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 مقدمة

يـتعلق التقرير األويل بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الذي               -١
فرباير / شباط ٤ائمة اعتباراً من     جبمهورية يوغوسالفيا االحتادية، اليت مل تعد ق       ٢٠٠٢-١٩٩٠قُـدم عـن الفترة      

 عـندما اعـتمدت اجلمعية االحتادية، استناداً إىل نقاط االنطالق إلعادة بناء العالقات بني صربيا واجلبل                 ٢٠٠٣
ويشكل ميثاق  . ، امليثاق الدستوري لدولة احتاد صربيا واجلبل األسود       ٢٠٠٢مارس  / آذار ١٤األسود املؤرخة يف    

 . جزءاً ال يتجزأ من الدستور٢٠٠٣فرباير / شباط٢٨احلريات املدنية، الذي اعتمد يف حقوق اإلنسان واألقليات و

وعمـالً بأحكـام امليـثاق الدستوري، فإن اسم الدولة اجلديدة، أي الدولة اليت خلفت دولة مجهورية                  -٢
ين، دولة صربيا  وهي تقوم على املساواة بني الدولتني العضو      . يوغوسـالفيا االحتاديـة، هو صربيا واجلبل األسود       

ويتألف تراب صربيا واجلبل األسود من أراضي الدولتني العضوين، وحدود ). ٢ و١املادتان (ودولة اجلبل األسود    
دولـة االحتاد مصونة ال تنتهك، يف حني أن احلدود بني الدولتني العضوين غري قابلة للتغيري، إال باالتفاق املتبادل                   

طعة فويفودينا املستقلة ذاتياً ومقاطعة كوسوفو وميتوهيا املستقلة ذاتياً اليت          وتشمل دولة صربيا مقا   ). ٦املـادة   (
قرار إعالن امليثاق الدستوري    (، إلدارة األسرة الدولية     )١٩٩٩(١٢٤٤ختضع حالياً، مبوجب قرار جملس األمـن       

 ).لدولة احتاد صربيا واجلبل األسود

يات القانون الدويل وجيوز للدولتني العضوين أن تصبحا        وتعترب صربيا واجلبل األسود شخصية واحدة من شخص        -٣
 ).١٤املادة (أعضاء يف املنظمات الدولية العاملية واإلقليمية، ألن هذه العضوية ال تتوقف على الشخصية الدولية 

 ١٢٦وهو جملس تشريعي وحيد يتألف من (برملان صربيا واجلبل األسود   : أما أجهزة الدولة اجلديدة فهي     -٤
الذي ُينتخب لفترة رئاسة مدهتا     (، ورئيس صربيا واجلبل األسود      ) من اجلبل األسود   ٣٥ من صربيا و   ٩١،  عضواً

وزراء اخلارجية والدفاع والعالقات االقتصادية الدولية والعالقات االقتصادية (، وجملس الوزراء  )أربـع سـنوات   
واليت تعترب أحكامها قاطعة وملزمة وال ميكن (، وحمكمة صربيا واجلبل األسود )الداخلية وحقوق اإلنسان واألقليات

استئنافها وتتمتع بسلطة إبطال مفعول القوانني، واللوائح والقرارات األخرى الصادرة عن مؤسسات الدولة واليت              
وتوجد يف صربيا واجلبل األسود قوات مسلحة ختضع لإلدارة ). تتناقض مع الدستور وقوانني صربيا واجلبل األسود

 ).٥٤املادة (ة واملدنية الدميقراطي

وبالنظر إىل أن التقرير األويل بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية               -٥
 ويتضمن معلومات ذات صلة جبمهورية يوغوسالفيا االحتادية،        ٢٠٠٢-١٩٩٠يغطي الفترة اليت يشملها التقرير      

 . وجه العموم بغية تسهيل قراءة النصفإنه مت احلفاظ على ذلك االسم على

) الدولتني العضويني(وباملـثل وعمالً باالتفاق الذي أُبرم بني األجهزة املختصة يف اجلمهوريتني العضوين           -٦
يتعلق اجلزء األول جبمهورية يوغوسالفيا االحتادية ومجهورية . صربيا واجلبل األسود، فإن التقرير يتألف من جزأين 

واليت مل يعد العديد منها قائماً باعتماد الدستور، وأجهزة مجهورية صربيا اليت (ة االحتادية املختصة صربيا، واألجهز
ويتعلق اجلزء الثاين من التقرير بصورة حصرية باجلبل األسود وقد أعدته اهليئات املختصة يف              . شاركت يف وضعه  

 .اجلبل األسود
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ي صربيا واجلبل األسود حالياً، يف جنوب شرق أوروبا وحتتل تقع مجهورية يوغوسالفيا االحتادية سابقاً، أ -٧
ومن الناحية اجلغرافية تعّد    .  كيلومتراً مربعاً  ١٠٢ ١٧٣اجلـزء األوسط من شبه جزيرة البلقان وتبلغ مساحتها          

:  هيوحتدها مثاين دول. صربيا واجلبل األسود بلداً من بلدان البلقان، وأوروبا الوسطى والبحر املتوسط والدانوب
 .هنغاريا ورومانيا وبلغاريا ومقدونيا وألبانيا وإيطاليا والبوسنة واهلرسك وكرواتيا

 اجلزء األول

التقرير األويل بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية         
 واالجتماعية والثقافية يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ويف مجهورية       

 ٢٠٠٢-١٩٩٠فترة                   صربيا عن ال

 ١املادة 

 احلق يف تقرير املصري

بيد أن  . مل يتضـمن دستور مجهورية يوغوسالفيا االحتادية أي حكم صريح بشأن احلق يف تقرير املصري               -٨
 تكفـل لألشـخاص الذين ينتمون إىل أقليات قومية حق إقامة وتعزيز العالقات مع مواطنيهم ضمن                ٤٨املـادة   

ادية وخارج حدودها واملشاركة يف املنظمات الدولية غري احلكومية دون أية عراقيل،            مجهوريـة يوغوسالفيا االحت   
 .شرط أال يعود ذلك بالضرر على مجهورية يوغوسالفيا االحتادية واجلمهوريات املكّونة هلا

على النقيض من دستور مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، فإن دستور صربيا واجلبل األسود يكفل بصورة               -٩
وتقضي أحكام هذه املادة، بأنه عند انقضاء فترة ثالث سنوات،          .  منه احلق يف تقرير املصري     ٦٠حية يف املادة    صـر 

ويتخذ مثل  . حيق للدولتني العضوين البدء يف اختاذ إجراءات لتغيري مركز الدولة، أي لالنسحاب من دولة االحتاد              
جانب الدولة العضو، مع مراعاة املعايري الدميقراطية       هـذا القرار يف أعقاب استفتاء وسن قانون لالستفتاءات من           

الدولية املعترف هبا وباإلضافة إىل ذلك تنص املادة على أنه يف حالة انسحاب دولة اجلبل األسود من دولة االحتاد، 
 تعود) ١٩٩٩(١٢٤٤فـإن الوثائق الدولية املتصلة جبمهورية يوغوسالفيا االحتادية، وال سيما قرار جملس األمن              

وال ترث الدولة العضو اليت متارس حق االنسحاب        . وتنطبق بصورة كلية على دولة صربيا بوصفها الدولة اخللف        
احلـق يف الشخصية القانونية الدولية ويتم تنظيم كافة القضايا العالقة على حنو منفصل بني الدولة اخللف والدولة     

 استفتاء أهنما تفضالن تغيري مركز الدولة، أي لصاحل ويف حالة أعلنت الدولتان العضوان يف     . اليت أصبحت مستقلة  
االسـتقالل، فيـتم عندئذ حل كافة القضايا العالقة يف إطار إجراء اخلالفة، كما كان احلال بالنسبة جلمهورية                  

 .يوغوسالفيا االشتراكية االحتادية السابقة
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 ٢املادة 

 ممارسة احلقوق املعترف هبا مبوجب العهد

 يوغوسـالفيا االحتادية، وفقاً لدستورها، دولة احتادية تقوم على املساواة بني املواطنني             ُتعـّد مجهوريـة    -١٠
واملواطنون متساوون بغض النظر عن قوميتهم أو عرقهم أو         ). ١املادة  (وتسـاوي اجلمهوريـات األعضاء فيها       

االجتماعي أو ثروهتم أو أي جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو آرائهم السياسية وغري السياسية أو تعليمهم أو أصلهم            
 ).٢٠املادة (وضع شخصي آخر 

بيد أن دستور دولة احتاد صربيا واجلبل األسود ينص على أن صربيا واجلبل األسود تقوم على املساواة بني  -١١
س وحيظر ميثاق حقوق اإلنسان واألقليات واحلريات املدنية التمييز على أسا         ) ٢املادة  (الدول األعضاء يف االحتاد     

 ).٣املادة (واسع 

 من دستور مجهورية يوغوسالفيا االحتادية      ٥٠ومتشياً مع تعزيز املبدأ العام بشأن عدم التمييز تنص املادة            -١٢
عـلى أن أي حتـريض أو تشجيع على عدم املساواة على أساس قومي أو ديين أو على أي أساس آخر، وكذلك            

ومية أو دينية أو غريها وإثارة هذه املشاعر إمنا هي أمور  الـتحريض على مشاعر الكراهية والتعصب على أسس ق        
ويعتمد ميثاق حقوق اإلنسان واألقليات واحلريات املدنية هذا احلكم، الذي ينص . خمالفة للدستور وختضع للعقوبة

 ).٥١املادة (على أن األفعال املشار إليها حمظورة وختضع للعقوبة 

 ٣املادة 

 ليها صربيا واجلبل األسودالصكوك الدولية اليت صادقت ع

 استمرت عضوية صربيا واجلبل األسود يف كافة        ٢٠٠١مارس  / آذار ١٢عمـالً ببيان اخلالفة املؤرخ يف        -١٣
وصربيا واجلبل األسود . االتفاقـيات األخـرى بشأن حقوق املرأة، واليت كان وديعها األمني العام لألمم املتحدة       

وقد صدقت على الربوتوكول االختياري امللحق هبذه .  التمييز ضد املرأةطرف يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال
 .٢٠٠٢ديسمرب /االتفاقية يف كانون األول

 املتعلقة بالتمييز   ١١١وباملـثل فـإن صربيا واجلبل األسود طرف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم                -١٤
 ).١٩٥١( املتعلقة بتساوي األجور ١٠٠ رقم واتفاقية منظمة العمل الدولية) ١٩٥٨) (االستخدام واملهنة(

 وضع املرأة يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية

ومبا أن .  يف املائة من سكان مجهورية يوغوسالفيا االحتادية البالغني السن القانونية٥٢تشكل النساء نسبة  -١٥
من جوانب احلياة، فإنه من الضروري إجياد       البـيانات املتاحة تشري إىل أن املرأة حتتل موقعاً غري متساٍو يف العديد              

 .آليات على مجيع املستويات لرصد وإجياد الظروف لتطبيق احلق يف تساوي الفرص وإعمال املساواة بني اجلنسني
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 املرأة والتعليم

لى وحتقق التقدم ع  . أُدخلت تغيريات إجيابية واسعة النطاق يف جمال املساواة بني اجلنسني يف ميدان التعليم             -١٦
وأدى النص على تساوي فرص التعليم أمام األطفال من اجلنسني . مجيع مستويات التعليم، وال سيما التعليم العايل      
مثالً، (وأصبحت املرأة متساوية مع الرجل يف مستويات تعليم معينة . إىل ارتفاع مستوى تعليم املرأة ارتفاعاً مطرداً

 يف  ٢٤,٨ من النساء يف صربيا الوسطى و      ٢٤,٣ئة من الرجال و    يف املا  ١٨,٤ بأن نسبة    ١٩٩١يفيد إحصاء عام    
، ومع ذلك فإن النساء ما زلن يشكلن        ) من النساء يف فويفودينا استكملوا تعليمهم االبتدائي       ٢٥,٧من الرجال و  

ألكرب العدد األكرب من الفئات األمية من السكان نتيجة لنقص الفرص التعليمية يف املاضي بالنسبة للنساء واألجيال ا
 .سناً يف املقام األول

بـيد أن املرأة استطاعت من جيل إىل جيل اللحاق بالرجل بل وجتاوزنه يف بعض األحيان، وال سيما يف                    -١٧
 سنة، كان عدد    ٣٩ و ٣٥، ويف فئة السكان البالغة أعمارهم ما بني         ١٩٩١ويف إحصاء عام    . جمال التعليم العايل  

يقارب )  يف املائة  ١٣,١ يف املائة، ويف صربيا الوسطى       ١٠,٩يف فويفودينا   (النساء الاليت حصلن على تعليم عاٍل       
أما ).  يف املائة  ١٤,٤ يف املائة ويف صربيا الوسطى       ١١,٤يف فويفودينا   (عدد الرجال يف هذا املستوى من التعليم،        

 ٣٤-٣٠فئة العمرية   وعلى سبيل املثال ففي ال    . يف صـفوف اجليل األصغر سناً، فقد احتلت املرأة مرتبة الصدارة          
 يف املائة من النساء يف صربيا الوسطى من ١٤,٦ يف املائة من النساء يف فويفودينا ونسبة ١٣,١عاماً خترجت نسبة 

وجتاوزت النساء يف هذه الفئة العمرية الرجال يف فويفودينا، الذين كانت           . املـدارس الـثانوية أو من اجلامعات      
 يف املائة يف حني أن النساء يف صربيا الوسطى كن تقريباً متساويات ١١,٩ التعليم نسبتهم املئوية يف هذا املستوى من

أما يف أوساط الفئات األصغر سناً من السكان، فقد تفاوت الفارق يف            .  يف املائة  ١٤,٧مع الرجال وبلغت نسبتهن     
 عاماً، متكنت نسبة    ٢٩ و ٢٥ني  ويف أوساط النساء الاليت تتراوح أعمارهن ب      . التعليم من جيل إىل جيل لصاحل املرأة      

 يف املائة   ٧,٦مقابل  ( يف املائة منهن يف فويفودينا من احلصول على شهادة الدراسة الثانوية أو شهادة جامعية                ١٢,٨
 . يف املائة لصاحل النساء١٠ مقابل ١٣,٨، يف حني أن النسبة يف صربيا الوسطى ظلت )من الرجال

سجيل يف املدارس الثانوية أو اجلامعات من جانب الرجال والنساء على           واستمر يف الوقت نفسه تزايد الت      -١٨
 بلغت النسبة املئوية من النساء      ١٩٩٤/٩٥ويف السنة الدراسية    . حـد سواء يف عقد التسعينات، جيالً بعد جيل        

ائة من   يف امل  ٦٠ استأثرت النساء بنسبة     ١٩٩٨ويف عام   .  يف املائة  ٣١الـاليت واظنب على املدارس أو اجلامعات        
.  يف صربيا الوسطى   ٥٨,٤ يف املائة يف فويفودينا و     ٦٣,٤خرجيي املدارس الثانوية واجلامعات، وبلغت هذه النسبة        

 يف املائة من خرجيي املدارس الثانوية واجلامعات من النساء ووصلت النسبة عام ٥٩، كانت نسبة ١٩٩٩ويف عام 
 .)١( يف املائة٥٨ إىل ٢٠٠٠

 ١٩٩٩ يف املائة من بني طالب التخصص، ومثلت املرأة يف عام ٦١ثرت املرأة بنسبة  استأ١٩٩٨ويف عام  -١٩
 يف املائة من عدد     ٤٥ بنسبة   ١٩٩٨واستأثرت املرأة يف عام     . ٢٠٠٠ يف املائة عام     ٦٠ يف املائة ونسبة     ٦٣نسبة  

ن النسبة املئوية من    ، يف حني أ   ٢٠٠٠ و ١٩٩٩ يف املائة يف عامي      ٤٧الطالب الذين يعّدون لشهادة املاجستري، و     
 ،٣٧,٤٠النسـاء الاليت كن يتابعن الدراسة للحصول على شهادة الدكتوراه يف السنوات السالفة الذكر بلغت                

 .)٢( يف املائة على التوايل٥٨ و٤٠و
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 املرأة يف سوق العمل ومناصب صنع القرار

إذ تشكل  . جل يف سوق العمل أيضاً    ُيظهر العديد من املؤشرات أن املرأة ال تلقى معاملة متساوية مع الر            -٢٠
النسـاء يف هذه السوق غالبية العاطلني عن العمل، ومن ناحية النسب املئوية فأعدادهن أعلى بكثري من نسبتهن                  

 .املئوية من عدد السكان البالغني

 يف املهن   أما النسبة املئوية من النساء يف املناصب اإلدارية فأقل بكثري من نسبة الرجال فيها، وذلك حىت                -٢١
 . يف املائة من اليد العاملة٧٠اليت تشكل املرأة فيها قرابة 

 ٤املادة 

 تقييد احلقوق واحلريات اليت ينص عليها العهد

). ١، الفقرة ٦٧املادة (ُتمـارس حقـوق وحريات اإلنسان واملواطن، وتؤدى الواجبات وفقاً للدستور          -٢٢
ا شىت حقوق وحريات اإلنسان واملواطن حيث ينص الدستور على          وميكن أن حيدد القانون الطريقة اليت ُتمارس هب       

 ). ٦٧املادة (ذلك، أو حني يكون ذلك ضرورياً لتنفيذها 

وباملقارنة مع أحكام دستور مجهورية يوغسالفيا االحتادية، فإن ميثاق حقوق اإلنسان واألقليات واحلريات  -٢٣
 ضمانات أكرب بكثري للحقوق واحلريات اليت يعترف هبا العهد،  املدنية لدولة احتاد صربيا واجلبل األسود ينص على       

ويـنص يف ذلك السياق، على ضمان التمتع حبقوق اإلنسان واألقليات بصورة مباشرة وفقاً لدستور دولة احتاد                 
ويتم تنظيم هذه احلقوق واحلريات على وجه التحديد، وكفالتها ومحايتها، مبوجب دستور     . صربيا واجلبل األسود  

وباملثل فإنه يتم تفسري  احلقوق اليت تكفلها القواعد املقبول هبا           ). ٢املادة  (وانني وسياسات الدولتني العضوين     وق
عمومـاً يف القـانون الدويل، وكذلك املعاهدات الدولية السارية يف دولة االحتاد، بصورة تساعد على تعزيز قيم              

الدولية حلقوق اإلنسان واألقليات السارية املفعول وكذلك اجملـتمع املفتوح والدميقراطي، وذلك وفقاً للضمانات     
 ).١٠املادة (ممارسات اهليئات الدولية اليت تشرف على تنفيذها 

وينص ميثاق حقوق اإلنسان واألقليات واحلريات املدنية على أنه ال جيوز تقييد حقوق اإلنسان واألقليات  -٢٤
لة احتاد صربيا واجلبل األسود، ودستورا الدولتني العضوين        إال عـلى أسـاس احلدود اليت ينص عليها دستور دو          

وباملثل، فعندما يتم تقييد    . والقـانون املنطبق عموماً الذي يتضمن إشارة حمددة إىل األحكام اليت تسمح بالتقييد            
اضع حقوق اإلنسان واألقليات وتفسري هذه القيود، فإنه يتعني على كافة أجهزة الدولة أن تراعي جوهر احلق اخل                

للتقييد، وأمهية الغرض من التقييد، وطبيعة ومدى التقييد، والعالقة بني التقييد والغرض منه وما إذا كانت هناك                 
 ).٥املادة (وينبغي أال ميس التقييد جوهر أي حق مكفول . إمكانية لتحقيق هذا الغرض بوسائل أقل تقييداً
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 ٥املادة 

 هنا غري معترف هبا يف العهد أو أهنا معترف هبا بدرجة أدىنحظر تقييد حقوق اإلنسان األساسية بذريعة أ

، من دستور مجهورية    ١٢٤ من املادة    ٢، وأحكام الفقرة    ١٦ من املادة    ٢ و ١تـنص أحكـام الفقرتني       -٢٥
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية        ٥يوغسـالفيا االحتاديـة على ضمان االمتثال للمادة         

 وقد أعلنت مجهورية يوغسالفيا االحتادية صراحة أهنا ستفي حبسن نية بااللتزامات الناشئة عن املعاهدات .والثقافية
الدولـية اليت هي طرٌف فيها، وأن هذه املعاهدات الدولية، مبا فيها قواعد القانون الدويل املقبولة عموماً، تشكل                  

 .)١٦املادة (جزءاً ال يتجزأ من النظام القانوين الداخلي 

وتبـّت احملكمـة الدسـتورية االحتادية يف أمر تطابق القوانني واللوائح األخرى ال مع دستور مجهورية                  -٢٦
 ١٢٤املادة (يوغسـالفيا االحتاديـة فحسب بل ومع املعاهدات الدولية اليت متت املصادقة عليها ومت نشرها أيضاً     

 .دات الدولية بقوة شرعية أقوى من القوانني، وهبذه الطريقة ُيعترف للمعاه)٢، الفقرة الفرعية ١الفقرة 

ويـنص ميثاق حقوق اإلنسان واألقليات واحلريات املدنية على أنه ال جيوز فرض أي قيود على حقوق                  -٢٧
اإلنسان واألقليات اليت تضمنها القواعد املقبولة عموماً يف القانون الدويل، واملعاهدات الدولية السارية املفعول يف               

 والقوانني وغريها والتشريعات السارية املفعول بذريعة أهنا ليست مضمونة يف ميثاق حقوق اإلنسان              دولة االحتاد 
 ).٨املادة (واألقليات واحلريات املدنية أو أهنا مضمونة بدرجة أدىن 

 ٦املادة 

واة بني   بشأن املسا  ١٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      : تشمل الصكوك الدولية املُصدق عليها ما يلي       -٢٨
، اتفاقية احلفاظ على احلقوق     )١٩٢٤(العمـال الوطنـيني واألجانب فيما يتعلق بالتعويض عن إصابات العمل            

، اتفاقية سياسة )١٩٥٧ (١٠٥، اتفاقية إلغاء العمل القسري، رقم )١٩٣٥ (٤٨التقاعدية للعمال املهاجرين رقم 
، االتفاقية  )١٩٥٨ (١١١، رقم   )يف االستخدام واملهنة  (، االتفاقية املتعلقة بالتمييز     )١٩٦٤ (١٢٢العمالـة رقم    

الدولـية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، و الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع                
 .أشكال التمييز ضد املرأة

  حرية العمل واحلق يف العمالة بشروط متساوية-ألف 

برمتها ) يف االستخدام واملهنة  ( بشأن التمييز    ١١١مة العمل الدولية رقم     لقد أُدرجت أحكام اتفاقية منظ     -٢٩
ويضمن دستور مجهورية يوغسالفيا االحتادية ودستور مجهورية صربيا احلق يف العمل           . يف القـانون اليوغسـاليف    

رية يف اختيار وحرية العمل، أي احل  . والقيام بأنشطة اقتصادية وحرية اختيار املهنة والعمل يف ظل ظروف متكافئة          
العمل بشروط متساوية، فضالً عن أن محاية العمال من كل أشكال التمييز مضمونة ومطبقة على الصعيد العملي                 

، وقانون  )٢٩/٩٦اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغسالفيا االحتادية، العدد       (مبوجب قانون عالقات العمل األساسية      
، وقانون العمل   )٧٣/٢٠٠١ و ٧٠/٢٠٠١ورية صربيا، العددان    اجلريدة الرمسية جلمه  (العمـل جلمهورية صربيا     
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 ،٧٣/٩٢،  ٢٢/٩٢اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، األعداد      (وممارسـة حقوق األشخاص العاطلني عن العمل        
٢٩/٢٠٠١، ٤٦/٩٨، ٥٢/٩٦، ٣٤/٩٤، ٦٧/٩٣، ٨٢/٩٢.( 

 دائرة تفتيش العمل اليت تأسست يف وتقوم باإلشراف على تنفيذ لوائح اجلمهورية يف جمال عالقات العمل     -٣٠
ومل يكن اإلشراف على تنفيذ القانون االحتادي بشأن عالقات العمل          . وزارة العمـل والعمالة يف مجهورية صربيا      

األساسـية مـنظماً عـلى املستوى االحتادي، وكان يتم تنفيذه من ناحية عملية من جانب دائرة تفتيش العمل                   
اليت أُدرجت فيها أحكام القانون     (نفيذ لوائح عالقات العمل يف اجلمهورية       جبمهوريـة صـربيا عن طريق رصد ت       

 ).االحتادي لعالقات العمل األساسية

كما ). ٤٠املادة (ويضمن ميثاق حقوق اإلنسان واألقليات واحلريات املدنية احلق يف العمل وفقاً للقانون  -٣١
ألعضاء بإجياد الظروف اليت ميكن لكل فرد فيها كسب         يـنص يف أحكام املادة املشار إليها على أن تقوم الدول ا           

رزقه من عمله اخلاص، وأن كل فرد يتمتع حبق االختيار احلر للعمل، وظروف العمل العادلة واملناسبة، وعلى وجه 
غري أنه على خالف دستور مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، ال . اخلصوص األجور العادلة لقاء العمل الذي يقوم به

 . الدستور على الظروف اليت جيوز أن تتوقف فيها عالقة العمل رغم إرادة الفرد العاملينص

  املساواة بني اجلنسني-باء 

تشري البيانات اليت جتسد تنفيذ مبدأ املساواة بني اجلنسني إىل أن النسبة املئوية من النساء من أصل جمموع عدد                    -٣٢
 على ٤١,٥٥وبلغت النسبة املئوية يف املتوسط .  أعلى بصورة طفيفة كانت٢٠٠٢ إىل  ١٩٩٢العـاملني يف الفترة من      

 . يف املائة٨، بنسبة ١٩٩٢ باملقارنة مع عام ٢٠٠٢مدى األحد عشر عاماً املاضية، وارتفعت يف عام 

ة  يف املائة من العدد اإلمجايل للعاطلني عن العمل يف الفتر          ٥٥,٤٥وبلغ عدد النساء غري العامالت يف املتوسط         -٣٣
ويف الوقت نفسه، بلغ متوسط النسبة املئوية للنساء الاليت يبدأن العمل عن طريق مكتب سوق      . ٢٠٠٢ إىل   ١٩٩٢من  

أما اجتاهات العمالة، وإبرام عقود العمل، استناداً إىل سجالت مكتب سوق العمل وتلك املتصلة .  يف املائة٥٢,٣العمل 
نساء، وأن النسبة املئوية من النساء الاليت يبحثن عن عمل من خالل مكتب             بالبطالة، فتشري إىل أنه مثة زيادة يف عدد ال        

وبالتايل فإنه وفقاً للبيانات اإلحصائية، تبلغ النسبة املئوية من النساء الاليت خترجن . سـوق العمل ازدادت زيادة مطردة   
 يف ٥٨,٢هادة ثانوية أو جامعية من اجلامعات من أصل العدد اإلمجايل لألشخاص العاطلني عن العمل والذين حيملون ش

 يف املائة من النساء العاطالت عن العمل يبحثن عن العمل لفترة تزيد على سنتني، وكانت هذه                 ٥٧وكانـت   . املائـة 
 . يف املائة٥٠النسبة املئوية أدىن بقليل بالنسبة للرجال العاطلني عن العمل حيث كانت تبلغ 

 أطول يف البحث عن عمل باملقارنة مع الرجل، وتشكل نسبة مئوية            وتقضي املرأة على وجه العموم وقتاً      -٣٤
وُيفسر ذلك باألمناط الثقافية ووضع املرأة يف       . أكـرب مـن العاطلني عن العمل من كافة مستويات التعليم تقريباً           
نب النساء ومن مؤشرات اختيار املهن من جا. اجملتمع، وباختيار املهن اليت يقل الطلب عليها يف سوق العمل أيضاً  

 .أهنن كن جيدن وظائف أكثر من الرجال يف جمال التعليم وصناعة النسيج والثقافة والصحة

ويعـود ارتفاع النسبة املئوية إىل حد ما من النساء من أصل جمموع عدد األشخاص الذين يبحثون عن                   -٣٥
حث عن فرص العمل، وذلك     عمل عن طريق مكتب سوق العمل إىل قلة اجلهد الشخصي الذي تبذله املرأة يف الب              
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ومع أن مكتب سوق العمل . نتيجة العوامل االجتماعية االقتصادية، وإىل األنشطة اليت يقوم هبا مكتب سوق العمل
مل تكن لديه على وجه العموم برامج خاصة أو حوافز مالية إضافية من أجل توظيف املرأة، فإن مشاركة املرأة يف                    

 .مشاركة الرجلبرامج حمددة كانت أشد كثافة من 

. ويـتم تقييد احلق يف العمل من حيث االحترام املستمر ملبدأ املساواة بني اجلنسني على الصعيد العملي                 -٣٦
وينطبق ذلك بصورة خاصة على اإلمكانية القانونية املمنوحة لصاحب العمل يف اختيار وتوظيف الشخص الذي               

على الرغم من تساوي الرجل واملرأة مساواة تامة من الناحية          و. تنطـبق عليه معايريه اخلاصة فيما يتعلق بالعمالة       
، بغض النظر عن اجلنس، فإن ذلك ال يطّبق         )مبوجب القانون واللوائح األخرى واالتفاقات اجلماعية إخل      (القانونية  

أ ويف هذا اإلطار أظهرت املمارسات أن بعض أصحاب العمل ال ميتثلون كلياً ملبد            . عـلى صـعيد املمارسة دوماً     
املساواة بني اجلنسي، وال سيما فيما يتعلق بالقيود املتعلقة بالسّن يف املهن اليت متارسها املرأة عادة، إضافة إىل احلق 

 .يف إجازة األمومة أو رعاية الطفل

  احترام مبدأ عدم التمييز يف االستخدام-جيم 

 أن األمثلة العملية تبّين، فيما يتعلق بالقومية أو         إذا مـا نظـرنا إىل احترام مبدأ املساواة يف االستخدام، لالحظنا            -٣٧
العرق أو اللغة أو الدين أو املعتقد السياسي أو غريه من املعتقدات، أو التعليم أو األصل االجتماعي أو الثروة أو أي وضع                      

 .ذا األساسشخصي آخر، أن هذا املبدأ ُيحترم باستمرار، أي أنه ال يوجد أي متييز يف ممارسة حقوق العمل على ه

وعلى الرغم من أن اللوائح العامة املطبقة يف مكتب سوق العمل تنص على توفري حوافز الستخدام املعوقني تبلغ                   -٣٨
ضعف احلوافز املوفّرة الستخدام سائر األشخاص العاطلني عن العمل، أي أن املعوقني يشكلون فئة ذات وضع متميز فيما                  

 . ال يعتربون هذه التدابري حافزاً كافياً ويتمنَّعون عن استخدام املعوقنييتعلق باالستخدام، فإن أصحاب العمل

وقد أعدت وزارة العمل والعمالة يف مجهورية صربيا مشروع قانون لتأمني االستخدام والبطالة، يهدف               -٣٩
. ة يف القوانني األوروبيةإىل تنظيم هذين اجملالني وفقاً لالتفاقيات الدولية وتوصيات االحتاد األورويب واملمارسة احلالي

وينص مشروع القانون على مبدأ اخليار احلر، وتساوي الفرص يف الوصول إىل العمالة واملعاملة اليت يتم منح أي                  
شـخص يبحـث عن العمل فرص وصول متكافئة إىل الوظائف ومعاملته معاملة متساوية مع الغري يف إجراءات                  

أو اجلنس أو القومية أو الدين أو املعتقد السياسي أو غريه من            االسـتخدام بغـض الـنظر عن العرق أو اللون           
املعـتقدات، أو الوضـع االجتماعي أو األصل أو الثروة أو الوضع الزوجي أو العائلي، أو السّن أو العضوية يف                    
نقابـات العمـال أو الرابطات أو املنظمات السياسية، والوضع الصحي، شرط أن يفي مبتطلبات العمل، أو أية                  

روط أخرى قد تشكل أساساً للتمييز، أي املعاملة غري املتكافئة لألشخاص الذين توجد بينهم أوجه اختالف ال                 ش
تأثري هلا على أداء املهام اليت يتطلبها العمل، وباملثل فإن مشروع القانون ينص على دفع تعويض جزائي من جانب    

 .صاحب العمل إذا ما رفض إبرام عقد عمل بسبب التمييز

ويتم إعداد مشروع قانون بشأن استخدام املعوقني هبدف إدماجهم إدماجاً كلياً يف سوق العمل، وذلك                -٤٠
استناداً إىل مفهوم احلق أو التحّول يف معاملة حاالت العجز من الناحية الطبية إىل منطلق حقوق اإلنسان يف تلك                   

ستخدام ويف العمل، وحظر التمييز ضد املعوقني       وسينص القانون على توفري محاية خاصة للمعوقني يف اال        . املعاملة
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وميكن . يف االستخدام وتكييف أمكنة العمل مع احتياجات املعوقني وااللتزام باستخدام املعوقني يف كافة الشركات
للمعوقني الوصول، يف ظل ظروف متكافئة، إىل مجيع أنواع العمل وكافة أشكال التدريب على العمل، شرط أن                 

وباملثل فإنه يتم إشراك املعوقني يف برامج االستخدام        . ن عـلى االضطالع باألعمال ذات الصلة      يكونـوا قـادري   
والتدريـب مـن خـالل اإلدمـاج يف املقام األول، أي إىل جانب األشخاص القادرين على العمل، وإذا تعذّر                    

قني على العمل   اسـتخدامهم يف سـوق العمـل املفتوحة فإهنم ُيستخدمون يف الشركات من أجل تدريب املعو               
 .واستخدامهم

 من قانون التخطيط املادي، يفوَّض وزير ختطيط        ٧٢ من املادة    ١ من الفقرة    ٢وعمـالً بالفقرة الفرعية      -٤١
املـدن بسـلطة حتديد شروط ختطيط وتصميم املرافق حبيث يتحرك فيها األطفال واملسنون واملعاقون واملعوقون                

وقد وضع الوزير بناء على هذه      . سنني واملعاقني واملعوقني جسدياً بأمان    جسـدياً فيما يتعلق بتحرك األطفال وامل      
 ).١٨/١٩٩٧اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد (السلطات، القواعد اليت تنظم هذه الشروط 

أمـا مسـألة وصول األشخاص املعوقني جسدياً إىل األمكنة واملواقع واملرافق فينبغي معاجلتها يف قانون                 -٤٢
طيط املادي وختطيط املستوطنات وقانون بناء املرافق، لكن األحكام اليت تتناول هذه املسائل يف هذين القانونني التخ

 .قليلة وغري كافية

بتنفيذ مشروع حتت عنوان    " اهليئة الدولية ملساعدة املعوقني   "وقـد شـرعت املنظمة اإلنسانية الفرنسية         -٤٣
ومت حتديد املشاكل التالية    . ع دراسة أُخذت منها البيانات الواردة أدناه      ومتّخضت عن املشرو  ". املعوقون وبيئتهم "

 :ضمن إطار هذا املشروع

قلة وحمدودية مشاركة املعوقني يف األنشطة واختاذ القرارات يف كافة جماالت احلياة االجتماعية،              -
 وال سيما تلك اليت تعنيهم وهتمهم؛

من األطفال املعوقني من األنشطة املدرسية أو حصرهم يف ويف ميدان التعليم، يتم استبعاد العديد     -
 مؤسسات ال تزودهم باإلمكانات األمثل لالندماج الطبيعي يف اجملتمع؛

 ويف جمال العمالة، يفوق معدل املعوقني العاطلني عن العمل أية فئة أخرى بكثري؛ -

وافر وسائط النقل واملؤسسات ويتم استبعاد عدد كبري من املعوقني من احلياة العامة بسبب عدم ت -
 العامة والصحية والثقافية والدينية والرياضية وغريهم؛

 وُيعّد تكييف أمكنة السكن مكلفاً ويعجز عدد كبري من املعوقني عن حتمل تكاليفه؛ - 

ويواجه عدد كبري من املعوقني مصاعب واضحة من قبيل املشكالت االقتصادية، بدءاً من الدعم               -
 .األساسي
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 ١دول اجل

