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 .٠٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
ــراف      ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم  مبوجــبالنظــر يف التق

 )تابع( التفاقيةمن ا ١٨ املادة
ــصربيا   ـــي لـــــ ــر األولـــــ  CEDAW/C/SCG/1 (التقريـــــ
  CEDAW/C/SCG/Q/1 and Add.1 و

 جلس أعضاء وفد صـربيا إىل  ،ئيسةبناء على دعوة الر    - ١
 .مائدة اللجنة

قالت، يف معرض تقـدميها     ): صربيا (السيدة بريليتش  - ٢
، إن التقريــر قــد )CEDAW/C/SCG/1(للتقريــر األويل لــصربيا 

ــة احتــاد صــربيا      ــاك دول مت إعــداده يف الوقــت الــذي كانــت هن
ــاد يف حزيـــران . واجلبـــل األســـود ــه /ومنـــذ أن ُحـــلّ االحتـ يونيـ

ــة   ظ، ٢٠٠٦ ــة اخلليفـ ــفها الدولـ ــربيا، بوصـ ــة صـ لـــت مجهوريـ
ــا يف صــكوك    ــا، طرف ــم املتحــدة حل قانوني ــسان األم ــوق اإلن . ق

وقالت إهنا سوف تقـدم ذلـك اجلـزء مـن التقريـر الـذي يتـصل                 
 . بصربيا

وأضـــافت أن اجلـــزء األول مـــن الفتـــرة الـــيت يغطيهـــا   - ٣
، اتــــسمت بالرتاعــــات، وعــــدم ٢٠٠٠ إىل ١٩٩٢التقريــــر، 
 والتدهور االقتصادي، وتوتر العالقات مـع البلـدان         االستقرار،

وأثناء النصف الثاين من التقريـر      . اجملاورة، وسائر اجملتمع املدين   
، حتسنت احلالة االقتصادية حتسنا ملحوظـا     ٢٠٠٣ إىل   ٢٠٠٠

ســيما  ومت حتقيــق تقــدم كــبري، ال. وبــدأت العمليــة الدميقراطيــة
ني الـيت تتـسم بـالتمييز       فيما يتعلق حبقوق اإلنسان وإلغاء القـوان      

وعــادت صــربيا عــضوا يف . أو الــيت تتنــاىف مــع القــانون الــدويل
خمتلف املنظمات الدولية، ومن أجـل متابعـة هـدفها املتمثـل يف             
االنــضمام إىل االحتــاد األورويب تبــذل اجلهــود جلعــل تــشريعها   
احمللي ينسجم مع مكتسبات االحتـاد األورويب ومعـايري حقـوق      

 . اإلنسان الدولية

وقالــت إن الدســتور اجلديــد جلمهوريــة صــربيا الــذي    - ٤
 حيّرم مجيـع أشـكال   ٢٠٠٦نوفمرب  /مت اعتماده يف تشرين الثاين    

التمييـــز ويطالـــب الدولـــة بـــأن تـــضمن املـــساواة بـــني النـــساء  
ويـنص  . والرجال، وأن تضع سياسات تـضمن تكـافؤ الفـرص         

أجـل  الدستور أيضا على استحداث تدابري استثنائية مؤقتة مـن          
ــق املـــساواة الكاملـــة، ويكـــرس حقوقـــا حمـــددة تتـــصل        حتقيـ

وحيظـــر الدســـتور . بـــالزواج، واألســـرة، والـــوالدة، واألمومـــة
بـــشكل صـــريح الـــرق، واالجتـــار باألشـــخاص، والـــسخرة،      

ويعّرف مجهوريـة   . واالعتداء اجلنسي، واالستغالل االقتصادي   
ــة علمانيــة  وأخــريا، يــذكر الدســتور أن  . صــربيا علــى أهنــا دول

ــيت      ا ــة الـ ــدات الدوليـ ــرم املعاهـ ــب أن حيتـ ــوطين جيـ ــشريع الـ لتـ
أصبحت صـربيا طرفـا فيهـا والقواعـد الدوليـة املقبولـة بـصورة               

 . عامة
ــسني     - ٥ ــساواة بــني اجلن ــانون امل وأضــافت أن مــشروع ق

الذي يلقى تأييـدا واسـع النطـاق ومـا زال يـتعني علـى الربملـان                 
عـايري الدوليـة،   أن يعتمده سيجعل التشريع الصريب يتفـق مـع امل         

كمــا ســيحدد سياســات تــضمن تكــافؤ الفــرص ومتنــع التمييــز  
وجعلــت املدونــة اجلنائيــة . ضــد املــرأة يف مجيــع جمــاالت احليــاة

العنف العائلي واالغتصاب الزوجي جرميتني، بينمـا اسـتحدث         
قـــانون األســـرة اجلديـــد تـــدابري خاصـــة ضـــد العنـــف وحـــّسن 

لعمـل اجلديـد التمييـز      وحيظر قانون ا  . إجراءات التبين والطالق  
ضـــد املـــرأة والتحـــرش اجلنـــسي يف مكـــان العمـــل، وحـــددت 

 يف املائـة للجـنس      ٣٠قوانني االنتخابات املعدلة مـؤخرا حـصة        
كمـا أنـه   . األقل متثيال يف مجيع قوائم املرشحني يف االنتخابـات  

ــل     ــراء حتليـ ــضائي إلجـ ــداد مـــشروع اإلصـــالح القـ ــري إعـ جيـ
ات اجلنـــسانية مـــن  جنـــساين للتـــشريعات، ومجـــع اإلحـــصاء   

احملــاكم، ورصــد الطريقــة الــيت يــتم هبــا معاجلــة قــضايا العنــف    
وجيـري  . العائلي، ويقدم التدريب إىل العاملني يف جمال القضاء       

 . أيضا إعداد كتيب عن حقوق املرأة
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ــشاء جملــس املــساواة بــني اجلنــسني بوصــفه     - ٦ وقــد مت إن
، ويركــز هيئــة استــشارية مــن اخلــرباء تابعــة للحكومــة الــصربية

املركز بصفة خاصة على التشريعات اليت تراعـي الفـوارق بـني            
اجلنــسني، واالســتراتيجية الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة، واملــساواة   
بــني اجلنــسني، والــتمكني االقتــصادي للمــرأة، وزيــادة الــوعي، 

وإن جلنـــة . وبنـــاء القـــدرات فيمـــا يتعلـــق باملـــسائل اجلنـــسانية
ــة    ــساواة بــني اجلنــسني التابع ــصريب مــسؤولة عــن   امل ــان ال للربمل

ــسياسات    ــع الـ ــة وضـ ــتعراض عمليـ ــشريعات واسـ متحـــيص التـ
وتنفيــذ القــوانني للتأكــد مــن أهنــا تطــابق مبــادئ املــساواة بــني   

ــسني ــة يف    . اجلنـ ــسانية حمليـ ــسيق جنـ ــز تنـ ــضا مراكـ ــاك أيـ وهنـ
مدينة وبلدية، غـري أنـه ال يوجـد إطـار قـانوين بعـد لـدعم                  ٤٢

يفودينـا املتمتعـة بـاحلكم الـذايت        ولدى مقاطعة فو  . هذه املراكز 
 .هياكل مماثلة خاصة هبا تتعلق باملساواة بني اجلنسني

وأضافت أن صربيا تتمتع بإرادة سياسـية قويـة لتعزيـز            - ٧
غــري أن اهلــوة بــني التــشريع واملمارســة . املــساواة بــني اجلنــسني

زالــت قائمــة، ومــن بعــض الوجــوه يفتقــر البلــد إىل القــدرة  مــا
ومع ذلك، يتم اختاذ خطوات لتحـسني       . تغيرياتعلى إجراء ال  

فمثال، تضطلع وزارة الداخليـة بتنظـيم دورات تدريبيـة          . احلالة
وحققـــت اجلهـــود املبذولـــة . ملعاجلـــة مـــشكلة العنـــف العـــائلي

