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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 

 الدورة الثامنة والثالثون
   ٢٠٠٧يونيه / حزيران١ -مايو / أيار١٤

 صربيا: التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  
 ٧٧٥ فــي جلـستيها      (CDAW/C/SCG/CO/1)تناولت اللجنة التقريــر األولــي لـصربيا          - ١
وتـرد قائمـة    ). 776 و   CDAW/C/SR.775انظـر    (٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ١٦ املعقودتني يف    ٧٧٦ و

 أمـا ردود حكومـة صـربيا        CDAW/C/SCG/Q/1القضايا واألسئلة اليت أثارهتا اللجنة يف الوثيقـة         
 . CDAW/C/SCG/Q/1/Add.1فترد يف الوثيقة 

 
 مقدمة   

إىل اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال تــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف النــضمامها   - ٢
وتعـرب عـن تقـديرها للدولـة الطـرف لتقـدميها تقريرهـا              . التمييز ضـد املـرأة دون أي حتفظـات        

ــادئ     لاألويل وإن كانــت تأســف   ــر باملب ــا يف التقري ــد متام ــذلك ولعــدم التقي ــام ب تأخرهــا يف القي
وعدم اإلشارة فيه إىل التوصـيات      التوجيهية اليت وضعتها اللجنة من أجل إعداد التقارير األولية          

العامة للجنة أو عدم تضمنه بيانات كافية مصنفة حسب نـوع اجلـنس وعنـد االقتـضاء حـسب             
وتأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تـدع املنظمـات غـري احلكوميـة             . السن أو االنتماء العرقي   

 . إىل املشاركة يف إعداد التقرير ومل تتح التقرير للجمهور
 اللجنة عن تقديرها للدولة الطـرف لتقـدميها ردود خطيـة علـى قائمـة القـضايا                  وتعرب - ٣

واألسئلة اليت أرسلها فريق اللجنة العامـل ملـا قبـل الـدورة وإن كانـت تأسـف للتـأخر يف تقـدمي                    
وتعــرب عــن . تلــك الــردود الــيت مل تــوفر إجابــة كاملــة علــى مجيــع األســئلة الــواردة يف القائمــة 

 للعرض الشفوي الذي قدمتـه واإليـضاحات اإلضـافية الـيت قدمتـها ردا               تقديرها للدولة الطرف  
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على األسئلة املطروحة واستجابة للشواغل اليت أعربت عنها اللجنة شـفويا ولكنـها تالحـظ أن                
 . بعض األسئلة ما زالت بال إجابة

وتثين اللجنـة علـى الدولـة الطـرف إلرسـاهلا وفـد يرأسـه وزيـر الدولـة لـشؤون التعلـيم                    - ٤
يضم نائب رئيس اجمللس املعين باملساواة بـني اجلنـسني وممـثلني عـن وزارات الـصحة وحقـوق                 و

وتعرب عن تقـديرها للدولـة الطـرف للحـوار         . اإلنسان وحقوق األقليات والداخلية واخلارجية    
 . البناء الذي أجرته مع اللجنة

 إىل ٢٠٠٣يوليـــه  / متـــوز ٣١وتـــثين اللجنـــة علـــى الدولـــة الطـــرف النـــضمامها يف       - ٥
 . الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

وتالحظ اللجنـة أن مـشروع خطـة العمـل الوطنيـة لـتمكني املـرأة والنـهوض باملـساواة                     - ٦
 . ينبين على منهاج عمل بيجني) ٢٠١٠-٢٠٠٧(بني اجلنسني 

ؤولياهتا فيمــا يتعلــق بتعزيــز وقــد ذكــرت الدولــة الطــرف أهنــا مل تــستطع النــهوض مبــس  - ٧
واقترحـت الدولـة الطـرف أن تـدعو اللجنـة           . حقوق اإلنـسان يف كوسـوفو وميتوهيـا ومحايتـها         

بعثة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو إىل موافاهتـا مبعلومـات عـن تنفيـذ االتفاقيـة يف                        
) ١٩٩٩ (١٢٤٤مـن   كوسوفو وميتوهيا تتناول هذا املوضوع حيث أنه وفقـا لقـرار جملـس األ             

أسنــــدت إدارة كوسوفــــو وميتوهيــا إىل إدارة األمــم املتحــدة املؤقتــــة يف كوســوفو وأنــه وفقــا   
مــن القــرار نفــسه يقــع علــى عــاتق البعثــة االلتــزام حبمايــة حقــوق اإلنــسان يف  ) ي (١١للفقــرة 

ــا وتعزيزهــا  وم  تطلــب اللجنــة إىل البعثــة أن تقــ تلــك الظــروف،ويف ضــوء . كوســوفو وميتوهي
عـن تنفيــذ االتفاقيـة يف كوســوفو   مؤســسات احلكـم الــذايت املؤقتـة، بتقـدمي تقريــر    التعـاون مـع   ب

 .٢٠٠٨يونيه /حزيران ١يف موعد أقصاه  ١٩٩٩منذ عام وميتوهيا 
 

 اجلوانب اإلجيابية   
تثين اللجنة على الدولة الطرف ملا تبديه من إرادة سياسية والتـزام بالوفـاء بااللتزامـات                 - ٨
، الــذي )٢٠٠٦(نونيــة املنــصوص عليهــا يف االتفاقيــة وهــو مــا جتــسد يف الدســتور اجلديــد    القا