 )بالنسب املئوية(وضع عمل اجمليبني على االستقصاء من املعوقني 

 األشخاص احلاصلون على دعم ٣٥
  الذين ُيستخَدمون يف ورشة حممية-األشخاص العاملون  ١
  الذين ُيستخَدمون يف شركة عامة أو خاصة-األشخاص العاملون  ١
 .غري حكومية أو رابطة معوقني إخل الذين ُيستخَدمون يف منظمة -األشخاص العاملون  ١٠
 األشخاص العاملون حلساهبم اخلاص ١
 األشخاص املتقاعدون ٣٦
  األشخاص الذين ال يبحثون عن عمل-العاطلون عن العمل  ٧
  املسجَّلون لدى مركز التشغيل-العاطلون عن العمل  ٦
 حاالت أخرى ٣

 يف املائة أنّ التكيف اجلسدي يف العمل ٣٣ني، تعترب نسبة ومن أصل ذلك العدد الضئيل من املعوقني العامل -٤٤
 يف املائة فقط تعترب العمل مالئماً الحتياجاهتا فيما يتعلق ببدء ساعات العمل             ٤٠يـّتفق وحاجاهتم، ولكن نسبة      
 .وطول فترته وجماله والتوقف عنه

فنصف اجمليبني . ة على السكان عموماًوتوازي املؤهالت التعليمية للمعوقني يف مجهورية صربيا تلك املنطبق -٤٥
 يف املائة منهم التعليم االبتدائي      ٤٩عـلى االستقصاء مل حيصل على تعليم من أي نوع كان، ومل تستكمل نسبة               

 يف املائة من اجمليبني     ٦وكما هو الوضع بالنسبة للسكان عموماً، فإن        . والثانوي، وأمت ثلثهم التعليم الثانوي كلياً     
وفيما .  يف املائة من اجمليبني خترَّجوا من مدارس متخصصة        ١١يم أعلى أو تعليم عاٍل، يف حني أن         حصلوا على تعل  

 يف املائة فقط إن هذه املؤسسات ليست متاحة هلم، وذلك         ١٥يتعلق بسبل الوصول إىل املؤسسات التعليمية، قال        
 .بسبب مشكالهتم الصحية على وجه العموم

 اخلدمات واملرافق العامة عن وضع ال يبعث على الرضا، مما يؤثر على             وكشف حتليل لسبل الوصول إىل     -٤٦
وُتعد وسائط النقل العامة غري متاحة ملا يصل . نوعية حياة األشخاص املصابني بإعاقات حركية يف أنشطتهم اليومية

ئة وكذلك اخلدمات العامة  يف املا٣٧ يف املائة، واهلواتف العامة ل    ٥٣ يف املائـة مـن اجمليبني، واملتاجر ل            ٥٢إىل    
ويصبح هذا  .  يف املائة منهم   ٣٥أو خدمات إدارة املدن أو البلدات أو الشرطة ل            /األخـرى، كخدمات الربيد و    

الوضع أسوأ فيما يتعلق باملؤسسات اليت توفر نوعية حياة أفضل عن طريق الترفيه، إذ ال يستطيع الدخول إىل دور       
 يف ١٢ يف املائة بالنسبة للمكتبات، و١٧شخاص الذين يعانون من إعاقات حركية، و يف املائة من األ  ٢٠السينما سوى   

 .)٣( يف املائة للنوادي الرياضية١١املائة للمسارح و

ويف جمـال عملـية اإلصـالحات لقطاع احلماية االجتماعية والدعم املقدم لتوفري اخلدمات البديلة غري                 -٤٧
.  الحتياجات املعوقني  ٢٠٠٢ة جلمهورية صربيا اهتماماً خاصاً عام       املؤسسية، كرست وزارة الشؤون االجتماعي    

وباإلضافة إىل اإلصالحات القانونية، قدمت الوزارة الدعم لتعزيز عمل الرابطات واملنظمات اليت تضم األشخاص              
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ن مباراة ومت هلذا الغرض اإلعالن ع  . املعوقـني، مع إعطاء أولوية خاصة للرابطات واملنظمات على املستوى احمللي          
 لتمويل الربامج واألنشطة املوجَّهة وجهة معاجلة املشاكل امللموسة املتصلة بالرعاية       ٢٠٠٢مايو  /مفـتوحة يف أيار   

 مشروعاً مت   ١٢٢ومن أصل العروض اليت مت تقدميها، قَِبلت الوزارة متويل          . الـنهارية ومحالت أو برامج اإلدماج     
 . دينارا٢٥ً ٣٧٦ ٨٥٠ختصيص املوارد الالزمة هلا بقيمة 

ووفقاً لقانون ترتيبات األجرة املخفضة يف وسائل نقل الركاب العامة للعميان واملعوقني جسدياً، تعوض               -٤٨
الوزارة األجور اخلاصة بوسائط النقل من خالل احلسابات اجلارية لوسائط النقل الربية والسكك احلديدية واملائية               

 دينار هلذه األغراض يف     ٤ ٧٠٠ ٠٠٠وقد خصص مبلغ    ). مرافقه رحالت يف السنة للشخص املعاق و      ٦(واجلوية  
كما مت متويل عمل مقدمي اخلدمات االستشارية وجزء من التكاليف املادية لعشر      . ٢٠٠٢عشـرة أشهر من عام      
 .٢٠٠٢ دينار عام ٦ ٥٣٠ ٠٠٠مببلغ قدره ) مجعيات ومنظمات للمعوقني(رابطات يف اجلمهورية 

 رابطة ومنظمة   ٢٣٠ دينار لشراء حواسيب حتتاجها      ١١ ١٥٠ ٠٠٠ قدره   ومت ختصـيص مـبلغ إمجايل      -٤٩
 .٢٠٠٢للمعوقني يف مجهورية صربيا عام 

  حظر العمل القسري-دال 

وتنص املادة . حرية العمل هي أحد احلقوق اليت يكفلها الدستور وتنظّمها املعايري اليت حتدد احلق يف العمل -٥٠
وباملثل، ال جيوز أن يتعرض     . االحتادية على االختيار احلر للمهنة والعمل      مـن دسـتور مجهورية يوغوسالفيا        ٥٤

األشخاص العاملون إلهناء عقود عملهم ضد إرادهتم إال مبوجب شروط حمددة وبالطريقة اليت ينص عليها القانون                
كما ترد  . ي من هذه املادة على وجه التحديد العمل القسر        ٣وحتظر الفقرة   . وتـنص عليها االتفاقات اجلماعية    

 .أحكام مشاهبة هلا يف دستور مجهورية صربيا

، )٢، الفقرة   ٤٠املادة  (ويضـمن ميثاق حقوق اإلنسان واألقليات واحلريات املدنية حرية اختيار العمل             -٥١
 . ولكنه ال يتضمن أي مادة صرحية حتظر العمل القسري

مل، نتيجة لاللتزامات اليت تتحملها البالد واليت وتعترب األحكام املتعلقة حبظر العمل القسري، أي حرية الع -٥٢
تستند، باإلضافة إىل وثائق األمم املتحدة ذات الصلة، إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة بالعمل اجلربي رقم            

 ١٠٥قم  حيث إن اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة بإلغاء العمل اجلربي ر          (اليت متت املصادقة عليها     ) ١٩٣٠(٢٩
، ٣٥وتوصية منظمة العمل الدولية املتعلقة باإلكراه غري املباشر على العمل رقم            ) )٤( تصـدِّق عليها صربيا بعد     مل

وتعود التزامات معينة أخرى إىل     . ٣٦والئحـة منظمة العمل الدولية بشأن التوصية املتعلقة بالعمل اجلربي رقم            
 . التعبئة تدرجيياً بشأن إهناء٤٦توصية منظمة العمل الدولية رقم 

ويف ضوء الوثائق الدولية السالفة الذكر ميكن للمرء أن حيلل مجلة املعايري اليت يعتمد عليها قانون عالقات  -٥٣
العمل األساسية الذي ينظم الطريقة اليت تقام هبا عالقات العمل، وتعريف عالقة العمل، وإمكانية توظيف شخص            

 واإلجازات املمنوحة للعاملني، وطول ساعات العمل واحلاالت اليت         عـامل من قبل صاحب عمل آخر، والعطل       
 .ميكن فيها تطبيق العمل اإلضايف وإعادة ترتيب ساعات العمل
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وال يتضمن تعريف عالقة العمل حبد ذاته أحكاماً صرحية عن الطبيعة الطوعية لعالقات العمل، لكنه يستند  -٥٤
ة ذات الصلة، أي فكرة عالقة العمل التعاقدي اليت مت إرساؤها           يف ذلـك بصورة واضحة إىل األحكام الدستوري       

 .مبوجب القانون املذكور

لتطبيق ساعات عمل ) اختيارية( من قانون عالقات العمل األساسية إمكانية ٢٠ من املادة ١وتتيح الفقرة  -٥٥
ق اجلماعي، يف حتني مت     مبوجب شروط حيددها القانون، كاالتفا    ) العمل اإلضايف (تـزيد على العمل بدوام كامل       

 على ٢وتنص الفقرة . أيضاً) مبا ال يزيد على عشر ساعات أسبوعياً(حتديد فترة العمل اإلضايف األسبوعية القصوى 
يف حالة الكوارث   (أنـه يف احلاالت االستثنائية ميكن أن يضطر أي شخص عامل للعمل ساعات أطول من ذلك                 

وينّص هذا القانون على حتديد الوقت الدقيق الذي        ). ا قانون اجلمهورية  الطبيعية وغريها من احلاالت اليت حيدده     
باختاذ ) املدير(ويف كل حالة لوحدها، يلزم صاحب العمل        . يـتم فيه تطبيق العمل اإلضايف وعدد ساعات العمل        

العمل اإلضايف  وخيضع عدم احترام املعايري اخلاصة ب     ). ٢٠ من املادة    ٣الفقرة  (قرار بالبدء بتطبيق العمل اإلضايف      
وحيق للعامل أن يتقاضى    ). ُيضطر فيها صاحب العمل، أي الشخص املسؤول لدفع غرامة        (للعقوبة بوصفه خمالفة    

 .زيادة يف األجور لقاء هذا العمل، كما ينص عليه قانون اجلمهورية، أو االتفاقات اجلماعية أو عقد العمل

 مل يتم حتديدها مبزيد من التفاصيل، ولو أنّ القانون يعّرف وبالنظر إىل طبيعة ساعات العمل اخلاصة، واليت -٥٦
الشروط اليت ميكن يف إطارها اعتبارها ساعات عمل، من املمكن إعادة ترتيب ساعات العمل يف بعض القطاعات                 

من خالل النص على ساعات أطول من ساعات العمل الكاملة خالل           ) اهلندسة املدنية والزراعة وخدمات الطعام    (
ن السنة وساعات عمل أقصر أو أقل خالل اجلزء الثاين، مع التأكد من أن جمموع ساعات العمل املتراكمة                  جزء م 

اليت يضطلع هبا العامل يف كامل هذه الفترة ال يزيد يف املتوسط على إمجايل ساعات العمل املطلوبة منه على مدى                    
ن هذا القانون، وكذلك يف األحكام ذات الصلة         م ٢٣ويتم تنظيم إعادة الترتيب هذه مبوجب املادة        . السنة كلها 

 .يف قوانني اجلمهورية ذات الصلة بالعمل

وتشكل فئات املخالفات   . ومت الـنص عـلى احلماية من العمل اجلربي أيضاً بأحكام وردت يف القوانني اجلنائية               -٥٧
واملثال على ذلك أن املادة     . ئية للجمهورية اجلنائية املرتكبة يف سياق عالقات العمل موضوع لوائح واردة يف القوانني اجلنا           

 من القانون اجلنائي جلمهورية صربيا تعترب انتهاك احلقوق املتصلة بالعمل فعالً إجرامياً، وإن مت ذلك كجزء من ترتيب                   ٨٦
وتـنص هذه املادة على أن أي شخص ال ميتثل عن سابق تصور وتصميم للقوانني، وسائر اللوائح واالتفاقات                  . شـامل 

 .ماعية وغريها من القوانني العامة ذات الصلة بالعمل يتعّرض لدفع الغرامة أو للسجن لفترة تصل إىل سنةاجل

  حق األجنيب يف العمل-هاء 

 من قانون املبادئ األساسية لعالقات العمل على أنه جيوز للمواطنني األجانب وعدميي اجلنسية           ٨تـنص املادة     -٥٨
 . من هذا القانون، أي نفس الشروط اليت تنطبق على مواطين هذا البلد٧املادة العمل بالشروط اليت تنص عليها 

 . ٤٣ و٩٧ و٤٨ و١٩وقد وقعت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم  -٥٩

ية اجلريدة الرمسية للجمهورية االحتاد   (ويـنص قـانون شروط إبرام عقود العمل مع املواطنني األجانب             -٦٠
 واجلريدة الرمسية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية، األعداد       ٦٤/٨٩ و ١١/٧٨االشتراكية اليوغوسالفية، العددان    
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على أنه جيوز ألي مواطن أجنيب إبرام عقد عمل يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية             ) ٢٨/٩٦ و ٢٤/٩٤ و ٤٢/٩٢
قد ُمنح املوافقة على إبرام عقد عمل من جانب وكالة          إذا متت املوافقة على منحه حق اإلقامة الدائمة، وإذا كان           

وينص القانون على احلاالت اليت جيوز فيها ملواطن أجنيب         ). ٢املادة  (مجهورية صربيا املسؤولة عن شؤون العمالة       
ومت، لدى . وجيوز لصاحب العمل أن ينشئ مواقع عمل للمواطنني األجانب. العمل دون اإلعالن عن مسابقة عامة

د هذا القانون، إيالء املراعاة الواجبة للقواعد الدولية ذات الصلة يف هذا اجملال كما هو احلال بالنسبة للمبدأ                  اعتما
الرئيسـي ملعاملـة األجانب بتساٍو مع اليد العاملة احمللية، أي عدم التمييز ضدهم، وأن التجديد، أي إبرام عدة                   

جتماعي مع دول أخرى جيري حالياً وسيمكن مبوجبه للمواطن اتفاقات ثنائية، أو ما بني الدول، بشأن الضمان اال
وبالتايل فإنه ميكن حتقيق    . األجنيب أن يكون على قدم املساواة مع مواطين هذا البلد يف جمال التأمينات االجتماعية             
 .حرية تنقل وإقامة اليد العاملة األجنبية إىل حد كبري يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية

 ٧املادة 

 الصكوك الدولية اليت صادقت عليها صربيا واجلبل األسود )أ( 

اتفاقية الراحة األسبوعية   : تشمل صكوك العمل الدولية اليت صادقت عليها صربيا واجلبل األسود ما يلي            -٦١
رقم ) مراجعة) (النساء(؛ اتفاقية العمل ليالً     )١٩٤٧(٨١؛ اتفاقية تفتيش العمل رقم      )١٩٢١(١٤رقم  ) الصناعة(

؛ اتفاقية املساواة يف األجور رقم )١٩٤٨ (٩٠رقم ) املنقحة) (الصناعة(؛ اتفاقية عمل األحداث ليالً )١٩٤٨(٨٩
) الزراعة(؛ اتفاقية تفتيش العمل )١٩٥٧(١٠٦، رقم )التجارة واملكاتب(؛ اتفاقية الراحة األسبوعية )١٩٥١(١٠٠
؛ اتفاقية اإلجازة املدفوعة األجر     )١٩٧٠(١٣١م  ؛ اتفاقية حتديد املستويات الدنيا لألجور رق      )١٩٦٩(١٢٩رقم  

؛ اتفاقية السالمة   )١٩٧٤(١٤٠؛ اتفاقية اإلجازة الدراسية املدفوعة األجر رقم        )١٩٧٠(١٣٢رقـم   ) املـنقحة (
 ).١٩٨١ (١٥٥والصحة املهنيتني رقم 

 األجور، والتعويضات عن األجور واالستحقاقات األخرى )ب( 

 .لى أجور مناسبة يتم حتديدها وفقاً للقانون، أو لقانون عام أو لعقد عملحيق للشخص العامل احلصول ع -٦٢

 .وتكفل للشخص العامل أجور متساوية عن العمل املتساوي أو العمل ذي القيمة املكافئة -٦٣

 :وتتألّف أجور الشخص العامل مما يلي -٦٤

 ضيه يف العمل؛أجور ذلك الشخص العامل اليت يكسبها عن أداء العمل والوقت الذي مي - 

 زيادة األجور؛ - 

 التعويض عن األجور؛ - 

 .االستحقاقات األخرى املترتبة على العمل - 
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ال تعتـرب تكاليف رحالت العمل واالنتقال، وال املساعدة من صناديق الضمان، وال املكافآت املقدمة يف           -٦٥
 .اليوبيل وال مدفوعات إهناء اخلدمة أجوراً

 .بل يتم حتديدها بقانون عام أو يف عقد العمل. نون بشأن عناصر حتديد األجورال يوجد نص يف القا -٦٦

وفقـاً للوائح اليت كانت نافذة قبل أن يبدأ سريان مفعول قانون العمل، كانت األجور تتألف من قيمة                   -٦٧
وهلا العامل يف   الوجبات الساخنة اليت يتنا   (العمل، وأدائه، والوقت الذي يتم قضاؤه يف أدائه، وخمصصات الطعام           

 ).والعطلة ومكافآت العمل يف امليدان(موقع العمل واليت تقدم الشركة هلا اإلعانة 

: وحيـق للشخص العامل أن حيصل على زيادة يف أجوره وفقاً للقانون العام أو لعقد العمل لقاء ما يلي                   -٦٨
 .العمل يف نوباتالعمل اإلضايف؛ العمل أيام العطل أو يف غري أيام العمل؛ العمل الليلي؛ 

أما احلاالت األخرى اليت قد حيق فيها للشخص العامل احلصول على زيادة يف األجور فيمكن النص عليها  -٦٩
 .بقانون عام أو يف عقد عمل

تدفـع أجـور الشخص العامل عن الفترات اليت حيددها القانون العام أو عقد العمل على أساس مرة يف                -٧٠
 .الشهر على األقل

تدفع األجور إال نقداً، خال احلاالت اليت يتم فيها إبرام عقد عمل مع العاملني يف اخلدمة املرتلية واليت                  ال   -٧١
 .ميكن مبوجبها التعاقد على دفع جزء من األجور عينا

. وحيـق ألي شخص عامل احلصول على احلد األدىن من األجر لقاء األداء االعتيادي للعمل بدوام كامل        -٧٢
د األدىن لألجور باالتفاق بني حكومة مجهورية صربيا وممثل نقابات العمال ذي الصلة وممثل رابطة    ويتم حتديد احل  

وإذا مل يتم التوصل . أصحاب العمل ذات الصلة، ويتم تنظيم ذلك يف أراضي مجهورية صربيا وفقاً ألحكام القانون
عتباراً من يوم بدء املفاوضات، حتدد حكومة  من هذه املادة خالل فترة عشرة أيام ا٢إىل أي اتفاق مبوجب الفقرة 
 .صربيا احلد األدىن لألجور

تكاليف املعيشة، واالحتياجات املعيشية    : يتعني لدى حتديد احلد األدىن لألجور أخذ ما يلي بعني االعتبار           -٧٣
 العام للتنمية   واالجتماعية للشخص العامل وأسرته، ومعدل البطالة، وتقلّبات العمالة يف سوق العمل، واملستوى           

 .االقتصادية يف اجلمهورية

 . ويتم حتديد احلد األدىن لألجور على أساس ساعة العمل لفترة ال تقل عن ستة أشهر -٧٤

 :وحيق للشخص العامل أن حيصل على تعويضات عن األجور -٧٥

  يف املائة من األجور؛٦٥أثناء اإلجازات املرضية مبقدار  - 

بة مهنية أثناء العمل، والعطل، واأليام اليت ال يعمل فيها واإلجازة           عـند اإلصابة مبرض أو إصا      -
 .املدفوعة األجر مبقدار مائة يف املائة من األجور
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وجيوز ألي قانون عام أو عقد عمل أن حيدد احلاالت األخرى اليت حيق فيها للشخص العامل احلصول على  -٧٦
لتعويض عن تكاليف التنقل ورحالت العمل داخل       وحيق للشخص العامل احلصول على ا     . تعويـض عن األجور   

وحيق للشخص العامل احلصول على تعويض عن       . الـبالد مبـبلغ يتم حتديده بقانون عام أو من خالل عقد عمل            
 .ومت تنظيم هذا اجملال بالطريقة نفسها يف الفترة السابقة أيضاً. تكاليف رحالت العمل خارج البالد

 ساعات العمل احملدودة )ج( 

نـص دستور مجهورية يوغوسالفيا االحتادية على أنه حيق لألشخاص العاملني العمل على أساس ساعات                -٧٧
أو /عمـل حمدودة والتمتع براحة يومية وأسبوعية وعطلة مدفوعة األجر وعطلة غياب عن العمل وفقاً للقانون و                

 .وهذه احلقوق غري قابلة للتصرف ويتمتع هبا كل عامل. التفاق مجاعي

ينص القانون االحتادي بشأن املبادئ األساسية للعمل وقانون العمل يف مجهورية صربيا على أن ساعات               و -٧٨
وتعد فترة العمل بدوام    .  ساعة عمل األسبوعية عمالً بدوام كامل      ٤٠وتعترب ال     .  ساعة يف األسبوع   ٤٠العمل هي 

 .د أقصى ساعة يف األسبوع كح٣٥ عاماً من العمر ١٨كامل ألي شخص دون سن ال  

وحيق ألي شخص يعمل بدوام جزئي    . وميكن إبرام عقد عمل بدوام جزئي بشأن العمل الدائم أو املؤقت           -٧٩
 .احلصول على الضمان االجتماعي اإللزامي ومجيع حقوق العمل مبا يتناسب مع الوقت الذي ميضيه يف العمل

 عمل للجزء املتبقي من فترة      جيـوز ألي شخص يعمل بدوام جزئي لدى أي صاحب عمل أن يربم عقد              -٨٠
 .عمله مع صاحب عمل آخر وهبذا يتوصل إىل العمالة بدوام كامل

 ساعات العمل األقصر )د( 

حيث إنه ينص على أن أي شخص يعمل يف ظل   . يـنظم قـانون العمل موضوع ساعات العمل األقصر         -٨١
ون العام، وتعّد، بغض النظر عن      ظـروف صعبة ومكربة وغري صحية بصورة خاصة، نص عليها القانون أو القان            

األمان يف مكان العمل ومعدات احلماية الشخصية والتدابري املتعلقة بذلك، مليئة باملخاطر الصحية، يتعني تقصري               
 ١٠سـاعات العمـل مبا يتناسب مع أثر املخاطر الصحية على قدرة ذلك الشخص على العمل حبد أقصى قدره                  

 ).تعترب خماطرها زائدة عن احلدلألعمال اليت (ساعات يف األسبوع 

ويتمتع الشخص الذي يعمل ساعات . ويتم حتديد ساعات العمل األقصر بعد إجراء حتليل من ِقبل اخلرباء  -٨٢
 .أقصر بكافة احلقوق اليت يتمتع هبا لو كان يعمل بدوام كامل

 العمل اإلضايف  )ه( 

ل، ساعات أطول من ساعات العمل الكاملة جيوز أن يعمل الشخص العامل، بناء على طلب صاحب العم -٨٣
يف حاالت الظروف القاهرة، أو الزيادة املفاجئة يف حجم العمل أو يف احلاالت األخرى عندما يكون من الضروري 

وال جيوز أن يعمل الشخص العامل عمالً إضافياً        . استكمال عمل مل يكن خمططاً لـه ضمن فترة حمددة من الزمن          
 .  ساعة يف أية سنة تقوميية٢٤٠ يف اليوم أو أكثر من ألكثر من أربع ساعات
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 إعادة تنظيم ساعات العمل )و( 

جيـوز لصـاحب العمل أن يعيد تنظيم ساعات العمل إذا تطلبت ذلك طبيعة النشاط، وتنظيم العمل،                  -٨٤
مل ضمن فترة واالستفادة من وسائل العمل على حنو أفضل، واالستخدام األكثر كفاءة لوقت العمل واستكمال الع

 .حمددة من الزمن

ويـتعني أن تـتم إعادة تنظيم ساعات العمل بطريقة تضمن أال يزيد متوسط وقت العمل اإلمجايل ألي                   -٨٥
وحتظر إعادة تنظيم ساعات العمل ألي شخص . شخص عامل خالل أية سنة تقوميية على وقت العمل بدوام كامل

عمل أن يعيد تنظيم ساعات العمل للمرأة العاملة أثناء فترة          وال جيوز لصاحب ال   .  من العمر  ١٨عـامل دون سن     
 جسدية  -احلمـل وألحـد اآلباء العاملني الذي يرعون طفالً دون سن الثالثة من العمر أو طفالً يعاين من إعاقة نفسية                     

 .خطرية إال مبوافقة خطية من الشخص العامل

 العمل الليلي )ز( 

وإذا مت . ة العاشرة ليالً والسادسة صباحاً من اليوم التايل يعترب عمالً ليلياًكلّ عمل يتم القيام به بني الساع -٨٦
تنظيم العمل على أساس النوبات، سيتعني ضمان تبادل النوبات حبيث ال يعمل الشخص العامل بصورة متواصلة                

من أسبوع عمل   وال جيوز للشخص العامل أن يعمل ليالً لفترة أطول          . لـيالً لفترة تزيد على أسبوع عمل واحد       
 .واحد إال مبوافقته اخلطية

 العطل واإلجازات )ح( 

يكفل دستور مجهورية يوغوسالفيا االحتادية لألشخاص العاملني احلق يف الراحة األسبوعية وفقاً للقانون              -٨٧
ة راحة وقد نص قانون املبادئ األساسية لعالقات العمل على حق العامل بفتر    ). ٥٦املادة  (أو االتفاق اجلماعي    /و

وإذا كانت هناك ضرورة ألن يعمل الشخص العامل يوم عطلته األسبوعية،           .  ساعة على األقل   ٢٤أسبوعية تدوم   
وينص قانون العمل جلمهورية صربيا     ). ٢٨املادة  (فال بد أن ُيمنح يوم إجازة خالل األسبوع التايل عوضاً عنها            

اصلة على األقل، وإذا ما كانت هناك ضرورة  ساعة متو٢٤عـلى حق أي شخص عامل يف راحة أسبوعية تدوم           
 .ألن يعمل العامل يوم عطلته األسبوعية، فال بد من منحه إجازة يوم يف األسبوع التايل عوضاً عنها

وال ميكن، مبوجب   . وحيـق للشـخص العامل عالوة على الراحة األسبوعية التمتع بعطلة مدفوعة األجر             -٨٨
 يوم عمل على األقل، ١٨عمل، حرمان أي شخص عامل من احلق يف عطلة تدوم القانون بشأن املبادئ األساسية لل

ويتضمن قانون العمل يف مجهورية صربيا نصوصاً تفصيلية أخرى . وال جيوز للشخص العامل التنازل عن هذا احلق
ام عمل  بوجوب منح الشخص العامل الذي يبدأ العمل للمرة األوىل أو ينقطع عن العمل فترة تزيد على مخسة أي                 

وحيق للشخص العامل أن حيصل أثناء . أن يكتسب احلق يف عطلة مدفوعة األجر بعد ستة أشهر من العمل املتواصل
ومىت مل يتمكن . عطلته على تعويضات أجور باملبلغ الذي كان ليتقاضاه خالل الشهر الذي كان ميضي عطلته فيه        

 من جانب صاحب العمل، كان له احلق يف تعويض  الشخص العامل من اإلفادة من فرصة العطلة هذه بسبب خطأ
وال ينص القانون إال على فترة احلد األدىن للعطلة، ولكنه ال ينص على احلد األقصى . نقدي يساوي أجره الشهري

 يوم عمل من خالل تطبيق املعايري املنصوص عليها يف          ١٨وقد جرت العادة على أن تستغرق العطلة أكثر من          . هلا
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وعلى وجه العموم، يستفيد باألساس من العطل اليت        . تفاقات اجلماعية بشأن حتديد طول فترة العطلة      القانون واال 
 . يوم عمل العمال يف بداية حياهتم املهنية فقط، أي العمال الذين قضوا فترة أقصر يف اخلدمة١٨تدوم 

ل السنة التقوميية مع    وباإلضـافة إىل العطلـة السنوية، حيق للشخص العامل أن حيصل على إجازة خال              -٨٩
تعويض عن األجور يصل يف أقصاه إىل مخسة أيام عمل يف احلاالت اليت ينص عليها القانون، أو أي قانون عام أو                     

 يوماً كحد ٤٥ويف حالة حدوث انقطاع عن العمل ال ذنب فيه للشخص العامل ودام لفترة تصل إىل   . عقد عمل 
 يف املائة من األجر الذي كان       ٤٥قاضي تعويض عن األجر يبلغ      أقصـى يف أيـة سـنة تقوميية، فإنه حيق لـه ت           

وحيق للشخص العامل تقاضي تعويض عن األجر يساوي مبلغ األجر الذي كان            . سيتقاضـاه لـو أنه ظل يعمل      
وإذا عمل الشخص العامل يف يوم عطلة من        . سيتقاضاه لو أنه عمل خالل غيابه يف عطلة يوم من غري أيام العمل            

 .عمل حيق لـه تقاضي زيادة يف األجر عن ذلكغري أيام ال

 السالمة املهنية )ط( 

 وفقاً ألحكام   )٥(يضـمن دسـتور مجهورية يوغوسالفيا االحتادية للعاملني احلق يف محاية السالمة املهنية             -٩٠
 ). من الدستور٥٦ من املادة ٢الفقرة (القانون 

لعاملني التمتع بالسالمة املهنية، وذلك وفقاً      أنه حيق لألشخاص ا   "ويـنص دسـتور مجهورية صربيا على         -٩١
وباملثل، يقضي الدستور، يف إطار احلقوق والواجبات اليت تنص عليها ). ٣٨ من املادة ٢الفقرة " (ألحكام القانون
، بأن تقوم مجهورية صربيا بتنظيم اختاذ ما يلزم بشأن النظام اخلاص            ٧٢ من املادة    ١ من الفقرة    ٤الفقرة الفرعية   

 ".احلماية أثناء العمل"ادين مبي

وقد متت صياغة السياسات الوطنية للسالمة املهنية ومحاية الصحة وبيئة العمل هبدف تأمني السالمة العامة  -٩٢
وقد أُرسيت التدابري   . أثـناء العمل، وتطبيقها على مجيع قطاعات النشاط االقتصادي ومجيع العمال العاملني فيها            

كما سُتتخذ . ومت ضمان تنفيذ القوانني واللوائح من خالل نظام التفتيش اخلاص. اساتالالزمـة لتنفيذ هذه السي   
تدابري على مستوى الشركات، هتدف إىل ضمان أداء وظيفة السالمة املهنية من خالل تلبية أصحاب العمل لشروط 

 .معّينة والتعاون بني أصحاب العمل والعمال، أي ممثليهم يف الشركة ذات الصلة

تطبيق املعايري ذات الصلة باملخاطر اليت ينطوي عليها استعمال املواد          ) أ: (كفل احلماية اخلاصة ما يلي    وت -٩٣
تطبيق املعايري املتصلة باملخاطر اليت تنطوي عليها بعض ) ب(واآلالت اليت تشكل خطراً على احلياة؛ و) مواد العمل(

نوع األول من احلماية، على سبيل املثال، باحلماية من         ويتعلق ال . األنشـطة، كما يف أداء أنواع معينة من العمل        
استخدام املبيضات الرصاصية يف عمليات الصباغة والدباغة، والتسمم بالبرتين، واستخدام املواد والعوامل املسببة             

يف للسـرطان بسبب التعرض املهين لألسبستوس، واحلماية من اآلثار الضارة النامجة عن العمليات الكيميائية، مبا                
وينطوي هذا النوع من احلماية أيضاً على       . ذلـك احلماية من اآلالت واحلماية من املخاطر املهنية يف بيئة العمل           

كما أن احلماية تنطوي على احلماية االجتماعية بإنشاء . محايـة العمـال يف أمـاكن العمل ويتصل بطب العمل    
ا النوع اآلخر من احلماية فيتعلق حبماية البحارة        أم. خدمات اجتماعية إلجياد ظروف عمل ومعيشة مناسبة للعمل       

 .والصيادين، وظروف العمل يف الفنادق واملطاعم واملؤسسات املشاهبة
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 القوانني اليت تنظم السالمة املهنية )ي( 

احلماية :  اتفاقية يف جمال السالمة املهنية تنظم ثالثة ميادين١٧صادقت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية على  -٩٤
 .لتقنية، واحلماية اإلصحاحية والصحية، واحلماية االجتماعيةا

وينص قانون . وطبقاً للقوانني فإن احلق يف السالمة املهنية بطبيعته حق يكتسبه العاملون على أساس العمل -٩٥
متتع "على  ) ٢٩/٩٦اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية، العدد       (املـبادئ األساسـية لعالقات العمل       

 تتضمن املبادئ األساسية إلجياد     ٣٤ و ٣٣، يف حني أن أحكام املادتني       )٣املادة  " (العـامل حبـق السالمة املهنية     
صاحب العمل ُملَزم بضمان توفر الظروف الضرورية لتأمني السالمة         . "الظـروف الالزمة لسالمة العامل املهنية     

وصاحب العمل ملَزم   ). "٣٣، املادة   ١الفقرة  " (بالسالمة املهنية املهنـية وفقاً للقانون والتدابري واملعايري املتصلة        
بـإطالع العـامل عـلى مجيع املخاطر اليت تتهدد احلياة والصحة يف مكان العمل وحقوقه والتزاماته فيما يتعلق                   

 ).٤٤ املادة ١الفقرة " (بالسالمة املهنية وظروف العمل

، مع مراعاة األحكام    )٥٥/٩٦جلمهورية صربيا، العدد    اجلريدة الرمسية   (ويـنص قانون عالقات العمل       -٩٦
أنه ال جيوز أن يكلف سوى العامل الذي يفي،         "السابقة الذكر من قانون املبادئ األساسية لعالقات العمل، على          

إضـافة إىل الشروط اليت حيددها االتفاق اجلماعي، بشروط العمل فيما يتعلق بالصحة، والقدرة النفسية والسن                
 ).٧٣املادة " ( مكان عمل يتعرض فيه ملخاطر إضافية، كاإلصابة أو العدوى مبرض مهين أو أي مرض آخرللعمل يف

وقد مت تنظيم السالمة املهنية ألفراد      . وتندرج مجيع فئات العمال يف نظام محاية األمن والصحة يف العمل           -٩٧
 .ا مبوجب لوائح منفصلةاجليش اليوغوساليف واملدنيني العاملني يف خدمة اجليش يف يوغوسالفي

ووفقـاً للوائح السالفة الذكر، وألغراض محاية حياة وصحة العاملني، يتعّين على صاحب العمل ضمان                -٩٨
توفـر الشـروط الالزمة للسالمة املهنية، يف حني يتعّين على العامل من ناحية أخرى االمتثال للوائح يف ميدان                   

 .لى العمل وعلى صحته وحياتهالسالمة املهنية بغية احلفاظ على قدرته ع

والتقصـري يف تنفـيذ تدابري السالمة املهنية ومحاية الصحة من جانب صاحب العمل يعّرض هذا األخري                  -٩٩
العمل يف األماكن اليت تشكل خطراً " مفتشية العمل"وحتظر . للعقوبة بوصف ذلك جرمية جنائية أو اقتصادية ثانوية

 .ى أن اخلطر الذي يتهدده قد زالعلى حياة العامل وصحته إىل أن تر

حيكـم قـانون السالمة املهنية نظام السالمة يف مجهورية صربيا، باالستناد إىل أحكام دستور مجهورية                 -١٠٠
وينص . يوغوسالفيا االحتادية، ودستور مجهورية صربيا، وقانون املبادئ األساسية للعمل، وقانون عالقات العمل           

 :هذا القانون على ما يلي

 حقوق العمال وواجباهتم فيما يتعلق بتطبيق إجراءات السالمة املهنية؛ )أ( 

حقـوق وواجبات املؤسسات ومجيع أشكال العمل املنظم األخرى فيما يتعلق بضمان السالمة              )ب( 
ة إلقليم ويتم تنفيذ أحكام القانون أيضاً فيما يتعلق بالعمال الذين يتم توظيفهم يف هيئة إدارية، أو هيئة تابع. املهنية