وتقـوم وزارة  . ملكافحة االجتار باألشخاص درجة مـن النجـاح       
العمــــل والعمالــــة والــــسياسات االجتماعيــــة بتنظــــيم دورات 

ومت استحداث مشاريع عمالة خاصة لـصاحل       . ية جنسانية تدريب
كما مت إنشاء مراكز تنـسيق جنـسانية يف أمـاكن العمـل             . املرأة

ويقوم مكتب اإلحصائيات جبمـع بيانـات موزعـة         . ملنع التمييز 
ويف جمــال العالقــات اخلاصـة، مــا زالــت  . حـسب نــوع اجلـنس  

. هنــاك بعــض احلــواجز تعتــرض حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني  
ــات      ــيري العقلي ــة وتغ ــب النمطي ــاك حاجــة إىل حتــدي القوال فهن

 .وهي عملية تتطلب وقتا والتزامات
وقالت إن جملس املساواة بـني اجلنـسني يقـوم بـصياغة             - ٨

خطة عمل وطنية لتمكني املرأة وتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني              

وترتكــز هــذه اخلطــة علــى منــهاج      . ٢٠١٠-٢٠٠٧للفتــرة  
 اخلطة بالتعاون مع عدة منظمـات غـري         عمل بيجني، ومت وضع   

وتتنـــاول خطـــة . حكوميـــة وخـــرباء بـــارزين يف شـــؤون املـــرأة
ــصحة،      ــرارات، والـ ــاذ القـ ــصادية، واختـ ــسائل االقتـ ــل املـ العمـ
والعنـــف، والتعلـــيم، ووســـائط اإلعـــالم مـــن حيـــث عالقتـــها  

ومت استخدام مجيع البيانات املتاحـة عـن حالـة املـرأة يف           . باملرأة
ومت وضــع االســتراتيجيات الوطنيــة ذات الــصلة إعــداد اخلطــة، 

يف ذلك تلك اليت تتعلق باحلد مـن الفقـر،           يف عني االعتبار، مبا   
وبالــصحة، واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وانــدماج فئــة الرومــا  
ومتكينــــها، باإلضــــافة إىل بــــذل جهــــود ملكافحــــة االجتــــار      

وسوف يكون اعتمـاد اخلطـة إحـدى األولويـات          . باألشخاص
 .  للحكومة اجلديدةاألوىل

ــور اجلنـــساين يف    - ٩ ــه مت أيـــضا إدراج املنظـ ــافت أنـ وأضـ
االستراتيجيات الوطنية للتنمية املـستدامة، وتطـوير تكنولوجيـا         

وتركـز مـشاريع أخـرى علـى متكـني          . املعلومات واالتـصاالت  
، )٢٠٠٠ (١٣٢٥املرأة اقتصاديا، وتنفيـذ قـرار جملـس األمـن           

ا اجلنــسانية، وبنــاء القــدرات، وزيــادة وعــي اجلمهــور بالقــضاي 
وباإلضـافة إىل ذلـك، يتحـسن التعـاون بـني الدولـة             . واألحباث

واجملتمع املدين، وجيري تطـوير آليـات جنـسانية ملنطقـة البلقـان          
الغربية بدعم من كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة وغريهـا مـن         

 .املنظمات األوروبية واإلقليمية
معلومـات تفـصيلية عـن    وقالت إن التقريـر ال يتـضمن        - ١٠

حالة مقاطعة كوسوفو وميتوهيا املتمتعـة بـاحلكم الـذايت ذلـك            
ــة صــربيا       ــرغم مــن أن املقاطعــة جــزء مــن مجهوري ــى ال ــه عل أن

أهنا كانت حتت سـلطة بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة                إال
وعليــه ال تــستطيع صــربيا أن  . ١٩٩٩يف كوســوفو منــذ عــام  

 . اقية هناكتتحمل مسؤولية تنفيذ االتف
ــة أن     - ١١ وقالــت إهنــا مــع ذلــك قــادرة علــى إبــالغ اللجن

. حالــة حقــوق اإلنــسان يف كوســوفو وميتوهيــا خطــرية للغايــة 
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فـالتمييز ضــد األقليـات اإلثنيــة، ال سـيما الــصربية وغريهـا مــن     
األقليات غري األلبانية واسـع النطـاق، ممـا يعرقـل حتقيـق معظـم               

ــة  ــة يف االتفاقيــ ــة يف وإ. احلقــــوق املكرســ ذ وضــــعت املتحدثــ
ــم    ــشأة مبوجـــب معاهـــدات لألمـ ــائج اهليئـــات املنـ ــار نتـ االعتبـ
املتحدة فيما يتعلق بالتقارير األولية جلمهورية صربيا، أشـارت         
إىل أن اللجنة ينبغي أن تطلب من بعثة األمـم املتحـدة لـإلدارة              
املؤقتة يف كوسوفو أن تقـدم معلومـات عـن تنفيـذ االتفاقيـة يف        

ويف هذا الصدد، تـشري ردود صـربيا علـى          . ياكوسوفو وميتوه 
قائمة القضايا واملـسائل إىل النتـائج ذات الـصلة للجنـة حقـوق              

 يف التقريــر الــذي قدمتــه ٢٠٠٦اإلنــسان الــيت نظــرت يف عــام 
 . بعثة األمم املتحدة عن حالة حقوق اإلنسان يف املقاطعة

وقالت إن صربيا ما زالت تواجه عددا من التحديات          - ١٢
ــة   يف ا ــذ االتفاقيـ ــذهلا لتنفيـ ــيت تبـ ــود الـ ــسلبية  . جلهـ ــة الـ فالتركـ

ــة،      ــيت حــدثت يف املنطق ــا يف ذلــك الرتاعــات ال ــسعينات، مب للت
وآثار اجلزاءات االقتصادية، والعدد الكبري لالجئني واملـشردين        

وظلـت مقاطعـة كوسـوفو وميتوهيـا        . مشكلة ما زالت جاريـة    
حدة ملـدة تـصل إىل      املتمتعة باحلكم الذايت حتت إدارة األمم املت      

مثاين سنوات، كما أن الوضع القانوين املقبل للمقاطعة مـا زال    
ــل  ــة     . غــري كام ــصادية واجتماعي ــة اقت ــرة انتقالي ــد بفت ــر البل ومي

معقدة ألنه يهدف إىل االنضمام إىل االحتاد األورويب، وتتـسم          
اإلصــالحات الالزمــة بتحــٍد خــاص يف ميــدان املــساواة بــني       

ومع ذلـك مت إحـراز تقـدم ملمـوس          . رأةاجلنسني والنهوض بامل  
وتظل صربيا ملتزمة بالنـهوض بالدميقراطيـة والوفـاء بالتزاماهتـا           
الدولية وتعزيز حقوق اإلنسان وحتـسني وضـع املـرأة بالتعـاون             

 . مع املؤسسات الدولية املختصة
ــسة - ١٣ ــار   : الرئيــ ــضع يف االعتبــ ــة ستــ ــت إن اللجنــ قالــ

ألمم املتحدة لإلدارة املؤقتة    االقتراح املقدم للحصول من بعثة ا     
يف كوسوفو علـى معلومـات عـن تنفيـذ االتفاقيـة يف كوسـوفو               
وميتوهيا وسـوف تقـرر يف الوقـت املناسـب كيـف ستتـصرف              

 . يف هذا الصدد

  ٢ و ١املادتان 
طلبـــت معلومـــات عـــن :  شـــيلنغ-الـــسيدة شـــوب  - ١٤

وتـود أن   . مضمون قانون الكنـائس والطوائـف الدينيـة اجلديـد         
وتـود  .  مىت بدأ نفاذه وإذا أجريـت مناقـشة عامـة حولـه            تعرف

أيــضا احلــصول علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن دور الكنيــسة   
األورثوذكسية الصربية والطوائف الدينية األخرى يف الـشؤون        
ــشارك يف جلــسات     العامــة، مــثال إذا كانــت هــذه الطوائــف ت