ينطوي على ضمانات من الدولة بكفالة املساواة بني املرأة والرجل ووضـع سياسـة تقـوم علـى                  
؛ وإمكانيـــة األخـــذ بتـــدابري جديـــدة لتحقيـــق املـــساواة الكاملـــة   )١٥املـــادة (تكـــافؤ الفـــرص 

ــزا)٢١ املــادة( ــة ومتثيلــهم يف    ؛ وااللت ــة مــساواة املــرأة والرجــل وأفــراد األقليــات الوطني م بكفال
وتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لقيامهــا حبــذف النــصوص  ). ١٠٠املــادة (اجلمعيــة الوطنيــة 

التمييزية من التـشريعات، ومـن بينـها قـانون األسـرة وقـانون العمـل والقـانون اجلنـائي وقـوانني                      
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ى الدولة الطـرف لقيامهـا بإعـداد مـشروع قـانون بـشأن املـساواة        وتثين كذلك عل  . االنتخابات
 .بني اجلنسني

وترحــب اللجنــة بالترتيبــات املؤســسية الــيت مت إرســاؤها مــن أجــل حتقيــق املــساواة بــني  - ٩
اجلنسني على خمتلف املستويات، أال وهي اللجنة الربملانية املعنية باملـساواة بـني اجلنـسني التابعـة                 

ــة  ــة الوطني ــة     للجمعي ــة بالعمــل والعمال ــة املعني ؛ واجمللــس املعــين باملــساواة بــني اجلنــسني؛ واألمان
واملساواة بني اجلنسني داخـل حكومـة إقلـيم فويفودينـا املتمتـع بـاحلكم الـذايت؛ واللجنـة املعنيـة                     

م باملساواة بني اجلنسني التابعة جلمعية إقليم فويفودينا املتمتع باحلكم الذايت؛ وأمني املظامل بـإقلي             
فويفودينا؛ ومعهد املساواة بني اجلنسني على الـصعيد احمللـي؛ وذلـك فـضال عـن تعـيني جهـات                    

 .  مدينة وبلدية٤٢اتصال حملية معنية بالشؤون اجلنسانية يف 
وتثين اللجنة على الدولة الطرف ملا وضعته من سياسـات وبـرامج عامـة تنطـوي أيـضا                   - ١٠

 يشمل الغايات اإلمنائيـة لأللفيـة الـيت جـرى تبنيهـا علـى               على إمكانيات تعزيز تنفيذ االتفاقية مما     
الصعيد الوطين يف مجهورية صـربيا واسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر واالسـتراتيجية الوطنيـة لتـوفري                    

 . فرص العمل ومشروع االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة
 ١٢,٨جلمعيـة الوطنيـة مـن       وتثين اللجنة على الدولة الطرف لزيادة نسبة النائبـات يف ا           - ١١

 األمـر  ٢٠٠٧ينـاير  / يف املائة إثر االنتخابـات الـيت أجريـت يف كـانون الثـاين      ٢٠,٤يف املائة إىل    
الذي تسىن حتقيقه بإدراج تدابري استثنائية مؤقتة يف قانون انتخـاب النـواب تعـني مبوجبـها علـى          

 يف املائـة علـى األقـل    ٣٠ال كل كيان يقدم قائمة انتخابيـة كفالـة أن يـشكل اجلـنس األقـل متثـي               
 . من مرشحيه

 
 اجملاالت الرئيسية اجلديرة باالهتمام والتوصيات  

تشري اللجنة إىل التزام الدولة الطرف بتنفيذ مجيع أحكام االتفاقية بشكل منهاجي             - ١٢
ومتواصل وترى يف الوقت نفـسه أن الـشواغل الـيت أبـديت والتوصـيات الـيت طرحـت يف                    

تامية تستلزم من الدولة الطرف أن توليها خالل الفتـرة مـن اآلن وحـىت      هذه التعليقات اخل  
وتبعـا لـذلك، تطلـب اللجنـة إىل         . تقدمي التقرير الدوري التايل عنايتها على سبيل األولويـة        

الدولة الطرف أن تركز على تلك اجملاالت فيما تضطلع به من أنشطة تنفيذ االتفاقيـة وأن                
وتطلـب  . يل اإلجراءات املتخذة والنتائج العمليـة الـيت حتققـت        تبني يف تقريرها الدوري التا    

أيــضا إىل الدولــة الطــرف أن تقــدم هــذه التعليقــات اخلتاميــة إىل مجيــع الــوزارات املختــصة  
 .واجلمعية الوطنية واهلياكل احلكومية على مجيع املستويات حبيث تكفل تنفيذها بالكامل
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ــة الطـــرف بأ  و - ١٣ ــرار الدولـ ــة إقـ ــة التحـــول الـــسياسي   الحظـــت اللجنـ ــه، خـــالل عمليـ نـ
ــها         ــدة، كانــت أولويت ــة معق ــصراع وهــي عملي ــد ال ــا بع ــرة م ــصادي واالجتمــاعي يف فت واالقت