 .يتمتع باالستقالل الذايت ويف احلكومة احمللية املستقلة ذاتياً ما مل ينص القانون على خالف ذلك
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 :وينظم قانون السالمة املهنية بتفصيل األمور التالية -١٠١

 احلق يف السالمة املهنية؛ )أ( 

 :ما يلي) تشمل(ضمان السالمة املهنية اليت تتطلب  )ب( 

ملسبقة أثناء أعمال البناء، وإقامة اهلياكل وإنتاج األدوات واملعدات، وإنتاج أدوات توفري احلماية ا -
 ومعدات السالمة الشخصية وإنتاج واستخدام املواد الضارة بالصحة؛

 إجراء فحوص واختبارات دورية؛ -

 وجود أماكن العمل املستوفية لشروط عمل خاصة؛ -

 ة؛تنظيم العمليات املتصلة بالسالمة املهني -

 تدريب العمال على أعمال السالمة؛ -

 اإلسعاف األويل وعمليات اإلنقاذ؛ -

 حفظ السجالت؛ -

 احلقوق والواجبات واملسؤوليات يف جمال توفري السالمة املهنية وتطبيقها؛ )ج( 

 اإلشراف؛ )د( 

 .األحكام اجلزائية  )ه( 

، هي ٢٠٠١يناير / كانون الثاين٢٣بيا قبل وكانت وزارة العمل وشؤون قدامى احملاربني يف مجهورية صر -١٠٢
، ومبوجب قانون   ٢٠٠١يناير  / كانون الثاين  ٢٤املسـؤولة عن هذا اجلانب من السالمة املهنية، يف حني أنه بعد             

 .تعديالت قانون الوزارات، أصبحت وزارة العمل والعمالة يف مجهورية صربيا مسؤولة عن هذا اجملال

 .الة دائرة تفتيش العمل ودائرة العمل بوصفهما وحدتني نظاميتني منفصلتنيوتشمل وزارة العمل والعم -١٠٣

ويقوم مفتشو العمل يف دائرة تفتيش العمل يف وزارة العمل والعمالة يف مجهورية صربيا برصد تنفيذ قانون  -١٠٤
 اخلاص وغري   عالقـات العمل، وقانون السالمة، وقانون الشركات التجارية وقانون أصحاب املشاريع يف القطاع            

 .ذلك من اللوائح يف جمال السالمة املهنية وعالقات العمل، واالتفاقات اجلماعية، والقوانني العامة وعقود العمل

وتقـدم مفتشـية العمل ضمن دائرة تفتيش العمل السالفة الذكر تقارير سنوية إىل الوكاالت االحتادية                 -١٠٥
ملهنية يف مجهورية صربيا واليت تقدم بدورها تقريراً موحداً عن هذا املختصة بشأن الوضع السائد يف جمال السالمة ا

 .املوضوع إىل منظمة العمل الدولية
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ومـن الناحية التنظيمية، كانت مفتشية العمل يف مجهورية صربيا جزءاً من دائرة تفتيش العمل يف وزارة              -١٠٦
 شعبة تفتيش العمل خبصوص السالمة املهنية        ومت تقسيمها إىل   ١٩٩٢العمل والعمالة يف مجهورية صربيا منذ عام        
 .وقسم تفتيش العمل خبصوص عالقات العمل

 مفتشاً من مفتشي العمل برصد تدابري السالمة املهنية يف أراضي مجهورية صربيا، يف حني               ١٦٧ويقـوم    -١٠٧
 . مفتشني برصد تنفيذ القانون اخلاص بعالقات العمل وقانون العمل١٠٦يقوم 

 عدد املفتشني يف أراضي مجهورية صربيا كافياً باملقارنة مع عدد مواقع الرصد وعدد األشخاص               وال يعترب  -١٠٨
وجتدر اإلشارة أيضاً إىل أن مفتشي العمل ليسوا جمهزين من الناحية التقنية       . الذيـن يعملون لدى أصحاب العمل     
 .للقيام بأعمال الرصد على حنو فعال

ا لتحسني ظروف العمل من خالل تطبيق تدابري السالمة املهنية وتنفيذ وتسعى دائرة التفتيش، بفضل عمله -١٠٩
 عمليـة إشراف سـنوياً ١٣ ٧٣٦ولتحقيق ذلك ُتجري الدائرة يف املتوسط . قانون السالمة املهنية وقانون العمل

اب ومبوجب قانون املشاريع وقانون أصح    .  عملية تفتيش تتصل بشروط منح التصاريح مبباشرة العمل        ٣٩ ٠٦٢و
املشاريع اخلواص، فإنه ال ميكن لصاحب عمل أن يباشر العمل قبل أن يثبت التفتيش املعين بالسالمة املهنية تطبيق                  

 . تلك التدابري يف املواقع واملنشآت واآلالت

 .وُيطالَب كل صاحب عمل بتعيني شخص أو دائرة للنهوض مبسؤولية االضطالع مبهام السالمة املهنية -١١٠

يف مجهورية صربيا مؤسسة تعليم عال مناظرة، وهي كلية السالمة املهنية، ُتِعد اخلرباء للعمل يف               وتوجد   -١١١
 .هذا امليدان

وتوخياً ملزيد حتسني احلالة يف جمال السالمة املهنية واعتماد معايري دولية وأوروبية يف هذا اجملال، صيغ عام  -١١٢
وسيكون النص متمشياً مع اتفاقات     . اية صحة العاملني   مشـروع قـانون جديد عن السالمة املهنية ومح         ٢٠٠٢

 .وتوصيات منظمة العمل الدولية وتوجيهات االحتاد األورويب

 .وخري دليل على األمهية اليت توليها حكومة مجهورية صربيا هلذا امليدان إنشاء جملس منفصل معين بالسالمة املهنية -١١٣

 جملس السالمة املهنية )ك( 

 جملس السالمة املهنية بصفته هيئة استشارية وطنية ٢٠٠١يوليه / متوز٣مة مجهورية صربيا يف أنشأت حكو -١١٤
احلكومة؛ أصحاب العمل؛ النقابات؛ املؤسسات التقنية والعلمية والتعليمية؛ رابطات السالمة : تتألف من ممثلني عن

اتيجية للسالمة املهنية على الصعيد الوطين؛ إعداد برنامج واستر: وتكمن املهمة األساسية للمجلس فيما يلي. املهنية
وتقدمي توصيات إىل احلكومة باعتماد تنظيمات السالمة املهنية على الصعيد الوطين على أساس التنظيمات الدولية               

 .يف هذا اجملال
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ة واملـبادئ األساسـية للـربنامج هي املبادئ الواردة يف اتفاقيات منظمة العمل الدولية واألمم املتحد                 -١١٥
 :والتوجيهات اإلطارية لالحتاد األورويب، مثل

 الوقاية األولية وتكنولوجيا السالمة؛ - 

 هتيئة ظروف العمل املثلى؛ - 

إدمـاج مجيع التدابري واألنشطة املتعلقة بالسالمة املهنية واحلماية الصحية واعتمادها يف مراحل              -
 ة؛العمل بوصفها جزءاً ال يتجزأ من سياسة األعمال التجاري

 الطابع الثالثي للربنامج؛ -

 التعاون بني أصحاب العمل والعاملني على قدم املساواة؛ -

 حق العاملني يف املشاركة يف صنع القرار يف جمال السالمة املهنية واحلماية الصحية؛ -

 حق العاملني يف احلصول على معلومات دقيقة يف حينها وحقهم يف الشفافية يف اختاذ القرار؛ -

 .مرار رصد وحتسني نظام السالمة املهنية واحلماية الصحيةاست -

واالحتاد منظمة غري   . كمـا يشـارك يف عمل جملس السالمة املهنية االحتاد اليوغوساليف للسالمة املهنية             -١١٦
حكومية حمايدة ال تستهدف الربح، أنشئت لتطوير أنشطة ترمي إىل النهوض بالسالمة املهنية وحتسني ظروف وبيئة 

 .ويشمل االحتاد ضمن أعضائه الرابطات واملشاريع التجارية واملؤسسات واألفراد. عملال

وتبـّين املعلومـات الواردة يف اجلداول أن عدد احلوادث، ال سيما احلوادث القاتلة، قد اخنفض اخنفاضاً        -١١٧
 حادثاً قاتالً، يف حني ١٥٦ ، جد١٩٩٢َّوخالل عام . شديداً ويعود ذلك بالتأكيد إىل تطبيق تدابري السالمة املهنية

وينبغي . ويسجَّل أكرب عدد من احلوادث القاتلة يف الصناعة والتعدين        . ٤٤ إىل   ١٩٩٧اخنفـض ذلك الرقم عام      
أو خالل السفر الرمسي ُيعترب /اإلشارة إىل أن كل حادث يتعرض له العامل خالل التنقل بني البيت وموقع العمل و

كثرية احلوادث اليت جتّد أثناء العمل هي يف الواقع حوادث سري خالل التنقل بني              ويف الواقع، فإن أ   . حادث عمل 
 ). أدناه٤ و٣ و٢انظر اجلداول (البيت وموقع العمل أو خالل السفر الرمسي 



 
E

/1
99

0/
5/

A
dd

.6
1 

P
ag

e 
25

 

 ٢اجلدول 

 ١٩٩٧-١٩٩٣دراسة استقصائية عن احلوادث املسجلة يف مواقع العمل يف مجهورية صربيا حسب القطاع االقتصادي يف الفترة 

 الرمز القطاع االقتصاد ككل املؤشرات

١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ٩٣/١٩٩٤ ٩٤/١٩٩٥ ٩٥/١٩٩٦ ٩٦/١٩٩٧   

 ٠١ الصناعة والتعدين ١٢ ٠١٢ ١٣ ٢٤٦ ١٥ ٥٥٦ ١٦ ٥٩١ ١٢ ٩٣٤ ١١٠,٢ ١١٧,٤ ١٠٦,٦ ٧٧,٩

 ٠٢ الزراعة ومصائد األمساك ١ ٨١٣ ٢ ٠٠٢ ١ ٦٧١ ١ ٤٩٩ ١ ٤٤٩ ١١١,٥ ٨٢,٦ ٨٩,٧ ٩٦,٧
 ٠٣ احلراجة ٢٨٧ ٢٠٨ ٢٢٦ ١٧٩ ١٤٩ ٧٢,٥ ١٠٨,٦ ٧٩,٢ ٨٣,٢
 ٠٤ املياه ٤٤ ٨٠ ٧٣ ١٢٩ ٩٠ ١٨١,٨ ٩١,٢ ١٧٦,٧ ٦٩,٨
 ٠٥ صناعة البناء والتشييد ٢ ٤٦٤ ٢ ٢١٠ ٢ ١٨٦ ١ ٩٨٧ ١ ٣٤٩ ٨٩,٧ ٩٨,٩ ٩٠,٨ ٦٧,٩
 ٠٦ النقل واملواصالت ١ ٤٧٧ ١ ٣٢٩ ١ ٧٢٧ ١ ٧٣١ ١ ٥٤٠ ٩٠,٠ ١٢٩,٩ ١٠٠,٢ ٨٨,٩
 ٠٧ التجارة ٩٥٦ ٦٤٦ ٧٨٨ ٧٧٨ ٦٨٣ ٦٧,٦ ١٢٢ ٩٨,٧ ٨٧,٨
 ٠٨ خدمات املطاعم والسياحة ٣٣٢ ٢٨٧ ٣٢٦ ٣٨٧ ٢٧٠ ٨٦,٤ ١١٣,٦ ١١٨,٧ ٦٩,٨
 ٠٩ احلرف وخدمات القطاع اخلاص األخرى ٣٧٤ ٣١٥ ٣٢٧ ٣٤٢ ٣١٤ ٨٤,٢ ١٠٣,٨ ١٠٤,٦ ٩١,٨
فق واألنشطة املتعلقة بالتخطيط احلضري     اإلسـكان، واملـرا    ٥٥٤ ٦٣٢ ٧٧١ ٨٤٣ ٦٣٠ ١١٤,١ ١٢٢    ١٠٩,٣ ٧٤,٧

 والعمراين واملستوطنات
١٠ 

 ١١ اخلدمات املالية والتقنية والتجارية ٣٤٧ ٣٠٤ ٣٠٩ ٤٢٧ ٢٥٩ ٨٧,٦ ١٠١,٦ ١٣٨,١ ٦٠,٦
 ١٢ التعليم والعلوم والثقافة واإلعالم ٦١٢ ٥٥٧ ٦٣٧ ٧١٤ ٤٦٨ ٩١,٠ ١١٤,٤ ١١٢,١ ٦٥,٥
 ١٣ الرعاية الصحية واالجتماعية ١ ٣٤٦ ١ ١٣٠ ١ ٤٢٦ ١ ٥٩٩ ١ ٢١٨ ٨٤,٠ ١٢٦,٢ ١١٢,١ ٧٦,٢
 ١٤ اخلطط واملخططات والوكاالت املتخصصة ٨٧٨ ٧٦٥ ٨٧٨ ٩٥٠ ٨٠٩ ٨٧,١ ١١٤,٨ ١٠٨,٢ ٨٥,١
 ١٥ قطاعات أخرى ٣٣ ١٨ ٣٩ ٣٩ ٣٨ ٥٤,٦ ٢١٦,٧ ١٠٠,٠ ٩٧,٤
  اجملموع ٢٣ ٥٢٨ ٢٣ ٧٤٩ ٢٦ ٩٤٠ ٢٨ ١٩٥ ٢٢ ٢٠٠ ١٠١,٠ ١١٣,٤ ١٠٥,٦ ٧٨,٧٣
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 ٣اجلدول 

 ١٩٩٦-١٩٩٣دراسة استقصائية عن احلوادث املسجلة يف مواقع العمل يف مجهورية صربيا حسب القطاع االقتصادي يف الفترة 

 الرمز القطاع االقتصاد ككل املؤشرات

١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ٩٢/١٩٩٣ ٩٣/١٩٩٤ ٩٤/١٩٩٥ ٩٥/١٩٩٦   

 ٠١ الصناعة والتعدين ١٤ ٦٩٢ ١٢ ٠١٢ ١٣ ٢٤٦ ١٥ ٥٥٦ ١٦ ٥٩١ ٨١,٨ ١١٠,٢ ١١٧,٤ ١٠٦,٦

 ٠٢ الزراعة ومصائد األمساك ٦٥٨ ١ ٨١٣ ٢ ٠٢٢ ١ ٦٧١ ١ ٤٩٩ ٢٧٥,٥ ١١١,٥ ٨٢,٦ ٨٩,٧
 ٠٣ احلراجة ٢٣٤ ٢٨٧ ٢٠٨ ٢٢٩ ١٧٩ ١٢٢,٦ ٧٢,٥ ١٠٨,٦ ٧٩,٢
 ٠٤ املياه ٥٤ ٤٤ ٨٠ ٧٣ ١٢٩ ٨١,٥ ١٨١,٨ ٩١,٢ ١٧٦,٧
 ٠٥ صناعة البناء والتشييد ٣ ٥٤٥ ٢ ٤٦٤ ٢ ٢١٠ ١ ١٨٦ ١ ٩٨٧ ٦٩,٥ ٨٩,٧ ٩٨,٩ ٩٠,٨
 ٠٦ النقل واملواصالت ١ ٥٢٩ ١ ٤٧٧ ١ ٣٢٩ ١ ٧٢٧ ١ ٧٣١ ٩٦,٦ ٩٠,٠ ١٢٩,٩ ١٠٠,٢
 ٠٧ التجارة ٩٣١ ٩٥٦ ٦٤٦ ٧٨٨ ٧٧٨ ١٠٢,٧ ٦٧,٦ ١٢٢    ٩٨,٧
 ٠٨ خدمات املطاعم والسياحة ٤١٥ ٣٣٢ ٢٨٧ ٣٢٦ ٣٨٧ ٨٠,٠ ٨٦,٤ ١١٣,٦ ١١٨,٧
 ٠٩ احلرف وخدمات القطاع اخلاص األخرى ٣٠٩ ٣٧٤ ٣١٥ ٣٢٧ ٣٤٢ ١٢١,٠ ٨٤,٢ ١٠٣,٨ ١٠٤,٦
اإلسـكان، واملـرافق واألنشطة املتعلقة بالتخطيط احلضري         ٥٥٠ ٥٥٤ ٦٣٢ ٧٧١ ٨٤٣ ١٠٠,٠ ١١٤,١ ١٢٢ ١٠٩,٣

 والعمراين واملستوطنات
١٠ 

 ١١ اخلدمات املالية والتقنية والتجارية ٢٦٩ ٣٤٧ ٣٠٤ ٣٠٩ ٤٢٧ ١٢٩,٠ ٨٧,٦ ١٠١,٦ ١٣٨,١
 ١٢ التعليم والعلوم والثقافة واإلعالم ٤٥٦ ٦١٢ ٥٥٧ ٦٣٧ ٧١٤ ١٣٤,٢ ٩١,٠ ١١٤,٤ ١١٢,١
 ١٣ الرعاية الصحية واالجتماعية ٩٧٥ ١ ٣٤٦ ١ ١٣٠ ١ ٤٢٦ ١ ٥٩٩ ١٣٨,١ ٨٤,٠ ١٢٦,٢ ١١٢,١
 ١٤ اخلطط واملخططات والوكاالت املتخصصة ٦٩٧ ٨٧٨ ٧٦٥ ٨٧٨ ٩٥٠ ١٢٦,٠ ٨٧,١ ١١٤,٨ ١٠٨,٢
 ١٥ قطاعات أخرى ٦٠ ٣٣ ١٨ ٣٩ ٣٩ ٥٥,٠ ٥٤,٦ ٢١٦,٧ ١٠٠,٠
  اجملموع ٢٥ ٣٧٤ ٢٣ ٥٢٩ ٢٣ ٧٤٩ ٢٦ ٩٤٠ ٢٨ ١٩٥ ٩٢,٨ ١٠١,٠ ١١٣,٤ ١٠٥,٦

 
 

 



 
E

/1
99

0/
5/

A
dd

.6
1 

P
ag

e 
27

 

 ٤اجلدول 

 ١٩٩٦-١٩٩٣دراسة استقصائية عن احلوادث القاتلة املسجلة يف مواقع العمل يف مجهورية صربيا حسب القطاع االقتصادي يف الفترة 

 الرمز القطاع احلوادث القاتلةجمموع  املؤشرات

١٩٩٢ ١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ٩٢/١٩٩٣ ٩٣/١٩٩٤ ٩٤/١٩٩٥ ٩٥/١٩٩٦   

 ٠١ الصناعة والتعدين ٤٥ ٢٢ ٢٧ ٤٣ ٢٧ ٤٨,٩ ١٢٧,٧ ١٥٩ ٦٢

 ٠٢ الزراعة ومصائد األمساك ١١ ١٠ ٤ ١ ٢ - ٤٠,٠ - -
 ٠٣ احلراجة ٢ ١ ١ - - ٥٠,٠ ١٠٠,٠ - -
 ٠٤ اهاملي ٢ ١ - - ٣ ٥٠,٠ - - -
 ٠٥ صناعة البناء والتشييد ٣١ ١١ ١٦ ٨ ٦ ٣٥,٥ ١٤٥,٥ ٥٠ ٧٥
 ٠٦ النقل واملواصالت ١٦ ١٤ ٩ ٨ ٤ ٨٧,٥ ٦٤,٣ ٨٩ ٥٠
 ٠٧ التجارة ١٤ ١٠ ١ ٦ ٧ ٧١,٤ ١٠,٠ ٦٠٠ ١١٧

 ٠٨ خدمات املطاعم والسياحة ٣ ٢ ٢ - - ٦٦,٦ ١٠٠,٠ - -
 ٠٩ خرىاحلرف وخدمات القطاع اخلاص األ ١ ٣ - - ٣ ٣٠٠,٠ - - -

 ١٠ املرافق العامة ٣ ٢ - ٣ ٤ ٦٦,٦ - - ١٣٣
 ١١ اخلدمات املالية ٤ ٣ ١ - - ٧٥,٠ ٣٣,٣ - -
 ١٢ التعليم ٣ ٢ ١ - ٢ ٦٦,٦ ٥٠,٠ - -

 ١٣ الرعاية الصحية ٤ ٢ ٣ ٢ ٢ ٥٠,٠ ١٥٠,٠ ٦٧ ١٠٠
 ١٤ اجملتمعات احمللية ١٥ ١٥ ٢ ١٠ ٨ ١٠٠,٠ ١٣,٣ ٥٠٠ ٨٠
 ١٥ قطاعات أخرى ٢ ١ ١ ١ ١ ٥٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠ ١٠٠
  اجملموع ١٥٦ ٩٩ ٦٨ ٨٢ ٦٩ ٦٣,٤ ٦٨,٧ ١٢١ ٨٤
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 ٨املادة 

 الصكوك الدولية اليت صادقت عليها مجهورية صربيا )أ( 

تشـمل الصـكوك الدولـية الـيت صادقت عليها مجهورية صربيا العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية                  -١١٨
؛ )١٩٤٨( بشأن احلرية النقابية ومحاية احلق يف التنظيم النقايب          ٨٧قم  والسياسية؛ اتفاقية منظمة العمل الدولية ر     

 اخلاصة بتوفري ١٣٥؛ االتفاقية رقم )١٩٤٩( بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية ٨٩االتفاقية رقم 
 ).١٩٧١(احلماية والتسهيالت ملندويب العمال 

 احلق يف تكوين النقابات )ب( 

دستور مجهورية  :  القانونـية التالية احلق يف تكوين النقابات وحرية نشاط النقابات          تكفـل الصـكوك    -١١٩
يوغسـالفيا االحتادية؛ دستور مجهورية صربيا؛ القانون اخلاص باملبادئ األساسية لعالقات العمل؛ قانون العمل؛              

 .ابيةقانون تنظيم اإلضرابات؛ اتفاق مجاعي عام؛ األحكام اليت تنظم تسجيل املنظمات النق

 من دستور مجهورية يوغسالفيا االحتادية حرية تكوين النقابات وأنشطتها ٤٢ و٤١تكفل أحكام املادتني   -١٢٠
 من دستور مجهورية صربيا ٤٤ويتضمن الفصل . دون املوافقـة املسـبقة، بشرط تسجيلها لدى السلطات املعنية   

القائم مبوجب الدستور عن طريق القوة، وانتهاك       وحيظر احلكم أي نشاط يرمي إىل تغيري النظام         . حكمـاً مماثالً  
السالمة اإلقليمية جلمهورية صربيا واستقالهلا، وانتهاك حريات وحقوق األفراد واملواطنني على النحو الذي يضمنه 
الدستور، والتحريض على التعصب والكراهية على الصعيد الوطين وعلى املستويني العرقي والديين وإثارة الشغب              

 من دستور مجهورية يوغسالفيا االحتادية فإنه ال حيق لألفراد العاملني يف القوات            ٤٢ومبوجب املادة   . اجملاليف هذا   
 .املسلحة وقوات الشرطة تكوين نقابات

 من ميثاق حقوق اإلنسان وحقوق األقليات واحلريات املدنية حبرية تكوين           ٣٢كمـا تقضـي املـادة        -١٢١
وحتظر أنشطة املنظمات النقابية إذا كانت ترمي إىل تغيري .  دستور مجهورية صربيا وترد أحكام مماثلة يف   . النقابات

الـنظام القـائم مبوجب الدستور باللجوء إىل العنف، وانتهاك السالمة اإلقليمية جلمهورية يوغسالفيا االحتادية،               
الكراهية الوطنية أو العرقية أو وانتهاك احلقوق واحلريات املكفولة لألفراد واملواطنني أو التحريض على التعصب أو 

 .الدينية أو غريها

 من قانون العمل حرية تكوين النقابات وأنشطتها توخياً حلماية حقوق أعضاء            ١٣٠كمـا تكفل املادة      -١٢٢
وُتكوَّن النقابة دون موافقة مسبقة، وتسجَّل يف سجل النقابات         . الـنقابة والنهوض مبصاحلهم املهنية واالقتصادية     

والنقابة هيئة مستقلة تتألف من عاملني . دى وزارة شؤون العمل وفقاً للقانون وغريه من اللوائح التنظيميةاملودع ل
ينضمون إليها يف كنف احلرية، وتعمل بصفة مستقلة على إعمال ومحاية حقوق ومصاحل اجملموعات واألفراد من                

 ). من قانون العمل٥املادة (العاملني 

مل أو باحث عن عمل يف وظيفة تقل حظوة عن وظائف العمال اآلخرين، بصرف   وال ميكن أن يوضع عا     -١٢٣
 .النظر عن انتمائه إىل النقابة
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وحتـدد اللوائـح اليت حتكم تسجيل املنظمات النقابية يف السجل طريقة تسجيل تلك املنظمات يف ذلك                  -١٢٤
ة إىل الطلب، من الضروري تقدمي      وإضاف. وجيري التسجيل على أساس طلب تتقدم به املنظمة النقابية        . السـجل 

وتتوىل وزارة شؤون العمل اإلشعار بالتسجيل وُتصدر شهادة تفيد    . القانون املؤسِّس للنقابة واإلذن بتقدمي الطلب     
 . نقابة يف سجل املنظمات النقابية١٧ ٩٦٠وُسجِّلت حوايل . بتسجيل النقابة

 :حتَلّ النقابات باالستناد إىل ما يلي -١٢٥

 ن بشأن وقف نشاط النقابة؛قانو )أ( 

قرار فعلي صادر عن حمكمة حيظر نشاط النقابة وفقاً حلكم الدستور اخلاص حبظر نشاط النقابة                )ب( 
الرامي إىل تغيري النظام القائم مبوجب الدستور بالقوة، وانتهاك سالمة أراضي مجهورية صربيا واستقالهلا، وانتهاك 

ا الدستور، والتحريض واحلض على التعصب والكراهية على الصعيد الوطين          حقوق األفراد واملواطنني اليت يضمنه    
 وعلى املستويني العرقي والديين؛

 .قانون صادر عن وزير شؤون العمل، إذا كان التسجيل قائماً على أساس تقدمي النقابة بيانات غري صحيحة )ج( 

وينص االتفاق على أنه ال ميكن تعيني       . قابيةوينص االتفاق اجلماعي العام على محاية ممثلي املنظمات الن         -١٢٦
املمثلني، عند أداء وظائفهم والقيام بعملهم وفقاً للقانون واالتفاق اجلماعي، يف وظيفة أخرى أقل فائدة هلم؛ وال                 

 .ميكن اختاذ قرار باالستغناء عن أعماهلم أو نقلهم بطريقة أخرى إىل وظيفة أقل إغراء هلم

النظم األساسية  : قابية بصفة مستقلة هيكلها التنظيمي وطريقة عملها بواسطة نظمها        وحتدد املنظمات الن   -١٢٧
 .والنظم الداخلية

احتاد نقابات صربيا؛ فرع النقابات املتحدة      : وتوجـد ثالثـة احتادات نقابات يف مجهورية صربيا، وهي          -١٢٨
قابات القائمة على صعيد اجلمهورية، توجد      وإضافة إىل الن  . ؛ الرابطة الصربية للنقابات احلرة املستقلة     "املسـتقلة "

 .نقابات لفرادى قطاعات الصناعة أو األنشطة ونقابات داخل الشركات

واألساس القانوين لقيد وتسجيل    . وتوجـد إمكانـية تكويـن منظمات نقابية على صعيد االحتاد أيضاً            -١٢٩
ملنظمات االجتماعية واملنظمات السياسية    مـنظمات النقابات االحتادية هو قانون تكوين املواطنني للجمعيات، وا         

اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية     (املنشـأة يف إقلـيم مجهوريـة يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية           
). ٢٨/٩٦ و ٢٤/٩٤، العددان   اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية    ، و ٤٢/٩٠ العـدد    االشـتراكية، 

س القانوين لتسجيل املنظمات النقابية يف صربيا هو القانون املعين باملنظمات االجتماعية            وباملـثل، فـإن األسـا     
اجلريدة الرمسية جلمهورية   ، و ٢٤/٨٢ العدد   اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا االشتراكية،    (ومجعيات الـمواطنني   

 ).٤٨/٩٧العدد صربيا 

 بوصفها احتاداً   - احتاد النقابات املستقلة ليوغوسالفيا      -وكانـت توجـد، على الصعيد االحتادي، نقابة واحدة           -١٣٠
 .وكانت توجد أيضاً نقابة قطاعية ملوظفي اهليئات اإلدارية والقضائية التابعة لالحتاد. لنقابات مجيع القطاعات
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 واسـتناداً إىل قانون العمل، فإن االتفاقات اجلماعية تربم بني أصحاب العمل أو رابطات ممثلي أصحاب                -١٣١
 : وحيدِّد متثيل النقابات ما يلي. العمل والنقابات املمثلة

 التسجيل يف السجل وفقاً للقانون وغريه من اللوائح؛ -

 .عدد األعضاء، وحيسب على أساس بطاقات االنضمام -

وإذا مل تسـتوف أية نقابة شروط التمثيل، فإنه ميكن للنقابات أن تربم اتفاقات انتساب حىت تتمكن من                   -١٣٢
 .شاركة يف إبرام اتفاقات مجاعيةامل

 احلق يف اإلضراب )ج( 

 الضمانات الدستورية للحق يف اإلضراب

ويكفل الدستور حق اإلضراب، وحيق للعامل اإلضراب من   . ُتنظِّم احلقَّ يف اإلضراب التشريعاُت االحتادية      -١٣٣
 .أجل محاية مصاحله املهنية واالقتصادية

نوين للحق يف اإلضراب مبوجب القانون االحتادي اخلاص بتنظيم اإلضرابات          وإضـافة إىل التنظـيم القا      -١٣٤
اجلريدة الرمسية جلمهورية   ، و ٤٢/٩٢، العدد   اجلـريدة الرمسـية جلمهوريـة يوغوسـالفيا االحتادية االشتراكية         (

ربيا ، جيري العمل بقانون تنظيم اإلضرابات يف مجهورية ص        )٢٤/٩٤ و ٣٧/٩٣، العددان   يوغوسـالفيا االحتادية  
 ٤خالل الفترة من ) ٤٨/٩٤ و٦٧/٩٣، ٥٣/٩٣، ٥١/٩٢، ٥١/٩١، األعداد  اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا   (

لكن، بدل تنظيم هذه املسألة بصفة منفصلة، طبقت مجهورية . ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٢٧ إىل ١٩٩١أغسطس /آب
 . اجلبل األسود القانون االحتادي لتنظيم اإلضرابات فقط

اجلريدة الرمسية ( من دستور مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، وقانون تنظيم اإلضرابات   ١املادة  ومبوجـب    -١٣٥
تنظيم العاملني إيقاف العمل توخياً حلماية "، ُيعرَُّف اإلضراب بأنه )٢٩/٩٦العدد جلمهورية يوغسالفيا االحتادية، 

. ن يف كنف احلرية مشاركتهم يف اإلضراب      ويقرر العاملو ". مصـاحلهم املهنـية واالقتصادية ذات الصلة بالعمل       
وحتدد . ومبوجب القانون، حيق جلميع العاملني وجلميع النقابات شن إضراب دون مراعاة الستيفاء شروط التمثيل             

أو يف إطار شخصية اعتبارية أخرى، أي ضد صاحب العمل (يف الشركة بأكملها :  فئات اإلضراب التالية   ٢املادة  
يف دولة (أو يف جزء من الشركة؛ يف قطاع أو فرع؛ إضراب عام  )  شخصاً طبيعياً   صـاحب املشـروع بوصفه     -

 .؛ أو إضراب إنذار)عضو، أي مجهورية يوغوسالفيا االحتادية

 من القانون بتوفري محاية خاصة مستقلة ملنظمي اإلضراب، أي للمشاركني فيه، طاملا          ١٣وتقضـي املادة     -١٣٦
 احلماية ضمناً على حظر اختاذ إجراءات تأديبية ضد املشاركني يف اإلضراب أو وتدل. جيري تنظيمه بطريقة قانونية

وخالل املشاركة يف اإلضراب، ميارس العامل حقوقه األساسية        . حتميـلهم مسـؤولية مادية أو إهناء عقد عملهم        
 .املتعلقة بالعمل، باستثناء حقه يف تقاضي أجره، فضالً عن حقوق الضمان االجتماعي
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، كان قانون تنظيم اإلضرابات يف مجهورية صربيا ساري املفعول،          ١٩٩٦ إىل   ١٩٩٢ الفترة من    وخالل -١٣٧
وقد . إضـافة إىل القانون االحتادي السالف الذكر ، وكانت دائرة اجلمهورية لتفتيش مواقع العمل ترصد تنفيذه               

 حالة خالل   ١١١فتيش يف   خلصت إىل بعض االستنتاجات على أساس التجربة اليت اكتسبتها يف إجراء عمليات ت            
 .الفترة السالفة الذكر

ومن بني األنشطة اخلاضعة للتفتيش، متثل حوايل نصف احلاالت يف إجراءات اختذها املفتشون يف مشاريع                -١٣٨
وتتعلق أكثرية اإلجراءات مبجايل التعليم      ).  حالة ٧٥(تشـمل أنشـطة ختضع لنظام القانون اخلاص باإلضرابات          

، تليها )التعدين، واإلذاعة والتلفزيون، ونشاط نشر اجلرائد   " ( ذات الفائدة االجتماعية اخلاصة    األنشطة"والصحة و 
ويف ذلك دليل على التغطية القانونية لطائفة واسعة من تلك األنشطة، يف حني أن الشروط               . صناعة جتهيز األغذية  

 .اإلضافية اليت حتدد إمكانية اإلضراب تقييدية إىل حد ما

ن املفتشني، خالل قيامهم بعمليات التفتيش، مل يسعوا لتقييم حمتوى مطالب املضربني، بل قيموا              ورغم أ  -١٣٩
أي إذا كانت املطالب تتعلق مبمارسة احلقوق واملصاحل على (بدل ذلك ما إذا كانت املطالب ذات طبيعة اقتصادية 

 ذات طبيعة سياسية، فإنه ميكن أن       أو ذات طبيعة أخرى، وأساساً    ) أسـاس العمل والظروف االجتماعية للعاملني     
وكانت . نسـتنتج من احلاالت، بصفة غري مباشرة، أن عدد املطالب ذات الطابع السياسي البحت يكاد ال يذكر             

وكان حوايل نصف املطالب املستعرضة يتصل . وكثرياً ما قدمت مطالب عديدة. مطالب املضربني األخرى متنوعة
مطالب مستحقات أخرى تتصل بالعمل، وشكاوى تتعلق بظروف العمل أو          بدفـع أجور، أي أجور دنيا، تليها        

ممارسة احلقوق اجلماعية الناجتة عن العمل، وتتصل أساساً مبمارسة احلق النقايب وحقوق ممثلي العمال يف النقابات، 
ستبدال مديري ومن األمهية مبكان مالحظة أن املضربني طالبوا، يف عدد من املطالب، با. أي أعضاء جلنة اإلضراب 

إلغاء بيع مباين الشركة اليت بيعت بطريقة غري        : وغطت املطالب أيضاً حتويل امللكية    . الشـركات أو اسـتقالتهم    
 .شرعية، ومطالب تتصل بفصل جزء من الشركة، أو خالفات تتعلق بتغيري الوضع

بأكملها أكثر منه يف مصانع أو      وفـيما يـتعلق بعدد املضربني، ُنظِّمت أغلبية اإلضرابات على مستوى الشركة              -١٤٠
 .وشهدت صناعات بأكملها تكرر اإلضرابات، اليت كثريا ما ُنظمت يف قطاعي التعليم والصحة. إدارات منفصلة

، رصدت الدائرة االحتادية    ١٩٩٧وعقب إلغاء قانون تنظيم اإلضرابات يف مجهورية صربيا، أي بعد عام             -١٤١
 . ١٩٩٦ظيم اإلضرابات الصادر عام للتفتيش تنفيذ القانون االحتادي لتن