ــدة أو إذا     ــالقوانني اجلدي ــة ب ــة املتعلق ــت االســتماع الربملاني كان
 .تشغل مقاعد يف اجملالس العامة

تلتـزم مبفهـوم     وقالت إن كثريا من املـذاهب الدينيـة ال         - ١٥
املــساواة املكــرس يف االتفاقيــة وتركــز بــدال مــن ذلــك علــى أن 

وميكن ملثل هـذا    . للرجال والنساء أدوارا تكمل بعضها البعض     
ويـتعني علـى الدولـة الطـرف        . النهج أن يـؤدي إىل الالمـساواة      

ــسة      أن  ــف الكنيــ ــن موقــ ــات عــ ــن املعلومــ ــدا مــ ــدم مزيــ تقــ
ــا يتعلـــق    ــة فيمـ ــا مـــن الطوائـــف الدينيـ األورثوذكـــسية وغريهـ
باملـــساواة بـــني الرجـــال والنـــساء وفيمـــا يتعلـــق بـــالطرق الـــيت 
تستخدمها احلكومة لرصـد مـشاركة الطوائـف الدينيـة يف أداء            

 . الوظائف العامة
 مـستقلة  وأخريا، قالت إن لديها معلومات من مصادر   - ١٦

تفيد بأن الكنيسة األورثوذكسية الـصربية تتمتـع بامتيـازات يف         
خمتلـــــف اجملـــــاالت مثـــــل الـــــضرائب واألمـــــالك واألنـــــشطة 

وتود أن تعـرف إذا كانـت املنظمـات غـري الدينيـة             . االقتصادية
وبــالطبع، مــن األمهيــة مبكــان . متــنح امتيــازات مماثلــة يف صــربيا

عمل على التأكـد مـن أنـه        ضمان احلرية الدينية، ولكن ينبغي ال     
هلــذه االمتيــازات آثــار ســلبية علــى املــساواة بــني النــساء    لــيس

 . والرجال
سألت مىت ُيتوقع أن يبـدأ نفـاذ قـانون          : السيدة سايغا  - ١٧

. املساواة بني اجلنسني، ال سيما أنه يلقى تأييـدا واسـع النطـاق            
وإذ الحظــت أن قــانون أمــني املظــامل ســاري املفعــول، ســألت  
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سبب الـذي مـن أجلـه مل يـتم بعـد تعـيني أمـني للمظـامل،            عن ال 
 . وإذا كانت هناك عقبات تعرقل قيام هذه املؤسسة بعملها

ــضايا واألســئلة       - ١٨ ــى قائمــة الق وأضــافت أن الــردود عل
ذكــرت أن وزارة حقــوق اإلنــسان واألقليــات قامــت بإعــداد   
التقريـــر األويل، ولكـــن لـــيس هنـــاك ذكـــر عـــن مـــشاركة أي 

وعليه فإهنـا تطلـب مزيـدا       . ملنظمات غري احلكومية  منظمة من ا  
من املعلومـات عـن اإلجـراءات الـيت اتبعتـها الـوزارة يف إعـداد                

 . التقرير، وما هي مصادر املعلومات اليت استخدمتها
ــول     - ١٩ ــى الربوتوكـ ــة علـ ــصديق احلكومـ ــت بتـ وإذ رحبـ

االختيـــاري لالتفاقيـــة، ســـألت إذا كانـــت النـــساء الـــصربيات 
ن مبوجـب االتفاقيـة ومـا هـي اإلجـراءات الـيت             يدركن حقـوقه  

 . ميكن اختاذها إذا مت انتهاك هذه احلقوق
سألت، متحدثة بوصفها عـضوا يف اللجنـة،        : الرئيسة - ٢٠

ــة يف أي قــضايا معروضــة     إذا كــان قــد مت االحتجــاج باالتفاقي
على احملاكم احمللية وإذا كانت هنـاك تـدابري موضـوعة لتثقيـف             

. ء بـشأن االتفاقيـة والربوتوكـول االختيـاري        العاملني يف القضا  
وتود أيضا أن تعرف إذا كانت النساء يـدركن بـشكل كامـل             
ــوعي      ــادة ال ــه احلكومــة لزي ــا الــذي تفعل ــة وم مــضمون االتفاقي
باالتفاقية بوصفها صـكا مـن صـكوك حقـوق اإلنـسان امللزمـة              

ــا ــان    . قانونيـ ــذكر إذا كـ ــرف أن تـ ــة الطـ ــى الدولـ ــتعني علـ ويـ
 .  حيظر مجيع أشكال التمييزتشريعها الوطين

وإذ الحظت أمهية الشفافية يف عمليـة إعـداد التقريـر،            - ٢١
سألت إذا كان التقرير متاحا باللغة الـصربية، وإذا كـان قـد مت     
التشاور مع املنظمـات غـري احلكوميـة عنـد إعـداده، وإذا كـان               

ويـتعني  . قد مت إطالع املنظمات غـري احلكوميـة علـى مـضمونه     
ــة  ــى الدول ــة     عل ــد مت إحال ــذكر إذا كــان ق ــضا أن ت  الطــرف أي

. التقريــر إىل الربملــان وجلنتــه املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني      
فينبغي أن يكون الربملان على علم باإلجراءات املتبعة يف تنفيـذ           

ويف هذا الـصدد، ينبغـي إحالـة        . االتفاقية وإبالغ اللجنة بذلك   

ــة ع    ــدمها اللجنـ ــيت تقـ ــة الـ ــات اخلتاميـ ــر إىل  التعليقـ ــى التقريـ لـ
 .الوزارات ذات الصلة وإىل الربملان

وأخــريا، قالــت إنــه يــتعني تقــدمي مزيــد مــن املعلومــات  - ٢٢
عــن خطــة العمــل الوطنيــة لــتمكني املــرأة وتعزيــز املــساواة بــني 

وينبغــي أن تــذكر الدولــة الطــرف كيــف اعتمــدت    . اجلنــسني
مـة  اخلطة على منهاج عمـل بـيجني، ونتـائج دورة اجلمعيـة العا            

. وأحكـام االتفاقيـة   ) ٥+ بـيجني   (االستثنائية الثالثة والعشرين    
 .وتود اللجنة معرفة اإلطار الزمين املرتقب العتماد اخلطة

استفـــسرت عـــن   :  كـــاداري-الـــسيدة هيلـــبريين   - ٢٣
التــدابري الــيت اختــذهتا احلكومــة لــضمان حقــوق املــرأة مبوجــب   

قانونيــة عنــد  االتفاقيــة، ال ســيما مــن خــالل تــوفري املعونــة ال     
ومبـــا أنـــه ميكـــن االحتجـــاج بأحكـــام االتفاقيـــة يف . الـــضرورة

احملــاكم احملليــة، تــساءلت مــا الــذي ســيحدث يف حالــة وجــود  
وتــود اللجنـــة  . تنــاقض بــني هــذه األحكــام والقــانون احمللــي      

احلـــصول علـــى توضـــيحات بـــشأن التغـــيريات املـــستحدثة يف  
 مل يعــد التحــرش مــثال(املدونــة اجلنائيــة الــيت تبــدو أهنــا رجعيــة  

ــة   ــه جرميـ ــف بأنـ ــسي يوصـ ــن   ). اجلنـ ــسرت عـ ــريا، استفـ وأخـ
 . العقوبات املفروضة على مرتكيب العنف ضد املرأة

قالت إن الدستور اجلديـد     ): صربيا (السيدة بريليتش  - ٢٤
ينص على التنفيذ املباشر جلميع الصكوك الدولية اليت صـدقت          

ع املعــايري عليهــا صــربيا وعلــى جعــل القــانون احمللــي ينــسجم مــ
ــة ــرة  . الدوليـ ــالل الفتـ ــدة  ٢٠٠٦-٢٠٠١وخـ ــياغة عـ ، مت صـ