واللجنـة يـساورها القلـق مـن أن     . الرئيسية هي االنضمام إىل االحتاد األورويب بأسرع مـا ميكـن        
شـكال التمييـز ضـد    هذا املوقف إن دل على شيء إمنا يدل على أن اتفاقية القضاء علـى مجيـع أ   

املـرأة مل تلــق بعــد األمهيــة الرئيـسية باعتبارهــا صــكا مــن صـكوك حقــوق اإلنــسان ملــزم قانونــا    
هدفــه القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وحتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني رغــم أنــه  

 . يشكل جزءا من النظام القانوين احمللي
ــى أن تؤ    - ١٤ ــة الطــرف عل ــة حتــث الدول ــا   واللجن ــشريعاهتا وسياســاهتا وخططه ســس ت

وبراجمها الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة على اتفاقية القـضاء علـى               
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة باعتبارها صكا من صكوك حقوق اإلنسان الشاملة امللزمة             

طــرف علــى مواءمــة مجيــع   ومــن مث حتــث الدولــة ال. النظــام القــانوين احمللــييف إطــارقانونــا 
تشريعاهتا احمللية مع االتفاقية وعلى اختاذ تدابري موجهة حنـو إحـراز نتـائج واضـحة وحمـددة            
جتسد نطاق االتفاقية يف مجيع اإلجراءات احلكومية املتخذة يف كافة القطاعات وعلى مجيع             

ة والنهوض وتوصي اللجنة بأن يعاجل مشروع خطة العمل الوطنية لتمكني املرأ. املستويات
احتياجـات ضـحايا احلـرب وخباصـة الالجئـات         ) ٢٠١٠-٢٠٠٧(باملساواة بني اجلنـسني     

وحتث اللجنة أيضا الدولة الطرف على التوعية باالتفاقية وبروتوكوهلا . واملشردات داخليا
االختيــاري مبــا يف ذلــك يف وســائط اإلعــالم وخباصــة بــني املــسؤولني احلكــوميني والــساسة   

اختـاذ القـرارات ومـن بينـها أعـضاء الربملـان وتـوفري التـدريب للجهـاز                  وغريهم من جهات    
 .القضائي واملشتغلني باملهن القانونية

ــة رحــبويف حــني ت - ١٥ ــ اللجن ــه مب ــة األخــرية ا اضــطلع ب يف  أنــشطة تــشريعيةمــن يف اآلون
 اإلطـار   منها إصالح قانوين هـام، فإهنـا تـشعر بـالقلق لعـدم كفايـة              ،  اجملاالت املشمولة باالتفاقية  

ــائم        ــشريع الق ــذ الت ــضعف تنفي ــرأة ول ــز ضــد امل ــة مــن التميي ــق باحلماي ــاري املتعل ــانوين املعي . الق
إىل نتـائج دائمـة مواتيـة       بوجـه عـام     ألن الـسياسات والـربامج ال تـؤدي         أيـضا،   ويساورها القلق   

 .العمليواقع الحقيقية يف بصورة ساواة بني اجلنسني املحتقيق قابلة لالستدامة تؤدي إىل 
وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى أن تقـوم دون إبطـاء باعتمـاد مـشروع قانوهنـا                     - ١٦

املتعلـــق باملـــساواة بـــني اجلنـــسني وأن تكفـــل اشـــتمال القـــانون علـــى اجلوانـــب املؤســـسية 
شــيا مــع مقتــضيات  اوالتنفيذيــة الالزمــة لكفالــة محايــة املــرأة مــن أعمــال التمييــز ضــدها مت   

ولــة الطــرف علــى كفالــة توعيــة النــساء حبقــوقهن وإتاحــة       وحتــث اللجنــة الد  .االتفاقيــة
وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف برصد تنفيذ ما ورد  .استفادهتن من آليات التظلم
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يف تشريعات أخرى من أحكام تضمن للنساء املساواة مع الرجال حبكم القانون لكفالة أن 
 تستعرض الدولة الطرف خططها وتوصي كذلك بأن .للنساء) الفعلية(تسفر عن املساواة 

وأن تقــوم برصــد وتقيــيم فيهــا بــصورة تامــة نظــورات اجلنــسانية املوبراجمهــا لكفالــة إدراج 
وحتث الدولة الطرف على تنفيذ برامج منتظمة للتوعية باألبعاد . منهاجيتنفيذها على حنو 

ن املـوظفني    املـسؤولني احلكـوميني وغريهـم مـ        مـن أجـل   يف هـذا اجملـال      اجلنسانية والتدريب   
سيما موظفي إنفاذ القانون واملوظفني القضائيني والعاملني يف جمال الصحة،  العموميني، وال

  .وكذلك املسؤولني اآلخرين عن تنفيذ التشريعات والربامج ذات الصلة
 ٢٠٠٤ويف حني ترحب اللجنـة بإنـشاء اجمللـس املعـين باملـساواة بـني اجلنـسني يف عـام                      - ١٧