 تقييد حق اإلضراب

). ما يسمى بالنظام القانوين العام لإلضرابات   (حيـدد قـانون تنظيم اإلضرابات شروط شّن اإلضرابات عامة            -١٤٢
 وحيـدد الـنظام شروطاً تقييدية إضافية لتنظيم اإلضرابات وشنها يف األنشطة اليت تتعلق باملصلحة العامة أو غريها من                  

 ،)املسمى بالنظام القانوين اخلاص لإلضرابات    (األنشـطة ذات األمهية اخلاصة اليت ينص عليها قانون تنظيم اإلضرابات            
 . من القانون١٣-٩واليت تتصل هبا أحكام املواد 

  وميكن أن يتخذ القرار العمال     -ويف النظام القانوين العام، ميكن تنظيم إضراب عندما ُيتخذ القرار بشّنه             -١٤٣
يف أجل ال يقل ) لإلعالن عن اإلضراب( وعلى جلنة اإلضراب أن توجه القرار إىل صاحب العمل خطياً -أو النقابة 
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 العناصر اليت جيب أن     ٤وحتدد املادة   .  ساعة يف حالة إضراب التحذير     ٢٤عن مخسة أيام قبل بداية اإلضراب، أو        
ضراب ومكان جتمع املضربني يف حالة شّنه بتجميع        مطالب العمال، وموعد بداية اإل    (يسـتوفيها قرار اإلضراب     

بإجراء ) أطراف املنازعة(وخالل إدارة اإلضراب، يلتزم الشركاء االجتماعيون ). العمـال وأعضاء جلنة اإلضراب    
 .مفاوضات والسعي لتسوية املنازعة

قانوين خاص ال يقل عن     وخالفاً للنظام القانوين العام، فإن املوعد األقصى لإلعالن عن إضراب يف نظام              -١٤٤
ويف هذه احلالة، ميكن شن     . وُيرسل القرار باإلضراب إىل عدد أكرب من األشخاص       .  أيام قبل بداية اإلضراب    ١٠

حيددها أساساً املدير، أي املشرف على دائرة أو شركة         (اإلضـراب فقـط إذا أُمِّن حد أدىن من إجراءات العمل            
وأتيح ألطراف .  من القانون٩ فيها اإلضرابات باملعىن الوارد يف املادة     يف القطاعـات اليت ميكن أن تنظَّم      ) عامـة 

املنازعة، فضالً عن عدد أكرب من املشاركني يف اإلجراءات، دور أكثر نشاطا يف إدارة املفاوضات، أي يف تسوية                  
 .املنازعة عن طريق التفاوض

ضرابات، فإنه ال ميكن للعاملني يف قطاعات        من قانون تنظيم اإل    ٩وبـناء على ذلك، واستناداً إىل املادة         -١٤٥
املصلحة العامة أو يف القطاعات اليت ميكن أن يهدد وقف العمل فيها، بسبب طبيعة األنشطة، حياة وصحة السكان 

والقطاعات . ، مبوجب شروط تقييد إضافية    )مثلما أسلفنا أصالً  (أو أن يـؤدي إىل حدوث أضرار واسعة النطاق          
اإلذاعة (توليد الطاقة، صناعة املياه، النقل، وسائط اإلعالم        :  باملعىن الوارد يف القانون هي     ذات املصـلحة العامة   

، خدمات الربيد وخدمات املرافق العامة، إنتاج املواد الغذائية األساسية، احلماية الصحية والبيطرية،   )والـتلفزيون 
كما تدخل يف إطار املصلحة العامة أنشطة ذات        . التعليم، الرعاية االجتماعية لألطفال والرعاية االجتماعية عامة      

، )وحتددها اهليئات املعنية وفقاً للقانون االحتادي     (أمهـية خاصة للدفاع عن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية وأمنها          
ف كما يغطي القانون السال   . فضالً عن األنشطة الالزمة الستيفاء مجهورية يوغوسالفيا االحتادية التزاماهتا الدولية         

الذكر األنشطة اليت ميكن أن يهدد توقفها، بسبب طبيعتها، حياة وصحة السكان أو أن يؤدي إىل حدوث أضرار                  
 .الصناعة الكيميائية، وإنتاج احلديد والصلب، والفلزات غري احلديدية: على نطاق واسع

 ٩املادة 

 الصكوك الدولية اليت صادقت عليها مجهورية يوغوسالفيا االحتادية )أ( 

 اتفاقيات يف جمال الضمان االجتماعي وعلى عدد كبري من ١٠صّدقت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية على  -١٤٦
 .االتفاقيات اخلاصة بالضمان االجتماعي

 احلماية االجتماعية )ب( 

ية يكفل دستور مجهورية يوغوسالفيا االحتادية الضمان االجتماعي للعاملني وأفراد أسرهم، فضالً عن الرعا -١٤٧
االجتماعـية للمواطنني القادرين على العمل لكن تعوزهم موارد العيش، أي للمواطنني الذين يفتقرون إىل سبل                

 ).٥٨املادة (العيش 
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ويكفـل ميـثاق حقـوق اإلنسان وحقوق األقليات واحلريات األساسية الضمان االجتماعي والتأمني               -١٤٨
 .حتاداالجتماعي لكل املقيمني بصفة دائمة على أراضي اال

اجلريدة الرمسية (ومبوجـب قـانون احلماية االجتماعية وإتاحة األمن االجتماعي ملواطين مجهورية صربيا       -١٤٩
، ُتعترب احلماية   )٢٩/٢٠٠١ و ٥٢/٩٦،  ٤٦/٩٤،  ٦٧/٩٣،  ٣٣/٩٣،  ٣٦/٩١جلمهوريـة صـربيا، األعـداد       

واطنني وأسرهم عندما جيدون أنفسهم يف حالة االجتماعية نشاطاً اجتماعياً منظماً، يرمي إىل تقدمي املساعدة إىل امل
ويوفَّر التأمني  . مـن العـوز االجـتماعي، فضالً عن اختاذ تدابري ملنع حدوث تلك احلالة والتخلص من نتائجها                

االجتماعي للمواطنني غري القادرين على العمل والذين ال تتوفر لديهم سبل العيش، فضالً عن املواطنني وأسرهم                
هم، بسبب عملهم وعلى أساسه، من خالل التزاماهتم بدعم أقارهبم، أو ملكيتهم أو حقوق ملكيتهم      الذين ال ميكن  

 .بطريقة أو أخرى، أن حيصلوا على الوسائل الكافية للوفاء باحتياجات سبل العيش األساسية

 االجتماعية  وقد أُنِشئت مؤسسات للحماية االجتماعية لضمان احلقوق املنصوص عليها يف قانون احلماية            -١٥٠
وتتعهد مشاريع توفري العمل والتدريب املهين وتشغيل املعوقني بتوفري . وإتاحة التأمني االجتماعي يف مجهورية صربيا

وميكن للمواطنني، فضالً عن املؤسسات أو املشاريع       . فـرص العمل هلم وتدريبهم مهنيا وتشغيلهم وفقاً للقانون        
 .ال احلماية االجتماعيةالتجارية األخرى، القيام بأنشطة يف جم

 احلقوق املتعلقة بالرعاية االجتماعية والضمان االجتماعي )ج( 

املساعدة من األمن املايل؛ و: تشمل احلقوق املتعلقة بالرعاية االجتماعية والضمان االجتماعي توفري ما يلي -١٥١
 املرتلية والرعاية النهارية،     ومنحة الرعاية؛ واملساعدة يف التدريب على العمل؛ واملساعدة        جانـب شـخص آخر    

واإليواء يف دار للرعاية االجتماعية أو يف كنف أسرة أخرى؛ وخدمات الرفاه؛ وتزويد املستفيد مبمتلكات شخصية 
 .للرتول يف دار للرعاية االجتماعية أو يف كنف أسرة أخرى؛ مث املعونة االستثنائية

 واملساعدة يف التدريب على العمل       الرعاية منحةواملساعدة من جانب شخص آخر      إن األمـن املـايل و      -١٥٢
واملساعدة املرتلية والرعاية النهارية واإليواء يف دار للرعاية االجتماعية أو يف كنف أسرة أخرى والتمتع خبدمات                

والسلطات البلدية  . الرفاه أثناء ممارسة سلطات عامة، هي حقوق تنبع من املصلحة العامة متنحها مجهورية صربيا             
 من يقدم املساعدة املرتلية ويوفر الرعاية النهارية ويزود املستفيد مبمتلكات شخصية لإلقامة يف دار للرعاية                هـي 

ويتوقف حجم املوارد . االجتماعية أو يف كنف أسرة أخرى ومينح املعونة االستثنائية وغري ذلك من خدمات الرفاه
وُيستمد هذا احلق من قانون الرعاية      . قّدم فيه تلك املزايا   املمنوحة للمستفيدين من بعض املزايا على الشهر الذي ت        

 ).٢٩/٢٠٠١، العدد جلريدة الرمسية جلمهورية صربياا(االجتماعية وتوفري الضمان االجتماعي للمواطنني 

التمـتع باألمن املايل حّق لكل شخص يعيش وحيدا ولكل أسرة إذا كان مستوى دخل أي منهما دون                   -١٥٣
جتماعي الذي حيدده قانون الرعاية االجتماعية وتوفري الضمان االجتماعي ملواطين مجهورية           مسـتوى الضمان اال   

 يف املائة   ٣٢ و ١٦ومثّل ما بني    ).  فرد ٩٣ ٤٠٠أي  ( أسرة   ٤٠ ٣٠٠، مشل األمن املايل     ٢٠٠٢ويف عام   . صربيا
 أن يتجاوز املبلغ األساسي     ومل يكن ممكنا  . مـن متوسط األجور والرواتب املدفوعة يف بلدية ما يف الربع السابق           

 .املبلغ املمنوح يف اجلمهورية
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يتمتع حبق االستفادة من مساعدة شخص آخر ومن منحة رعاية كل شخص حيتاج، إما بسبب طبيعة أو                  -١٥٤
خطورة إصابته أو مرضه، إىل املساعدة والرعاية يف القيام بأعمال ال غىن عنها يف قضاء حاجاته املعيشية األساسية              

 يتسّن لـه التمتع بذلك احلق بناء على أساس قانوين آخر وشريطة أال يكون يستخدم احلق يف اإليواء يف                   مـا مل  
 .إحدى مؤسسات الرعاية االجتماعية

، بلغت نسبة تلك    ٢٠٠٢ويف العام   . ألحكام تأمني التقاعد والعجز   ُتحـدد احلاجة إىل املساعدة والرعاية وفقا         -١٥٥
 . مستفيد٢١ ٠٠٠األجور والرواتب املدفوعة يف اجلمهورية خالل الشهور السابقة وتلقاها  يف املائة من ١٣املساعدة 

حتـق االسـتفادة من املساعدة يف التدريب على العمل، أي املساعدة يف التعليم والتدريب على العمل،                  -١٥٦
تباين قدراهتم النفسية   لألطفـال والشباب املعوقني ذهنيا ولغريهم من األشخاص املعوقني الذين جيوز هلم، حسب              

والبدنية وحسب اختالف سنِّهم، االستفادة من التدريب على نوع معني من األعمال ويتعذّر عليهم إعمال ذلك                
 .احلق بناء على أي أساس قانوين آخر

 ُتحدد نسبة العجز وُتقيم القدرة املتبقية على العمل واإلدماج يف برنامج للتدريب على عمل طبقا لإلجراء -١٥٧
 .احملدد مبوجب قانون خاص

ُيعـترف حبق االستفادة من املساعدة املرتلية والرعاية النهارية واإليواء يف دار للرعاية االجتماعية أو يف                 -١٥٨
كنف أسرة أخرى لكل شخص تعجز أسرته عن توفري الرعاية املناسبة له ولكل شخص ال يتمتع بالرعاية األسرية  

وحتدِّد مؤسسة الرعاية االجتماعية املختصة نوع ذلك احلق        . ناسبة لـه بطريقة أخرى   ما مل يتسّن توفري الرعاية امل     
 .على أساس تقييم شامل الحتياجات املستفيد ولإلمكانيات املتاحة ألسرته

 املساعدة املرتلية

 هم  ُتكفـل االسـتفادة من املساعدة املرتلية للمسنني والعجزة واألشخاص املصابني بأمراض مزمنة وملن              -١٥٩
وتكون تلك املساعدة يف شكل إسعاف املستفيد بكل األعمال املرتلية          . عاجـزون عـن رعاية أنفسهم بأنفسهم      

مـن تنظيف للبيت وجلب للمؤونة وغري ذلك من الضروريات، واالهتمام بنظافة املستفيد البدنية،              (الضـرورية   
قدمي املساعدة لـه يف حتمل نفقات املساعدة املرتلية وُتحدد نسبة مشاركة املستفيد وأقربائه امللزمني قانونا بت.). إخل

 .بناء على املعايري اليت حتددها اجلهة اإلدارية املسؤولة يف البلدية عن الرعاية االجتماعية

 الرعاية النهارية

حتـق االسـتفادة من الرعاية النهارية لألطفال املعوقني جسديا وذهنيا ولألطفال املنطوين على أنفسهم                -١٦٠
طفـال الذين يعانون من اضطرابات سلوكية وللكبار الذين حتق هلم اإلقامة يف دار للرعاية االجتماعية أو يف                  ولأل

كـنف أسـرة غري أسرهتم إذا كان هذا النوع من الرعاية هو األكثر مالءمة تبعا لدرجة ونوع اإلعاقة ولقدرات       
بإيداع املستفيد لدى مؤسسة مناسبة للرعاية      وُيكفل هذا احلق    . أولئك األشخاص واحتياجاهتم أو ألسباب أخرى     

 .االجتماعية تقدم خدمات الرعاية النهارية أو لدى مؤسسة تعليمية تقدم اخلدمات املطلوبة



E/1990/5/Add.61 
Page 35 

 

 اإليواء يف مؤسسة للرعاية االجتماعية

من (ساسية يكـون إعمال الرعاية االجتماعية بإرسال املستفيد إىل املؤسسة املناسبة اليت تؤمن االحتياجات األ            -١٦١
والتربية والتعليم والتدريب على بعض األنشطة املهنية والرعاية        ) مسـكن ومـأكل وملبس ومتريض ومساعدة ورعاية       

 .الصحية وفقا ألحكام خاصة، وتنظم األنشطة املهنية والثقافية والترفيهية والتأهيلية وتقدم خدمات الرعاية

يف مؤسسة تتوفر فيها الشروط إلسداء خدمات اإليواء        جيـوز، يف حـاالت اسـتثنائية، إيداع املستفيد           -١٦٢
وكذلك يف مبيت للطالب إذا أُرسل املستفيد لتلقي تدريب مهين بناء على اتفاق لتقدمي اخلدمات ُيعقد بني مركز                  

 .للرفاه ومؤسسة مناسبة بعد استشارة اجلهاز املختص يف وزارة الشؤون االجتماعية

 :يف مؤسسة الرعاية االجتماعية أيضاوحتق االستفادة من اإليواء  -١٦٣

لألطفـال احملرومني من الرعاية األبوية ولألطفال الذين أعاقت الظروف األسرية منوهم، إىل أن               -
يصبحوا قادرين على االعتماد على أنفسهم أو أن يعودوا إىل أسرهم أو يودعوا يف كنف أسرة                

النظامي، على أال تتجاوز إقامتهم ستة      تتبـنَّاهم أو يف كنف أسرة أخرى أو أن يتموا تعليمهم            
 أشهر بعد إهنائهم التعليم النظامي؛

أو من عدة إعاقات ذهنية، /لألطفال الذين يعانون من إعاقة ذهنية متوسطة أو خطرية أو حادة و -
ولألطفـال املـنطوين على أنفسهم وكذلك األطفال املعوقني جسديا الذين ال تتوفر ألسرهم              

 قائهم لديها، طاملا ظلت هناك حاجة إىل هذا النوع من الرعاية؛الظروف املناسبة لب

 لألطفال الذين يعانون من اضطرابات سلوكية؛ -

للنسـاء احلوامـل أو األمهات العوازب اللوايت هلن أطفال ال تزيد أعمارهم على تسعة أشهر                 -
ظروف شبيهة، واللوايت، بسبب ضيق ذات اليد أو عدم توفر املأوى أو بسبب مشاكل أسرية أو      

 يكّن حبادة إىل إقامة مؤقتة؛

للكـبار املعوقـني الذيـن يعانون من عاهات جسدية وحسية، وذوي األمراض احلادة واملزمنة        -
واألشخاص املعوقني ذهنيا العاجزين عن العيش باستقاللية داخل أسرهم بسبب اعتالل صحتهم            

 يعانون من اضطرابات سلوكية؛أو لظروف اجتماعية أو سكنية أو أسرية، ولألشخاص الذين 

لـذوي املعاشـات أو غريهم من األشخاص املسنني الذين، بسبب اعتالل صحتهم أو لظروف                -
 اجتماعية أو سكنية أو أسرية، ال يقدرون على العيش مع أسرهم؛

 .لألشخاص املشردين أو الذين يضطرون إىل إقامة مؤقتة أو حيتاجون ملن يشرف عليهم ألي سبب آخر -

ُيسـمح بـإيواء األشـخاص يف مؤسسة الرعاية االجتماعية بناء على قرار مركز اخلدمات االجتماعية                 -١٦٤
 .باالستناد إىل نتائج حبث فريق اخلرباء التابع للمركز ورأيه بشأن ضرورة اإليواء
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 حق اإليواء يف كنف أسرة أخرى

ق اإليواء يف مؤسسة من مؤسسات      يستفيد من حق اإليواء يف كنف أسرة أخرى األشخاص الذين هلم ح            -١٦٥
وال يسمح بإيواء املستفيد يف أسرة يكون أحد أفرادها جمردا من حقوق الوالدين أو من األهلية القانونية أو . الرعاية

يف أسرة مضطربة أو يف أسرة يكون ألحد أفرادها سلوك اجتماعي مشني أو يف أسرة تتعرض فيها صحة املستفيد                   
 .بب مرض أحد أفراد األسرة أو يف أسرة ال تتمتع باألمن املايلوغرض اإليواء للخطر بس

كل من األنشطة الوقائية وأعمال التشخيص والعمل العالجي والطيب          تدخـل يف نطـاق خدمات الرفاه       -١٦٦
ل االستشاري على أساس إعداد املعرفة املهنية والعلمية املراد هبا تقدمي املساعدة لألفراد واألسر واجملموعات يف ح               

املشاكل احلياتية أو مد يد العون للمجتمعات احمللية وغريها بغية تنظيم ذاهتا من أجل معاجلة املشاكل االجتماعية                 
 .ولكل مواطن احلق يف االستفادة من هذه اخلدمات ّجماناً. والتخفيف من آثارها

اية اليت توفرها مراكز    حيـق ألية بلدية أن تطلب مشاركة املواطنني يف سداد تكاليف بعض خدمات الرع              -١٦٧
اخلدمات االجتماعية اليت ليست لوظيفتها طبيعة وقائية، وممارسة ذلك احلق استنادا إىل هذا القانون وإىل احلماية                

 .القانونية املخولة لألسر

يعود احلق يف االستفادة من املعونة االستثنائية ألي شخص جيد نفسه فجأة أو لفترة مؤقتة يف حاجة إىل                    -١٦٨
وال جيوز أن تتعّدى قيمتها متوسط أجر األجري الواحد . وميكن أن تقدم تلك املعونة نقدا أو عينا. نة اجتماعيةمعو

 .املعتمد يف اجلمهورية يف الشهر الذي يتم فيه صرف تلك املعونة

 احلق يف املعاش والتأمني ضّد العجز )د( 

جز وفق الشروط وحسب الطريقة املنصوص عليها       يتم اكتساب وإعمال احلق يف املعاش والتأمني ضّد الع         -١٦٩
) ٣٠/٩٦، العدد   اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية    (يف قـانون الـتأمني األساسي للمعاش والعجز         

 ).٢٩/٢٠٠١ والعدد ٤٦/٩٨ والعدد ٥٢/٩٦العدد (وقانون املعاش والتأمني ضد العجز جلمهورية صربيا 

املعاش والتأمني األساسي ضد العجز يف مؤسسات التأمني اإللزامي للمعاش والعجز          يتمثل إعمال احلق يف      -١٧٠
 .وصناديق اجلمهورية لتأمني املعاش والعجز، اليت توفِّر املوارد للتأمني اإللزامي للمعاش والعجز

 معاش الشيخوخة

 سنة ٥٨و) بة للرجالبالنس( سنة من العمر ٦٣حيصل الشخص املؤمَّن على معاش الشيخوخة عندما يبلغ  -١٧١
 سنة من اخلدمة، فإنه يكتسب ٢٠وإذا مل يكمل املؤمَّن   .  سنة من اخلدمة على األقل     ٢٠وبعد  ) بالنسـبة للنساء  (

 عاما وأن يكون    ١٥احلق يف احلصول على معاش شيخوخة شريطة أن يكون لديه سجل اشتراك يف التأمني مدته                
ويكتسب املؤمَّن احلق يف    ). بالنسبة للنساء ( عاما من العمر     ٦٠و) بالنسبة للرجال ( عاما من العمر     ٦٥قـد بلغ    

بالنسبة ( سنة من اخلدمة     ٣٥و) بالنسبة للرجال ( سنة من اخلدمة     ٤٠احلصول على معاش الشيخوخة عندما ُيِتم       
 .ومخسني سنة من العمر على األقل) للنساء
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هورية صربيا، فإن املؤمَّن الذي ينهي مدة       ومبقتضـى قانون تأمني املعاش والعجز اجلاري العمل به يف مج           -١٧٢
عمله وفقا للقانون اجلمهوري والذي يكتسب احلق يف املعاش قبل أن تنطبق عليه الشروط العامة املطلوبة إلعمال                 

 سنة ٢٠ سنة من العمر على األقل وأمت ٥٠احلق يف معاش الشيخوخة، يكتسب احلق يف معاش الشيخوخة إذا بلغ 
ه جيب أن يكون قد قضى عشر سنوات على األقل يف أعمال يتم فيها احتساب مدة اخلدمة                 غري أن . مـن اخلدمة  

من املعاش  ) للنساء( يف املائة    ٥٧,٥و) للرجال( يف املائة    ٥٥ولـلمؤمَّن احلق يف معاش شيخوخة ميثل        . املـزيدة 
 األساسي يف كل سنة تالية  يف املائة من املعاش ٢,٥األساسي ملدة خدمة تبلغ عشرين عاما وهي نسبة ُترفع مبعدل           

 يف املائة من املعاش األساسي يف كل سنة تالية تزيد ٠,٥وُترفع نسبة املعاش مبعدل .  سنة من اخلدمة٣٠يف حدود 
 . يف املائة من املعاش األساسي٨٥ سنة من اخلدمة وال جيوز أن تزيد على ٣٠على 

ي يتكون من متوسط الراتب الشهري، أي ما        وُيحسب معاش الشيخوخة بناء على املعاش األساسي الذ        -١٧٣
وُتحسب األجور، أي   . يعـادل عشر سنوات متتالية من االشتراك يف التأمني، تكون هي األفضل بالنسبة للمؤمَّن             

أسـاس التأمني املستند إىل أجور السنوات السابقة، استنادا إىل متوسط أجور املستخدمني على صعيد اجلمهورية                
 .ة األخرية السابقة للسنة اليت يتم فيها إعمال احلق يف املعاشخالل السنة التقوميي

 يف ٤٠و) للرجال( يف املائة ٣٥وُيحسب معاش الشيخوخة على أساس طول مدة اخلدمة على أال يقل عن  -١٧٤
مدى وُيكيَّف املعاش احملسوب على هذا النحو على .  يف املائة من املعاش األساسي٨٥أو يزيد على ) للنساء(املائة 

 .السنة وفق تقلب متوسط أجور املستخدمني على صعيد اجلمهورية

 احلقوق ذات الصلة بالعجز

 إذا وحيصل العجز.  على العملته قدرانعدام أو نقصانالعجز يف حال ذات الصلة ب احلقوق ؤمَّنلمل كفلُت -١٧٥
ه نتيجة تغريات يف حالته      مكان  العمل يف   بشكل دائم حبيث ال يستطيع     فُقدت على العمل أو     ة املؤمَّن أضريت قدر 

 جنمت عن إصابة تعرض هلا يف مكان العمل أو عن مرض مهين أمل به أو عن إصابة خارج مكان العمل أو الصحية
 . العالج أو التأهيل الطيبالقضاء عليه عن طريق  يتعذر بسبب مرض

يعرض صحته   يف العمل ال     وهو يبذل جهدا عاديا   ،  إذا عجز  على العمل    ملؤمَّنقدرة ا نقصـان    حيصـل  -١٧٦
 . ، عن العمل ساعات عمل كاملة يف املكان الذي كان يعمل فيه قبل حدوث العجز مباشرةللخطر

حتصـل القدرة املتبقية على العمل إذا استطاع املؤمَّن، الذي ثبت أن قدرته على العمل قد نقصت، وهو          -١٧٧
بعد إعادة تدريب أو    ل يف مكان عمل مناسب آخر       يـبذل جهدا عاديا ال يعّرض حالته الصحية للخطر، أن يعم          

 وللمؤّمن الذي بقيت لـه قدرة على العمل احلق يف أن ُيعيَّن يف عمل آخر، أي احلق يف .تدريب إضايف أو بدوهنما
العمل املناسب، أو يف إعادة التدريب أو احلصول على تدريب إضايف، حسب الضرورة، وكذلك احلق يف احلصول 

 ق له يعد حياً نقدياً عن األجر الذي ملتعويض املؤمَُّن عطىوُي.  مالئم يرتبط مبمارسة تلك احلقوقعلى تعويض مايل
 .العجزوقوع  بسبباملطالبة به 

وحيصـل انعـدام القدرة على العمل إذا لـم تعد لدى املؤمَّن قدرة دائمة على العمل، أي إذا ما أصبح      -١٧٨
ه أو بأي عمل مناسب آخر، وإذا تبني، بعد إعادة التدريب أو التدريب             عاجزا كليا وبشكل دائم عن القيام بعمل      
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اإلضايف، أنه يستحيل تدريبه على القيام بعمل مناسب آخر فيكتسب يف هذه احلالة احلق يف االستفادة من معاش                  
 .العجز

س الشروط  وحيـق ألية مؤمَّنة احلصول على معاش العجز، بناء على طلب منها، بنفس الطريقة ووفق نف                -١٧٩
 .واحلصول على نفس املبلغ الذي ُيعمل به ذلك احلق ألي مؤمَّن ذكر

 احلد األدىن للمعاش

وميثل . يكتسـب احلق يف احلد األدىن للمعاش املؤمَُّن الذي يكتسب احلق يف معاش الشيخوخة أو العجز                -١٨٠
ألساس الذي يستند إليه يف   متوسـط األجـور الشهري للمستخدمني على صعيد اجلمهورية خالل العام السابق ا            

 يف  ٢٠وتبلغ نسبة احلد األدىن ملعاش الشيخوخة أو العجز         . حتديـد مبلغ احلد األدىن ملعاش الشيخوخة أو العجز        
 .املائة من املعاش األساسي

 معاش املستحقني يف حالة الوفاة

 :جيوز أن يصرف معاش املستحقني يف حالة الوفاة -١٨١

 املتويف الذي يكون قد أمت مخس سنوات على األقل من اخلدمة ومن      ألفـراد أسـرة املؤمَّن     )أ( 
االشـتراك يف التأمني، أو يكون قد أمت مدة اشتراك تبلغ عشر سنوات على األقل، أو يكون قد وىف جبميع                    

 الشروط للحصول على معاش الشيخوخة أو معاش العجز؛ أو

 معاش الشيخوخة أو العجز أو من احلق ألسـرة املؤمَّن املتويف بعد أن يكون قد استفاد من         )ب( 
 .يف احلصول على أي منهما على أساس القدرة املتبقية على العمل

إذا تـويف املؤمَّـن نتيجة إصابته أثناء العمل أو بسبب مرض مهين، يكتسب أفراد أسرته احلق يف                   -١٨٢
 .احلصول على معاش األسرة بغض النظر عن طول مدة اشتراك املؤمَّن

 :د أسرة املؤمَّن املتوىف همأفرا -١٨٣

  أو الزوجة؛الزوج )أ( 

 ند الزوجة الذيوالأ أو األطفال بالتبينالزوجية أو خارجه أو املولدون داخل إطار (األطفال  )ب( 
ـ   أو األوالد   اليتامىواألحفاد واألخوة واألخوات وغريهم من األوالد       املستفيد من احلق،     أو   ؤمَّن امل ميعوهل

املستفيد من احلق يف     أو   ؤمَّنوالديهم أو كالمها عاجزاًً عن العمل والذين يعوهلم امل        الذيـن يكـون أحـد       
 ؛)املعاش

 أو  ؤمَّنالذين يعوهلم امل  ) األب واألم وزوج األم وزوجـة األب واآلباء بالتبين        (الوالـدان    )ج( 
 .املستفيد من احلق يف املعاش
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على معاش املستحقني يف حالة الوفاة إذا كانت        عمل احلق يف احلصول     لزوجة السابقة أن تُ   لجيـوز    -١٨٤
 .تتمتع حبق النفقة مبوجب حكم صادر عن حمكمة

  سيحق للمؤمَّن   معاش الشيخوخة أو العجز الذي كان      على أساس  معـاش األسرة      مـبلغ  حـدد ُي -١٨٥
ـ احل فراد أل  إال  ال يعود   املعاش كانإذا  و. ل عليه وقت الوفاة   وصاحل  حيق للمؤمَّن  ل عليه أو الذي كان    وص

الزوج واألوالد املولودون داخل إطار الزوجية أو خارجه أو األوالد بالتبين أو أوالد     ( املباشرين   ؤمَّنأسرة امل 
الوالدان وزوج األم وزوجة األب والوالدان بالتبين واألخوة   (املوّسعة  أفراد أسرته   أو إىل   ) الزوج أو األحفاد  

 الذين يكون أحد والديهم أو كالمها عاجزاًً عن العمل والذين     أو األوالد  واألخـوات واليتامى من األقرباء    
 : حسب النسب املئوية التالية)املستفيد من احلق يف املعاش أو ؤمَّنيعوهلم امل

  يف املائة ألسرة تتكون من فرد واحد؛٧٠ - 
  يف املائة ألسرة تتكون من فردين؛٨٠ - 
  يف املائة ألسرة من ثالثة أفراد؛٩٠ - 
 . يف املائة ألسرة تتكون من أربعة أفراد أو أكثر١٠٠أو  - 

ال جيوز أن يقل مبلغ هذا املعاش، إذا كان يصرف ألسرة من ثالثة أفراد أو أكثر أو ألطفال فقدوا                    -١٨٦
 . يف املائة من املعاش األساسي املستحق للمؤمَّن املتوىف أو املستفيد من احلق٤٠والدْيهم، عن 

 األسرة املصروف بعد وفاة أحد الوالدين، حيق لألطفال الذين فقدوا والديهم            باإلضـافة إىل معاش    -١٨٧
 يف املائة من معاش ٢٠: احلصـول عـلى معـاش أسـرة بعد وفاة الوالد املتبقي تبعا للنسب املئوية التالية       

ألربعة  يف املائة    ١٠٠ يف املائة لثالثة أطفال و     ٦٠ يف املائة لطفلني و    ٤٠الشيخوخة أو العجز لطفل واحد و     
 .أطفال أو أكثر

 التعويض النقدي عن الضرر اجلسماين

 جسمه أو   ء أو أطراف  أعضاحيدث الضرر اجلسماين عندما يصاب املؤمَّن بأذى أو بفقدان أي من             -١٨٨
 اليومية، بغض النظر عن     حتياجات اال  جهداً أكرب لتلبية   لزماً ويست شاقالعادي  اجلسماين  عجز جيعل النشاط    ب

مرض عن  إصابة أثناء العمل أو واملؤمَّن الذي تقدر نسبة عجزه الناتج عن   . من عدمه  عجزتسبب ذلك يف ال   
 .مايلتعويض احلصول على حق كتسب يب  يف املائة على األقل مهين 

 اجلمهورية على صعيد الشهري للمستخدمني ورسط األجو مت على أساسايل املمبلغ التعويضحدد ُي -١٨٩
 .الضرر اجلسماين ووفقا ألحكام القانون حسب نسبة يف العام السابق

 .وحتّدد اهليئة الفيدرالية املختصة الضرر اجلسماين ونسبته -١٩٠
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 إصالح الرعاية االجتماعية  )ه( 

 استراتيجية تطوير السياسة االجتماعية الطويلة األجل

. ٢٠٠٠ شهدها عام ُشرع يف إصالح نظام الرعاية االجتماعية يف مجهورية صربيا بعد التغريات اليت  -١٩١
: وقبل البدء يف اإلصالح، ُوضعت استراتيجية بعيدة املدى للسياسة االجتماعية ُحددت هلا األهداف التالية             

تقـدمي املساعدة لألسر واألفراد لضمان حصوهلم على احلد األدىن من املساعدة والضمان االجتماعيني              ) أ(
بلورة املبادئ اليت حتدد أشكاال     ) ب(؛  )ية احلد من الفقر   ترتبط باستراتيج (بغية وضع آليات للحد من الفقر       

بديلـة للرعاية االجتماعية وخلدماهتا املخصصة لألسر اليت هلا أطفال وللفئات االجتماعية املهمَّشة املعرَّضة              
 .وضع استراتيجية إلصالح نظام املعاشات) ج(للفاقة؛ 

خلدمات االجتماعية، جيري العمل على ترسيخ      مـن أجل ضمان التمتع باحلقوق يف جمال الرعاية وا          -١٩٢
وباملثل، ومن أجل   . آلـيات إلقرار الالمركزية، واالنتقال، وحتويل املؤسسات، ونشر املمارسات السليمة         

إشراك عدد أكرب من الفاعلني يف إصالح النظام، فإن وزارة الشؤون االجتماعية يف مجهورية صربيا منهمكة                
ؤسسات واجلامعات وهيئات املاحنني من اجملتمع املدين وتشجيعهم على يف مجـع مـبادرات مـن خمتلف امل        

املسامهة يف عملية التحول الذي يعرفه نظام الرعاية االجتماعية وفقا لالستراتيجية البعيدة املدى وألهداف              
 .تطوير السياسة االجتماعية

 التغريات يف قطاع الرعاية االجتماعية

اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد (الدعم املايل لألسر اليت هلا أطفال إن يف اعتماد قانون توفري  -١٩٣
لَتعبرياً عن اإلصالحات اليت متس توفري الرعاية االجتماعية وهو القانون الذي جاء بالتغيريات             ) ١٦/٢٠٠٢

 أكثر دقة لألسر التفريق بني تدابري السياسات االجتماعية وتدابري السياسات السكانية ؛ وضع تعريف: التالية
املعرَّضة للفاقة اليت هلا أطفال؛ ضمان االستفادة الدائمة من احلقوق؛ وأّدت التغيريات اليت مست              /الفقـرية   

إىل حتقيق وفورات   ) األسرة/احلق يف االستفادة من عالوة األطفال     (نظام صرف املستحقات مبقتضى القانون      
 .يف امليزانية

فيذ القانون، ُحددت املبالغ االمسية املخصصة لتقدمي الدعم املايل لألسر         وفقـا للتعليمات اخلاصة بتن     -١٩٤
الـيت هلا أطفال ولتغطية تكاليف الربامج التعليمية واحلد الذي تصبح عنده عالوة األطفال مستحقة، لشهر                

 . أدناه٥ على النحو املبني يف اجلدول ٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين
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 ٥اجلدول 

 حق إعالة األطفال

 بالغ املزيدةامل
 )بالدينار(

 املبالغ االعتيادية
 املبالغ االمسية )بالدينار(

 

 -١ )للطفل األول والثاين والثالث والرابع(عالوة األطفال  ٩٧٧,٧٠ ١ ٢٧١,٠٠

 -٢ )٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١ابتداًء من (عالوة األسرة   

  للطفل الثاين ٥٤ ٥٣٥,٠٠ 
  للطفل الثالث ٩٨ ١٦٤,٠٠ 
  للطفل الرابع ١٣٠ ٨٨٥,٠٠ 
 -٣ عالوة األمومة ١ ٢٩٩,٥٠ 