ــاء علـــى ذلـــك   ــدة بنـ ــوانني جديـ ــاكم إىل  . قـ ولـــن حتتـــاج احملـ
االحتجاج باالتفاقية إذا كانت التـشريعات احملليـة تـنظم أصـال            

. اجملاالت اليت تتناوهلا االتفاقية، مثل تشريعات األسرة والعمـل        
 حملية ذات صـلة، تطبـق       غري أنه يف حالة عدم وجود تشريعات      

وقد مت اعتمـاد قـوانني بـشأن        . احملاكم االتفاقية بصورة مباشرة   
ــضرورة     ــد ال ــة عن ــة املالي ــة املعون ــوفري الدول ــق   . ت ــا يتعل ــا فيم أم

بأحكام املدونة اجلنائية اجلديدة، فإهنا ليست رجعيـة بـل تقـدم            
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للمرأة محاية أوسـع ضـد التحـرش والعنـف يف كـل مـن املـرتل                  
ــ ــاكن العمـ ــانون  . لوأمـ ــشريع الـــصريب، ال يغطـــي القـ ويف التـ

اجلنــائي وحــده األعمــال اإلجراميــة بــل هنــاك أيــضا قــوانني        
وباإلضـافة إىل ذلـك، متيـل       . أخرى حترم بعض أنـواع الـسلوك      

ــر مــن أي وقــت مــضى إىل اإلبــالغ عــن حــاالت      ــساء أكث الن
 .االعتداء عليهن وطلب توفري احلماية هلن

ب القــضاة علــى أحكــام   وفيمــا يتعلــق مبــسألة تــدري    - ٢٥
ــضائي       ــام الق ــشروع خــاص إلصــالح النظ ــاك م ــة، هن االتفاقي
وينص على توفري التدريب للقضاة واملدعني العـامني مـن أجـل     
ــات      ــع اجملموعــ ــرأة وجلميــ ــة للمــ ــوفر احلمايــ ــن تــ ــد مــ التأكــ

وردا علـى سـؤال     . املستضعفة، وفقا اللتزامات صـربيا الدوليـة      
د مت اعتمــاده، غــري أن آخــر، قالــت إن قــانون أمــني املظــامل قــ  

تنفيذه قد تأخر بسبب عملية اإلصالح الدسـتوري، ومبوجـب          
. هـــذه العمليـــة املطلـــوب مـــن الربملـــان انتخـــاب أمـــني مظـــامل 

وسوف يقـوم الربملـان اجلديـد بنـاء علـى ذلـك بانتخـاب أمـني                 
. مظــامل واختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة األخــرى يف هــذا الــشأن

ــد مـــن    ــفاء مزيـ ــزم بإضـ ــو ملتـ ــة،  وهـ ــة علـــى الدولـ الدميقراطيـ
ومـــــن بـــــني .  األطلـــــسي-وبالتكامـــــل األورويب، واألورويب

القوانني املعروضة عليه العتمادها قانون املساواة بـني اجلنـسني          
 . الذي سيمكّن مجيع املؤسسات من أن تباشر عملها

وأضــــافت أن قــــانون الكنــــائس والطوائــــف الدينيــــة  - ٢٦
 يـضع مجيـع املـذاهب       ٢٠٠٦اجلديد الـذي بـدأ نفـاذه يف عـام           

الدينية على قدم املساواة، مبا يف ذلك الكنيـسة األورثوذكـسية           
الصربية، والكنيسة الكاثوليكية، والديانة اليهودية، والطائفتان       

والوضـــع خمتلـــف بالنـــسبة لطوائـــف . الربوتـــستانتية واإلجنيليـــة
أخرى، وهي طوائـف دينيـة غـري تقليديـة، واملطلـوب منـها أن               

ومبوجب الدسـتور، صـربيا دولـة       . زارة األديان تتسجل لدى و  
وهنـاك  . علمانية ولكنها تضمن احلرية الدينية واالنتماء الـديين       

فصل بني الدين والدولة، ولكن يف حالـة وجـود إسـاءات، مبـا              
ــة يف      ــدخل الدولـ ــرأة، تتـ ــوق املـ ــهاكات حلقـ ــك أي انتـ يف ذلـ

. املــسائل الــيت تــتحكم فيهــا الطوائــف الدينيــة بــصورة مــستقلة 
ويف املدارس، لدى التالميذ اخليار بني التربية الوطنيـة والتعلـيم           

وشـــاركت مجيـــع الـــسلطات الدينيـــة، ال الكنيـــسة     . الـــديين
األورثوذكـــسية وحـــدها يف إعـــداد احملتـــوى الـــديين للمنـــاهج  

ــة حــضور    . الدراســية ــو خمتلــف الطوائــف الديني ــستطيع ممثل وي
 يـستطيعون   وال. اجللسات الربملانية كمراقبني، ال كمـشاركني     

 . أن يرشحوا أنفسهم للربملان
ــروفيتش   - ٢٧ ــسيدة بيت ــيني    : ال ــو تع ــد مت للت ــه ق ــت إن قال

حكومــة صــربيا اجلديــدة، بعــد عمليــة سياســية معقــدة متيــزت   
وهذا هو السبب الـذي مـن       . بتوقف عمل الربملان لعدة شهور    

وسوف يتـضمن قـانون     . أجله تأخر بدء نفاذ القوانني اجلديدة     
ييــز تعريفــا للتمييــز وفقــا لالتفاقيــة وســوف يــوفّر  مكافحــة التم

وبالنـــسبة ملـــسألة زيـــادة الـــوعي    . نظامـــا للحمايـــة الفرديـــة  
والتدريب، مت بالفعل اختـاذ تـدابري علـى املـستوى االحتـادي يف              
الدولة السابقة، وقد استفاد من ذلـك عـدد كـبري مـن مـوظفي             

 تطلبـها   ومت تنظيم مؤمتر عن طريقة تقدمي التقـارير الـيت         . الدولة
االتفاقية، ومت ترمجة الوثـائق األساسـية كمـا مت تنظـيم حلقـات              

وأضافت أن جملـس املـساواة بـني اجلنـسني كـان يعمـل              . نقاش
.  ويرفـع تقـاريره إىل احلكومـة مـرة كـل سـنة          ٢٠٠٤منذ عـام    

ــد شــرع       ــوعي، وق ــادة ال ــه االســتراتيجية زي ــني أولويات ــن ب وم
غـرض وترمـي هـذه    بالفعل يف محـالت إعالميـة لتحقيـق هـذا ال        

احلمــالت بــصفة خاصــة إىل حتــسني معاملــة املــرأة يف وســائط   
ومت إنــشاء صــندوق لتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني      . اإلعــالم

. وُيعتـــزم اختـــاذ عـــدد مـــن التـــدابري التثقيفيـــة يف هـــذا الـــصدد 
ــا ــل        وم ــود جلع ــن اجله ــد م ــذل مزي ــاك حاجــة إىل ب ــت هن زال

 . ملرأةالرجال يشاركون مشاركة أكرب يف قضايا ا
قالـــت إن عمليـــة ): صـــربيا (الـــسيدة موهـــوروفيتش - ٢٨

إعداد التقرير األويل مل تكن مواتية، فقـد تزامنـت مـع سلـسلة              
وإذ إن فتـرة    . من التغـيريات الرئيـسية يف طبيعـة الدولـة نفـسها           

عــدم االســتقرار قــد ولّــت، ُيتوقــع مــن صــربيا أن تــستطيع يف    
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ــة ك   ــة املــستقبل أن تفــي بالتزاماهتــا الدولي ــها بطريقــة اعتيادي . ل
ومن أجل حتقيق هذه الغاية، تستطيع أن تعتمد اعتمادا كـامال           

 . على سلطات الدولة واجملتمع املدين واجلمهور
 ٣املادة 
رّحبـت بإنـشاء جملـس املـساواة بـني          : السيدة نويباور  - ٢٩