اء استشارية معنية باملسائل املتصلة باملـساواة بـني اجلنـسني والنـهوض بـاملرأة،               باعتباره هيئة خرب  
فإهنا تعرب عن القلق ألن اجمللس قد ال تتـوافر لـه املـوارد الكافيـة مـن امليزانيـة واملـوظفني وألن                       

  .طابعه االستشاري يعيق أداء مهمة التنسيق املوكولة إليه
لطرف اجمللس املعين باملساواة بني اجلنسني وذلك وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة ا - ١٨

أداء أن يـؤدي    كـي يتـسىن لـه       زيـادة كـبرية      التقنيـة    هاملالية والبشرية وقدرات  بزيادة موارده   
ومن املفروض أن تؤدي زيادة قوام اجمللس  .اليت يقتضيها اتساع نطاق واليته املهام بفعالية

 ومواصــلة تــشجيع تعمــيم املــسائل املتعلقــة أيــضا إىل متكينــه مــن التــأثري علــى صــنع القــرار 
باملساواة بني اجلنـسني يف القـوانني والـسياسات وخطـط العمـل الوطنيـة مـع التركيـز علـى                     

 .املسائل اجلنسانية يف خمتلف الوزارات وعلى كافة املستويات يف احلكومة
القائمــة ة الراســخوتعــرب اللجنــة عــن القلــق إزاء اســتمرار القوالــب النمطيــة التقليديــة  - ١٩

فيمــا يتعلــق بــأدوار ومــسؤوليات املــرأة والرجــل يف األســرة واجملتمــع    الذكوريــة علــى الــسلطة 
والـيت تـنعكس علـى خيـارات       الـيت تعـد عناصـر رئيـسية مـسببة للعنـف ضـد املـرأة                 بشكل عام،   

املرأة التعليمية، ووضعها املزري يف سوق العمل، وتدين مشاركتها يف احليـاة الـسياسية واحليـاة                
 .العامة
 الطــرف تنفيــذ تــدابري شــاملة إلحــداث التغــيري يف املواقــف ةوهتيــب اللجنــة بالدولــ - ٢٠

األدوار النمطيـة   يف  واملمارسات املقبولة على نطاق واسـع الـيت تقـوم علـى دونيـة املـرأة، و                
ينبغي أن تـشمل هـذه التـدابري تنظـيم محـالت توعيـة وتثقيـف موجهـة                  و. لكل من اجلنسني  
ــساء والرجــال  ــاء واألمهــات،     للن ــة، واآلب ــة واألهلي ــادات الديني ــان والقي ــات والفتي  والفتي

مـن  ) أ (٥و  ) و (٢واملدرسني، واملسؤولني، وفقا لاللتزامات املنصوص عليهـا يف املـادتني           
وتوصــي اللجنــة أيــضا الدولــة الطــرف بتــشجيع وســائل اإلعــالم علــى مناقــشة    .االتفاقيــة
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 عــن النــساء وتعزيــز قيمــة املــساواة بــني اجلنــسني  وتــرويج الــصور اإلجيابيــة وغــري النمطيــة 
  .بالنسبة للمجتمع ككل

وترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة العنف ضد النـساء، مبـا يف      - ٢١
ــة       ــزواج جناي ــصاب يف إطــار ال ــرتيل واالغت ــف امل ــار العن ــك اعتب ــائي،  مبوجــب ذل ــانون اجلن الق

ة، غــري أهنــا تعــرب عــن القلــق الســتمرار انتــشار  ــــر التقييديــــاألوامة وــــة احلمايــــوكــذلك إتاح
ا القلــق أيــضا لتخفيــف بعــض العقوبــات  ــويــساوره .العنــف املرتكــب ضــد النــساء والفتيــات 

رش اجلنـسي مل يعـد جنايـة يف إطـار القـانون اجلنـائي املعـدل                 ــالعنف املرتيل وألن التح   املتصلــة ب 
ات املتاحـة بـشأن العنـف ضـد         ــــ ة البيان ــــ إزاء حمدودي كـذلك   اللجنة القلـق    ويساور  . )٢٠٠٥(

 .النساء
وحتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء األولوية للقضاء على مجيع أشكال العنف             - ٢٢

وفقا املرأة  ، وال سيما العنف املرتيل، واعتماد تدابري شاملة للتصدي للعنف ضد            املرأةضد  
 أيضا بالدولة الطـرف أن تعتمـد دون إبطـاء مـشروع             وهتيب اللجنة . ١٩لتوصيتها العامة   

خطة العمل الوطنية لتمكني املرأة والنهوض باملساواة بني اجلنسني الـيت تـنص علـى تـدابري                 
ترمــي إىل مكافحــة العنــف ضــد النــساء، مبــا يف ذلــك بنــاء القــدرات علــى تنفيــذ القــوانني   

لطـرف علـى القيـام بـصورة     وحتث الدولـة ا  .واملعايري ويف جمال البحوث وحفظ السجالت
ومنتظمـة جبمـع وحتليـل البيانـات واملعلومـات املتعلقـة جبميـع أشـكال العنـف ضـد               منهاجية  

وحمــددة األهــداف املــرأة لتعزيــز القاعــدة املعرفيــة الالزمــة لوضــع سياســات وبــرامج فعالــة 
ج وإتاحة ما ختلص إليه من نتـائ رصد االجتاهات مبرور الوقت وعلى  جهود الوقاية،   تشمل  

توصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف يف اعتماد قانون بـشأن العنـف              و. للجمهور
العناصــر ذات الــصلة الــيت تــرد حاليــا يف القــانون اجلنــائي وقــانون  تــدرج فيــه كــل املــرتيل 
لعنـف  الـاليت تعرضـن ل    وينبغي أن تكفل الدولة الطرف استفادة النساء والفتيـات          . األسرة

حلمايـة الـيت يـنص عليهـا قـانون األسـرة، وتـوافر عـدد كـاف مـن                    من وسائل االنتصاف وا   
مبـا يـستحقونه مـن     اجلنـاة ومعاقبتـهم     وحماكمـة   املالجئ اليت متوهلا احلكومة جلميع الـضحايا        

القـــضائي واملـــوظفني اجلهـــاز وتوصـــي اللجنـــة بتنفيـــذ بـــرامج تدريبيـــة ملـــوظفي  . عقـــاب
احلكوميني، وال سيما موظفي إنفاذ القوانني، ومقـدمي اخلـدمات الـصحية، وذلـك لكفالـة                
ــم        ــدعم املالئ ــوفري ال ــدرهتم علــى ت ــرأة وضــمان ق ــع أشــكال العنــف ضــد امل ــهم جبمي توعيت

وتوصي أيضا بتنظيم مزيد من محالت توعيـة الـرأي العـام بعـدم مقبوليـة العنـف                  . للضحايا
بـرامج إلرشـاد وتأهيـل مـرتكيب العنـف ضـد            وتنفـذ   بـأن تـضع الدولـة الطـرف         ضد املـرأة    

متامــا مــن املعلومــات الــواردة يف  وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى االســتفادة  . املــرأة
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 (A/61/122 ألمني العام بشأن مجيع أشكال العنف ضد املـرأة        اليت أجراها ا  الدراسة املتعمقة   
 .Add.1/Corr.1) و Add/1و 
 املهـددات بـالعنف     االلجنة القلق إزاء حاالت التمييز الفعلي ضـد نـساء الرومـ           يساور  و - ٢٣

 .املرتيل واللوايت استبعدن من البيوت اآلمنة بسبب معايري القبول املطبقة
وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف اســتعراض ورصـد تطبيـق معـايري القبـول الــيت          - ٢٤

لعنف املرتيل بغية التأكد من أهنا ال تـستبعد نـساء           تستخدمها البيوت اآلمنة إليواء ضحايا ا     
 .االروم
ويف حني ترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولـة الطـرف ملكافحـة االجتـار بالبـشر،                  - ٢٥

، وخباصـة النـساء واألطفـال     ، االنضمام إىل بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص      ومن بينها   
ألمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة،              واملعاقبة عليه املكمل التفاقية ا    

، وإنـشاء دائـرة   ٢٠٠٦ديـسمرب  /لبـشر يف كـانون األول  واعتماد استراتيجية مكافحـة االجتـار با     
، فإهنـا تـشعر بـالقلق ألن صـربيا     ٢٠٠٤تنسيق املساعدة املقدمة لضحايا االجتار بالبشر يف عـام    

  .واملقصد لظاهرة االجتار بالنساء والفتياتما زالت بلد العبور واملنشأ 
وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل أن تعتمـد بـدون تـأخري مـشروع اخلطـة الوطنيـة           - ٢٦

وتـدعو اللجنـة كـذلك الدولـة      .ملكافحة االجتار بالبشر وإنشاء آلية لرصد وتقييم فعاليتـها 
 إىل مكافحـة االجتـار بالبـشر        الطرف إىل أن تطبق تطبيقا فعاال التشريعات والربامج الرامية        

وتطلـب اللجنـة    . وتعزيز التعاون الـدويل واإلقليمـي والثنـائي ملواصـلة كـبح هـذه الظـاهرة               
أيــضا إىل الدولــة الطــرف أن تــضع بــرامج طويلــة األجــل تراعــي حقــوق اإلنــسان حلمايــة    

  .الضحايا وإعادة إدماجهم
ن فــيهم نــساء األقليــات العرقيــة، نــساء، مبــالاللجنــة القلــق إزاء اخنفــاض متثيــل يــساور و - ٢٧

 ويف الرتـب العليـا ومناصـب اختـاذ القـرار يف هياكـل               يعـني أعـضاؤها   خصوصا يف اهليئـات الـيت       
ــسلك الدبلوماســي   ــا يف ذلــك ال ــساورها و .احلكــم، مب ــشاركن   ي ــساء مل ي ــضا ألن الن ــق أي القل

ــة يف تعمــري البلــد وحتقيــق االســتقرار     وال يف الــصراع ء بعــد انتــهافيــه مــشاركة كاملــة وبفعالي
  .عمليات املفاوضات بشأن الوضع القانوين لكوسوفو وميتوهيا يف املستقبل

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز وتنفـذ التـدابري الراميـة إىل زيـادة متثيـل        - ٢٨
 املرأة يف اهليئات اليت يعني أعضاؤها ويف هياكل احلكم، بطرق منها التنفيذ الفعلي للتدابري             