 -٤ املساعدة املالية لألمهات الالجئات ١ ٠٨٣,٠٠ 

 كانون ١ابتداًء من (املساعدة لشراء كسوة املولود ولوازمه    ٤ ٣٣١,٧٠ 
 )٢٠٠٢ديسمرب /األول

٥- 

سـعر السـوق حسـب اجملموعة التعليمية لتمويل جهود            
العام الذي يسبق سنة االلتحاق باملدرسة      التربية يف   /التعليم

 .لفترة ثالث ساعات يوميا

٦- 

  يف املؤسسة ١٤ ٣٩١,٠٠ 
  خارج املؤسسة ١٥ ١٩١,٠٠ 

سـعر السـوق حسب اجملموعة التعليمية لتمويل برنامج          ١٩ ٩١١,٠٠ 
التربية لألطفال الذين يقضون فترة نقاهة مطولة يف        /التعليم

 .املستشفيات

٧- 

ابتداًء من  (ي تصبح عنده عالوة األطفال مستحقة       احلد الذ   
 )٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١

 

 )أ( احلد األدىن للدخل ٢ ٩٩١,٤٤ ٣ ٥٩٩,٣٥
 )ب( احلد األدىن للدخل بالنسبة للمشتغلني بالزراعة  
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 )تابع( ٥اجلدول 

 املبالغ املزيدة
 )بالدينار(

 املبالغ االعتيادية
 ةاملبالغ االمسي )بالدينار(

 

 :، من القانون١، الفقرة األوىل، الفقرة الفرعية ١٩املادة  ٢,٣٨ ٢,٨٦

إذا كـان الدخل الشهري اإلمجايل، بعد اقتطاع الضرائب         
والرسـوم، لكل فرد من أفراد األسرة املتراكم على مدى          
األشهر الثالثة اليت تسبق الشهر الذي يتم فيه تقدمي الطلب          

 الذي ال يتجاوز فيه      دينارا يف الوقت   ٢ ٧٥٠,٠٠يعـادل   
الدخـل الشهري اإلمجايل عن العقارات لكل فرد من أفراد     

 يف املائة من الدخل الشهري      ٣األسرة خالل العام السابق     
اإلمجـايل عـن العقارات لكل هكتار من األراضي اخلصبة      
خـالل العـام السابق أو الدخل احملّصل من أرض ال تزيد            

 ا مسكن؛ متر مربع أقيم عليه٥٠٠مساحتها عن 

 

 :، من القانون٢، الفقرة األوىل، الفقرة الفرعية ١٩املادة  ٥,٥٦ ٦,٦٧

إذا كـان الدخل الشهري اإلمجايل عن العقارات لكل فرد          
 يف املائة من    ٧مـن أفراد األسرة خالل العام السابق ميثل         

متوسط الدخل الشهري اإلمجايل عن العقارات لكل هكتار        
ام السابق وكانت األسرة ال     من األراضي اخلصبة خالل الع    

 متلك دخال غريه

 

  مكافأة عمل معيل األسرة ٨٣٢,٠٠ 

 .وزارة الشؤون االجتماعية يف مجهورية صربيا: املصدر

ميا يلي كيفية توزيع األموال املخصصة واملدفوعة لتقدمي الدعم املايل لألسر ذات األطفال وملتوسط               -١٩٥
يناير وتشرين  /الذين اكتسبوا ذلك احلق للفترة ما بني كانون الثاين        عـدد املستفيدين شهريا، أي األطفال       

 .٢٠٠٢نوفمرب /الثاين
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 ٦اجلدول 

 الدعم املايل لألسر

متوسط عدد املستفيدين 
 املؤشر شهريا، أي األطفال

تنفيذ اخلطة املاليـة للفترة ما 
يناير وتشرين /بني كانون الثاين

 ٢٠٠٢نوفمرب /الثاين

م اخلطة املالية للعا
 نوع االستحقاق ٢٠٠٢

 

الراتب لألمهات  /تعويـض األجر   ٢ ٢٦٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ ٨٤٤ ٦٧٣ ٢٣٨ ١٢٥,٧ ٢٤ ٥٠٠
 اللوايت وضعن حديثا

١- 

 -٢ عالوة األمومة ٥١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٥٦ ٠٦٧ ١٧٧ ٨٩,٤ ٣٧ ٦٧٦

 -٣ كسوة الطفل ولوازمه ٣٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٤٩ ٩٥٤ ٩٩٤ ٥٠,٠ ٣ ٢٥٣

 -٤ مساعدة األمهات الالجئات ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٨ ٢٧٤ ١٢٥ ٨٢,٧ ٩٠٠

  مستفيد٢٦٧ ٦٠٠
  طفال٤٥٨ً ٤٢٠

 -٥ عالوة األطفال ٨ ٣٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٦ ١٣٥ ٤٨٦ ٦٨٦ ٧٣,٣

 -٦ عالوة األسرة  ٧٠٢ ١٥٠ ٣٩٤  ٢ ٠٩٠

االستحقاقات املرتبطة باملؤسسات  ٨٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٦٢٧ ٤٣٣ ٥٤٤ ٧٤,٧ ٧٦ ٦٦٧
 يف مرحلة ما قبل الدراسة

٧- 

غـري ذلـك من االستحقاقات       ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٦٨ ٣٨٥ ٢٢٣ ١٣٦,٨ 
 وااللتزامات

٨- 

التعهدات اخلاصة بعالوة األطفال     ٢٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٧٩ ٤١١ ٨٣٥ ١٢٧,٠ 
 وعالوة األمومة

٩- 

 -١٠ أسبوع الطفل  ٥٠٠ ٠٠٠  

  اجملموع  ١٢ ٥٣٢ ٠٠٠ ١١ ٢٧٢ ٣٣٧ ٢١٦ ٨٩,٩  أطفال٦٠٣ ٥٠٦

 .رية صربياوزارة الشؤون االجتماعية يف مجهو: املصدر

وقد . حق االستفادة من الدعم املايل لألسر اليت هلا أطفال يتم حسب املوارد املتاحة فعالً              إن إعمال  -١٩٦
. أضحى ذلك ممكنا من خالل تنفيذ قانون توفري الدعم املايل لألسر اليت هلا أطفال وعقلنة دفع املستحقات                

ال من خالل الوقوف على تنفيذ هذا القانون على مدار      وميكن التحقق من اآلثار احلقيقية للعقلنة يف هذا اجمل        
على سبيل املثال، تقدر الوفورات اليت مت حتقيقها مبقتضى ذلك القانون، مقارنة مع قانون الرعاية . عام كامل

 مليون دينار، وقد جاء ذلك ٣٥٠ وحبوايل ٢٠٠٣ مليون دينار يف سنة ٢ ٧٧٠االجتماعية لألطفال، حبوايل 
 .ة تقليص نفقات املستحقات ودفعهانتيجة معاجل

: وفيما يلي عرض ملشاريع اإلصالحات اليت ستؤدي إىل تغيري يف السياسة واملمارسة يف هذا املضمار       -١٩٧
 ؛ وإحداث تغيري يف مؤسسات الرعاية االجتماعية      )٢٠٠٤-٢٠٠٢(تشـجيع األبـوة بالتـبين يف صربيا         

ية االجتماعية؛ ووضع معايري مهنية تطبق على الرعاية        ، ونزع الطابع املؤسسايت عن الرعا     )٢٠٠٤-٢٠٠٢(
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 ضمان معايري اجلودة؛ وإحداث الرعاية      -) ٢٠٠٣-٢٠٠٢(االجتماعـية، مبـا فـيها الرصـد والتقييم          
؛ والوصول الكامل إىل الرعاية االجتماعية وبناء عالقات        )٢٠٠٣-٢٠٠٢(االجتماعـية لألطفال املعوقني     

 ال مركزية الرعاية االجتماعية؛ والنهوض      -) ٢٠٠٥-٢٠٠٢(فري اخلدمات   شـراكة على الصعيد احمللي يف تو      
؛ وإقامة أشكال بديلة    )٢٠٠٤-٢٠٠٢) (مبا يف ذلك االجتار بالبشر    (بالرعاية االجتماعية املتعلقة بالعنف املرتيل      

 .بواسطة صندوق االبتكارات االجتماعية) ٢٠٠٤-٢٠٠٢(أخرى من أشكال الرعاية واخلدمات االجتماعية 

ولقـد أُعد مشروع قانون بشأن تعديالت قانون الرعاية االجتماعية وتوفري الضمان االجتماعي يف             -١٩٨
ومن املتوقع اعتماده قبل هناية     . مجهوريـة صربيا يف إطار التغيريات املُدخلة على قطاع الرعاية االجتماعية          

طلوب استيفاؤها من أجل إعمال     ومن شأن تلك التعديالت أن حتدث تغيريات يف الشروط امل         . ٢٠٠٣العام  
احلق يف املساعدة االجتماعية؛ كما من شأهنا أن تشمل بعض الفئات اليت كانت يف السابق تندرج حتت بند                  
تأمني املعاش والعجز؛ وإدخال تغيريات على تأشري مبالغ املساعدة االجتماعية؛ والبدء باعتماد آليات جديدة 

املعرَّضة للفاقة ؛ واستنباط آليات للرصد واملراجعة؛ وحتقيق وفورات يف          تتيح تعريفا أفضل لألسر الفقرية و     
 .امليزانية يراد هبا تيسري إعادة توزيع أموال الرعاية االجتماعية

ويف إطـار اإلصـالحات الـيت متس تأمني املعاش والعجز، اختذت وزارة الشؤون االجتماعية يف                 -١٩٩
ظام تأمني املعاش والعجز واقترحت الوزارة، للوفاء بذلك        مجهوريـة صـربيا إجـراءات هتدف إىل تغيري ن         

وهكذا، ُشرع . ٢٠٠١ديسمرب /الغرض، إدخال تعديالت على قانون تأمني التقاعد والعجز يف كانون األول
يف العمـل باملعادلة السويسرية املكونة من مؤشرات معاش فصلية من خالل اجلمع بني الزيادات يف األجور     

 عاما  ٥٨(؛ وُرفع احلد األدىن لسن التقاعد بثالث سنوات         ) يف املائة  ٥٠:  يف املائة  ٥٠(ونفقـات العـيش     
وُضمن أيضا صرف املعاشات    . ؛ وأُدخل يف النظام حد أدىن واحد للمعاش       ) عامـا للرجال   ٦٣للنسـاء و  

  يف املائة؛ بينما   ١٩,٦ يف املائة إىل     ٣٢ يوما؛ وخفِّضت نسبة االشتراك من       ١٥بشـكل منـتظم، بعد كل       
ُوسعت قاعدة احتساب الضرائب والرسوم؛ وأصبحت التحويالت تتم مباشرة من امليزانية وأزيلت القروض  

 مليون دينار؛ وأصبح إلزاميا اإلدالء بشهادات       ٨٠٠-٥٠٠املصـرفية وهو ما يفسر حتقيق وفورات قدرها         
 االحتيال على صندوق تأمني     وفـاة املؤمَّنني املتوفني لصندوق تأمني املعاش والعجز؛ وأُطلقت محلة ملناهضة          

 .املعاش والعجز

ومن املتوقع اعتماد قانون بشأن تأمني املعاش يف مجهورية صربيا يتمثل اهلدف منه يف تعزيز الترابط                 -٢٠٠
بـني مـبلغ املعاش ومبالغ االشتراك اليت تدفع لصندوق املعاشات؛ وتقليص عدد العناصر املفرطة التحرر                

وزيع يف نظام املعاشات؛ وحتقيق االستقرار املايل واالستدامة الضريبية للنظام؛          والسـخاء وعناصر إعادة الت    
وتقسـيم العـبء عـلى متحمليه بصورة أكثر توازنا؛ وإجياد خيارات أكثر، أي العمل مدة أطول ودفع                  
مسـامهات أكـثر للحصول على معاش أكرب؛ وخلق الظروف املالئمة لالنتقال من االقتصاد املوازي إىل                 

صـاد الـرمسي؛ ووضـع طريقة حلساب املعاشات تكون أكثر عدالً وحفزاً وبساطة؛ وخلق الظروف        االقت
 .املناسبة الستدامة اجلهود الرامية إىل إحداث إصالحات يف هذا املضمار
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 ١٠املادة 

 الصكوك الدولية اليت صادقت عليها مجهورية يوغوسالفيا االحتادية )أ( 

 مجهورية يوغوسالفيا االحتادية العهد الدويل اخلاص صادقت عليها اليتصلة تشمل الصكوك الدولية ذات ال -٢٠١
باحلقوق املدنية والسياسية؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واتفاقية               

اخلاصة ) ١٩٧٣(١٣٨رقم  املتعلقة حبماية األمومة؛ واالتفاقية     ) ١٩٥٢(١٠٣رقم  ) املنقحة(منظمة العمل الدولية    
 .باحلد األدىن للعمر

 "األسرة"تعريف مصطلح  )ب( 

يقضـي دسـتور مجهورية يوغوسالفيا االحتادية بتمتع األسرة واألمهات واألطفال حبماية خاصة وبتمتع          -٢٠٢
ق كما يضمن ميثاق حقو   ). ٦١املادة  (األطفال املولودين داخل إطار الزواج وخارجه نفس احلقوق والواجبات          

ويضمن أيضاً حق األم يف     . اإلنسان وحقوق األقليات واحلريات املدنية محاية خاصة لألسرة واألمهات واألطفال         
 .دعم الدول األعضاء ومحايتها هلا خالل الفترة اليت ينص عليها القانون، قبل الوالدة وبعدها

ريدة الرمسية جلمهورية صربيا،    اجل(وال يتضـمن قـانون الزواج والعالقات األسرية يف مجهورية صربيا             -٢٠٣
، الذي ُيعد التشريع القانون الرئيسي      )٢٩/٢٠٠١،  ٣٥/٩٤،  ٢٥/٩٣،  ٢٢/٩٣،  ١١/٨٨،  ٢٢/٨٠األعـداد   

غري أنه ميكن، باالستناد إىل     . املـنظم للعالقـات الزوجية واألسرية، تعريفاً صرحياً لألسرة يف أية مادة من مواده             
ورة غري مباشرة إىل أنّ األسرة هي، حبسب هذا القانون، مجاعة تتألف من  األحكـام املتعلقة باألسرة اخللوص بص     

وال ُتفهم األسرة مبعىن أوسع، كما      . زوجني، وأن األسرة باملعىن األوسع هي مجاعة تتألف من الوالدين واألطفال          
ر، إال يف حالة تنظيم وال يشمل نطاق االلتزامات املعنية باإلعالة مجيع األقارب من خط النسب املباشر وغري املباش           

فالتزامات اإلعالة موجودة على مجيع املستويات بني البالغني        ). اإلعالة(بعـض العالقـات الـيت تتعلق بامللكية         
 .زوجة األب والربيب/واملراهقني من اإلخوة واألخوات وزوج األم

 اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا،(ا وتتألف األسرة، وفقاً لقانون الرعاية االجتماعية لألطفال يف مجهورية صربي -٢٠٤
املتزوجني (من الزوجني   ) ٢٩/٢٠٠١،  ٢٥/٩٦،  ٤٧/٩٤،  ٢٨/٩٤،  ٦٧/٩٣،  ٥٣/٩٣،  ٢٩/٩٣،  ٤٩/٩٢األعداد  

املولودين داخل إطار الزوجية أو خارجه، واألطفال املتبنني واألطفال من          (واألطفال  ) أو اللذين جيمعهما الزواج العريف    
 .خط النسب لغاية القرابة من الدرجة الثانية، بشرط أن يعيشوا يف مرتل مشتركواألقارب، و) زواج سابق

 :صربيا األسرة كما يلي   مجهورية  يف  للمواطنني   الضمان االجتماعي    وتوفريوُيعـرِّف قانون الرعاية االجتماعية       -٢٠٥
 مبوجب القانون أو اللذان     املتزوجان، يقصد باألسرة الزوجان     يلالدعم املا احلصول على   ألغراض ممارسة احلق يف     "

 وواألقارب ذو) والربائبالزوجية وخارجه، واألبناء بالتبين  إطاراملولودون داخل (واألبناء العريف الزواج  جيمعهما
 ."العالقة املباشرة وغري املباشرة لغاية القرابة من الدرجة الثانية، بشرط أن يعيشوا يف مرتل مشترك

من أفراد   فرداً   والديه دخل وال يعيش مع      ـه، يعد الشخص الذي ليس ل     ائيةويف بعـض احلاالت االستثن     -٢٠٦
 فرداً من أفرادكما ُيعترب .  عاماً من العمر٢٧ عائلة خاصة به وحىت يبلغ ـه حىت يتزوج أو تصبح لالوالدينأسرة 



E/1990/5/Add.61 
Page 46 

 

لطفل الذي  األسرة أحد الزوجني، بصرف النظر عن حمل سكنه، وكذلك أحد والدي الطفل العاجز عن العمل وا               
 .عادياًيتلقى تعليماً 

 األهلية القانونية سن )ج( 

 ١٨ بلوغ سن     عند سن الرشد  الفرد   يبلغصربيا،  مجهورية  وفقـاً لقانون الزواج والعالقات األسرية يف         -٢٠٧
يف وُتكتسب األهلية الكاملة    .  عاماً أن يتزوج رهناً مبوافقة احملكمة      ١٦وجيوز للقاصر الذي يتجاوز عمره      . عاماً

 .العمالة عند بلوغ سن الرشد وكذلك عند الزواج قبل بلوغ سن الرشد

 ولكن كي تكون    ، عاماً من العمر أن يربم صفقات قانونية بشكل مستقل         ١٤بلغ  يوجيـوز للطفل الذي      -٢٠٨
ف قبل أن يصبح التصر   الوالدين أو الوصي    ، ما مل تكن قليلة الشأن، ال بد من موافقة           شرعية متاما هذه الصفقات   

 .يف ممتلكات الطفل أو رهنها ممكناً

 عاماً من العمر أن يعمل بشكل مستقل وأن يتصرف فيما اكتسبه من عمله              ١٥بلغ  يوجيوز للطفل الذي     -٢٠٩
 .اإليراداتبالنهل من تلك وتعليم نفسه وتنشئة ة لمن دخل أو مال، غري أنه ملزم باملسامهة يف إعا

 . عاماً من العمر١٦د بلوغ  عنوحتق أهلية اإلرث بصفة فعلية -٢١٠

 الزواج والعالقات الزوجية )د( 

 ضمانات إبرام عقد الزواج برضاء الزوجني احلّر

ويكفل ميثاق حقوق    .تتمـتع األسرة حبماية خاصة وفقاً ألحكام دستور مجهورية يوغوسالفيا االحتادية           -٢١١
ويقوم إبرام . لزواج برضاء الزوجني احملتملني احلّراإلنسان وحقوق األقليات واحلريات املدنية احلق يف إبرام عقود ا    

عقـد الـزواج ومهلته وإهناؤه على املساواة بني الزوجني، يف حني يتمتع األطفال املولودون داخل إطار الزوجية               
 ).٢٥املادة (وخارجه حبقوق متساوية 

، ُيضمن للرجال   عات النافذة التشريومبوجب  .  والعالقات القانونية يف الزواج     الزواجَ ويـنظم القـانونُ    -٢١٢
والزواج الذي . والنساء احلق يف إبرام عقود زواج صحيحة من الناحية القانونية برضاهم احلر أمام السلطة املختصة

 وعملياً مل .باطالً والغياً، ولن تكون لـه بالتايل أية آثار قانونية الكامل واحلر للرجل واملرأة يعترب ءال يعقد بالرضا
 . عقد الزواج برضامها الكامل واحلرإبرام ضمان ممارسة الرجل واملرأة حقهما يف  حتول دونتربز مشاكل

 التدابري املتخذة لتيسري الشروع يف إقامة أسرة

وتتضمن هذه . خذ جمموعة من التدابري املختلفة لتيسري تكوين األسر ومساعدة املتزوجني من الشباب        ُتـتَّ  -٢١٣
وعالوة على ذلك، اتُّخذت جمموعة واسعة من التدابري للحفاظ على األسرة           . فةخدمات وإعانات خمتل  الـتدابري   

 :ومن بينها التدابري التاليةوتعزيزها ومحايتها، 
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طفل التعويض عن املرتب خالل إجازة األمومة القانونية وإجازة األمومة املمددة من أجل رعاية ال )أ( 
لشخص ل أو للوصيكما ميكن للوالد أو ). مشكلة صحية خطريةيعاين من بالنسبة للطفل الذي (حىت سن اخلامسة 

 ؛طفلهاالذي يرعى الطفل أن يستفيد من هذا احلق إذا تعذر على األم رعاية 

إعانة األمومة اليت حيق لكل أم احلصول عليها إذا مل تستفد من حق التعويض عن املرتب خالل                  )ب( 
 واحدة؛ال حىت يبلغ طفلها سن ةن لكل والدة غري موظفة احلق يف هذه اإلعانوهذا يعين عملياً أ. إجازة األمومة اخلاصة هبا

  وليد احلصول عليها؛هلا اليت حيق لكل أسرة  الالزمةاملساعدة يف جتهيز الوليد بالثياب )ج( 

 ؛املدرسيةطاعم امليف الغذائية الوجبات تناول الراحة ووقت الفراغ لألطفال و )د( 

 ١٩ حيق لكل أسرة احلصول عليها لألطفال الثالثة األوائل حىت يبلغ الطفل             إعانـة الطفل، اليت     )ه( 
. عامـاً من العمر بشرط أن يتلقى تعليماً منتظماً وبشرط أن تتحقق بعض املتطلبات األخرى اليت حيددها القانون              

ى حالة األسرة  صربيا يتوقف احلق يف إعانة الطفل عل مجهوريةومبوجـب قـانون الرعاية االجتماعية لألطفال يف      
وعلى سبيل االستثناء، حيق جلميع األسر اليت . املادية أي أن األسر ذات الدخل األدىن هي اليت تستفيد من هذا احلق

. هلـا ثالثة أطفال احلصول على هذه اإلعانة اليت يتمتع هبا الطفل الثالث، بصرف النظر عن حالة األسرة املادية                  
 النفسية؛و الطفل ومستوى تعليمه وحالته البدنية ويتوقف مقدار إعانة الطفل على عمر

اإليـواء املنظم يف مؤسسات ما قبل الدراسة لألطفال الذين ينتمون إىل أسر حباجة إىل مثل هذا              )و( 
 . يف املائة٨٠ بنسبة تصل إىلوتساهم الدولة يف دفع النفقات . اإليواء

 أخرى من الرعاية االجتماعية والرعاية لألطفال       ، باإلضافة إىل هذه احلقوق، حقوق وأنواع      توفّركمـا    -٢١٤
وتعطى األولوية  (املساعدة اإلمجالية، القروض، اخلدمات االستشارية يف جمال العالقات األسرية القانونية           : وهـي 

، )هبدف حتسني العالقات األسرية املتوترة    واملشورة  للوقايـة، ومحاية الزواج واألسرة، ولكن يقدم أيضاً العالج          
 . من الضرائب، اخلالعائلنياملدرسية، إعفاء األشخاص واللوازم  نفقات الكتب تغطية

 محاية األمومة ومنع التمييز ضد املرأة على أساس األمومة  )ه( 

 . من دستور مجهورية صربيا محاية خاصة لألمهات واألطفال واألسرة٢٩ و٢٨تكفل املادتان  -٢١٥

 وقوانني الطفل والرعاية االجتماعية بالتفصيل، القضايا املتعلقة  صربياةوتنظم قوانني االستخدام يف مجهوري -٢١٦
 .برعاية النساء احلوامل واألمهات الشابات

.  يوماً ٢٧٠ومبوجـب قوانـني االستخدام حيق للنساء التمتع بإجازة أمومة مدفوعة األجر ال تقل عن                 -٢١٧
 .بثمانية وعشرين يوماًتوقع املالوضع تاريخ والعتبارات صحية، تبدأ إجازة األمومة قبل 



E/1990/5/Add.61 
Page 48 

 

 من   سنوات ٣ حىت يبلغ الطفل     لبعض الوقت وعـند انتهاء إجازة األمومة، حيق للمرأة العاملة أن تعمل            -٢١٨
 يف العمل لبعض الوقتعترب يو. حالته الصحية إذا رأى الطبيب املختص أن الطفل يف حاجة إىل رعاية بسبب العمر

 . لكامل الوقتهذه احلاالت عمالً

 إجازة األمومة يف حال وفاة األم، أو ختليها عن الطفل، أو يف حال              يستفيد من وجيـوز لوالد الطفل أن       -٢١٩
 . إجازهتا ألسباب مربرةاستفادهتا منتعذر 

وإذا وضعت املرأة مولوداً ميتاً أو مات الوليد قبل انتهاء إجازة األمومة، حيق هلا أن متدد إجازة أمومتها                   -٢٢٠
 كما حيق هلا أن تتمتع      . يوماً ٤٥ عن    اإلجازة  على أال تقل   عافيتها،راها الطبيب ضرورية كي تسترجع      املدة اليت ي  

 .جبميع احلقوق اخلاصة بإجازة األمومة خالل هذه الفترة

 . لكامل الوقتوتبلغ التعويضات خالل إجازة األمومة حد التعويضات اليت كانت املرأة ستحصل عليها لو عملت -٢٢١

ـ  -٢٢٢ تع املرأة العاملة، خالل إجازة األمومة، جبميع احلقوق املترتبة على التأمني الصحي وتأمني التقاعد              وتتم
 .لكامل الوقتوالعجز، واحلقوق االجتماعية األخرى، مبقدار ما تستحقه حينما تعمل 

 محاية األطفال من االستغالل االقتصادي )و( 

 ).٥٤ من املادة ٣الفقرة ( السخرة حيظر دستور مجهورية يوغوسالفيا االحتادية -٢٢٣

 على حظر الرق، واملعامالت     ١٣ويـنص ميـثاق حقوق اإلنسان واألقليات واحلريات املدنية يف مادته             -٢٢٤
ويف هذا اإلطار، حيظر السخرة أو االستغالل اجلنسي أو االقتصادي لشخص يكون يف             . الشبيهة بالرق والسخرة  

 . موقع ضعف

مواطن إنسان و األطفال والشباب حمميون مبوجب اللوائح العامة اليت تكفل لكل          إن  على هذا األساس ف   و -٢٢٥
وتكفل محاية األطفال والشباب من اإلمهال والقسوة يف إطار نظام العدالة          .  السالمة والضمان االجتماعي   البلديف  

 .اجلنائية بوجه خاص

اخلامسة عشرة، مع مراعاة قدراته النفسية النافذة، ال جيوز لشخص دون سن التشريعات الوطنية مبوجب و -٢٢٦
 الذي  العملأو/و) العمل حتت األرض أو حتت املاء(أن يتوىل وظيفة تتطلب أداء يغلب عليه العمل البدين الشاق    والبدنية،  

 .قد يعرض حياته وصحته للخطر

الثانوية تعطي ، وإن كان ذلك نادر احلدوث ألن املدارس اخلامسة عشرةوجيـوز توظيف طفل دون سن      -٢٢٧
، هذه السنّ غري أن بعض األحداث يعملون قبل أن يبلغوا         . الثامنة عشرة املؤهالت اليت تسمح بالتوظيف بعد سن       

 .عادة يف األسر الريفية، ويؤدون عمالً يتالءم وأعمارهمذلك و

سة صباحاً وال لساعات  بني الساعة العاشرة ليالً والساعة السادالثامنة عشرةوال جيوز أن يعمل شخص دون سن  -٢٢٨
 .الثامنة عشرةوينص القانون على محاية خاصة يف العمل للمستخدم دون سن . تزيد على ساعات الدوام الكامل
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حلماية األطفال ومساعدهتم، ولضمان سالمة منوهم البدين والنفسي، على مجيع          املّتخذة  تدابري  ال وُتطـبَّق  -٢٢٩
 .هم أو خلفيات أسرهم أو أصوهلم االجتماعية أو غري ذلك من االعتباراتاألطفال دون متييز قائم على أساس مولد

ويف الـنظام االجتماعي لرعاية الطفل، يتمتع حبماية خاصة كل من األطفال الذين يفتقرون إىل الرعاية                 -٢٣٠
ا العالقات تكون فيه  واألطفال من أسر     اضطرابات يف منوهم البدين والنفسي،    األبوية، واألطفال الذين يعانون من      

 . وتنفّذ احلماية القانونية الكاملة عمليا وفقا لإلمكانات املالية.العائلية مضطربة

ؤالء ه إىل   الكفالة متنوعة من    أشكاالم مراكز العمل االجتماعي املوجودة يف مجيع البلديات تقريباً          قدِّوُت -٢٣١
 أولياؤهم، ألي سبب من األسباب، حبقوقهم ينهضاألطفال، وذلك أساساً بناء على احتياجات األطفال الذين ال   

 .وتستلزم األسباب املختلفة تدابري وأمناطاً خمتلفة من الرعاية.  على حنو يتناىف مع مصاحل أطفاهلميؤدياهنا أو ،وواجباهتم

يف التعليم  الذيـن يعانون من اضطرابات طفيفة من حيث منوهم حبقهم            األطفـال والشـباب      ويتمـّتع  -٢٣٢
وهذا يعين أن   .  أخطر التمتع بالتأهيل والتدريب اخلاصني     إعاقة بينما حيق لألطفال املعوقني      ،املناسبواالستخدام  

ولكن هناك مشكالت كبرية جداً فيما يتعلق بإدماج        . لجميعلالتأهيل الطيب والتعليمي واملهين واالجتماعي يقدم       
 .إجياد العمل املالئم هلميف وباخلصوص يف اجملتمع، هؤالء الشباب 

 هو ضمان نشأهتم املختلّةوالغرض من اختاذ تدابري خمتلفة حلماية األطفال من األسر ذات العالقات األسرية  -٢٣٣
، واإلشراف عليهم،   األحداث يد املساعدة والرعاية إىل هؤالء       السليمة ومنوهم املناسب، ويتم ذلك من خالل مدّ       

وتعد أكثر أنواع احلماية املقدمة إىل هؤالء       . ة لديهم وضـمان التدريـب املهـين هلم، وتنمية الشعور باملسؤولي         
 . املهَملنين فعالية وضعهم يف مؤسسة للعمل مع األطفال والشبااألحداث

 ١١املادة 

 ٢٠٠٠أكتوبر / الفترة السابقة لتشرين األول-ألف 

 ١٩٩٠يف الفترة من    فقد اخنفض الناتج احمللي اإلمجايل      . شهد البلد خالل التسعينات أزمة اقتصادية حادة       -٢٣٤
يف اجتاهات االقتصاد الكلي    ) نسيب(وُسجِّل استقرار   .  اخنفاضـاً حادا، وانتهى باهنيار نظام البلد املايل        ١٩٩٣إىل  

 . وخالل السنوات اليت تلته١٩٩٤وبعض االنتعاش يف النشاط االقتصادي بداية من عام 

وغوسالفيا االحتادية، بناًء على البيانات املستقاة من       ويبـّين حتليل مسألة الالمساواة والفقر يف مجهورية ي         -٢٣٥
 يف  ٢٨,٩ كان   ١٩٩٥الدراسة االستقصائية الستهالك األسر اليت أعدها املكتب اإلحصائي االحتادي، أنه يف عام             

ويعود سبب اتساع نطاق الفقر إىل ارتفاع عدد الفقراء . من الفقراء)  ماليني نسمة٣ما يقارب (املائة من السكان 
 .وهبوط حقيقي يف إمجايل الناتج احمللي على السواء

وتعاين األسر اليت لديها أطفال،     ).  يف املائة  ٣٨(وأثـر الفقر بشدة يف أسر العاملني يف املصانع واملناجم            -٢٣٦
 .، معاناة شديدة) يف املائة٣٧,٨(وخصوصاً األسر احلضرية 
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اض حصة الدخول من االستخدام املنظم وإىل زيادة يف         وأدى التغري يف توزيع الدخول والنفقات إىل اخنف        -٢٣٧
النفقات على الغذاء واملأوى، مبا يعين أن معظم األسر ال متتلك املال إلنفاقه على احتياجاهتا الثقافية أو التعليمية أو 

بها ليصل وهتيمن على هيكل النفقات مصاريف الغذاء اليت يتزايد متوسط نصي. على احتياجاهتا غري املادية األخرى
 . يف املائة٥٩,٢وكان ذلك النصيب لدى الفقراء .  يف املائة٤٨,٤إىل 

 ١ ٥٠٠، بلغ دخل الفرد يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، من الناتج احمللي اإلمجايل حوايل              ١٩٩٦ويف عـام     -٢٣٨
). ١٩٩٠لي اإلمجايل لعام ومل يبلغ، رغم منوه، سوى نصف قيمة الناتج احمل   ( من دوالرات الواليات املتحدة      دوالر

ومن بني ).  دوالرا١ً ٠٤٧(وبلغاريا )  دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة١ ٤٣٧(وبلغ لدى جارتيها رومانيا 
، يف حني حققت مجهورية     ) دوالراً ٨١٥(اجلمهوريات اليوغوسالفية السابقة، مل تزدد إال البوسنة واهلرسك فقراً          

وارتفع الناتج احمللي اإلمجايل يف     ).  دوالراً ١ ٨٤٥(حيث الناتج احمللي اإلمجايل     مقدونـيا نسـبة أعلى للفرد من        
 ). دوالرا٩ً ٢٧٩(يف حني ارتفع يف سلوفينيا بست مرات )  دوالرا٣ً ٩٩٢(كرواتيا حبوايل ثالث مرات 

 دوالراً ١ ٧١٤يل ، بلغ دخل الفرد من الناتج احمللي اإلمجا١٩٩٧واستناداً إىل آخر البيانات الصادرة عام  -٢٣٩
 *.١٩٨٩وكان نصف ما كان عليه عام ) حمسوباً وفقاً ملفهوم نظام احلسابات القطرية(

، أظهرت مؤشرات االقتصاد الكلي هبوطاً يف اإلنتاج الصناعي وجتارة التجزئة       ١٩٩٧ويف بدايـة عـام       -٢٤٠
اخنفاض  (١٩٩٨خبمس قيمته لعام    وأدى ذلك إىل هبوط يف إمجايل الناتج احمللي خالل ذلك العام            . والصـادرات 

وتبعاً لذلك، استهلّت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية العام األخري من القرن العشرين وهي ).  يف املائة١٩,٣بنسبة 
 .من بني أفقر بلدان أوروبا

إىل ارتفاع معدالت البطالة، وتدهور     * وأدى هـبوط حاد يف الدخل القومي للجمهوريات واملقاطعات         -٢٤١
 .توى املعيشة، وارتفاع نسبة الفقر، وتسارع تراكم املشاكل االجتماعيةمس

 يف ٣٣,٥وتراوحت حصة النفقات اجلارية على اخلدمات العامة من الدخل القومي جلمهورية صربيا بني            -٢٤٢
 ١٩٩٧وهي أعلى نفقات شهدهتا صربيا الوسطى وشكلّت عام         . ١٩٩٧ يف املائة عام     ٤٦,١ و ١٩٩٠املائة عام   

 .دخلها القومي)  يف املائة٥٥,٩(ثر من نصف أك

 ٢٠٠٠ الفترة اليت تلت تغيريات عام -باء 

.  أسرة٦ ٨٠٠ غطّت شرحية تتألف من ٢٠٠٢أُجريـت دراسة استقصائية ملستوى معيشة السكان عام     -٢٤٣
 حتديد عدد فضالً عن(واهلـدف مـن الدراسة هو إتاحة مبادئ توجيهية عامة إلعداد استراتيجية احلد من الفقر               

الفقراء، وتوضيح أسباب الفقر، وتعريف خصائص الفقراء، وحتديد األولويات واألنشطة الكفيلة بتوجيه مساعدة             
كما هتدف الدراسة االستقصائية أيضاً إىل اختبار       ). الـرعاية االجتماعية وإقامة سياسة اجتماعية باملعىن األوسع       

قبالً؛ وإتاحة معلومات تساعد على النهوض بدراسات استقصائية        وحتديد أكثر األساليب مالءمة لرصد الفقر مست      
 .وأشارت نتائج الدراسة االستقصائية إىل ما يلي. منتظمة عن استهالك اُألسر املعيشية ودخوهلا