ــسني ــدرات   . اجلن ــرف مــدى ق ــود أن تع ــس، واملــوارد   وت اجملل
 . ة لهاإلنسانية واملالية املخصص

ســــألت كيــــف يــــتم اختيــــار : الــــسيدة شــــوتيكول - ٣٠
الشخــصيات العامــة وممثلــي اجملتمــع املــدين ليكونــوا أعــضاء يف  

ــار     ــة االختي ــسني، ومــن يقــوم بعملي ــساواة بــني اجلن . جملــس امل
ــه،      ــرأس اجمللــس وكيــف يــضطلع بواليت وســألت مــن الــذي يت

ــد  ال ــة يف الرصـ ــه املتمثلـ ــيما مهمتـ ــا ورد يف . سـ ــوء مـ ويف ضـ
الردود على قائمة القضايا واألسئلة أن دائـرة حقـوق اإلنـسان            
ــدم       ــة لرصــد التق ــارامترات الالزم ــات ســوف حتــدد الب واألقلي
ــدميها إىل مكتــب      ــسني وتق ــساواة بــني اجلن ــق امل احملــرز يف حتقي

اجيــة اإلحــصائيات لرصــدها، تــساءلت إذا مل تكــن هنــاك ازدو
فأي هيئة سوف تكون مسؤولة عـن    . يف عمل الدائرة واجمللس   

 تنفيذ ورصد التعليقات اخلتامية للجنة؟ 
طلبت مزيدا من املعلومـات     : السيدة أروشا دومينغز   - ٣١

وإذ . عن هيكل وواليـة ومهـام اآلليـة الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة           
أشــارت إىل أن جملــس املــساواة بــني اجلنــسني املنــشأ حــديثا        

ــسق     ي ــف ين ــشاريا، ســألت كي ــصفة أساســية دورا است لعــب ب
اجمللــس تنفيــذ الــسياسات ومــا الــذي يفعلــه حلمايــة حقــوق        

وطلبـــت مزيـــدا مـــن املعلومـــات عـــن . األقليـــات مـــن النـــساء
. املــساءلة واإلنفــاذ يف داخــل الربنــامج الــوطين للنــهوض بــاملرأة

وإذ أشـــارت إىل إنـــشاء مراكـــز تنـــسيق علـــى الـــصعيد احمللـــي 
ــد ا ــشأهنا،    لرصــ ــشورة بــ ــداء املــ ــسانية وإســ ــسياسات اجلنــ لــ

 . استفسرت عن النسبة املئوية للبلديات املشمولة يف الرصد

استفسرت عن العالقة بـني خطـة العمـل         : السيدة زو  - ٣٢
ــرة  ــة للفتـــ ــة ٢٠١٠-٢٠٠٧الوطنيـــ ــتراتيجية الوطنيـــ  واالســـ

ــسني       ــني اجلنـ ــساواة بـ ــهوض باملـ ــرأة والنـ ــز املـ ــسني مركـ لتحـ
ــان االســتهاليل للوفــد املــذكورين يف ال ــدا مــن  . بي وطلبــت مزي

ــه مــن       ــا لدي ــسني وم ــساواة بــني اجلن املعلومــات عــن جملــس امل
 . سلطات لتنفيذ السياسات

قالت إنه مـن الـصعب احلـصول علـى          : السيدة سايغا  - ٣٣
واستفــسرت . صــورة واضــحة لآلليــة الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة
ليومية لتنسيق  عن اإلدارات والوزارات اليت تتحمل املسؤولية ا      

 . القضايا اجلنسانية
أشارت، متحدثة بصفتها عضوا يف اللجنـة،       : الرئيسة - ٣٤

إىل أنه حدثت، يف اآلونة األخرية، تطـورات يف اآلليـة الوطنيـة      
اليت تعاجل موضوع املساواة بـني اجلنـسني، وسـألت إذا كانـت             

ــدة قـــد مت إنـــشاؤها أو   ــة هيئـــات جديـ ــاك أيـ ــتم  هنـ ســـوف يـ
 . إنشاؤها

قالـت إنـه لـدى احلكومـة        ): صربيا (السيدة بريليتش  - ٣٥
وحـــدها الـــسلطة واملـــسؤولية يف صـــربيا لتحديـــد الـــسياسات 

ــذها ــات     . وتنفي ــسان واألقلي ــوق اإلن ــرة حلق ــشاء دائ ــد مت إن وق
ذات مهــام استــشارية شــاملة لعــدة قطاعــات مــن أجــل رصــد   
عمــل الــوزارات ورفــع تقــارير عــن مــا تفعلــه مــن أجــل تنفيــذ   

كما أن جملس املساواة بـني      .  الدولية يف هذه اجملاالت    التزاماهتا
اجلنسني هيئـة استـشارية مت إنـشاؤها لكـي يعـاجل بـصفة حمـددة            

ولــــيس اجمللــــس مــــسؤوال عــــن تنفيــــذ  . القــــضايا اجلنــــسانية
السياسات بل رصد حالة املرأة وإسداء املشورة إىل الـوزارات          

مج تدريبيـة   وهو ينظم أيضا بـرا    . فيما يتعلق بالقضايا اجلنسانية   
. واستــشارات ومحــالت توعيــة واتــصاالت مــع اجملتمــع املــدين  

وتوجد مكاتب اجمللس يف وزارة العمـل والعمالـة والـسياسات           
االجتماعية ذلك أن هذه الـوزارة علـى مـا يبـدو تغطـي معظـم             

 .القضايا األساسية املتعلقة باملرأة
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ــذ توصــيات       - ٣٦ ــيت تنف ــة ال ــة اهليئ ــؤال ملعرف ــى س وردا عل
نــة، قالــت إن التوصــيات ُيفتــرض أن ترســل إىل احلكومــة  اللج

الــيت حتيــل أجزاءهــا ذات الــصلة إىل الــوزارات املالئمــة الختــاذ  
ويتلقى جملس املساواة بـني اجلنـسني نـسخة مـن           . إجراء بشأهنا 

. التوصيات، ويقوم برصد اإلجراءات اليت تتخـذها كـل وزارة   
 املتحدثــة إىل وفيمـا يتعلــق مبراكــز التنـسيق اجلنــسانية، أشــارت  

 الــيت مت إنــشاؤها حــىت اآلن تغطــي حــوايل ٤٢أن املكاتــب الـــ 
وهي جزء من فكرة رائدة مـا زال        .  يف املائة من البلديات    ٢٥

ــتعني إجيــاد أســاس قــانوين هلــا     وأعربــت عــن األمــل يف أن   . ي
القانون اجلديد عن احلكـم الـذايت احمللـي سـيتيح إنـشاء مراكـز               

وفيمــا يتعلــق حبالــة املــرأة . دياتتنــسيق جنــسانية يف مجيــع البلــ
الريفيــة أشــارت إىل أنــه علــى الــرغم مــن أن فــرص التعلــيم قــد 
حتسنت حتسنا كبريا يف املناطق الريفية، إال أن املـرأة مـا زالـت              

 . هتاجر إىل املدن مما له تأثري سليب على القرى
قالــــت إن جملــــس ): صــــربيا (الــــسيدة بيتــــروفيتش - ٣٧

ــشارية متعــددة التخصــصات   املــساواة بــني اجلنــسني ه  ــة است يئ
. أعــضاؤها خــرباء حكوميــون وأكــادمييون مــن اجملتمــع املــدين   

ــني       ــه اإلداري ــزا ملوظفي ــب تعزي ــس وطل ــد توســع عمــل اجملل وق
وقــد أعــد اجمللــس االســتراتيجية     . وزيــادة الــدعم الــدويل لــه    

الوطنية لتحسني مركز املرأة والنهوض باملـساواة بـني اجلنـسني           
ية خطـة العمـل الوطنيـة املـشار إليهـا يف البيـان              ومتثّل االسـتراجت  

 . االستهاليل
 ٣املادة 
ه ال يرد علـى     الحظت أن : السيدة تافاريس دا سيلفا    - ٣٨

