت أن الزواج على أسـاس        - ٣٩
ــزواج     ــع األشــكال األخــرى لل ــساوٍ م ــرب كــل  . مبركــز مت وتعت

املمتلكات مشتركة ويتم تقسيمها على حنو متساوٍ عنـد فـسخ           
ومبوجب القانون احلـايل، يعطـى للطـرف الـذي يقـوم            . الزواج
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باألعمــال املرتليــة بــدون أجــر احلــق يف حــصة مــن األصــول        
، يـتم   ٢٠٠٥سـرة لعـام     ومبوجـب قـانون األ    . النقدية املـشتركة  

عادة منح حـضانة األطفـال إىل األم، ويـشترط أن يـدفع األب              
 . نفقة إعالة لألطفال أو نفقة للزوجة يف حالة الطالق

ــزواج هــو     - ٤٠ ــانوين لل ــسن الق . ســنة ١٨وأضــافت أن ال
واالجتاه املتزايد يتمثل يف الزواج املتـأخر ال يف الـزواج املبكـر،             

ــدما يت   ــتم ذلــك عــادة عن  ســنة، وميكــن أن  ٣٠جــاوز املــرء  وي
يؤدي ذلـك إىل مـشاكل مـع مـرور الوقـت، إذ إنـه يـؤدي إىل                  

ــرة ســنوات احلمــل عنــد املــرأة   مــا زال يــشكل  و. اخنفــاض فت
 .الزواج املبكر مشكلة بني طائفة الروما

قالــــت، ردا علــــى ): صــــربيا (الــــسيدة بيتــــروفيتش - ٤١
فيـة، إن الرجـال     األسئلة املتعلقـة مبلكيـة األرض يف املنـاطق الري         

 يف ٣٠ يف املائــة مــن األراضــي ومتتلــك النــساء     ٧٠ميتلكــون 
وتعمل احلكومة على إعـادة إنعـاش املنـاطق الريفيـة        . املائة منها 

مــن خــالل ورقــة اســتراتيجية للحــد مــن الفقــر، وبــرامج َمــنح   
ــة     ــاعي األدويـ ــسياحة، وقطـ ــة الـ ــصغرية، وتنميـ ــات الـ االئتمانـ

شـــأنه أن يـــشجع علـــى واخلـــدمات، وهـــو األمـــر الـــذي مـــن 
واألمهـات واآلبـاء غـري املتـزوجني        . استقالل املرأة االقتـصادي   

يتلقون مساعدات إلعالة عدد من األطفال ميكن أن يـصل إىل           
 .أربعة أطفال

ــسيدة شــني  - ٤٢ ــدا : ال  مــن التوضــيحات عــن  طلبــت مزي
وتـود  . ممارسات دينية تعترب غـري قانونيـة مثـل تعـدد الزوجـات            

ــد  ــرف إىل أي مـ ــدد    أن تعـ ــارس تعـ ــن ميـ ــاك مـ ــا زال هنـ ى مـ
ــى احلكومــة أن تعقــد    . الزوجــات ــتعني عل ــه ي وأشــارت إىل أن

منتدى عاما تشترك فيـه املنظمـات غـري احلكوميـة لنـشر نتـائج               
 . النظر يف تقرير احلكومة

قالت إن اللجنة تود أن حتصل علـى        : السيدة نويباور  - ٤٣
 تعاجل موضـوع    النص الكامل ملواد املدونة اجلنائية اجلديدة اليت      

وتـود أن تعـرف   . العنف اجلنـسي والعـائلي والتحـرش اجلنـسي       

أيــضا مــىت ســيتم اعتمــاد مــشروع خطــة العمــل املتعلقــة بنــساء 
ــا ــسجيل     . الروم ــدا مــن املعلومــات عــن ت وأخــريا، طلبــت مزي

 . املشردين داخليا
ــتش  - ٤٤ ــسيدة بيلي ــة  ): صــربيا (ال ــد الطائف قالــت إن تقلي

شمل قط تعدد الزوجات، وغري ذلـك       اإلسالمية يف صربيا مل ي    
مـن املمارســات املتطرفــة، وإن كانــت بعــض هــذه املمارســات  
ظهرت يف السنوات األخرية، وتأمل احلكومة جتنب التـضارب    

 . بني القوانني الدينية واملدنية وحتقيق االنسجام بينها
ــد     - ٤٥ ــة وضــعت أصــال خططــا لعق وأضــافت أن احلكوم

ــا املقـــدم  ــيلة لتطـــوير  مـــؤمتر يتنـــاول تقريرهـ  إىل اللجنـــة كوسـ
عالقاهتا مع قطاع املنظمات غري احلكومية املتنامي الذي يـضّم          

 . منظمة من املنظمات النسائية١٠٠حوايل 
أشــارت إىل أنــه مت حتقيــق تقــدم كــبري يف     : الرئيــسة - ٤٦

جمــاالت مــشاركة املــرأة يف الــسياسة، وقــانون املــساواة بــني       
ـــ   ــة اجلنـ ــسياسات الوطنيــ ــسني، والــ ــافت أن . سانيةاجلنــ وأضــ

. األحكام الدستورية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني بدايـة طيبـة         
ولكــن ينبغــي بــذل املزيــد مــن اجلهــود لكــي يــتم تطبيــق هــذه    

وحثت على النشر الواسع النطـاق لتعليقـات اللجنـة          . األحكام
اخلتامية على التقرير، وهو األمر الـذي ميكـن أن يكـون مفيـدا              

 .انيات املتزايدلعدد النساء الربمل
 . ٢٥/١٧رفعت اجللسة الساعة  

 