 ــــــــــــ
 .ميكن االطالع على نصوص املرفقات يف ملفات األمانة * 
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 مداخيل ونفقات اُألسر املعيشية الريفية واحلضرية

ويعود تدين متوسط الدخل لكل وحدة      . تتوازى تقريباً مداخيل ونفقات اُألسر املعيشية احلضرية والريفية        -٢٤٤
إىل )  دينارا٩ً ٠٩٤(يف اُألسر املعيشية الريفية مقارنة مبتوسط اُألسر املعيشية احلضرية )  دينارا٨ً ٦٣٠(استهالكية 

 أعلى من األسر اليت تتألّف من أفراد مسنني ومتوسط عدد أكرب من             نسبة(اهليكل الدميوغرايف األقل تفضيال نسبياً      
 .يف الريف) األفراد داخل اُألسر

أهم مصادر الدخل لدى اُألسر املعيشية الريفية، تليها الزراعة         )  يف املائة  ٤٣(وتشكل األجور واملعاشات     -٢٤٥
  يف املائة  ٦٨التقاعدية لدى اُألسر املعيشية احلضرية نسبة       ومتثل األجور واملعاشات    ).  يف املائة  ٤٠(وإنتاج االكتفاء الذايت    
 .من إمجايل املداخيل

ويزيد استهالك اُألسرة املعيشية . ويوجـد فـارق شاسـع بني األرياف واملدن على مستوى االستهالك            -٢٤٦
 ). دينارا٨ً ٣٥٠(على نظريهتا الريفية )  دينارا١٠ً ٨٤٠( يف املائة لكل وحدة استهالكية ٣٠احلضرية بنسبة  

وإضـافة إىل ذلك، ُسجلت فوارق شاسعة بني مداخيل نفقات اُألسر املعيشية احلضرية، حيث جتاوزت                -٢٤٧
ويف ذلك إشارة إىل احلصة املرتفعة من املداخيل غري الرمسية املكتسبة من            .  يف املائة  ١٩الـنفقات املداخيل بنسبة       

 .ر املعيشية احلضرية غري املصّرح هباالنشاط االقتصادي غري املسجل، أي مداخيل اُألس

).  يف املائة عن املداخيل٣تقل بنسبة  (ويف الوقـت نفسه، تتدىن النفقات املسّجلة لألسر املعيشية الريفية           -٢٤٨
 . دينار شهريا٨٠٠ًويف ذلك دليل على إمكانية وجود مستوى من االدخار لألسر املعيشية الريفية يبلغ حوايل 

النفقات ذاته إىل حالة أقل تفضيال لدى اُألسر املعيشية الريفية، حيث بلغت حصة جمموع              ويشري هيكل    -٢٤٩
 يف املائة من    ٤٦يف حني تبلغ مصاريف نفقات الغذاء لدى اُألسر املعيشية احلضرية           .  يف املائة  ٥٢نفقـات الغذاء    
 .مجيع النفقات

 عوامل الفقر لدى اُألسر املعيشية الريفية واحلضرية

اً لتحديد عناصر الفقر ومستوى تأثريها، وقع االختيار على شرحية فرعية من اُألسر املعيشية تقل               توخـي  -٢٥٠
واحُتسبت معامالت ارتباط   . نسبة االستهالك حبسب الوحدة اُألسرية عن متوسط االستهالك احملدد جلميع اُألسر          

 .عواملجزئية بني مستوى االستهالك لدى الوحدة اُألسرية وكل عامل من فرادى ال

ويف الشـرحية الفرعـية لُألسر املعيشية الريفية، العامل اإلجيايب الرئيسي ملستوى االستهالك هو مستوى                -٢٥١
والعامل التايل حسب   ). اإلنتاج الزراعي واإلنتاج املعد لالستهالك القائم على االكتفاء الذايت        (الدخـل العـيين     

ل األجور إالّ الرتبة الثالثة يف حني أن أكثر العوامل سلبية يف            وال حتت . مسـتوى التأثري هو مبلغ املعاش التقاعدي      
وأهم العوامل املؤكدة الستهالك اُألسر املعيشية احلضرية هو        . االسـتهالك هو عدد األفراد املعالني داخل األسرة       

 .مستوى األجور
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 ٧اجلدول 

 متوسط املداخيل والنفقات لكل أسرة معيشية ووحدة استهالكية
 لكل أسرة معيشية تهالكيةلكل وحدة اس

 املدينة القرية املتوسط املدينة القرية املتوسط
 

 الوحدات االستهالكية
  )بالدينار(الدخل 

 األجور واملدفوعات ذات الصلة بالعمل ١٠ ٩٠٥ ٦ ٩٢٩ ٩ ٢٤٣ ٤ ٣٧٩,٥ ٢ ٦٠٤,٩ ٣ ٦١٠,٥
 املعاشات التقاعدية ٤ ٤٣٠ ٣ ٠٨٢ ٣ ٨٦٦ ١ ٧٧٩,١ ١ ١٥٨,٦ ١ ٥١٠,٢
 الدخول الزراعية ٥٢٠ ٥ ٠٥٦ ٢ ٤١٥ ٢٠٨,٨ ١ ٩٠٠,٨ ٩٤٣,٤
الدخل املتأيت من اإلنتاج املخصص لالستهالك      ٤٠٠ ٤ ٢٢١ ١ ٩٩٧ ١٦٠,٦ ١ ٥٨٦,٨ ٧٨٠,١

    القائم على االكتفاء الذايت
 البيوت/إجيار الشقق ١ ٣٦٣ ٥٣٣ ١ ٠١٦ ٥٤٧,٤ ٢٠٠,٢ ٣٩٦,٩
 دخل املتأيت من السلع املعّمرة ال ٣ ٣٥٥ ١ ٤٥٢ ٢ ٥٦٠ ١ ٣٤٧,٤ ٥٤٥,٩ ١ ٠٠٠,٠
 وظيفة ثانية ٧١٧ ٦٩٨ ٧٠٩ ٢٨٨,٠ ٢٦٢,٤ ٢٧٧,٠
 مداخيل أخرى ٩٥٤ ٩٨٧ ٩٦٨ ٣٨٣,١ ٣٧١,١ ٣٧٨,١
٢٢ ٩٥٧,٥ ٢٢ ٧٧٤ ٩ ٠٩٤,٠ ٨ ٦٣٠,٦ ٨ ٨٩٦,١  املداخيلجمموع   ٢٢ ٦٤٤

  )بالنسب املئوية( اهليكل -الدخل 
 الصلة بالعملاألجور واملدفوعات ذات  ٤٨,٢ ٣٠,٢ ٤٠,٦   
 املعاشات التقاعدية ١٩,٦ ١٣,٤ ١٧,٠   
 الدخول الزراعية ٢,٣ ٢٢,٠ ١٠,٦   
الدخل املتأيت من اإلنتاج املخصص لالستهالك      ١,٨ ١٨,٤ ٨,٨   

    القائم على االكتفاء الذايت
 البيوت/إجيار الشقق ٦,٠ ٢,٣ ٤,٥   
 رة الدخل املتأيت من السلع املعّم ١٤,٨ ٦,٣ ١١,٢   
 وظيفة ثانية ٣,٢ ٣,٠ ٣,١   
 مداخيل أخرى ٤,٢ ٤,٣ ٤,٣   
 جمموع املداخيل ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠   

  النفقات
 استهالك السلع املعّمرة ٥٤٨ ٤٥٠ ٥٠٧ ٢٢٠,١ ١٦٩,٢ ١٩٨,٠
 البيوت/إجيار الشقق ١ ٣٦٣ ٥٣٢,٥ ١ ٠١٦ ٥٤٧,٤ ٢٠٠,٢ ٣٩٦,٩
 اليف السكنتك ٤ ٥٥٢ ٣ ٣١٠ ٤ ٠٣٣ ١ ٨٢٨,١ ١ ٢٤٤,٤ ١ ٥٧٥,٤
 الغذاء ١٢ ٢٦٩ ١١ ٥٦٣ ١١ ٩٧٤ ٤ ٩٢٧,٣ ٤ ٣٤٧,٠ ٤ ٦٧٧,٣
 التعليم ٨٣١ ٤٧٤ ٦٨٢ ٣٣٣,٧ ١٧٨,٢ ٢٦٦,٤
 الصحة ١ ٣٤٠ ١ ١١٣ ١ ٢٤٥ ٥٣٨,٢ ٤١٨,٤ ٤٨٦,٣
 تكاليف غري غذائية أخرى ٦ ٠٩٠ ٤ ٦٧٧ ٥ ٥٠٠ ٢ ٤٤٥,٨ ١ ٧٥٨,٣ ٢ ١٤٨,٤
١٠ ٨٤٠,٦ ٨ ٣١٥,٦ ٩ ٧٤٨,٨ ٢٢ ١١٩,٥ ٢٢ ٩٥٧  جمموع النفقات ٢٦ ٩٩٣

  )بالنسب املئوية( اهليكل -النفقات 
 استهالك السلع املعّمرة ٢,٠ ٢,٠ ٢,٠   
 البيوت/إجيار الشقق ٥,٠ ٢,٤ ٤,١   
 تكاليف السكن ١٦,٩ ١٥,٠ ١٦,٢   
 الغذاء ٤٥,٥ ٥٢,٣ ٤٨,٠   
 التعليم ٣,١ ٢,١ ٢,٧   
 الصحة ٥,٠ ٥,٠ ٥,٠   
 يف غري غذائية أخرىتكال ٢٢,٦ ٢١,١ ٢٢,٠   
 جمموع النفقات ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠   

 .٢٠٠٢وزارة الشؤون االجتماعية يف مجهورية صربيا،  :املصدر 
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 ٨اجلدول 

 عامل الفقر لدى اُألسر املعيشية

 معامل االرتباط اجلزئي
 املدينة القرية مجيع اُألسر املعيشية

 العامل

 مستوى األجور ٠,٢٦٨ ٠,١٥٤ ٠,٢٠٢
 مبلغ املعاش التقاعدي ٠,١١٧ ٠,٢١١ ٠,١٧٩
 الدخول العينية ٠,٠٤٤ ٠,٢٥١ ٠,١٨٠
 التوظيف داخل اُألسرة املعيشية ٠,٠٧٦ ٠,٠٠٢- ٠,٠٤٨

 املعالون ٠,٢١١- ٠,١٣٥- ٠,١٦٣-
 األسعار ٠,١٢٨- ٠,٠١٦- ٠,٠٦١-

 .٢٠٠٢وزارة الشؤون االجتماعية،  :املصدر 

 ين صربياالفقر املتفشي لدى شرائح املسنني من مواط

 جانب نوع اجلنس يف الفقر يف صفوف املسنني )أ( 

 وترتفع نسبة الفقراء لدى املسنني .  عاماً من العمر٦٥ُيعرَّف املسنون على أهنم األشخاص الذين جتاوزوا       -٢٥٢
ق تذكر بني ويف حني ال توجد فوار).  يف املائة١٠,٦(ارتفاعاً كبرياً مقارنة مبتوسط نسبة الفقراء )  يف املائة١٤,٧(

وبصفة . اجلنسني يف جمال معدالت الفقر لدى السكان عامة، فإن ذلك الفارق أكثر وضوحاً نوعاً ما لدى املسنني     
 .أدق، فإن معدل الفقر أكثر ارتفاعاً لدى النساء منه لدى الرجال بنقطة مئوية واحدة

 ٩اجلدول 

 معّدل الفقر لدى املسنني

 اجلنسنوع  معدالت الفقر بالنسب املئوية
 الذكور ١٤,٢
 اإلناث ١٥,٢
 اجملموع  ١٤,٧

 .٢٠٠٢وزارة الشؤون االجتماعية،  :املصدر   

 اجلوانب اإلقليمية النتشار الفقر لدى املسنني )ب( 

، بصفة خاصة يف شرق جنوب      ) يف املائة  ٢٦,١(تسود نسبة مرتفعة جداً من انتشار الفقر لدى املسنني           -٢٥٣
 .ناطق األخرى نسبة أكثر تدنيا من التقلب يف مستويات الفقرصربيا، يف حني تشهد امل
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 ١٠اجلدول 

 انتشار الفقر حسب املناطق

 املنطقة النسب املئوية للفقراء
 بلغراد ١٢,٢
 فويفودينا ١٣,٧
 غريب صربيا ١١,٨
 صربيا الوسطى ١٣,٥
 شرقي صربيا ١١,٨
 مشال شرقي صربيا ٢٦,١
 اجملموع  ١٤,٧

 .٢٠٠٢ة الشؤون االجتماعية، وزار: املصدر   

  استراتيجية احلد من الفقر-جيم 

، سلسلة من التدابري للوقوف على      ٢٠٠٠اختذت السلطات املعنية، إبان التغيريات اليت شهدها البلد عام           -٢٥٤
يونيه /ويف هذا اإلطار، أعدت وزارة الشؤون االجتماعية جلمهورية صربيا، يف حزيران          . مسـتوى الفقر يف البلد    

، بالتعاون مع وزارة العالقات االقتصادية اخلارجية يف مجهورية صربيا، اإلطار األساسي الستراتيجية احلد              ٢٠٠٢
 . من الفقر وقدمته إىل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل

واضـطلعت وزارة الشـؤون االجتماعية جلمهورية صربيا بتنفيذ الربامج واملشاريع التالية للمسامهة يف               -٢٥٥
 :لتغريات، فضالً عن احلد من الفقر لدى املستفيدينا

 استحداث محاية اجتماعية متكاملة على الصعيد احمللي؛ -

بلغ تنفيذ املشروع يف بلغراد مرحلته النهائية، يف حني تنظم          (وضـع اسـتراتيجية إليواء اُألسر        -
 ؛)الوزارة حلقات دراسية تعليمية متهيدية لفائدة املناطق يف صربيا

 هيز مؤسسات احلماية االجتماعية إليواء املستفيدين؛جت -

 وضع معايري للعمل املهين يف مراكز العمل االجتماعي؛ -

 تطوير التبين بصفته شكالً من أشكال محاية األطفال احملرومني من الرعاية األبوية؛ -

 محاية حقوق األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة؛ -

ت االجتماعية، ُيناط مبهمة تنظيم أدوار ومسؤوليات مجيع        سُينشـأ قريـباً صـندوق لالبتكارا       -
 األطراف الفاعلة املعنية بتوفري خدمات احلماية االجتماعية من خالل تطوير الشراكة؛
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 بتغيري طريقة متويل مجعيات ومنظمات املعاقني، مع التشديد على متويل ٢٠٠٢قامت الوزارة عام  -
داث أشكال بديلة خلدمات الرعاية االجتماعية من خالل        األنشـطة الربناجمية الرامية إىل استح     

 املنافسة العامة، يف إطار قواعد نوعية واضحة املعامل؛

إنشاء فرقة عمل للسهر على محاية املسنني تتوىل وضع مبادئ توجيهية إلعداد استراتيجية ترمي               -
 .إىل محاية املسنني

يل من ميزانية الوزارة وهبات من منظمة األمم املتحدة للطفولة          وَتَيسَّر تنفيذ الربامج السالفة الذكر بتمو      -٢٥٦
، والبنك الدويل، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، وحكومة  )اليونيسيف(

 .النرويج، وحكومة اململكة املتحدة

 )٦(١٢املادة 

  نظام الرعاية الصحية يف مجهورية صربيا-ألف 

ميكـن أن يعتـرب نظـام الرعاية الصحية يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، استناداً إىل مستوى الرعاية                  -٢٥٧
، أنه  )أي نصيب الفرد من الدخل القومي     (االقتصـادية اليت تقاس بنصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل            

 .يندرج يف فئة البلدان النامية

ظيم اإلداري، فإن نظام الرعاية الصحية يف البلد تعّددي من وجهة النظر الرمسية، لكن              واستناداً إىل هيكل التن    -٢٥٨
 .يطغى عليه يف الواقع طابع املركزية على صعيد اجلمهورية، وال ُتخول للدولة االحتادية سوى صالحيات قليلة جداً

لف من شبكة من املؤسسات الصحية وإلقليم مجهورية يوغوسالفيا االحتادية هيكل أساسي صحي متطور جداً يتأ   -٢٥٩
غري أنه ال يزال    . الراسـخة وعـدد من األطباء والعاملني يف امليدان الطيب يضاهي املتوسط األورويب مقارنة بعدد السكان               

 .هناك تفاوت إقليمي يف مستوى تطور اهلياكل األساسية فضالً عن الفوارق القائمة بني املناطق احلضرية والريفية

، ٢٦/٩٢،  ١٧/٩٢، األعداد   اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا   (اعتماد قانون الرعاية الصحية القائم بذاته       وإّبان   -٢٦٠
، ١٨/٩٢، األعداد   اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا   (وقانون التأمني الصحي    ) ١٨/٢٠٠٢،  ٢٥/٩٦،  ٥٢/٩٣،  ٥٠/٩٢
 صربيا  ية الصحية يف مجهورية   ، كـان نظـام الرعا     )١٨/٢٠٠٢ و ٢٩/٢٠٠١،  ٥٤/٩٩،  ٤٦/٩٨،  ٢٣/٩٦،  ٢٦/٩٣

غري أنه ال يدار أساساً . ينتمي رمسياً إىل ما يسمى بنموذج بيسمارك، وهو نظام يقوم على التأمني الصحي اإللزامي
فاملكتب اجلمهوري للتأمني الصحي هو أوالً وقبل كل شيء وكالة حكومية . وفقاً ملبادئ التأمني الصحي احلديث

 .ة املستخدمة لتمويل رعاية السكان الصحية من خالل متويل مؤسسات الصحة العامةلتحصيل العائدات الضريبي

  حصة نفقات الصحة من إمجايل الدخل القومي-باء 

ورغم أن املؤسسات الصحية هي مؤسسات اقتصادية مستقلة،        . هتيمن على قطاع الصحة امللكية العامة      -٢٦١
صحي وإدارته ومتويله وتنميته وتعيني مديريه تتم على الصعيد فـإن عملـيات اختاذ القرار بشأن تنظيم القطاع ال   
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ويقتصر دور اجملتمعات احمللية ومبادرة العاملني يف تلك املؤسسات إىل اختاذ القرار            . املركـزي لكامل اجلمهورية   
 .واستقالله على احلد األدىن، إن مل يكن منعدما متاماً

لعامة األخرى، أي أسوة جبميع جماالت االستهالك املشتركة وينفق القطاع الصحي، شأنه شأن اخلدمات ا -٢٦٢
وحصة نفقات الرعاية االجتماعية من الدخل      . األخرى يف اخلدمات العامة، جزءاً من الناتج االجتماعي املكتسب        

  يف املائة٧,٤القومي، بصفتها أحد أهم مؤشرات السياسة الصحية اليت يتبعها البلد، كبرية جدا، إذ تراوحت بني              
، وُسجِّلت أدىن حصة، حسب بعض التقديرات، خالل سنوات أزمة          ١٩٩٧ يف املائة عام     ١١,٩ و ١٩٩٠عـام   

 .)٧(فرط التضخم

 نقطة مؤشرة خالل فترة السبع سنوات، مترمجة بذلك         ٥٣وُتالحظ زيادة هائلة يف هذه النفقات حبوايل         -٢٦٣
 كبري ملوارد امليزانية من القيمة املضافة اهلزيلة        اجتاهـاً حنو احلفاظ على نظام الصحة الراهن على حساب ختصيص          

 .أصالً يف البلد

وينـبغي أن يوضـع يف االعتـبار أن البـيانات املتعلقة بنفقات الرعاية الصحية اليت ترصد من خالل                    -٢٦٤
 اإلحصـاءات الرمسية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية وصربيا متثل فقط بيانات عن تكاليف قطاع الصحة العامة              

وال تشمل تلك النفقات ما يدفعه املستفيدون مباشرة، سواًء كان          ). التأمني الصحي ونفقات املؤسسات الصحية    (
وأساساً خلدمات طب األسنان (ذلـك يف شـكل دفـع الثمن الكامل للخدمات الطبية يف قطاع الصحة اخلاص     

الصحة العامة للخدمات اليت ال يغطيها ، أو الثمن الكامل يف قطاع    )واألدويـة الـيت ُتباع يف الصيدليات اخلاصة       
؛ )اليت متول من ميزانية اجليش    (وال ُتراعي تلك البيانات أيضاً نفقات اخلدمات الطبية العسكرية          . التأمني الصحي 

واملسـاعدات واهلـبات اإلنسـانية اليت ُتقدَّم للمؤسسات الصحية؛ وشراء اإلمدادات الطبية الالزمة للعالج يف                
بعض التكاليف األخرى اليت يدفعها املستفيدون أنفسهم، وهي ممارسة أصبحت واسعة االنتشار            املستشفيات، أو   

 يف  ٢واستناداً إىل تقديرات بعض االقتصاديني، بلغت تلك النفقات يف بداية التسعينات            . خالل السنوات األخرية  
 الصحي، زادت هذه النفقات بنسبة        ويف السنوات األخرية، ومع تفاقم احلالة يف القطاع       . املائة من الدخل الوطين   

ومل تراع نفقات الرعاية الصحية خالل بعض السنوات األدوية اليت استلمها وتناوهلا املرضى دون              .  يف املائة  ٤,٥
 يف املائة من    ١ مليون دينار، وهو ما ميثل حوايل        ٧ ٠٠٠ قرابة   ١٩٩٦وبلغت قيمة تلك األدوية عام      . دفع مثنها 

تلك احلالة يف الوقت نفسه أحد أهم األسباب الرئيسية للنقص يف األدوية واملعدات             وشكلت  . الدخـل القومـي   
 .١٩٩٧، مما جعل احلالة تتفاقم تفاقما شديدا يف قطاع الصحة يف صربيا عام ١٩٩٦الطبية يف هناية عام 

ن بسبب  ومن الصعب رصد نصيب الفرد من نفقات الرعاية الصحية بالدينار خالل فترة طويلة من الزم               -٢٦٥
، عند اعتماد برنامج    ١٩٩٤ومنذ عام   . ، اليت بلغت مئات املاليني يف املائة سنوياً       ١٩٩٣أزمة فرط التضخم عام     

 باألسعار ١٩٩٧ ديناراً عام ٨٣٦ إىل ١٩٩٤ ديناراً للفرد الواحد عام ١٥٦االستقرار املايل، ارتفعت النفقات من 
 مقدار ١٩٩٧، فقد بلغت نفقات الفرد عام )السوداء( يف السوق واستناداً إىل معدل سعر الصرف السائد. اجلارية
 .)٨( يف املائة٦٠أي أهنا ارتفعت حبوايل )  ماركا أملانيا حسب سعر الصرف الرمسي٢٥٣أو ( ماركاً أملانياً ١٦٧

اسة وخالل السنوات العشر املاضية، اتبعت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، يف جمال الرعاية الصحية، سي             -٢٦٦
تسـتند إىل احلفـاظ عـلى مجيع القدرات واملنافع القائمة اليت خيوهلا القانون، وحيدوها األمل يف أن يشهد البلد            
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ونظراً إىل أن . ١٩٩٠ و١٩٨٩مستقبال أفضل ويتمكن من استعادة موارد قطاع الصحة إىل ما كانت عليه عامي 
عامة قد تفاقمت تفاقماً شديداً يف غضون ذلك، فقد         كافة الظروف االقتصادية واالجتماعية يف مجيع اخلدمات ال       

تكيف قطاع الصحة بصفة عفوية مع الظروف اجلديدة، متأثراً بتدهور نوعية اخلدمات الصحية، ونقص اإلمدادات 
الطبـية واألدويـة، والرشوة والفساد، وحتويل املرضى، ونقل بعض املعدات بغرض استخدامها يف قطاع الصحة                

 ما سبق، فإنه من األمهية مبكان اعتماد إصالحات جدية يف قطاع الصحة، نظراً إىل أن الدعم                 ونظراً إىل . اخلاص
 .)٩(املعلن عنه للتغيري مل يؤت أُكله يف متويل نظام الرعاية الصحية وإدارته

  التدابري واإلجراءات الرامية إىل حتسني احلالة الصحية -جيم 

تحسني احلالة الصحية والوقاية واملراقبة والتشخيص املُبكر لألمراض       تشـمل التدابري واإلجراءات الطبية ل      -٢٦٧
التثقيف الصحي، والتطعيم وفقاً لربنامج وجدول تطعيم مالئمني،        : وغريها من األعراض الصحية األخرى ما يلي      

ما يرتبط هبن   األطفال، التالميذ، الطلبة، النساء و    (والفحوص الوقائية، مع اإلشارة باخلصوص إىل الشرحية املعنية         
األمراض ذات األمهية االجتماعية والطبية الكربى، مثل األورام (وإىل ماهية املشاكل الصحية ) من وظائف اإلجناب

 .).اخلبيثة، ومرض السكري، وأمراض القلب والشرايني، وتسوس األسنان، وأمراض اللثة، اخل

نقطة، ميكن أن نذكر أن الرضيع خيضع خالل ولتوضيح هذه ال . لقـد ُحـدد نطاق التدابري الوقائية بدقة        -٢٦٨
، إضافة إىل   )يف األشهر الثالث، والسادس، والتاسع، والثاين عشر      (السنة األوىل من عمره ألربعة فحوص منتظمة        

فهنالك فحص وقائي واحد    . وقد مت توحيد حمتوى الفحوص املنتظمة     . ثالثـة فحوص تشمل املتابعة قبل التطعيم      
ومن املُزمع استخدام نفس اجلدول الزمين . يتم مرة كل سنة من سن الثانية إىل السادسة) فحص منتظم أو روتيين(

أما بالنسبة لطالب الكليات واجلامعات فتتم الفحوص       . لرصد احلالة الصحية لطالب املدارس االبتدائية والثانوية      
آنفا ُتستكمل بربامج التثقيف الصحي،     هذه األنشطة املذكورة    . املنتظمة خالل السنتني الدراسيتني األوىل والثالثة     

 .بزيارات الرعاية الطبية، وبواجب اختاذ التدابري العالجية املالئمة وخالفها

ومت بـنفس الطريقة تنظيم نطاق ومدى الرعاية الصحية الوقائية للنساء الاليت جتاوزن سن اخلامسة والعشرين                 -٢٦٩
للمواطنني البالغني الذين جتاوزوا سن العشرين، أي البالغني من العمر فيما يتصل بالكشف املبكر عن األمراض اخلبيثة؛ و

 .مخسة وثالثني عاماً أو أكثر، فيما يتصل بالكشف املبكر عن األمراض املزمنة غري املعدية، وما إىل ذلك

 :وتتم معاجلة املصابني أو املرضى من خالل -٢٧٠

ت الطارئة على كافة املستويات الطبية، مبا يف ذلك       توفري املساعدة الطبية الطارئة والعناية باحلاال      -
 اإلخالء الطيب؛

الفحص، والتشخيص، والعالج على املستوى األويل يف املستوصفات ويف املرتل، والتحويل إىل مستوى              -
 .من األطباء" اجملموعة االستشارية"أعلى بناء على توصية الطبيب املختار، وفقاً لقرار اجمللس الطيب أو 

كما ُحددت اجلوانب الرئيسية للرعاية يف جمال األسنان على أهنا . وال خيضع نطاق هذه التدابري ألي تقييد -٢٧١
تشـمل مكافحة وعالج أمراض الفم واألسنان بالنسبة لألطفال والشباب، والنساء خالل فترة احلمل، واالهتمام           
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وهنالك الئحة  . األسنان وغريها من أنواع العالج    باحلاالت الطارئة يف جمال األسنان، باإلضافة إىل معاجلة تسوس          
وحيدد الربنامج اخلاص حلكومة صربيا مضمون ونطاق       . مستقلة تتناول احلق يف استرجاع تكاليف أطقم األسنان       

 .تدابري الرعاية الوقائية يف جمال األسنان

د على مستوى املرضى    وتنص الئحة مكتب التأمني الصحي للجمهورية على حق التأهيل الطيب دون قيو            -٢٧٢
وجزء من  . يف املستشفيات املتخصصة  )  يوما كحد أقصى   ٩٠( يوماً   ٣٠اخلارجـيني، مـع حتديد فترة تصل إىل         

العـالج الذي يتم تنظيمه على هذا املنوال يتميز بطابع تلقي العالج باملستشفيات لفترات طويلة، ويشمل ذلك                 
 . الغدد الصماء، وأمراض اجلهاز التنفسي والدورة الدمويةتطبيق العامل الطبيعي عندما يتعلق األمر بأمراض

ويتم تنظيم األدوية، وبعض اإلمدادات واملواد الطبية، بواسطة قائمة األدوية، مع حتديد كمية األدوية اليت  -٢٧٣
 . ميكن أن توصف وتوفّر لفترة زمنية حمددة

ألعضاء، ُيزود املستفيدون من التأمني الصحي      وتبعاً ملدى وجسامة اإلعاقة اجلسدية، مثل تدين وظائف ا         -٢٧٤
باألطراف الصناعية ووسائل التقومي، وغريها من الوسائل املساعدة واألدوات الطبية، وأطقم األسنان، والوسائل             

وتستخدم مجيع هذه الوسائل املساعدة وفق معايري حمددة، ويتحمل كثري . املسـاعدة على البصر والسمع والكالم   
 . نسبة عالية جدا من تكلفة الشراءمن املستفيدين

ومبا أن العديد من عناصر الرعاية الصحية مل ترد يف الئحة التأمني، وبسبب استمرار حمدودية املوارد، فإن  -٢٧٥
القرار املتصل مبحتوى ونطاق الرعاية الصحية حيدد عدة تدابري وخدمات ال تتمكن اخلدمات الصحية من تغطيتها                

ويشمل ذلك العديد من أنواع الفحوص اليت تتم بطلب شخصي واليت تطلبها            . حي اإللزامي يف إطار التأمني الص   
احملددة للعمال، وعالج إدمان الكحول احلاد، واإلجهاض ) الوقائية(اهليئات واملنظمات، وكل تدابري الرعاية الطبية 

 .يف جمال طب األسنان، وما إىل ذلكألسباب غري طبية، واإلمناء يف املخترب، والعديد من اخلدمات غري املعيارية 

ووفقاً للتشريع املعمول به، هنالك ممارسة جيدة لتنظيم الرعاية الصحية تكملها برامج خاصة يف جماالت                -٢٧٦
الرعاية الصحية للنساء، واألطفال، والطالب،     (معيـنة عـندما يتعلق األمر مبشكالت صحية واجتماعية رئيسية           

ويعرض ). ة واألمراض املزمنة غري املعدية، والرعاية الوقائية لألسنان، وما إىل ذلك          والوقايـة من األمراض املعدي    
التشـريع حمتوى ونطاق الرعاية الصحية بالتفصيل، مبا يف ذلك التعليمات املناسبة للتنفيذ، واإلشارة إىل اجلهات                

 بكافة اخلدمات مل يتحقق على      بيد أن إعالن التغطية الشاملة للسكان     . املسؤولة عن تنفيذ كل واحد من األنشطة      
أرض الواقع، ال سيما فيما يتعلق باخلدمات التشخيصية، والعالجية والتأهيلية عالية التكاليف كما هو متوقع، إذ                

 . إن مثل هذه اخلدمات ال ميكن أن توفرها حىت البلدان الغنية

يت ال تساهم، منفردة، مسامهة كبرية يف مـا حيـتاج إليه األمر هو التقييم النقدي لفعالية بعض التدابري ال    -٢٧٧
وميكن أن ُتستخدم كمثال الفحوص املنتظمة، والفحوص التشخيصية املتعددة اليت          . حتقيق أهداف الربامج الصحية   

ُتجـرى يف الغالـب بـدون أسباب وجيهة وُتكرر يف كثري من األحيان، وحتويل املرضى دون ضرورة ملحة إىل     
  .مستويات أعلى، وما إىل ذلك
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والنص القانوين املتصل حبق املواطنني يف حرية اختيار الطبيب الذي يقدم هلم الرعاية الصحية األولية ال يتم  -٢٧٨
ويف املراكز احلضرية الكبرية،    . تطبيقه مبا يتسق مع ذلك، وليس لذلك شأن بتمويل هذا اجلزء من اخلدمة الصحية             

ستفادة من خدمات العديد من األطباء يف جمال الرعاية الصحية          وبسـبب تعذر املراقبة، ميكن للمواطنني حبرية اال       
 . األولية، وبإمكان أي طبيب أن يعطيهم الوصفات الطبية

 تغطـية السـكان بالـرعاية الصحية، وحمتوى ونطاق          -دال  
 خدمات التأمني الصحي اإللزامي يف مجهورية صربيا

مل التأمني الصحي اإللزامي كل املواطنني العاملني،       وفقاً لقانون التأمني الصحي يف مجهورية صربيا، يش        -٢٧٩
واملوظفـني املؤقتني أو املومسيني، والعاطلني عن العمل، أثناء تلقيهم استحقاقات البطالة، ومن يعملون حلساهبم،               

ريطة كما حيق ألفراد أسرة املؤمن عليه االستفادة من التأمني الصحي ش. اخلاص، واملتقاعدين، واحلرفيني واملزارعني
 ٣١ شخصاً يف    ٩ ٢٢٢ ٥٤٢وقد بلغ عدد األشخاص املؤمن عليهم يف مجهورية صربيا          . أن يكونوا حتت كفالته   

هذا العدد ال يشمل األجانب املؤمن عليهم مبوجب اتفاقيات واألشخاص غري           . ١٩٩٨ديسـمرب   /كـانون األول  
 يف املائة من إمجايل     ٩٣عني، واملتقاعدين   وقد بلغت نسبة العاملني يف القطاع االجتماعي، واملزار       . املؤمـن عليهم  

 .)١٠(عدد األشخاص املؤمن عليهم

ومبقارنـة عـدد األشخاص املؤمن عليهم بعدد سكان مجهورية صربيا حبسب تعـداد السكـان لعام                -٢٨٠
.  يف املائة من السكان٩٢,٩٤، خنلص إىل أن التأمني الصحي يف صربيا يغطي نسبة ) نسمة٩ ٩٢٣ ٠٠٠ (١٩٩١

، ال يشملهم التأمني الصحي )من العاطلني عن العمل بصورة أساسية( يف املائة من السكان ٧قـدر أن نسـبة      وُي
وتـتحمل احلكومـة تكاليف الرعاية الصحية بقدر معني بالنسبة للقطاع غري املؤمن من السكان من    . اإللـزامي 

ين جتاوزوا سن اخلامسة والستني، األطفـال والشـباب، والنسـاء فيما يتعلق باحلمل واألمومة، واألشخاص الذ         
الذهان، وداء السكر، والقصور الكلوي املزمن، (واملستفيدين من برامج الرعاية واملصابني بأمراض خطرية ومزمنة     

ومتّول هذه التكاليف من امليزانية بتحويل املوارد املطلوبة إىل صندوق التأمني           ). واألورام اخلبيـثة، وما إىل ذلك     
 جيب التأكيد على أنه وبسبب الوضع االقتصادي الصعب والعجز يف ميزانية الدولة، فإن     ومـع ذلك،  . الصـحي 

 . املوارد املخصصة هلذه األغراض مل ُتعتمد خالل السنوات املاضية

الرعاية الصحية، والتعويض عن املرتب خالل      : ووفقـاً للقانون نفسه، فإن فوائد التأمني الصحي تشمل         -٢٨١
اً، وعالوة رعاية األطفال لفترة طويلة، وتعويض تكاليف السفر املتكبدة املرتبطة باالستفادة     العجز عن العمل مؤقت   

 .من الرعاية الصحية، وتعويض تكاليف مراسم دفن املوتى

ووفقاً لقانون التأمني الصحي، مت تعريف الرعاية الصحية كحق أساسي لألشخاص املؤمن عليهم على أهنا  -٢٨٢
 :تشمل ما يلي

بري واإلجـراءات الطبـية الـيت ُتـتخذ لتحسني احلالة الصحية، والوقاية من األمراض               الـتدا  -
 واالضطرابات الصحية األخرى وكشفها يف وقت مبكر؛

 معاجلة املرضى واملصابني، وتقدمي األنواع األخرى من املساعدة الطبية؛ -
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 الوقاية من أمراض الفم واألسنان ومعاجلتها؛ -