 املادة اليت قدمها الوفد أي شيء ُيذكر عـن التـدابري    ما يبدو يف  
احلكومية اليت تضمن تكافؤ الفرص بني األقليـات مـن النـساء،            

صة، يبـدو أن النـهج الـذي تتبعـه     وبصفة خا. ال جمرد حقوقهن 
احلكومة فيما يتعلق بالقضايا اجلنسانية وقضايا التمييز هو هنـج          

. يتـسم بالـشمول واالسـتباقية      خمصص قائم على رد الفعل وال     
 .وتأمل أن تراعي احلكومة بأكملها الفوارق بني اجلنسني

يــتم يف  قالــت إنــه علــى مــا يبــدو مل: الــسيدة دايريــام - ٣٩
. ء إطار قانوين معياري واضـح يـستند إىل االتفاقيـة          صربيا إنشا 

ومن غري الواضح أيضا مدى مشول خطة العمـل الوطنيـة، وإذا          
كانــت مــثال تــضم االهتمامــات الــواردة يف قــرار جملــس األمــن 

مبـــا يف ذلـــك املـــسائل املتـــصلة باملـــشردين،  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥
واســـتعادة امللكيـــة، واخلـــدمات االجتماعيـــة لـــضحايا احلـــرب 

 .ما وجدواحيث
  ٤املادة 
حثت احلكومة على استخدام التدابري     : السيدة سيمز  - ٤٠

 مـــن ٤االســـتثنائية املؤقتـــة اســـتخداما كـــامال مبوجـــب املـــادة  
ــسبة     ــيما بالنـ ــرب، ال سـ ــساواة أكـ ــق مـ ــل حتقيـ ــة لتعجيـ االتفاقيـ
لألقليات، اليت ال توضع دائما علـى قـدم املـساواة مـع جهـات               

إذا كانــت هنــاك امــرأة مــن ويف هــذا الــصدد، ســألت . أخــرى
نساء الروما تعمل يف جملس املـساواة بـني اجلنـسني، وإذا كـان              

 .قد مت اختاذ أية تدابري استثنائية لصاحلهن
ــريليتش  - ٤١ ــسيدة ب ــى   ): صــربيا (ال ــتعني عل ــه ي ــت إن قال

أعـضاء اللجنـة أن يفهمـوا أن التقريـر نفـسه يغطـي الفتـرة بـني         
غــيريات هائلــة يف غــري أنــه حــدثت ت. ٢٠٠٣ و ١٩٩٢عــامي 

ــام      ــذ عـ ــربيا منـ ــة يف صـ ــم والدميقراطيـ ــة احلكـ ، ٢٠٠٠طريقـ
ــا ــا     مم ــر أصــبح بالي ــا جــاء يف التقري ــزم . يعــين أن كــثريا مم ويعت

وفــدها أن يركــز علــى احلالــة الراهنــة، علــى النحــو الــوارد يف    
ــه االســتهاليل    . الــردود علــى قائمــة القــضايا واألســئلة ويف بيان

فة خاصة الروما، أشارت إىل أنـه       وفيما يتعلق باألقليات، وبص   
أعطي للروما مركز رمسـي بـني األقليـات، ولـدى أقليـة الرومـا               

ــة اخلاصــة هبــا   ــة والتنفيذي وتعــاجل خطــة العمــل  . هيئاهتــا اإلداري
ــدابري املتخــذة لتحــسني      ــا وتعــرض الت ــة موضــوع الروم الوطني

واملــشكلة املــستمرة تتمثــل يف التغلــب علــى املواقــف  . حالتــهم
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ــة  ــق     التقليدي ــا مــثال، فيمــا يتعل ــا وغــري الروم ــة الروم بــني طائف
ويف دائــرة حقــوق اإلنــسان   . بــالتعليم واالنــدماج يف اجملتمــع  

ــا   ــشارة مــن الروم ــات مست ــة  . واألقلي ــدم املنظمــات الدولي وتق
 . واجلهات املاحنة املساعدة واملشورة عند معاجلة هذه املشكلة

 اجلهـود   وفيما يتعلق بالالجئات واملشردات، يتم بـذل       - ٤٢
إلجيـــــاد آليـــــات تعـــــاون إقليميـــــة تعـــــاجل ويـــــالت احلـــــرب 

وفيما يتعلق بالتدابري املؤقتة االسـتثنائية، أشـارت        . والصراعات
ــرأة،      ــصاحل امل ــز اإلجيــايب ل ــيح التميي ــد يت إىل أن الدســتور اجلدي

يف ذلك إعداد قوائم من املرشحات لالنتخابات اليت جتـرى           مبا
 . على مجيع املستويات

قالت إن القوالب النمطية اجلنـسانية      : يدة نويباور الس - ٤٣
مـا زالـت ســائدة يف صـربيا، ممـا يــسبب مـشاكل يف العالقــات      
ــيريات يف    ــراء تغـ ــة ويـــسلط الـــضوء علـــى ضـــرورة إجـ اخلاصـ

ــات ــة     . العقلي ــود احلكوم ــر القطــري أن جه ــن التقري ــدو م ويب
ــة    ــاك . ملعاجلــة صــورة املــرأة يف وســائط اإلعــالم غــري كافي فهن

ويـتعني  . طية جنسانية معمول هبا يف خمتلـف األقليـات      قوالب من 
علــى احلكومــة أن تــشجع الفئــات الــيت تتمتــع بــاحلكم الــذايت   
ــرب جــزءا مــن       ــيت تعت ــة ال ــايري االتفاقي ــادئ ومع ــرام مب علــى احت

واستفسرت عن التدابري احملددة الـيت مت اختاذهـا         . القانون احمللي 
ملـستمرة، ال سـيما     ملعاجلة مشكلة القوالب النمطيـة اجلنـسانية ا       

عندما تصحبها ممارسات تقليدية ضارة عنـد بعـض األقليـات،            
كما هو احلال يف املنطقة اإلسـالمية سـاجناك، حيـث هنـاك مـا               
يـــدل علـــى أن ختـــان اإلنـــاث والـــزواج القـــسري مـــا زاال       

فكيــف تــرّد الــسلطات علــى هــذه االنتــهاكات       . موجــودين 
 املتعلقة حبقوق اإلنسان؟ 

قالــت إن املقــرر اخلــاص عــن العنــف   : الــسيدة بــاتني - ٤٤
ضد املرأة وأسبابه وعواقبه أعـرب عـن القلـق بـسبب احلـاالت              
الكــثرية ملختلــف أشــكال العنــف املوجــه ضــد املــرأة الــصربية،   

ــود احلــصول علــى تفاصــيل عــن   . ســيما العنــف العــائلي  ال وت

وزارة العمــل والعمالــة والــسياسات   ”اإلطــار الــذي وضــعته   
ــة ــة ” و“االجتماعيــ ــرأة  خطــ ــتمكني املــ ــة لــ ــل الوطنيــ  “العمــ

الستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة، إذ تدعو هـذه   ل
االستراتيجية إىل إجيـاد تـشريع أقـوى وتـدابري أخـرى ملكافحـة              

فهــل نقحــت صــربيا تعريفهــا للعنــف العــائلي ليــشمل  . العنــف
ــة     العنــف العقلــي والنفــسي واجلــسدي واجلنــسي؟ وهــل عملي

شمل عقوبــات أشــد مــن تلــك العقوبــات   إصــالح القــوانني تــ 
ــة       ــصاف وطنيــ ــائل انتــ ــة؛ ووســ ــة اجلنائيــ ــواردة يف املدونــ الــ
وتعويضات؛ وتدابري وقائية، مبا يف ذلـك بـرامج لإلعـالم العـام             

أمـاكن  (تتحدى العنف ضد املرأة وقبوله ثقافيا؛ وتدابري محاية          
؛ وخدمات دعم للضحايا مـن النـساء أو         )مأوى وإعادة تأهيل  