 بـشأن   ٢٥ من االتفاقية والتوصـية العامـة رقـم          ٤ من املادة    ١صة املؤقتة، وفقا للفقرة     اخلا
إحقاق حق املرأة يف املشاركة على قدم املـساواة يف مجيـع            من أجل   التدابري اخلاصة املؤقتة،    

وتوصي اللجنـة الدولـة     . سيما يف املراتب العليا الختاذ القرارات      جماالت احلياة العامة، وال   
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وتوصي الدولة الطـرف أيـضا      . ٢٣بأن تستفيد استفادة كاملة من التوصية العامة        الطرف  
بزيادة جهودها الرامية إىل تقدمي أو دعم برامج بناء قدرات القيـادات النـسائية يف الوقـت           
احلايل ويف املستقبل وأن تقوم حبمالت للتوعية بأمهية مشاركة املرأة علـى قـدم املـساواة يف              

وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف وضـع خطـة           . اسي واحلكومي اختاذ القرار السي  
 من املادة   ١مع مراعاة الفقرة    ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥عمل للتنفيذ الكامل لقرار جملس األمن       

 . من االتفاقية٨ و ٧ واملادتني ٤
ــوع اجلــنس        - ٢٩ ــة مــصنفة حــسب ن ــات حديث ــار إىل بيان ــق إزاء االفتق ــة قل ــساور اللجن وي

ســيما املعلومــات املــصنفة حــسب املنــاطق الريفيــة واحلــضرية        لتعلــيم، وال ومعلومــات عــن ا 
وتـشعر بـالقلق إزاء فـرص حـصول النـساء والفتيـات علـى التعلـيم، وخباصـة                .يعرقـ واالنتماء ال 

ــات املهمــشة األخــرى    ــا والفئ ــات الروم ــساء وفتي ــة وارتفــاع     .ن ــال األمي ــضا حي وهــي قلقــة أي
 . التعليميلنظاممعدالت انقطاع النساء والفتيات عن ا

 رسـاء  الطـرف أن تقـوم بتجميـع البيانـات الـضرورية إل        ةوتطلب اللجنـة إىل الدولـ      - ٣٠
 رصـد مـدى متتـع الفتيـات والنـساء فعليـا بـاحلق يف                 يف ضـوئه   أساس مرجعي واضـح ميكـن     

وتوصي اللجنة ببذل جهود عاجلة لكفالة تكافؤ فرص كال اجلنسني يف  .التعليم دون متييز
وتطلـب إيـالء عنايـة خاصـة لتحقيـق تكـافؤ فـرص          .لتعلـيم مبـستوياته كافـة     احلصول على ا  

سـيما املنتميـات منـهن إىل أقليـة          الوصول أمام الفئات املهمشة مـن النـساء والفتيـات، وال          
 .رومــا، مــع اإلحلــاح يف التركيــز بوجــه خــاص علــى فــرص االلتحــاق بــالتعليم االبتــدائي  ال

سـيما   رومـا، وال الألميـة والتـدريب املهـين لنـساء     وتوصي اللجنة أيضا بتوفري بـرامج حمـو ا        
 يف  ممــن هــن، فــضال عــن الفئــات املهمــشة األخــرى مــن النــساء  منــهنيــاتاملــسنات واألّم
 .وضعية مماثلة

غري املباشـر ضـد املـرأة يف العمالـة، والـسائد            النظامي   إزاء التمييز    قلق اللجنة ال  يساورو - ٣١
ــام واخلــاص والقطــاع غــري    ــي   يف القطــاعني الع ــا يل ــز مب ــذي يتمي ــز األفقــي   : الرمســي، وال التميي

 حيــث هتــيمن املــرأة علــى الوظــائف األدىن أجــرا يف القطــاع العــام؛  -والعمــودي يف الوظــائف 
 النــساء، مبــا يف ذلــك املــسنات     بــنيالتفــاوت الكــبري يف األجــور؛ ارتفــاع معــدالت البطالــة     

ــساء     ــرة ون ــات العمــل ألول م ــات وطالب ــات؛ وجــ األوالالجئ ــساء    قلي ــن الن ــدد ضــخم م ود ع
ــرأة يف االلتحــاق          ــرص امل ــضييق ف ــة؛ ت ــشؤون املرتلي ــساعدات يف ال ــر كم ــدون أج ــامالت ب الع
باجليش؛ تدين دخل املسنات مقارنـة بـدخل املـسنني؛ وتطبيـق بعـض التـشريعات الوقائيـة علـى                    

عات  أفكار عفا عليها الزمن عن قدرات النساء، مما تـسبب يف تطبيـق تـشري                تنطوي على  املرأة،
 .وقائية شاملة ضد النساء
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وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تستخدم االتفاقيـة كإطـار حلقـوق اإلنـسان،                - ٣٢
ؤزرا وتتبع هنجا شامال لتغيري نظام التمييز غري املباشر القائم ضد املرأة يف العمل وإزالته، مُ   

يـة والتوصـية العامـة للجنـة         مـن االتفاق   ٤ن املـادة    ـــ  م ١رة  ــة وفقا للفق  ــبتدابري خاصة مؤقت  
ــم  ــدريب     . ٢٥رق ــدريب وإعــادة ت ــوفري الت ــة الطــرف ت ــة إىل الدول ــساء اوتطلــب اللجن لن