 ؤسسات العالجية اخلارجية والداخلية؛التأهيل الطيب يف امل -

توفـري األدويـة، واملـواد املساعدة اليت تستخدم يف إعطاء الدواء وتوفري التجهيزات الطبية الضرورية                 -
 للعالج؛

توفـري األجهـزة التعويضـية، وأجهـزة تقومي العظام، وغريها من األجهزة؛ واألجهزة الطبية                -
 .نانواإلضافية، وأطقم األسنان ومواد األس

وبـناء عـلى التفويض القانوين، ينظم مكتب التأمني الصحي يف اجلمهورية مبوجب قراراته التنظيمية،                -٢٨٣
ويف هذا السياق، ينبغي التنويه إىل      . وبتفصـيل أدق، شروط وطريقة ممارسة احلقوق املكتسبة من التأمني الصحي          

ويتم . عاية الصحية األولية حسب مكان إقامتهمحق األشخاص املؤمن عليهم يف اختيار األطباء للحصول على الر       
. اختاذ التدابري الوقائية واألنشطة املتصلة بالتوظيف يف مكان العمل، وبالنسبة للتالميذ والطالب يف مكان دراستهم

وكقـاعدة عامة، فإن حتويل املرضى إىل املستوى األعلى يكون ألقرب مؤسسة صحية مالئمة، وذلك بناء على                 
 .ب املداوي، أي بناء على موافقة اجمللس الطيب ملكتب التأمني الصحي للجمهوريةتوصية الطبي

وحيـدد قرار جملس إدارة مكتب التأمني الصحي للجمهورية نطاق ومدى تدابري الرعاية الصحية بشكل                -٢٨٤
 يوفرها التأمني   وتركز هذه الوثيقة على التوازن بني نطاق ومدى مزايا الرعاية الصحية، ومقدار املوارد اليت             . أدق

 .الصحي اإللزامي هلذه األغراض

  الوضع الصحي لسكان مجهورية صربيا-هاء 

 ماليني مواطن   ١٠ إىل الوقت الراهن بالتغيريات الكبرية اليت شهدهتا حياة زهاء           ١٩٩٠تتمـيز الفترة من عام       -٢٨٥
، )ا يسمى بالدراسات البيئيةم(ووفقاً للدراسات الطويلة . صـريب وأثـرت بشـكل مباشـر على أوضاعهم الصحية      

والتحلـيالت املقارنـة، ُيعرف إىل حد ما، كيفية تأثري األحداث اهلامة يف احلياة على حدوث األمراض والوفيات يف                   
ومت بذلك حتديد الدورات على املستوى العام عندما تتسبب مثل هذه األحداث يف وقوع تغريات يف                . صفوف السكان 

شي األمراض حيدث خالل فترات من ثالث سنوات، تعقبها زيادة عدد الوفيات خالل فترات احلالة الصحية، فازدياد تف
كما ثبت أن دورات تفشي األمراض والوفيات الناجتة عن األحداث احلرجة يف احلياة قد     .مـن ثالث إىل مخس سنوات     

ورات قد أصبحت أقصر    وتبني بعض حتليالت مؤشرات احلالة الصحية يف مجهورية صربيا أن هذه الد           . أصبحت أقصر 
تفكك يوغسالفيا السابقة   : بشـكل أكرب نتيجة التأثري التراكمي لسلسلة من األحداث احلرجة اليت تعرض هلا السكان             

 .واحلرب اليت دارت على أراضيها؛ والعقوبات اليت فرضتها اجملموعة الدولية؛ وأزمة التضخم املفرط

هجية بالنسبة لرصد تأثري هذه األحداث على صحة السكان،         ومـع ذلـك، هنالك العديد من املشكالت املن         -٢٨٦
ففي املقام األول ال ميكن، على نطاق اجلمهورية، االعتماد . وأيضاً على عزل وتقييم التأثري الناتج عن كل عامل لوحده        

ترك وهم القاسم املش  (يضاف إىل ذلك التغري الذي طرأ أيضا على السكان          . بشـكل كاف على تقارير سبب الوفيات      
هذه املعدالت تشري يف واقع األمر إىل احتماالت الوفاة ). اجلوهري يف حساب معدل اإلصابة باألمراض ومعدل الوفيات
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ولقد تغريت التركيبة السكانية يف صربيا بصورة مفاجئة . أو اإلصابة باملرض بالنسبة جملموعة السكان املتأثرين باألخطار   
ليني، الشباب منهم بصورة رئيسية، وقدوم الالجئني والنازحني مبا حيملون           سنوات بفعل هجرة السكان احمل     ١٠خالل  

ومن املهم كذلك التأكيد على قلة املوارد املالية، وغياب اجلهود اهلادفة إىل . من خماطر خمتلفة فيما يتصل باملرض والوفاة
 .إجراء حبوث ذات قيمة لرصد تأثري األحداث احلرجة على صحة السكان يف صربيا

  معدالت الوفيات-او و

أو تدهور معظم املؤشرات الصحية     /لقـد بـدأت يف التسعينات سلسلة من األحداث أدت إىل ركود و             -٢٨٧
فالعمر املتوقع عند الوالدة احملسوب على أساس       . للسـكان الـيت كانت متاحة إلجراء الرصد والتحليل الروتيين         

 ١٩٨٩/١٩٩٠يف الفترة من ) داول التقريبية املوجزة للوفياتاجل(معدالت الوفيات احلالية احملددة حسب فئة العمر 
، قد اخنفض بالنسبة للمواليد الذكور يف وسط صربيا مبا يزيد قليالً على سنتني، بينما بقي يف                 ١٩٩٦/١٩٩٧إىل  

فس واخنفضت قيمة هذا املؤشر يف فويفودينا بالنسبة للمواليد اإلناث خالل ن          . نفـس مستواه تقريبا يف فويفودينا     
 . )١١( سنة، وبقي على حاله تقريبا يف وسط صربيا١,١٣الفترة مبعدل 

 إىل ١٩٩٠ عاماً يف الفترة من ٤٤ و٢٠وارتفع معدل وفيات الذكور البالغني الذين تتراوح أعمارهم بني  -٢٨٨
 ١٠,٥ نسمة من هذه الفئة العمرية، وارتفع بواقع ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل ١٤ يف وسط صربيا بنسبة    ١٩٩٧

 . )١٢(حاالت وفاة يف فويفودينا

 عاماً يف ٦٤ و٤٤ويف نفـس الفـترة، ازداد معدل وفيات السكان الذكور الذين تتراوح أعمارهم بني                -٢٨٩
 ساكن من هذه الفئة العمرية، كما ازدادت يف فويفودينا          ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ٢٠,٤وسط صربيا بنسبة    
ويتبني أن الفئة األكثر تأثرا خالل فترة االستعراض        .  ساكن ١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ٩٠,٣بنسبة وصلت إىل    

 عاماً يف مجيع أحناء مجهورية صربيا، وخصوصا يف         ٦٤ و ٤٤هي فئة السكان الذكور الذين تتراوح أعمارهم بني         
 .)١٣(فويفودينا

-١٩٩٠(التقرير واجلديـر بالذكـر أنه خالفا للتوقعات، مل ُيسّجل أي ارتفاع خالل الفترة املشمولة ب         -٢٩٠
يف معدل وفيات السكان فوق سن اخلامسة والستني، بل اخنفض هذا املعدل بالرغم من أن هذه الفئة هي ) ١٩٩٧

 ساكن فوق   ١٠٠ ٠٠٠واخنفض معدل الوفيات لكل     . جمموعة ضعيفة اجتماعيا، ال سيما يف الظروف اليت منر هبا         
؛ كما اخنفض   ١٩٩٠ حالة وفاة مقارنة بعام      ٦٩٣  بواقع ١٩٩٧سـن اخلامسة والستني يف وسط صربيا يف عام          

 .  يف فويفودينا)١٤( ساكن من هذه الفئة العمرية من السكان١٠٠ ٠٠٠ حالة وفاة لكل ١ ١٨٤مبقدار 

إن حتلـيل معـدالت الوفيات احملددة حسب الفئة العمرية، كما أُشري إليه آنفا، يبني أن ارتفاع معدل                   -٢٩١
 عاماً، هو سبب تدين ٦٤ إىل ٤٥ عاماً، وخصوصا بالنسبة للفئة من ٤٤ إىل ٢٠رية من الوفيات بالنسبة للفئة العم

ويتسق ذلك  . ١٩٩٧ إىل   ١٩٩٠متوسط العمر املتوقع عند الوالدة يف وسط صربيا وفويفودينا خالل الفترة من             
 .مع نتائج حتليالت الوضع الصحي لبلدان أوربا الوسطى والشرقية

يات السكان يف مجهورية صربيا، جيدر التأكيد على أن هذه األسباب بقيت ثابتة             وعند حتليل أسباب وف    -٢٩٢
نسبة ( بسبب أمراض القلب     ١٩٩٧ولقد كان أكثر من نصف وفيات السكان عام         . تقريـبا لفترة مثاين سنوات    
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ذا السبب  ، وزادت نسبة الوفيات اليت ُتعزى هل      ) يف املائة يف فويفودينا    ٦٠,٢ يف املائـة يف وسط صربيا، و       ٥٦,٤
 يف املائة ١٧نسبة (وتأيت األمراض اخلبيثة . ١٩٩٠ يف املائة تقريبا يف وسط صربيا وفويفودينا مقارنة بعام ١بنسبة 

يف املرتبة الثانية، مع زيادة طفيفة بالنسبة لوسط صربيا، بينما )  يف املائة يف فويفودينا١٨,٢يف وسط صربيا ونسبة 
وحتتل املرتبةَ الثالثة   . ١٩٩٠جمموع الوفيات بالنسبة لفويفودينا مقارنة بعام       مل تـتغري نسـبة حصتها تقريبا يف         

أعراض، وعالمات، وإشارات مرضية، ونتائج سريرية      (االضـطرابات واحلاالت املرضية غري احملددة حتديدا كافيا         
وقد ازداد  . ل اخلارجية  اإلصابات، والصدمات وما ينتج عن تأثري العوام       )١٥(، وتـأيت يف املرتبة الرابعة     )وخمتـربية 

. نصيب األمراض واحلاالت املرضية غري احملددة حتديداً كافياً يف معدل الوفيات يف كل من وسط صربيا وفويفودينا
 . أما األسباب اخلارجية فقد اخنفضت حصتها يف جمموع عدد الوفيات يف املنطقتني

أسباب الوفيات تشري إىل االنتشار الواسع لعوامل       إن النسبة العالية ألمراض القلب واألمراض اخلبيثة يف          -٢٩٣
، فضالً عن البيئة )التدخني، وإدمان الكحول، والتغذية غري املالئمة، وقلة النشاط البدين(اخلطر الناجتة عن السلوك 

املرتبة وقد جاءت األمراض واحلاالت املرضية غري احملددة حتديدا كافيا يف           ). تلوث اهلواء والغذاء واملاء   (اخلارجية  
الثالـثة نتيجة لعدم موثوقية التبليغ عن أسباب الوفيات يف كل أرجاء مجهورية صربيا، بينما يشري وضع األسباب       
اخلارجية للوفاة يف املرتبة الرابعة، إىل عدم كفاية إجراءات السالمة يف مكان العمل، وبالنسبة حلركة املرور، أو يف 

. )١٦(لوفيات، يكون النصيب األكرب للحوادث، يليها االنتحار وجرائم القتلوعند فرز األسباب اخلارجية ل. املنازل
 مع بداية الرتاعات يف ١٩٩٢ و١٩٩١وقـد ارتفعـت معـدالت الوفـيات الناجتة عن هذه األسباب يف عامي            
ة يف ، وُسّجل االرتفاع األشد حد١٩٩٦يوغسالفيا السابقة، مث سجلت األسباب الثالثة للوفيات ارتفاعاً منذ عام 

 . فئة احلوادث وحاالت االنتحار

واملسـتوى الـثاين من حتليل الوفيات بسبب احلوادث حبسب نوع اجلنس يبني أن معدل وفيات الذكور       -٢٩٤
خـالل الفترة املذكورة كان ثالثة أضعاف نسبته لإلناث تقريبا، وأن نسبته ارتفعت إىل أربعة أضعاف يف عامي                  

 .)١٧(١٩٩٢ و١٩٩١

الوضـع الصحي لسكان مجهورية صربيا الذي أُعد على أساس إحصائيات الوفيات األكثر             إن حتلـيل     -٢٩٥
موثوقية، يبني أن األحوال الصحية املتدهورة ُتعزى إىل ارتفاع معدل وفيات السكان الذين هم يف سن العمل، ال                  

اب األمراض والوفيات كما ُتعزى إىل ما ُيسمى بالوفيات اليت ميكن منع حدوثها، مثل أسب          . سـيما الرجال منهم   
وتعترب التغريات اليت حدثت يف    . الـيت ميكـن تفاديها بنجاح من خالل األنشطة املالئمة يف نظام الرعاية الصحية             

األحـوال الصـحية للسكان يف صربيا مشاهبة لتلك املوجودة يف بلدان أوروبا الوسطى والشرقية اليت متر مبرحلة                  
 .ول ما إذا كان بلدنا قد دخل فترة التحول، وإىل أي مدىانتقالية، بالرغم من تباين اآلراء ح

  مؤشرات الوضع الصحي-زاي 

 معدل وفيات الرّضع

لقد ازداد فارق متوسط العمر املتوقع عند الوالدة بني املواليد اإلناث والذكور بأكثر من سنتني يف وسط                  -٢٩٦
 .)١٨(صربيا، بينما اخنفض بنسبة سنة ونصف يف فويفودينا
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 سنـوات حتليل االجتاه اخلطي للعمـر املتوقع عند الوالدة يف وسط صربيا وفويفودينا خالل فترة الثماينو -٢٩٧
، ميـّيـز بـني فترتني حرجتني اخنفضت خالهلما قيمة هذا املؤشر بالنسبة للمواليد الذكور يف      )١٩٩٧-١٩٩٠(

، بقاء قيمة املؤشر بالنسبة     )١٩(، بيـنما ميكـن أن نالحظ، خالل نفس الفترتني         ١٩٩٦/١٩٩٧ و ١٩٩٢/١٩٩٣
 .للمواليد اإلناث على حاهلا أو اخنفاضها اخنفاضاً طفيفاً

وبعـد اخنفـاض معدل وفيات األطفال الرضع اخنفاضاً مستمراً خالل السبعينات والثمانينات، بدأ يف                -٢٩٨
 السنة األوىل من    ، وهو ال يزال املؤشر احلساس لصحة األطفال منذ الوالدة وحىت هناية           ١٩٩٢االرتفـاع عـام     

 طفل مولود   ١ ٠٠٠ يف وسط صربيا وفويفودينا بواقع حاليت وفاة لكل          ١٩٩٣وقد ارتفع املعدل يف عام      . حياهتم
ا  .)٢٠( يف بقية املناطق١٩٩٦وبعد االخنفاض لفترة وجيزة، عاود االرتفاع عام . حّي

قتصادية، الترابط السليب بني هذا املعدل  اال-وجيسد الترابط بني معدل وفيات الرضع والتنمية االجتماعية  -٢٩٩
للفرد، والذي سبق تناوله وتسجيله على املستويني       ) أو الدخل القومي  (لوفـيات الرضـع والناتج احمللي اإلمجايل        

 االقتصادية هي -واملثال الذي جتسده هذه الفئة الضعيفة من السكان يبني أن العوامل االجتماعية . الدويل والوطين
كما أن الترابط السليب بني معدل وفيات الرضع ونصيب الفرد من           . ألقوى يف حتديد األحوال الصحية    العوامـل ا  

 ١٩٩٠الدخل الوطين حسب األسعار الثابتة، ميكن أن جتسده التوجهات اليت ُسجلت يف مجهورية صربيا من عام                 
 .)٢١(١٩٩٨إىل 

 ٢٨أول (ة خالل فترة ما بعد الوالدة مبـاشرة   ويعتـرب معدل وفيات األطفال مقياساً معقداً خلطر الوفا         -٣٠٠
، ويتراجع هذا املعدل مع توفر رعاية صحية أفضل حلديثي الوالدة، كما يتراجع خطر الوفاة               )يوم من عمر املولود   

من خالل تثقيف األمهات بصورة أفضل،      )  يوماً إىل أول عيد ميالد     ٢٨من عمر   (خـالل فـترة ما بعد الوالدة        
صحية، والغذاء، وتغطية قدر أكرب من األطفال الرضع بالتحصني واملعاجلة الناجعة العتالالت            وحتسني الظروف ال  

الرضع يف مجهورية صربيا بسبب املخاطر يف       وقد ارتفع معدل وفيات     . اجلهـاز التنفسي لدى األطفال يف هذه السن       
 .١٩٩٧ و١٩٩٦ وأيضاً يف عامي ١٩٩٣عام 

دة خالل األسبوع األول تستأثر بالنصيب األكرب من معدل وفيات الرّضع،           ومعدل وفيات األطفال حديثي الوال     -٣٠١
وميثل هذا املعدل نسبة جمموع وفيات األجنة ووفيات املواليد         . كمـا تشري ِقَيم معدالت الوفيات يف فترة ما حول الوالدة          

ويف البلدان اليت   . على صحة اجلنني   حالة والدة، وهو الدليل على تأثري العوامل احمللية          ١ ٠٠٠خالل األسبوع األول لكل     
حيث تتم مجيع عمليات الوالدة تقريبا يف       ) الرعاية الصحية للحوامل  (لديهـا رعاية صحية منظمة لفترة ما حول الوالدة          

مؤسسـات طبـية، كما هو احلال يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، فإن هذا املعدل لوفيات األطفال ميثل أيضاً مؤشراً                   
 . نوعية اخلدمات الطبية املقدمة لألمهات، ألن هذا املعدل ُيسجَّل خالل فترات املراقبة الطبية املكثفة لصحتهنموثوقاً ل

واملعـدالت العالية للوفيات يف فترة ما حول الوالدة يف وسط صربيا، اليت بقيت على حاهلا تقريباً طوال الفترة                    -٣٠٢
، يشري إىل أن نوعية الرعاية الصحية املقدمة للحوامل، ١٩٩٦ و١٩٩٣املستعرضـة، رغم ازديادها بقدر طفيف يف عامي      

وقد بدأ هذا املعدل يف االرتفاع مرة أخرى يف فويفودينا عام           . ، قد تكون متدنية   )٢٢(واألمهـات بعـد الوالدة وللمواليد     
 .١٩٩٤ بعد تراجعه يف عام ١٩٩٦
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 ويف  ١٩٩٥ما بعد الوالدة يف وسط صربيا عام        ويشـري االرتفـاع اخلطـري يف معدل وفيات األطفال يف فترة              -٣٠٣
 . )٢٣( إىل التأثريات السلبية للبيئة اخلارجية على صحة الرضع١٩٩٦فويفودينا عام 

إن صـحة األطفـال شـديدة التأثر ليس فقط خالل السنة األوىل من حياهتم، بل أيضا خالل فترة ما قبل سن         -٣٠٤
األطفال دون سن اخلامسة مؤشر لـه صلة كبرية بصحة األطفال يف العامل،            لذا، اعتربت اليونيسيف أن وفيات      . الدراسة

وكما هو احلال بالنسبة لِقَيم معدالت وفيات األطفال، فإن ِقَيم هذا           . وحـددت ترتيـب البلدان وفقا لقيمة هذا املؤشر        
 . )٢٤(ا وفويفودينا يف وسط صربي١٩٩٦ وعاودت االرتفاع مرة ثانية عام ١٩٩٣املؤشر ارتفعت هي األخرى يف عام 

 االقتصادية تؤثر تأثرياً مباشراً على وفيات األمهات وتعكس املخاطر اليت يتعرضن            -وظروف العيش االجتماعية     -٣٠٥
، وحالتهن الصحية قبل احلمل، واملضاعفات املصاحبة لذلك،        )ستة أسابيع بعد الوالدة   (هلا أثناء احلمل، والوالدة والنفاس      

وكما هو احلال . دمات الصحية واالستفادة منها، خصوصا الرعاية الصحية لفترة ما حول الوالدة       والـوالدة، وتوفـر اخل    
) اليت تستخدم يف غالب األحيان    (بالنسبة ملعدل الوفيات يف فترة ما حول الوالدة، فإن معدالت أو نسبة وفيات األمهات               

 .هي مؤشرات جيدة على أداء اخلدمات الصحية ونوعيتها

عدد النساء الاليت توفني أثناء     (ترة الثماين سنوات اليت يغطيها االستعراض، ارتفعت وفيات األمهات          وخـالل ف   -٣٠٦
كما سجلت فويفودينا   .  يف املائة يف وسط صربيا     ١٠بنسبة  )  طفل مولود حّيا   ١٠٠ ٠٠٠فـترة احلمل، أو الوالدة لكل       

الت يف هاتني املنطقتني وحدوث عدد كبري من        زيـادة مماثلة، على عكس كوسوفو وميتوهيا بسبب اخنفاض تسجيل احلا          
 .)٢٥(الوالدات خارج املؤسسات الطبية

وعـلى الرغم من أنّ ارتفاع معدالت الوفيات يف صفوف الفئات الضعيفة من السكان مثل األطفال، وبشكل                  -٣٠٧
د متوسط العمر املتوقع    خاص الرّضع واألمهات أثناء فترة احلمل، وعند الوضع وبعده، مسؤول جزئياً عن اخنفاض وركو             

عند الوالدة بالنسبة للنساء، فإنّ ارتفاع معدالت وفيات الكبار يف سن العمل يؤثر التأثري األكرب على التدهور العام لقيمة                   
 .هذا املؤشر من مؤشرات احلالة الصحية

 متوسط العمر املتوقع عند الوالدة

مؤشر شامل للحالة الصحية يبني العمر املتوقع للطفل حديث         إنّ متوسـط العمر املتوقع عند الوالدة، الذي هو           -٣٠٨
 الـوالدة مـن أحـد اجلنسـني يف حـال استمرار معدل الوفيات الراهن على ما هو عليه، قد ارتفع خالل الفترة من                       

 سنة للمواليد من    ١٨,١ سنوات للمواليد الذكور و    ١٥,٧ يف وسـط صربيا مبعدل       ١٩٨٩/١٩٩٠ إىل   ١٩٥٠/١٩٥١
واخنفضت معدالت وفيات األطفال    .  سنة لإلناث  ١٩,٢ سنة للذكور و   ١٥,١ارتفع يف فويفودينا مبعدل     اإلنـاث، كما    
 ١ ٠٠٠ حالة وفاة لكل     ١٢,٢ حالة وفاة إىل     ١٠١,٧من  ( أضعاف خالل نفس فترة األربعني سنة        ٨,٣الرّضـع بنسبة    
 ).١٢إىل  ١٤٣,١من ( ضعفا يف فويفودينا ١٢يف وسط صربيا، وبنسبة ) طفل مولود حّياً

 تطبيق التحصني اإللزامي

، يف فويفودينا ووسط    ٢٠٠١ إىل   ١٩٩٢تبـّين اجلداول التالية حتصينات األطفال يف مجهورية صربيا للفترة من             -٣٠٩
 .صربيا
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 ١١اجلدول 

 ٢٠٠١-١٩٩٢تغطية األطفال بالتحصني يف مجهورية صربيا، 

  نوع التحصني

لقاح 
جي .سي.يب

 ضد السل

 كاف واحلمرياء،لقاح احلصبة والن
 لقاح شلل األطفال يف السنة الثانية من العمر

 لقاح اخلُناق والكزاز
 والسعال الديكي 

نوع 
 التحصني

 العدد
 املقرر

النسبة 
 املئوية

 العدد
 الفعلي

 العدد
 املقرر

 النسبة
 املئوية 

 العدد
 الفعلي

 العدد
 املقرر

 النسبة
 املئوية

 العدد
 الفعلي

 العدد
 املقرر

سنـة 
 التحصني

 ١٩٩٢  ١٤٠ ٢٤١ ٨٥,٥ ١٥٨ ٤١٧ ١٣٣ ٠٩٩ ٨٤,٠ ١٥٥ ١٩٨ ١٢٦ ٣٧٨ ٨١,٤ 

 ١٩٩٣  ١٣٢ ٩٨٥ ٨٥,٠ ١٧١ ٢٦٥ ١٤١ ٨١٦ ٨٣,٠ ١٦٢ ٩٥٥ ١٤٠ ٠١٩ ٨٦,٠ 

 ١٩٩٤  ٢١٧ ٤٩٢ ٨٥,٠ ٢٦٥ ٠٢٠ ٢٢٣ ٤٨١ ٨٤,٠ ١٤٥ ٦٤٣ ١١٨ ٤١٤ ٨١,٠ 

١٩٩٥  ١٢٤ ٦٥٦ ٨٨,٨ ١٤٤ ٥١٨ ١٢٩ ٤١٥ ٨٩,٥ ١٣٥ ١٣٠ ١١٥ ٦٩٢ ٨٥,٦ ١٢٨ ٧٤٠ 

 ١٩٩٦  ١٢٣ ٥٦١ ٩١,٢ ١٣٨ ٨١٨ ١٢٥ ٧٠٥ ٩٠,٥ ١٣٣ ٣١٥ ١١٩ ٧٧٧ ٨٩,٨ 

١٩٩٧  ١٢٤ ٦٣٣ ٩٤,٠ ١٣٤ ٦٣٩ ١٢٦ ٤٢١ ٩٣,٩ ١٣٦ ٦٠٩ ١٢٥ ١٠٠ ٩١,٦ ١٢١ ٩٤٠ 

١٩٩٨  ١٠٣ ١٦٤ ٨٩,٠ ١١٥ ٩٩٧ ١٠٣ ٠٠٩ ٨٨,٨ ١١٥ ٨٨٨ ١٠٣ ١٩٠ ٨٩,٠ ٧١ ٤٣٢ 

 )أ(١٩٩٩ ٧١ ٥٦٧ ٦٩ ٥٣٨ ٩٧,١ ٧١ ٥٥٧ ٦٩ ٧٢٤ ٩٧,٤ ٧٢ ٠٠٥ ٦٦ ٤٨٥ ٩٢,٣ ٥٨ ٦٠٨

 )أ(٢٠٠٠ ٦٨ ٠٤٤ ٦٥ ٩٠٨ ٩٦,٩ ٦٨ ٠٤٦ ٦٥ ٨٦٥ ٩٦,٨ ٧١ ٤٤٦ ٦١ ٨٩٧ ٨٦,٦ ٤٢ ٦٥٣

 )أ(٢٠٠١ ٦٩ ١٦٨ ٦٧ ٦٤٠ ٩٧,٨ ٦٩ ٢٨٤ ٦٧ ٦٥٢ ٩٧,٦ ٧٢ ١٩٧ ٦٩ ١٠٢ ٩٥,٧ ٥٤ ٣٣٦

 .ال تشمل بيانات كوسوفو وميتوهيا )أ( 

 ١٢اجلدول 

 ٢٠٠١-١٩٩٢تغطية األطفال بالتحصني يف فويفودينا، 

ي ج.سي.لقاح يب
 ضد ا لسل

 لقاح احلصبة والنكاف واحلمرياء، 
 لقاح شلل األطفال يف السنة الثانية من العمر

 لقاح اخلُناق والكزاز
 والسعال الديكي

نوع 
 التحصني

 العدد
 املقرر

النسبة 
 املئوية

 العدد
 الفعلي

 العدد
 املقرر

 النسبة
 املئوية 

 العدد
 الفعلي

 العدد
 املقرر

 النسبة
 املئوية

العدد 
 ليالفع

 العدد
 املقرر

سنـة 
 التحصني

 ١٩٩٢ ٢٥ ٠٢١ ٢٤ ٩٨٥ ٩٩,٨ ٢٥ ٣١٣ ٢٤ ٩٩٦ ٩٨,٧ ٢١ ٧٦٧ ٢٠ ٨٩٣ ٩٥,٥ 

 ١٩٩٣ ٢٢ ٢٦٤ ٢١ ٣٥٨ ٩٦ ٢٢ ٤٦٨ ٢١ ٥٢٥ ٩٦ ١٧ ٤٩١ ١٦ ٩٨٧ ٩٧ 

١٩٩٤ ٢٣ ٩٤٤ ٢٢ ٥٨٨ ٩٤ ٢٤ ٠٤٦ ٢٢ ٧٨٠ ٩٤ ٢١ ٠٩٨ ١٩ ٥٢٧ ٩٢ ٢٤ ٢٩٢ 

١٩٩٥ ٢٢ ٢٤٠ ٢١ ٠٧٤ ٩٤,٧ ٢٢ ٣٤١ ٢١ ٣٦٥ ٩٥,٦ ٢٢ ١٤٢ ٢١ ١٣٨ ٩٥,٥ ٢٢ ٨٩٦ 

١٩٩٦ ٢٢ ٢٢٠ ٢١ ٣١٢ ٩٥,٥ ٢٢ ٤٥٨ ٢١ ٥٣٦ ٩٥,٩ ٢٣ ٢٩٧ ٢٢ ٤٧٣ ٩٦,٥ ١٦ ٠٥٧ 

١٩٩٧ ٢١ ٣٦٥ ٢٠ ٥٥٨ ٩٦,٢ ٢١ ٥٣٣ ٢٠ ٧٦٩ ٩٦,٥ ٢١ ٦٤٥ ٢١ ١٥٨ ٩٧,٨ ٢٠ ٣٦٠ 

١٩٩٨ ٢٠ ١٦٦ ١٩ ٤٦٧ ٩٦,٥ ٢٠ ٢٩١ ١٩ ٥٥٣ ٩٦,٤ ٢٠ ٥٦٥ ١٩ ٨٢١ ٩٦,٤ ١٩ ٤٢٤ 

١٩٩٩ ١٩ ٣٥٣ ١٨ ٨٤١ ٩٧,٤ ١٩ ٤٤٣ ١٩ ٠١٦ ٩٧,٨ ١٩ ٦١٧ ١٨ ٥٢٥ ٩٤,٤ ١٧ ٧٤٣ 

٢٠٠٠ ١٨ ٦٢٦ ١٨ ١٥٧ ٩٧,٥ ١٨ ٦٥٦ ١٨ ١٦٣ ٩٧,٤ ١٩ ٠٣٠ ١٥ ٦٢٠ ٨٢,١ ١٨ ٤٠٦ 

٢٠٠١ ١٨ ٧٣٣ ١٨ ٢٧٣ ٩٧,٥ ١٨ ٧٨٤ ١٨ ٣٢٤ ٩٧,٦ ١٩ ٤٢٦ ١٨ ٨٤٠ ٩٧ ١٨ ١٩٠ 
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 ١٣اجلدول 

 ٢٠٠١-١٩٩٢تغطية األطفال بالتحصني يف وسط صربيا، 

  نوع التحصني

 لقاح احلصبة والنكاف واحلمرياء، 
  لقاح شلل األطفال يف السنة الثانية من العمر

 لقاح اخلُناق والكزاز
 نوع التحصني والسعال الديكي

 النسبة
 املئوية

 العدد
 الفعلي

 العدد
 املقرر

 النسبة
 املئوية 

 ددالع
 الفعلي

 العدد
 املقرر

 النسبة
 املئوية

العدد 
 الفعلي

 العدد
 سنـة التحصني املقرر

١٩٩٢ ٦٢ ٨٤٤ ٦٠ ٢٢٥ ٩٦,٠ ٦٤ ٨٥٤ ٦٠ ٩٤٧ ٩٤,٠ ٦٣ ٢٢٣ ٥٩ ٤٩٥ ٩٤,٠ 

١٩٩٣ ٦٣ ٤٨٧ ٦٠ ٩٥٤ ٩٦,٠ ٦٤ ٦٠٩ ٦١ ٦٨٥ ٩٥,٠ ٦٦ ٠٥٠ ٦٣ ٠٥٥ ٩٥,٠ 

١٩٩٤ ٦٩ ١٣٥ ٥٩ ٩١٥ ٩٦,٠ ٦٢ ٩٢٤ ٥٩ ٩٥١ ٩٥,٠ ٦٠ ٠٠٧ ٥٣ ٥٩١ ٨٩,٠ 

١٩٩٥ ٦٠ ٠٠٩ ٥٨ ٣١١ ٩٧,٠ ٦٠ ٣١٥ ٥٨ ٦٧٠ ٩٧,٢ ٥٩ ١٤٦ ٥٥ ١٩٣ ٩٣,٣ 

١٩٩٦ ٥٩ ٩٥٧ ٥٨ ٦٦١ ٩٧,٨ ٥٩ ٩٩٨ ٥٨ ٧٥٠ ٩٧,٩ ٦٠ ٣٩٦ ٥٨ ٥٣٥ ٩٦,٩ 

١٩٩٧ ٥٧ ٤٨٠ ٥٦ ٠٥٣ ٩٧,٥ ٥٧ ٥١٦ ٥٥ ٩٩١ ٩٧,٣ ٥٨ ١٦٧ ٥٦ ٣٢٥ ٩٦,٨ 

١٩٩٨ ٥٢ ٨٧٩ ٥١ ٦٩٤ ٩٧,٨ ٥٢ ٨٨٩ ٥١ ٧٧٩ ٩٧,٩ ٥٣ ٩٦١ ٥٢ ٠٩٦ ٩٦,٥ 

١٩٩٩ ٥٠ ٠٢٦ ٤٨ ٥٠٩ ٩٧,٠ ٥٠ ١١٥ ٤٨ ٧٠٩ ٩٧,٢ ٥٠ ٧٨٢ ٤٦ ٣٥٤ ٩١,٣ 

٢٠٠٠ ٤٩ ٤١٨ ٤٧ ٧٥١ ٩٦,٦ ٤٩ ٣٩٠ ٤٧ ٧٠٢ ٩٦,٦ ٥٢ ٤١٦ ٤٦ ٢٧٧ ٨٨,٣ 

٢٠٠١ ٥٠ ٤٣٥ ٤٩ ٣٦٧ ٩٧,٩ ٥٠ ٥٠٠ ٤٩ ٣٢٨ ٩٧,٧ ٥٢ ٧٧١ ٥٠ ٢٦٢ ٩٥,٢ 

 اإلمداد باملياه والتخلص من الفضالت

الشقق والرحاب من شبكات   / يف املائة من األسر يف مجهورية صربيا مبياه الشرب يف املنازل           ٨١,١يـتم إمـداد      -٣١٠
 يف املائة من األسر يف املستوطنات احلضرية، ٩٨وُيوفّر املاء الصاحل للشرب لنسبة    . إمـداد املياه املوجودة يف املدن والقرى      

 يف املائة فقط من األسر تصلها املياه من الشبكات العامة    ٦٣,٣أما يف الريف، فإن نسبة      .  اختالفات طفيفة بني األقاليم    مع
 .لإلمداد باملياه

 ١٤اجلدول 

 تزويد األسر باملياه الصاحلة للشرب يف ظروف صحية
 )بالنسب املئوية(مؤاتية، حسب نوع املستوطنات 

 اإلقليم اإلمجايل نات احلضريةاملستوط املستوطنات الريفية
 وسط صربيا ٨٠,٧ ٩٩,٠ ٥٩,٢
 فويفودينا ٩٢,١ ٩٦,١ ٨٦,٨
 منطقة بلغراد ٩٥,٩ ٩٩,٥ ٨٢,٧
 صربيا ٨١,٨ ٩٨,٠ ٦٣,٣

 .١٩٩٧ تقرير مجهورية يوغوسالفيا االحتادية لعام -رصد التقدم احملرز يف إجناز أهداف مؤمتر القمة العاملي من أجل الطفل : املصدر 
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الرصـد املنتظم للسالمة الصحية يغطي بشكل أساسي السكان الذين تصلهم املياه من الشبكات البلدية املركزية                 -٣١١
 . يف املائة تقريبا من السكان٤٨لتوفري املياه، وهم يشكلون نسبة 

 ١٥اجلدول 

 النسبة املئوية ملياه الشرب غري الصحية من الشبكات البلدية
 ٢٠٠١-١٩٨١يف وسط صربيا،املركزية لتوفري املياه 