نـــف احملـــتمالت؛ وإعـــادة تأهيـــل مـــرتكيب العنـــف ضـــحايا الع
 العائلي؟ 

ــاذ     - ٤٥ ــن إنفـ ــدريب املـــسؤولني عـ ــزم تـ ــل ُيعتـ وقالـــت هـ
القوانني الطبية باإلضافة إىل تدريب العاملني يف جمال القـضاء؟          
وهــل يــشمل التــدريب خمتلــف أشــكال التمييــز الــيت تواجههــا   
ــتم       ــات األخــرى؟ وهــل ي ــن األقلي ــاين وغريهــن م ــساء الروم ن

ــى     ت ــشجيعهن عل ــة إىل ضــحايا العنــف لت ــة القانوني ــدمي املعون ق
اإلبالغ عنه؟ وأضافت أن املنهجية الـيت تتبعهـا صـربيا يف مجـع        
البيانـــات اســـتنادا إىل ســـجالت احملـــاكم غـــري كافيـــة وينبغـــي  

الـيت   وهل يتم إعادة النظر يف معايري القبول الـصارمة        . تنقيحها
ىل البيـوت اآلمنـة املمولـة       جتعل إمكانيـة جلـوء املـرأة الرومانيـة إ         

 من الدولة صعبا؟ 
قالـــت إن صـــربيا حققـــت تقـــدما يف : الـــسيدة شـــني - ٤٦

مكافحة العنف ضد املرأة ولكن مـا زالـت هنـاك أسـئلة تتعلـق               
مبحاكمة املسؤولني عن العنف، فعلـى الـرغم مـن أنـه مت جتـرمي               
العنــف ضــد املــرأة، إال أن العقوبــات الفعليــة بعيــدة كــل البعــد 

ــة مــن احلــاالت  ٣٧ تكــون مرضــية، ذلــك أن  عــن أن  يف املائ
فقط تؤدي إىل احلكم باإلدانة، ويتم التنازل عن االهتامـات يف           

مخـسة يف املائـة مـن مـرتكيب          معظم احلاالت، وال يتم إدانـة إال      
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العنـف وحبـسهم، بينمــا يـتم وضـع معظمهــم حتـت املراقبــة أو      
شـد  فهـل ُينتظـر فـرض عقوبـات أ        . ُيطلب منهم دفـع غرامـات     

 على هؤالء؟ 
ويف حــاالت االغتــصاب، تــشعر النــساء الــاليت مــررن  - ٤٧

هبذه التجربة أهنن يقعن مـن جديـد ضـحايا مـن جـراء ضـرورة        
اإلدالء مرات عديدة بأقواهلن عن األحـداث املروعـة ألغـراض           

فكيــف ُيتوقــع مــن الــضحايا أن . الفحــص الطــيب والتحقيقــات
ن يعـانني مـن هـذه       يبلّغن الشرطة مبـا حـدث إذا كـان علـيهن أ           

 املمارسة؟ وما الذي تفعله احلكومة ملعاجلة هذه املشكلة؟
وفيما يتعلق حبماية الـضحايا، هـل هنـاك خـط هـاتفي              - ٤٨

 سـاعة يف اليـوم علـى الـصعيد الـوطين؟ وكـم عـدد         ٢٤ساخن  
أماكن اإليواء املتاحـة؟ وكـم عـدد هـذه األمـاكن الـيت تـديرها                

ت غــري احلكوميــة؟ وهــل احلكومــة وتلــك الــيت تــديرها املنظمــا
ــة الـــدعم املـــايل لتلـــك األمـــاكن الـــيت تـــديرها     تقـــدم احلكومـ
املنظمــات غــري احلكوميــة؟ واستفــسرت عــن بــرامج الوقايــة       
ــن أجــل حتــسني       ــشباب والرجــال م ــستهدف ال ــيت ت احملــددة ال

 .سلوكهم
وهل هناك خطة منهجية شـاملة للقـضاء علـى العنـف             - ٤٩

 عـن  ٦١/١٤٣معيـة العامـة   ضد املرأة؟ وباإلشارة إىل قـرار اجل   
تكثيف اجلهود املبذولة للقضاء على مجيع أشكال العنـف ضـد    
املــرأة، وإىل الدراســة املتعمقــة الــيت أجراهــا األمــني العــام عــن    
مجيع أشكال العنف ضد املرأة، حثت املتحدثة الدولة الطـرف          
على النظر يف اختاذ مجيع التدابري املمكنة ملنع ومحايـة وحماكمـة            

 . ني عن مجيع أشكال العنف ضد املرأةاملسؤول
أثنــت علــى محاســة والتــزام الوفــد  : الــسيدة بيمينتيــل - ٥٠

الــصريب ورّحبــت بفكــرة جتــرمي العنــف العــائلي مبوجــب املــادة  
، CEDAW/C/SCG/Q/1/Add.1( مـــن املدونـــة اجلنائيـــة   ١٩٤

ومع ذلك، نظـرا للطبيعـة      ).  من النص االنكليزي   ١٦الصفحة  
ائلي، هـل تنظـر احلكومـة الـصربية يف وضـع            احملددة للعنف العـ   

ــد عــن العنــف العــائلي بوصــفه جــزءا مــن      ــانون خــاص جدي ق
ــة     ــة العمـــل الوطنيـ ــد العنـــف وخطـ ــة ضـ ــتراتيجية الوطنيـ االسـ

 لتمكني املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني؟ 
ــة النــسائية مــشمولة يف    - ٥١ وهــل املنظمــات غــري احلكومي

ا فاعلة هامـة يف اسـتراتيجية       خطة العمل الوطنية بوصفها أطراف    
مكافحة العنف؟ وهل نظمت صربيا أية محلة لتوعية اجلمهـور          
ــاث إىل       ــان اإلن ــل خت ــضارة مث ــة ال ــودة املمارســات التقليدي بع
الظهور يف اجملتمعـات اإلسـالمية؟ وهـل تعتـزم احلكومـة حظـر              
هذه املمارسات؟ ويف هذا الصدد، وجهت النظـر إىل التوصـية         

ــدول     للج١٤العامــة رقــم   ــتعني علــى ال ــه ي ــة الــيت توصــي بأن ن
ــدينيني    األطــراف أن تــشجع الزعمــاء الــسياسيني واملهنــيني وال
وزعماء اجملتمـع، علـى مجيـع املـستويات، مبـا يف ذلـك وسـائط              
اإلعالم والفنون، على التعاون للتأثري علـى مواقـف النـاس مـن             
أجـــل القـــضاء علـــى ختـــان اإلنـــاث، وعلـــى تعزيـــز األحبـــاث  

 . راسية حول املشاكل الناشئة عن اخلتانواحللقات الد
وباإلشــارة إىل ســجالت العنــف ضــد املــرأة املــذكورة  - ٥٢

 الـوارد يف قائمـة القـضايا        ١٣يف رد صربيا علـى الـسؤال رقـم          
 ١٥واألسئلة، استفسرت عـن النـسبة املئويـة للنـساء بـني سـن               

 الاليت وقعن ضحية أي شكل من أشكال العنف الـذي           ٦٥ و
ــه شــريكه  ــساء    ارتكب ــسنة املاضــية؟ وكــم عــدد الن ن خــالل ال

الاليت مت قتلـهن؟ وكـم عـدد حـاالت العنـف الـيت وصـلت إىل                 
 القضاء من بني حاالت العنف املّبلغ عنها ؟ 

شددت على أمهية التـصدي     :  أبياه -السيدة كوكري    - ٥٣
ويف معـرض إشـارهتا   . للتصورات التقليدية اخلاصة بـدور املـرأة     

ية عــن الكتــب املدرســية املــذكورة يف  إىل الدراســة االستقــصائ
التقرير، استفسرت إذا كانت هناك أية خطـط لتنقـيح الكتـب            

. املدرسية من أجل جعلها أكثر إدراكا للفـوارق بـني اجلنـسني           
وشــجعت حكومــة صــربيا علــى وضــع اســتراتيجيات تنفيذيــة   