العاطالت عن العمل، مبا يف ذلك الفئات املهمشة من النساء، وتوفري االئتمـان لـصاحبات               
املــشاريع والالئــي يــرغنب يف إقامــة مــشاريع جتاريــة خاصــة هبــن، ومــستحقات الــضمان          

وتطلب اللجنة كذلك إىل الدولـة       .الشؤون املرتلية بدون أجر   يف  لمساعدات  لعي  االجتما
سيما بالنـسبة للنـساء ربـات األسـر املعيـشية            الطرف تعزيز القدرة على توليد الدخل، وال      

 تـشريعات    مراجعـة  وتطلب اللجنة أيضا إىل الدولة الطـرف       .الوحيدات والنساء الريفيات  
 .يت تدمي الالمساواة الفعلية اليت تعاين منها النساء األحكام ال حلذفمحاية العمال

ــأمني     - ٣٣ ــة الــصحة والت ــة تالحــظ أن قــوانني جديــدة حلماي قــد مت الــصحي ومــع أن اللجن
 إصالح نظـام الرعايـة الـصحية، وضـمان حـق املـرأة يف محايـة         توطئة الستهالل عملية  اعتمادها

سـيما   ، وال  فـرص حـصول النـساء      دوديـة هنا تشعر بالقلق إزاء حم    فإ،   الصحية صحة واخلدمات ال
  يــشملاممــ ، خــدمات الرعايــة الــصحية املناســبة علــىالنــساء يف املنــاطق الريفيــة ونــساء الرومــا،

 اللجنـة كـذلك    قلـق يـثري   ممـا   و .احلصول علـى املعلومـات واملـشورة فيمـا يتعلـق بتنظـيم األسـرة              
إزاء االفتقـار إىل بيانـات      ويساورها القلـق أيـضا       .استخدام اإلجهاض كأسلوب لتنظيم األسرة    

حديثــة مــصنفة حــسب نــوع اجلــنس عــن مــدى تفــشي فــريوس نقــص املناعــة            ومعلومــات 
 . صفوف النساء والفتياتبنياإليدز /البشرية
صول حوتوصي اللجنة بأن تستمر الدولة الطرف يف اختاذ تدابري للنهوض بفرص             - ٣٤

 .ن، ويف مجيــع منــاطق البلــدلــى الرعايــة الــصحية بتكلفــة ميــسورة، طــوال حيــاهت عالنــساء 
وتدعو الدولة الطرف إىل زيادة جهودها من أجل حتسني تـوافر خـدمات الـصحة اجلنـسية                 
واإلجنابية، مبا يف ذلك تنظيم األسرة، وتعبئة املوارد هلذا الغـرض، ورصـد اسـتفادة النـساء                 

نطـاق  وتوصي كذلك بتوفري املعلومات عن تنظيم األسرة على         .الفعلية من تلك اخلدمات   
الــصحة اإلجنابيــة إىل البنــات والبــنني، مــع إيــالء اهتمــام يف جمــال واســع وبتوجيــه التثقيــف 

نسي وفريوس باالتصال اجلقل تنيت ت ومكافحة األمراض الةمبكريف سن  خاص مبنع احلمل    
وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــدرج يف تقريرهــا   .االيــدز/نقــص املناعــة البــشرية
املة عن اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل حتسني فرص وصول املقبل معلومات ش

االجتاهـات الـسائدة   عـن  النساء إىل خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلـك تنظـيم األسـرة و         
وتطلب أيضا إىل الدولة الطرف أن تدرج معلومـات عمـا هـو موجـود                .على فترات زمنية  

 .ة وتقييمهامن آليات لرصد االستراتيجيات املتصلة بالصح
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سـيما   ويساور اللجنة قلق إزاء استمرار وجـود الـزواج املبكـر يف الدولـة الطـرف، وال             - ٣٥
 املعلومـات املقدمـة عـن قـانون         قلـة وتعـرب عـن األسـف ل       .يف أوساط املنتمني إىل طائفة الروما     

 .األسرة اجلديد واجلهود املبذولة إلنفاذه
 ، وهـو احلد األدىن للسن القانونية للـزواج  وحتث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ        - ٣٦
اليت خيلفها  مجيع أرجاء البالد باآلثار السلبية  سنة، وعلى اختاذ تدابري لزيادة الوعي يف١٨

ســــيما حقهــــا يف  ، والية اإلنــــسانهــــاحبقوقمــــا يتــــصل يتمتــــع املــــرأة الــــزواج املبكــــر في
 .والتعليم الصحة

املعلومـات واإلحـصاءات املتعلقـة بفئـات النـساء          وتالحظ اللجنة أن التقريـر يفتقـر إىل          - ٣٧
 غـري املقيـدات يف      املستضعفة بوجه خاص، مبا يف ذلك النساء الريفيـات ونـساء الرومـا والنـساء              

 وثائق مدنيـة، واملعوقـات والالجئـات واملـشردات داخليـا،           السجل املدين والاليت ليست لديهن    
 .مييزالالئي يعانني يف الغالب من أشكال متعددة من الت