وتـشري األدلـة املـستمدة مـن        . ملموسة ملكافحة العنف العـائلي    
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أن القــوانني وحــدها ال تــؤدي إىل النتــائج    بلــدان أخــرى إىل  
 .املرجوة
قالت إهنا موافقة على أنـه      ): صربيا (السيدة بريليتش  - ٥٤

ال ميكن التخلص من القوالب النمطيـة مبجـرد اعتمـاد قـوانني،             
ــة األخــرية اختــاذ إجــراءات منظمــة لتحقيــق     إال أنــه مت يف اآلون

 اجلهــود ومــن بــني. هــذه الغايــة بالتعــاون مــع وســائط اإلعــالم
ــة      ــام حبملــ ــة القيــ ــب النمطيــ ــى القوالــ ــضاء علــ ــة للقــ املبذولــ

مـــــشاركة املــــــرأة يف احليـــــاة العامـــــة والــــــسياسية     لتعزيـــــز 
)CEDAW/C/SCG/Q/1/Add.1 .(ــا ــاعد أيــــضا علــــى   وممــ ســ

القضاء على القوالب النمطية املتصلة مبركـز املـرأة ودورهـا أن            
ــة يف     ٦٠ ــكرتري دولـ ــصب سـ ــوا منـ ــذين تولـ ــن الـ ــة مـ  يف املائـ

ويتـألف وفـد صـربيا لـدى        . احلكومة السابقة كانوا من النساء    
اللجنــة بأكملــه مــن النــساء ألن لــدى مجــيعهن واليــات جــادة  

ــيهن لالضــطالع هبــا يف وزاراهتــن   ــتعني عل وليــست ممارســة  . ي
ختان اإلناث مدعاة لقلـق متزايـد يف مجهوريـة صـربيا حـىت يف               

لبــنني يف املنــاطق اإلســالمية، علــى الــرغم مــن أنــه يــتم ختــان ا  
وفيمـا يتعلـق بـالعنف العـائلي،        . الطائفتني اإلسالمية واليهودية  

مت بذل جهود كبرية إلجيـاد إطـار قـانوين يعاقـب علـى أساسـه                
مرتكبو العنف؛ غري أنه ما زال يتعني القيـام باملزيـد لالعتـراف             
حبقوق املرأة وتغـيري عقليـات الرجـال، وهـي عمليـة جاريـة يف               

 .الوقت الراهن
ما يتعلق مبا إذا كانت للنساء  الرغبـة يف أن يـبلّغن         وفي - ٥٥

عــن حــاالت العنــف إذا أرغمتــهن اإلجــراءات القــضائية علــى   
التذكّر بوقوعهن ضـحايا، قالـت إن مجيـع اإلجـراءات املتـصلة           
باالغتصاب والعنف اجلنسي تـتم يف جلـسة مغلقـة ال حيـضرها             

. اجلمهــور وتبقــى اإلجــراءات قــصرية وبــسيطة قــدر اإلمكــان  
وعلى الضحايا أن يشهدن بالطبع، ولكـن ال ُيطلـب منـهن أن             

وال تستطيع وسـائط اإلعـالم أن       . يعدن شهادهتن مرات كثرية   
ــهن     ــن هويتـ ــات عـ ــاء معلومـ ــضحايا أو إعطـ ــم الـ ــذكر اسـ . تـ

ميكن تشجيع املرأة على اإلبـالغ عـن حـاالت االغتـصاب             وال

وأصــبحت املــرأة  . والعنــف إال إذا أعطيــت هــذه الــضمانات   
. يا تدرك حقوقها، ومل تعد تعتقـد أهنـا تـستحق الـضرب            تدرجي

وليــست هنــاك حاجــة إىل قــانون خــاص عــن العنــف العــائلي،  
ذلك أن القانون اجلنائي وقانون األسـرة ينظمـان كـل املـسائل             

وتلـك اجلـرائم الـيت تعتـرب عنفـا عائليـا            . املتعلقة بالعنف العائلي  
تــصاب، تتــراوح بــني العنــف اجلــسدي واألذى العقلــي، واالغ 

ومــا . واالغتــصاب الزوجــي، والتحــرش اجلنــسي، واإلســاءات
زالت هنـاك حاجـة إىل تـدريب القـضاة واملـدعني العـامني مـن                
أجــل جعــل احملــاكم تنفــذ التــشريع اجلديــد، ال ســيما يف جمــال  

 يف املائــة ٣٧وإن معــدل اإلدانــات البــالغ   . إصــدار األحكــام 
الــيت يتــراوح واألرقــام املطلوبــة للفئــة . املــذكور لــيس صــحيحا

ــاريخ الحــق  ٦٥  و١٥عمرهــا بــني   .  ســنة ســوف تقــدَّم يف ت
ومــن شــأن اإلحــصائيات الــيت تراعــي الفــوارق بــني اجلنــسني     
واليت جيري مجعها أن تسهل إعداد التقارير يف املستقبل حيـث           

ــة    ــاهتن العمريـ ــثال حبـــسب فئـ ــيمكن تـــصنيف الـــضحايا مـ . سـ
ــى تكنولو     ــيتعني احلــصول عل ــصنيف س ــذا الت ــراء ه ــا وإلج جي

 . املعلومات، وهو أمر حيتاج إىل متويل
ــضايا     - ٥٦ ــة القــ ــى قائمــ ــربيا علــ ــافت أن ردود صــ وأضــ

واملــسائل تــصف اجلهــود الــيت بذلتــها مــن أجــل القــضاء علــى    
ــط      ــاهج واخلطـ ــية واملنـ ــب املدرسـ ــة يف الكتـ ــب النمطيـ القوالـ

وليــست إهانــة املــرأة يف املنــاهج املدرســية واخلطــط . الدراســية
وممــا يــستحق اهتمامــا . خطــرية بــصفة عامــةالدراســية مــشكلة 

أكــرب هــو التمييــز اإلجيــايب، أي االعتــراف اعترافــا أكــرب بــدور  
ــة والفنـــون واألدب ويف   ــاريخ والثقافـ ــا يف التـ ــرأة وبإجنازاهتـ املـ

وينبغـي للتربيـة الوطنيـة أن تتـضمن دور املـرأة            . ميادين أخـرى  
ــدة     ــة اجلدي ــة الدميقراطي ــن الرؤي ــ. بوصــفه جــزءا م ف وإن العن

املوجه ضد املـرأة مـشكلة ملحـة يف صـربيا كمـا هـو احلـال يف            
ويـــتم تـــوفري التـــدريب للمـــدعني العـــامني     . أمـــاكن أخـــرى 

وهنـاك العـشرات مـن      . والشرطة والعـاملني يف اجملـال الـصحي       
أماكن اإليواء  ولكن الدولـة ال تـدير أيـا منـها بـل إهنـا تعتمـد                   
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اليـة لبعـضها غـري      ومت تقـدمي املـساعدة امل     . على املنظمات احمللية  
أنــه ينبغــي التــصدي للمــشكلة بــصفة منهجيــة ضــمن إطــار        

ويف هـذا الـصدد، ُيعتـزم    . االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف  
ــشترك فيــه مجيــع        ــداد مــؤمتر وطــين متعــدد التخصــصات ت إع
الـــــــوزارات ذات الـــــــصلة ووســـــــائل اإلعـــــــالم ومكتـــــــب 

ــاملة  . اإلحـــــصائيات ــرة شـــ وُيتوقـــــع أن يقـــــدم املـــــؤمتر نظـــ
حتياجات والتوجهـات املقبلـة، وأن يقتـرح تـدابري تتناسـب            لال

وجيــب أن يكــون هنــاك التــزام بإعــادة   . مــع خطــورة املــشكلة 
 . إدماج الضحايا ومرتكيب العنف يف احلياة االجتماعية العادية

 .٠٥/١٣رفعت اجللسة الساعة  
 