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف تقريرها املقبل، صورة متكاملة عن  - ٣٨
واقع هذه الفئات املستضعفة من النساء، يف مجيع اجملاالت املشمولة باالتفاقيـة، فـضال عـن                

 .السياسات والربامج احلكومية الرامية إىل القضاء على التمييز ضدهن
 الطرف إىل التعاون مع السلطات احمللية يف متابعة التعليقـات  وتدعو اللجنة الدولة   - ٣٩

 . مــن االتفاقيــة١٨اخلتاميــة للجنــة، ويف إعــداد التقــارير املرحليــة مــستقبال مبوجــب املــادة  
ة مـع طائفـة واسـعة مـن         يـ جاوتوصي اللجنة أيضا بكفالـة إجـراء مـشاورات مـستمرة ومنه           

ميـع املـسائل ذات الـصلة بتعزيـز املـساواة           املنظمات النسائية غـري احلكوميـة فيمـا يتعلـق جب          
اجلنــسني، مبــا يف ذلــك مــا يتــصل مبتابعــة التعليقــات اخلتاميــة للجنــة وإعــداد التقــارير     بــني
 .املستقبل يف
ــل، يف أقــرب    - ٤٠ ــة الطــرف علــى أن تقب ــة الدول ، تعــديل  وقــت ممكــن وتــشجع اللجن

 . اللجنة من االتفاقية، املتعلق بوقت اجتماع٢٠ من املادة ١ الفقرة
ـــوحت - ٤١ ـــث اللجنـ ـــة الدولـ ــا    ـ ــذها اللتزاماهت ــستمر، يف إطــار تنفي ة الطــرف علــى أن ت
ززان أحكـام   ــــ ن يع ـــ ذيلالن ومنـهج عمـل بـيجني، ال       ـــ ي استخدام إع  ــب االتفاقية، ف  ــمبوج

رف أن تـدرج يف تقريرهـا الـدوري املقبـل معلومـات      ــة الطـــى الدولــة، وتطلب إل ــاالتفاقي
 .ذلكعن 
ه ال غىن عـن تنفيـذ االتفاقيـة بـشكل كامـل وفعـال مـن                 ـــا أن ــة أيض ــد اللجن ــوتؤك - ٤٢
وتــدعو إىل إدمــاج املنظــور اجلنــساين يف مجيــع  .ةــــة لأللفيــــق األهــداف اإلمنائيــــل حتقيــــأج
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قيـة علـى   ق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة وإىل إبـراز أحكـام االتفا       ـــى حتقي ــة إل ـــود الرامي ــاجله
حنو صريح فيها، وتطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات              

 .عن ذلك
ــسبعة حلقــوق       - ٤٣ ــسية ال ــة الرئي ــدول بالــصكوك الدولي ــزام ال ــة أن الت وتالحــظ اللجن

 .يعزز متتع النساء حبقوقهن اإلنسانية وحرياهتن األساسية يف مجيع مناحي احليـاة            )١(اإلنسان
 اللجنة تشجع حكومة صربيا على النظر يف إمكانيـة التـصديق علـى املعاهـدة                ذلك، فإن ول

 وهي االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين        ،اليت ليست طرفا فيها بعد 
 .وأفراد أسرهم

 اللجنة تعميم هذه التعليقات اخلتامية علـى نطـاق واسـع يف صـربيا، لكـي                 وتطلب - ٤٤
، مبن فـيهم املـسؤولون احلكوميـون والـسياسيون وأعـضاء الربملـان واملنظمـات                يطّلع الناس 

النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، على اخلطوات املتخذة من أجل كفالة مساواة النساء            
بالرجــال حبكــم القــانون وعلــى أرض الواقــع، وعلــى اخلطــوات األخــرى الالزمــة يف هــذا    

أن تواصـل علـى نطـاق واسـع نـشر االتفاقيـة              اللجنـة إىل الدولـة الطـرف         وتطلب .الصدد
وبروتوكوهلا االختيـاري والتوصـيات العامـة للجنـة وإعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج                   

املـساواة  : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة        
ــشرين      ــرن احلــادي والع ــسالم يف الق ــة وال ــسني، والتنمي ــني اجلن ــني أوســاط   ،“ب ــيما ب  ال س

 .املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان
وتطلـــب اللجنـــة إىل الدولـــة الطـــرف أن تـــستجيب للـــشواغل املعـــرب عنـــها يف    - ٤٥

 . من االتفاقية١٨ وذلك يف تقريرها القادم املقدم مبوجب املادة ،التعليقات اخلتامية احلالية
 تقريرهـا   ٢٠١٠تقرير واحـد جـامع يف عـام         وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم يف         
، وتقريرهـا الـدوري الثالـث،       ٢٠٠٦أبريـل   /الدوري الثاين، الذي حـل موعـده يف نيـسان         

 .٢٠١٠أبريل /الذي حيني موعده يف نيسان
 

__________ 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة     )١( 

سية واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال                  والسيا
التمييز ضـد املـرأة واتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية                           

 .ع العمال املهاجرين وأفراد أسرهماملهينة واتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجي أو