النسبة املئوية لشبكـات توفري  
املياه اليت كشف فحصها عن 

 وجود القصورين معاً 

النسبة املئوية لشبكات توفري  املياه اليت كشــف 
أو /فحصها عن وجود قصور من الناحية الفيزيائية و

  يف املائة من العينات٢٠الكيميائية يف أكثر من 

ات توفري املياه اليت كشف فحصها النسبة املئوية لشبك
عن وجود قصور من الناحية امليكروبولوجية يف أكثر 

 العام  يف املائة من العينات٥من 

١٩٨١ ٢٩,٥٩ ١٨,٣٧ ٩,١٨ 
١٩٨٢ ٤٦,٣٦ ٢٤,٥٤ ٦,٣٦ 
 ١٩٨٣ ٣٣,٩٦ ٢٨,٣٠ غري متاحة
١٩٨٤ ٣٧,٠٠ ١٧,٠٠ ١١,٠٠ 
١٩٨٥ ٣٦,٠٦ ٢٦,٧٤ ١٨,٦٠ 
 ١٩٨٦ ٣٧,٥٠ ١٩,٧٩ غري متاحة
١٩٨٧ ٣٥,٧٩ ٢٠,٠٠ ١٥,٧٩ 
١٩٨٨ ٣٣,٣٣ ٢٢,٩١ ١٦,٦٧ 
 ١٩٨٩ ٣٢,٦٩ ٣٠,٧٧ غري متاحة
 ١٩٩٠ ٢٤,٢٧ ١٦,٥٠ غري متاحة
١٩٩١ ٣٥,٩٢ ٢٦,٢١ ١٤,٥٦ 
 ١٩٩٢ ٤٢,٣٤ ٣١,٥٣ غري متاحة
١٩٩٣ ٣٥,١٣ ٢٨,٨٢ ١٣,٥١ 
١٩٩٤ ٣٥,٤٥ ٣١,٨١ ١٦,٣٦ 
١٩٩٥ ٣٥,٧٨ ٣٣,٠٣ ١٨,٣٥ 
١٩٩٦ ٣٦,٥٢ ٣١,٣٠ ٢٠,٠٠ 
١٩٩٧ ٤٨,٦٠ ٤٥,٧٦ ٢٩,٩٤ 
١٩٩٨ ٣٨,٥٣ ٣٦,٧٠ ٢٢,٩٣ 
١٩٩٩ ٣٣,٣٣ ٣٢,٤٣ ٢١,٦٢ 
٢٠٠٠ ٣٤,٢٣ ٣١,٥٣ ٢١,٦٢ 
٢٠٠١ ٤٠,٥٢ ٣٠,٣١ ١٧,٢٤ 

 .معهد الرعاية الصحية يف صربيا :املصدر 
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 ١٦اجلدول 

 النسبة املئوية ملياه الشرب غري الصحية من الشبكات البلدية
 ٢٠٠١-١٩٩٣يفودينا، املركزية لتوفري املياه يف فو

النسبة املئوية لشبكـات توفري  
املياه اليت كشف فحصها عن 

 وجود القصورين معاً 

النسبة املئوية لشبكات توفري  املياه اليت كشف فحصها 
أو الكيميائية /عن وجود قصور من الناحية الفيزيائية و

  يف املائة من العينات٢٠يف أكثر من 

ري املياه اليت كشف فحصها النسبة املئوية لشبكات توف
عن وجود قصور من الناحية امليكروبولوجية يف أكثر 

 العام  يف املائة من العينات٥من 

١٩٩٣ ٧٢,٥٠ ٦٢,٥٠ ٥٥,٠٠ 
١٩٩٤ ٨١,٠٨ ٦٤,٨٦ ٥٤,٠٥ 
١٩٩٥ ٨٣,٧٢ ٦٧,٤٤ ٥٨,١٤ 
١٩٩٦ ٨٨,٠٩ ٧٣,٨١ ٦٩,٠٥ 
١٩٩٧ ٨٨,٠٩ ٦٦,٦٦ ٦١,٩٠ 
١٩٩٨ ٨٣,٣٣ ٥٩,٥٢ ٥٢,٣٨ 
١٩٩٩ ٦٤,١٥ ٤٩,٠٥ ٤٩,٠٥ 
٢٠٠٠ ٦٤,١٥ ٥٠,٩٤ ٤٩,٠٥ 
٢٠٠١ ٧٥,٠٠ ٧٥,٠٠ ٦٦,٦٦ 

 .معهد الرعاية الصحية يف صربيا: املصدر 

 يف املائة من سكان الريف يف مجهورية صربيا         ٤٨,٣ يف املائـة مـن سكان املناطق احلضرية و         ٩١,٦حـوايل    -٣١٢
وهنالك اختالفات  .  صرف صحي أو خزانات تعفني     الشقق وموصولة بنظام  /يستخدمون مراحيض موجودة داخل املنازل    

 يف املائة من سكان     ٩١,٨وتعترب الظروف الصحية مالئمة بالنسبة ل         . كـبرية يف هـذا اجملـال حبسب نوع املستوطنات         
 .املستوطنات احلضرية

 ١٧اجلدول 

 توافر الظروف الصحية املالئمة حبسب نوع املستوطنات، بالنسبة املئوية

 اإلقليم اجملموع املستوطنات احلضرية فيةاملستوطنات الري
 وسط صربيا ٧٣,٢ ٩٤,٩ ٥١,٦
 فويفودينا ٨١,١ ٨٧,٦ ٧٣,١
 منطقة  بلغراد ٩٢,٧ ٩٧,٤ ٧٧,٠
 صربيا ٦٨,٥ ٩١,٦ ٤٨,٣

 .١٩٩٧ادية لعام  تقرير مجهورية يوغوسالفيا االحت-رصد التقدم احملرز يف إجناز أهداف مؤمتر القمة العاملي من أجل الطفل : املصدر       

 .ال يتم يف صربيا جتميع البيانات املتعلقة بكمية ونوعية النفايات السائلة بشكل منظم وشامل -٣١٣
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واملستوطنات . كما وال يتم يف صربيا جتميع البيانات املتعلقة بكمية ونوعية النفايات الصلبة بشكل منظم وشامل               -٣١٤
وميكن اعتبارها يف معظم    . مدن، بينما خيتلف األمر بالنسبة للمناطق الريفية      احلضرية يف أغلب احلاالت مصبات نفايات لل      

 . كما ال يتم تنظيم إعادة استعمال مواد النفايات بقدر ُيذكر. األحيان غري كافية

 بدأت وزارة محاية البيئة يف مجهورية صربيا أنشطة منظمة لتجميع البيانات حول كمية              ١٩٩٠ويف بدايـة عام      -٣١٥
 . النفايات الصلبة وكيفية التخلص منهاونوعية

 أطنان من النفايـات الصلبـة، منهـا      ٣ ٢٤٥ ٣٠٧ووفقـاً للبـيانات املتاحة، ختلّف مجهورية صربيا سنوياً           -٣١٦
أما التخلص املنظم من هذا الكم من النفايات فيشمل         .  طناً يف فويفودينا   ٦٦٤ ٥٨٣ طناً يف وسط صربيا و     ١ ٩١٦ ٩٣٩
 . طناً يف فويفودينا٤٤٤ ٢٤٩ طناً يف وسط صربيا و١ ١٩٥ ٠٩١:  طنا٢ً ٠٠٩ ٧٦٥

 ١٨اجلدول 

 كمية النفايات املخلّفة على أراضي صربيا

 اإلقليم )١٩٩١تعداد عام (السكان  السكان الذين يشملهم التخلص املنظم من النفايات

 / متر مكعب
 يف السنـة

/ عدد األطنان
 يف السنـة

 عـدد
 السكان

 / متر مكعب
 السنةيف 

/ عدد األطنان
 يف السنـة

 عــدد
 السكـان

 عـدد
 املستوطنات

 

 وسط صربيا ٤ ٢١١ ٥ ٨٠٨ ٩٠٦ ١ ٩١٦ ٩٣٩ ١٢ ٧٧٩ ٥٩٣ ٣ ٦٢١ ٤٨٧ ١ ١٩٥ ٠٩١ ٧ ٩٦٧ ٢٧١

 فويفودينا ٤٦٤ ٢ ٠١٣ ٨٨٩ ٦٦٤ ٥٨٣ ٤ ٤٣٠ ٥٥٦ ١ ٣٤٦ ٢١٠ ٤٤٤ ٢٤٩ ٢ ٩٦١ ٦٦٢

 جمموع صربيا ٥ ٤٥٥ ٩ ٨٣٤ ٢٦٦ ٣ ٢٤٥ ٣٠٧ ٢١ ٦٣٥ ٣٨٥ ٧ ٠٩٠ ١٩٧ ٢ ٠٠٩ ٧٦٥ ١٣ ٣٩٨ ٤٣٣

 .إدارة التفتيش يف وزارة محاية البيئة يف مجهورية صربيا: املصدر 

الـتدابري واألنشطة اليت تضطلع هبا حكومة ووزارة الصحة يف           -حاء 
 صربيا هبدف تغيري وحتسني احلالة الصحية والتأمني الصحي

تعاون مع حكومة مجهورية صربيا، ومكتب التأمني الصحي يف         قامـت وزارة الصـحة يف صربيا منفردة أو بال          -٣١٧
 ٢٠٠١اجلمهورية، وأفرقة اخلرباء، واملؤسسات الصحية اليت حيّول إليها املرضى، بتنظيم وتنفيذ األنشطة التالية خالل عام                

 :٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٣وحىت 

 ؛"القوانني املالية"تعديل قانون التأمني الصحي ليالئم  )أ( 

 استكمال قانون اإلمدادات الطبية وقانون اجلمعيات الطبية؛ )ب( 

مت على أساسها تكثيف العمل     (إعداد مجهورية صربيا واعتمادها لورقة بشأن السياسة الصحية لصربيا           )ج( 
 ؛)بشأن إصالح النظام ووضع الئحة جديدة يف جمال الصحة والتأمني الصحي

أو /رعاية الصحية، وقانون التأمني الصحي، وقانون اجلمعيات الطبية و        وضع النصوص اجلديدة لقانون ال     )د( 
الصـيدالنية، وقّدمت إىل املؤسسات الصحية، ومكتب اجلمهورية للتأمني الصحي ومكاتبه الفرعية، وغريها من اجلهات               
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حقيقة أهنا  ويعزى بعض التأخري الذي حدث يف استكمال نصوص هذه القوانني إىل            . ذات االهـتمام، بغـرض التشاور     
تـتوقف على قوانني يتم وضعها واعتمادها يف مناطق أخرى، ال سيما القانون املتعلق باحلكم الذايت احمللي، وقانون حتديد                   

 صالحيات احملافظات املستقلة؛ 

بالـتوازي مـع العمل على وضع مشاريع القوانني املذكورة، جيري، أو جرى بالفعل، إعداد القوانني                  )ه( 
املرسوم اخلاص خبطة شبكة املؤسسات     : لتالية اليت جيب أن تعتمدها حكومة صربيا أو تلك اليت حتتاج ملوافقتها           والقرارات ا 

الصـحية؛ والقرار املتعلق باملسامهة الشخصية للمستفيدين من التأمني الصحي يف تكاليف الرعاية الصحية؛ والقرار املتصل          
 رار اخلاص مبدى ونطاق مزايا الرعاية الصحية؛بقائمة األدوية املشمولة بالتأمني الصحي؛ والق

مت اعـتماد الضـوابط التالـية بشكل منفرد وبالتعاون مع وزارة الصحة، ومكتب التأمني الصحي يف                  )و( 
تنظيم املشتريات الطبية املشتركة يف املؤسسات الطبية العامة؛ وقرار حتديد أساس دفع مسامهة التأمني الصحي               : اجلمهورية

والقـرار املـتعلق مبعدالت املسامهة يف التأمني الصحي اإللزامي؛ وتعديالت الئحة اإلثباتات الداعمة لطلبات     اإللـزامي؛   
احلصـول على التراخيص الصحية، والئحة تكاليف وكيفية حتديد قيمة التكاليف املتكبدة عند إجراء الفحوص واملراقبة                

ساسية املتعلقة بسالمة املواد الغذائية والصحة الشخصية العامة؛        بطلب من الزبون؛ والئحة كيفية احلصول على املعارف األ        
؛ والقرار ) يف املائة٢٠الذي مكن من زيادة األجور واملرتبات بنسبة (وتعديـل االتفـاق اجلماعي بالنسبة لقطاع الصحة     

 اجلمهورية واملؤسسات    بني مكتب التأمني الصحي يف     ٢٠٠١اخلاص مبعايري توقيع العقود املتصلة بالرعاية الصحية يف عام          
 .الصحية وغريها من ُمقدمي اخلدمات يف حقل الصحة

طب األسنان؛ والصحة العامة؛ والصحة العقلية؛ وداء       : ومت إنشـاء مخسة أفرقة خرباء وطنية لكلّ من         )ز( 
 .السل؛ ووضع احلساب اخلاص بالصحة الوطنية يف مجهورية صربيا

إصالح التأمني الصحي ومتويل الرعاية : ية املقدمة من البنك الدويل    ومت إعـداد صالحيات املساعدة الفن      )ح( 
 .الصحية؛ تطوير نظام املعلومات الصحية؛ الصحة العامة؛ تطوير املوارد البشرية يف نظام الرعاية الصحية

؛ ومت حتليل اخلدمات الطبية؛ وأُجريت   "آفاق تطوير نظام الرعاية الصحية    "وقـد أُعـدت وثيقة بعنوان        )ط( 
؛ وأعدت  "إرضاء مستخدمي الرعاية الصحية يف املستشفيات     "حبـوث يف مخس مؤسسات للرعاية الطبية يف بلغراد بشأن           

وزارة الصحة خطة عمل حلملة ملكافحة التدخني؛ كما وضع مشروع لتعديل قرار مسامهة املستفيدين يف تكاليف الرعاية                 
لية وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية، ومؤسسة كاريتاس         الصحية؛ وُنظّم مؤمتر بشأن إصالحات رعاية الصحة العق       

فرع إيطاليا، وكاريتاس فرع يوغوسالفيا؛ وُعقدت ندوة بشأن إدخال حساب الصحة الوطنية يف مجهورية صربيا بالتعاون        
رية للحصول على   مـع وزارة التنمـية الدولية يف اململكة املتحدة؛ ومت يف وزارة الصحة االنتهاء من كل األنشطة الضرو                 

؛ كما  تالتراخيص اخلاصة بالربجميات احلاسوبية وفقاً لتخطيط، واستصدار تراخيص استخدام برجميات شركة مايكروسوف           
بـدأ اختـاذ تدابري احلصول على تراخيص الربجميات للمستشفيات يف صربيا؛ وبدأ وضع االقتراحات بشأن عرض وزارة                  

 .لشبكة العامليةالصحة الصربية يف مجهورية صربيا على ا
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  املساعدة والتعاون الدوليان يف قطاع الصحة-طاء 

 ١٦,٥وزارة الصـحة يف مجهوريـة صربيا بصدد إعداد مشروع للحصول على قرض من البنك الدويل بقيمة                   -٣١٨
روع وإلعداد مش ). ٢٠٠٧-٢٠٠٣إعادة هيكلة الرعاية الصحية الثانوية      (ملـيون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة        

صندوق البنك الدويل   (القـرض، سوف تقوم الوزارة بتوظيف خرباء استشاريني ُتدفع أجورهم من ِمنح إعداد القروض               
 ).للسياسات العامة وتنمية املوارد البشرية

. ومـن أجل متطلبات جتهيز هذا القرض، أنشأت وزارة الصحة وحدة تتألف من أربعة أعضاء إلدارة املشروع                 -٣١٩
كما مّول البنك   . حدة الوثائق الضرورية للتفاوض بني حكومة صربيا والبنك الدويل بشأن شروط القرض           وقد أعدت الو  

 .ديسمرب يف جتهيز الوثائق الالزمة هلذا القرض/الدويل تعيني خبريين استشاريني ساعدا خالل شهر كانون األول

يا من املوارد املوزعة يف إطار      يسـتفيد كل من وزارة الصحة ومكتب التأمني الصحي يف مجهورية صرب            -٣٢٠
قوائم األدوية  (وتلك املوارد خمصصة إلعادة هيكلة متويل نظام الرعاية الصحية          . االعتماد املوجه للتكّيف اهليكلي   

جمموعة (وحتصيل االشتراكات يف نظام الرعاية الصحية       .) األساسـية، القـانون املتعلق باألدوية، املشاركة، إخل       
وإعداد كل من اخلطة العامة     .) لورة جمموعات إضافية من خدمات التأمني الصحي، إخل       اخلدمـات األساسـية، ب    

 .واخلطة املتعلقة باملوظفني يف نظام الصحة

وقام وفد . ٢٠٠٢مت التوقيع على االتفاق القطري نصف السنوي األول مع منظمة الصحة العاملية يف عام  -٣٢١
ومت االتفاق على إجراء زيارة رمسية إىل . املية واجتمع مبديرها العاممن وزارة الصحة بزيارة مقر منظمة الصحة الع

 . ٢٠٠٣بلغراد يف أوائل عام 

ونظمت ". برنامج توجيه مقدمي الرعاية الصحية فيما يتعلق بصحة املراهقني    "أُعـدت الوثـيقة املسماة       -٣٢٢
 .العامليةوزارة الصحة حلقة دراسية حول اإلدارة بالتعاون التقين مع منظمة الصحة 

وصلت إىل خمزن هيموفارم اجلمركي يف فرشاك الشحنة األوىل من املعونة اإلنسانية املعتَمدة من الصني،                -٣٢٣
: وتشتمل تلك املعونة على األجهزة التالية     .  دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة     ٢ ٦٩٨  ٧٩٥بقـيمة تعادل    

.  حاسوباً خاصاً  ١٣٠ للتصوير باملوجات فوق الصوتية و      جهازا ٦٠أربعـة مفاريس للتصوير املقطعي احملوسب و      
ومن املتوقع وصول الشحنة الثانية من املعونة، واليت تتكون من معدات طبية ومن مواد أولية صيدالنية، يف أواخر                  

 من خالل قسم التعاون الدويل وإدارة املشاريع وهيئة         -وقد أعدت وزارة الصحة     . ٢٠٠٢ديسمرب  /كانون األول 
 قائمة باألجهزة ذات األولوية بالنسبة ملؤسسات الصحة يف مجهورية صربيا ُوضعت            -يش يف وزارة الصحة     التفت

يناير /ومن املزمع توزيع املعونة فور وصول املسؤولني الصينيني يف كانون الثاين. على أساسها قائمة توزيع األجهزة
وسُتصرف .  ماليني دوالر٣ اليت تبلغ قيمتها حنو وقد قدِّم طلب للحصول على الدفعة األخرية من املعونة. ٢٠٠٣

 .تلك املوارد يف شراء معدات التصوير املقطعي احملوسب وفق قائمة األولويات

ويتجلى الغرض من تلك املنحة     .  ماليني دوالر  ١٠وافقت حكومة اليابان على صرف منحة تبلغ قيمتها          -٣٢٤
راد وللمركز الطيب يف نويف ساد وللمركز الطيب يف نيش          يف اسـتجالب التجهـيزات ملركـز صربيا الطيب يف بلغ          
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، ُوضعت قائمة هنائية باألجهزة     ٢٠٠٢ديسمرب  /ويف كانون األول  . وللمركز الطيب االستشفائي يف كراغوجيفاتش    
 .العملية املفضية إىل حتقق اهلبة حسب األولويات وهي عملية متثل ثالثة أرباع

محر الدويل، يف تنفيذ مشروع رائد لتقدمي خدمات الرعاية الصحية          وُشـرع، بالـتعاون مع الصليب األ       -٣٢٥
كما ُشرع يف .  مليون دوالر٢,٦٥وتقدر قيمة املشروع مببلغ . األساسية يف مصحة املرضى اخلارجيني يف كرالييفو

 .تقدمي جمموعة متكاملة من اخلدمات الصحية تستهدف باألساس األشخاص املشردين

، من خالل قسم التعاون الدويل وإدارة املشاريع، تنفيذ املشاريع اليت بدأ العمل فيها واصلت وزارة الصحة -٣٢٦
 بالتعاون مع الوكالة األوروبية لإلعمار، وهي تتلخص يف توفري الدعم لقطاع الصيدلة من خالل               ٢٠٠١يف عام   

ات القطاع العام ومصحات    استجالب األدوية واألجهزة الطبية واملواد الكيميائية الكاشفة وتوزيعها على صيدلي         
وتدعيم اإلطار التنظيمي لقطاع الصيدلة وتوفري ) حسب قائمة األولويات  (املرضـى اخلارجـيني واملستشـفيات       

املساعدة الفنية يف عقلنة وصف األدوية من خالل بلورة بروتوكوالت للتشخيص والعالج بالرجوع إىل الفحوص               
هيل املعدات يف املستشفيات ومصحات املرضى اخلارجيني، وتقييم        املتخصصة، وعقلنة صناعة األدوية، وإعادة تأ     

  مليون يورو   ٣١,٧وتبلغ امليزانية اإلمجالية لتمويل املشاريع املذكورة       . احتـياجات املؤسسات الصحية يف صربيا     
 ).٢٠٠٢ ماليني يورو من عام ٥ و٢٠٠١ مليون يورو من عام ٢٦,٧(

)  ماليني يورو  ٤(معّدات األشعة السينية    : ها وفق قائمة األولويات   لقد مت شراء جتهيزات جديدة وتوزيع      -٣٢٧
 وجتهيزات وحدات اجلراحة والعناية الفائقة     ) ٢٥(وآالت تظهري األفالم    ) ٥٤(خاصة منها أجهزة األشعة السينية      

) ١٥٠(ومضخات تسريب   ) ٢٠٠(وراصدات  ) ٤٠٠(ورشافات  ) ٧٠(منها أجهزة ختدير    )  مليون يورو  ٦,٥(
 ومعقِّمات ) ٤٠(ومنافيس  ) ٢٠(ومناضد جراحة جمهزة مبصابيح     ) ٢٠(ومناضد جراحة   ) ٦٠(كهربائية  ومكاو  

وقد استنِفد  . ومت اإلعالن عن طلب تقدمي عروض لشراء جتهيزات للمختربات        ). ٢٠(ومـزيالت الرجفان    ) ٢٠(
أشعة سينية ومفاريس،   أجهزة ختدير ومعقِّمات وأجهزة     ( ملـيون يورو يف إصالح جتهيزات عتيقة         ١,٧٥مـبلغ   

 ).ومناظري داخلية

أُعـدَّت أدلـة للممارسـات السليمة تتعلق بكل من أمراض الربو وأوجاع الصدر وعلم األورام وداء                  -٣٢٨
 . وقدِّمت لألطباء املمارسنيEPOSالسكري بالتعاون مع 

القانون املتعلق باألدوية   وصاغت وزارة الصحة يف مجهورية صربيا، مبساعدة الوكالة األوروبية للتعمري،            -٣٢٩
وعالوة على ذلك، بدأ العمل يف مشروع إعادة تأهيل  . الـذي ُعرض على حكومة مجهورية صربيا قصد اعتماده        

 .مصلحة نقل الدم

 مليون يورو، ومها    ٢,٢وبالـتعاون مع حكومة النرويج، انطلق العمل يف مشروعني بقيمة إمجالية بلغت              -٣٣٠
ية العاجلة يف كراغوييفاتش وفالييفو وزرينجانني وزايكار من خالل شراء          مشـروع مسـاعدة اخلدمـات الطب      

؛ ومشروع وزارة الصحة    ٢٠٠٣فرباير  /يناير أو شباط  /التجهيزات وإعادة البناء، املزمع استكماله يف كانون الثاين       
يف الوقت احلاضر،   و. املشترك مع احلكومة النروجيية لتطوير نظام معلومات حلساب املؤسسة الصيدالنية يف بلغراد           
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. ُيـتوقع أن توافـق حكومة النرويج رمسيا على اجلزء الفين من مستندات طلب العروض لشراء برامج معلوماتية                 
 .٢٠٠٣وُينتظر استكمال املشروع يف غضون العام 

هتا لقد قُدِّم طلٌب، ضمن اخلطة اليونانية، من أجل تنفيذ مشروع تطوير اخلدمات الطبية املستعجلة وإعاد               -٣٣١
 الذي يربط صربيا باليونان والشرق األوسط والذي تبلغ E-10إىل حالـتها الطبيعية، باإلضافة إىل الطريق السيار    

 مليون يورو من موارد ٢ ماليني يورو منها فيما سُيدفع مبلغ ٨ستمنح حكومة اليونان ( ماليني يورو ١٠تكاليفه 
لحصول على األموال املتبقية ضمن اخلطة اليونانية لتغطية        وقد قدِّمت طلبات ل   ). امليزانـية ومـن ماحنني آخرين     

تكالـيف مشروع إدارة النفايات الطبية بقيمة مليوين يورو تكون فيه إدارة املشروع باالشتراك مع وزارة البيئة                 
 . واملوارد الطبيعية اختيارية

 موافقة وزارة الصحة يف مجهورية      سـاهم مكتب املساعدة اإلنسانية يف املفوضية األوروبية، مع شركائه وبعد           -٣٣٢
مناظري املهبل وأكياس طبية جمهزة للخدمات املتنقلة ومنابذ وحملِّالت بيوكيميائية          (صـربيا، يف اقتـناء املعدات الطبية        

، ويف شراء سيارات للخدمات الطبية املتنقلة لتقدمي اإلسعافات األولية، ويف إعادة بناء املؤسسات الطبية،               )ومعقِّمـات 
تقدمي املساعدة ملراكز إعادة التأهيل وملكاتب الرعاية الصحية ولألشخاص املعوقني واألشخاص ذوي االحتياجات             ويف  

 . مليون يورو ُوزِّعت بالكامل حسب قائمة األولويات٦,٥وبلغت امليزانية اإلمجالية . اخلاصة

 ١٣املادة 

  تساوي اجلميع يف احلق يف التعليم-ألف 

 ٦٢املادة (ية يوغوسالفيا االحتادية للجميع حق الوصول إىل التعليم على قدم املساواة يكفل دستور مجهور -٣٣٣
 ).من الدستور

كما يكفل ميثاق حقوق اإلنسان وحقوق األقليات واحلريات املدنية هذا احلق ويشترط أن يكون التعليم                -٣٣٤
وعالوة على ذلك، ينص امليثاق     . تدائي اجملاين االبتدائي إلزاميا وأنه يتوجب على الدول األعضاء تأمني التعليم االب         

 ).٤٣املادة (على خضوع تأسيس املدارس واجلامعات للقوانني اجلاري العمل هبا يف الدول األعضاء 

يقر دستور مجهورية صربيا باحلق يف التعليم جمانا لكل األفراد الذين حيصلون على التعليم الثانوي وعلى                 -٣٣٥
 . من خالل نظام التعليم النظاميالتعليم اجلامعي والعايل

  التعليم االبتدائي إلزامي ومتيسر للجميع جماناً-باء 

على أن التعليم ) ١٢/٥٠/٩٢/٠٦اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد (ينص قانون املدارس االبتدائية  -٣٣٦
وُيحصَّل التعليم  ).  سنة ١٤ات و  سنو ٧أي ما بني    (االبـتدائي إلزامي جلميع األطفال يف سن االلتحاق باملدرسة          

ويف جمال التعليم   ).  من القانون  ١املادة  (االبـتدائي مـن خالل مناهج ومقررات ُتدرَّس على مدى مثاين سنوات             
احلق يف مثاين سنوات من التعليم االبتدائي واحلق يف مثاين سنوات من  : االبـتدائي، ميارس املواطنون احلقوق التالية     
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للكبار واحلق يف التعليم االبتدائي يف جمايل املوسيقى ورقص الباليه ويف التعليم االبتدائي التكميلي             التعليم االبتدائي   
 ). من ذلك القانون٨املادة (ألطفال مواطين مجهورية صربيا 

لَزم مجيع األطفال الذين هم يف سن االلتحاق باملدرسة باحلضور إىل      -٣٣٧ ومبقتضـى قانون التعليم االبتدائي، ُي
ـ   من هذا القانون، ُيسأل اآلباء واآلباء بالتبين أو األولياء عن تسجيل       ٤٠ومبوجب املادة   . دارس االبتدائية جمانا  امل

أوالدهم يف الصف األول وعن حضور أوالدهم املنتظم إىل املدرسة وعن قيام هؤالء بسائر االلتزامات اليت ُتطلب                 
 .)٢٦(من تالميذ املدارس

مسية، بوصفها من مؤشرات تنفيذ القوانني واألحكام املتعلقة بالتعليم االبتدائي          متـثل اإلحصـائيات الر     -٣٣٨
وحسب البيانات اإلحصائية،   . اإللزامي املتاح للجميع، دليال على التنفيذ الفعلي والعملي للتشريعات ذات الصلة          

 ٩٨، أكثر من    )٢٠٠١-٢٠٠٠ و ٢٠٠٠-١٩٩٩(مثَّل التعليم االبتدائي اإللزامي، يف العامني الدراسيني املاضيني         
 يف املائة بينما    ١وبلغ معدل االنقطاع عن الدراسة حوايل       . يف املائة من مجيع األطفال يف سن االلتحاق باملدرسة        

وتوحي مؤشرات أخرى، تستند هي أيضا إىل       . )٢٧( يف املائة  ٩٨جتـاوز معـدل إمتـام التعليم االبتدائي بنجاح          
املتعلقة باألطفال الذين ينهون التعليم االبتدائي وحدها ال        ) أو األرقام (وية  استطالعات رمسية، إىل أن النسب املئ     

 .متكِّن من معرفة إذا كان كل األطفال يتمكنون من إمتام مثاين سنوات من التعليم اإللزامي بأكملها

رية يوغوسالفيا  إن التحليل الذي أجراه ممثلو اليونيسيف ووزارة التعليم لنظام التعليم االبتدائي يف مجهو             -٣٣٩
، قد أماط اللثام عن تفاوت يف مدى مشول التعليم          )٢٨(٢٠٠٠ و ١٩٩٠االحتاديـة، والـذي تناول الفترة ما بني         

وال سّيما أطفال الروما، (أي أن بعض الفئات من األطفال يف سن االلتحاق بالتعليم االبتدائي   . االبتدائي لألطفال 
ى، واألطفال الذين يقطنون يف مناطق ريفية نائية، واألطفال ذوو          واألطفـال املـنحدرون من أقليات عرقية أخر       

تنقطع عن الدراسة االبتدائية يف مرحلة      ) االحتـياجات اخلاصة، واألعداد املتزايدة من أطفال الالجئني واملشردين        
 .مبكرة، أي قبل إهناء الفصل الثامن

كانت تعاين، خالل العقد األخري، من صعوبات وتشري نتائج البحوث إىل أن فئات األطفال املذكورة آنفا  -٣٤٠
ومثّل أطفال الروما والفْالكس أكرب جمموعتني من بني اجملموعات         . شديدة يف االندماج يف نظام التعليم االبتدائي      

وأغلبية األطفال من تينك اجملموعتني انقطعت عن الدراسة       . اليت مل تكن متارس حقها يف التعليم االبتدائي اإللزامي        
 .)٢٩(مرحلة مبكرة قبل بلوغ صفوف أعلىيف 

وواجـه األطفـال ذوو االحتياجات اخلاصة معضالت كربى يف التعليم متثلت يف اندماجهم العسري يف                 -٣٤١
املدارس النظامية، ومن بينها توخي إجراءات غري مالئمة لتشخيص خمتلف العاهات ووجود مدرِّسني غري متدربني               

ولقد عاىن أطفال   . س النظامية للعمل مع أطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة        كمـا ينـبغي، ال سيما يف املدار       
أما أطفال املناطق الريفية النائية فإهنم . الالجـئني واملشردين داخليا األمّرين يف سبيل االندماج يف النظام التعليمي         

أربعة صفوف  (اية املدارس   كثريا ما يقتصرون على الصفوف األربعة األوىل يف املدرسة االبتدائية بسبب عدم كف            
 .يف قُراهم وبسبب انعدام وسائل نقلهم إىل أقرب مدرسة تدرِّس الصفوف االبتدائية الثمانية) فقط



E/1990/5/Add.61 
Page 75 

 

بغية تنفيذ القوانني واألحكام اخلاصة باملساواة يف احلصول على التعليم تنفيذا تاما، وإللزام مجيع األطفال              -٣٤٢
 يف -ام التعليم االبتدائي، شرعت وزارة التربية والرياضة يف مجهورية صربيا ممن هم يف سن االلتحاق باملدرسة بإمت

 يف إنفاذ جمموعة من التدابري القصرية والبعيدة املدى كجمع          -إطـار اإلصـالح اجلاري لنظام التعليم يف صربيا          
رس االبتدائية  وحتلـيل معلومـات حـيوية تتعلق مبختلف اجملموعات واملناطق املستهدفة؛ واستعراض شبكة املدا             

املوجودة من أجل تعزيز إمكانية حصول اجلميع على التعليم، وتوفري ضمانات جودة املباين املدرسية وجودة التعليم 
، وآليات التدقيق؛ واختاذ تدابري تصحيحية؛      )حيازهتم أللقاب الشرف  (يف املـدارس، ونوعـية إجنازات التالميذ        

 التالميذ املعوقني والتحاقهم باملدارس؛ وتعبئة مجيع املوارد املتيسرة على          واعتماد قوانني جديدة فيما يتعلق بتعليم     
 .املستوى املركزي واإلقليمي والبلدي واحمللي، من أجل إزالة الفوارق املوجودة

  احلق يف التعليم متاح للجميع والوصول إليه يسري- التعليم الثانوي -جيم 

، )١٢/٥٠/٩٢/٠٥اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد      (نوية  مبوجـب القانون املتعلق باملدارس الثا      -٣٤٣
يتلقى فيها تالميذ   ) مدة التعليم فيها أربع سنوات    (جيـوز أن تكـون املدارس الثانوية مدارس شاملة أو متوسطة            

يها أربع  مدة التعليم ف  (املـرحلة األوىل التعلـيم العام املطلوب لاللتحاق باجلامعة أو باملعاهد أو مبدارس الفنون               
حيث ميكن أن يكون التعليم العام املكتسب فيها أساسا لولوج احلياة املهنية أو لالستمرار يف الدراسة أو       ) سنوات

يتلقى فيها التالميذ تدريباً مهنياً ) يدوم فيها التعليم سنتني أو ثالث أو أربع سنوات(لاللتحاق مبدارس تقنية ومهنية 
 القانون اآلنف الذكر املدارس املتخصصة يف التدريب الثانوي التقين للحرفيني           ومشل. وتعلـيماً عامـاً يف آن معا      

 ). من القانون٣املادة (

احلق يف التعليم الثانوي على أساس التفرغ والذي : يتمتع املواطنون باحلقوق التالية يف جمال التعليم الثانوي -٣٤٤
على أساس التفرغ للتالميذ ذوي املهارات االستثنائية       يسـتغرق ثالث أو أربع سنوات؛ واحلق يف التعليم الثانوي           

وذوي املواهب وامللكات اخلالّقة؛ واحلق يف التعليم الثانوي والتدريب املهين على أساس التفرغ للتالميذ املعوقني؛               
 يف تلقي   واحلـق يف التعليم الثانوي بلغة من لغات األقليات أو يف التعليم مزدوج اللغة للتالميذ املتفرغني؛ واحلق                

تدريـب تقـين أو مهين يستغرق سنتني للطالّب املتفرغني؛ والتعليم الثانوي املوازي للتالميذ املمتازين أو العمل                 
 .التعليمي يف املدارس الداخلية

 من  ٣٨املادة  (حيـق لكـل شـخص أكمل مرحلة التعليم االبتدائي أن يسجل نفسه يف مدرسة ثانوية                  -٣٤٥
 من نفس القانون الشروط واملعايري اليت جيب على املرشحني استيفاؤها           ٤٢ إىل   ٣٨ن  وحتدد املواد م  ). القـانون 

 .)٣٠(للحصول على مقعد يف املدرسة الثانوية اليت يقع عليها اختيارهم

يضـمن دستور مجهورية صربيا احلق يف احلصول على تعليم ثانوي جماين جلميع تالميذ املدارس الثانوية                 -٣٤٦
 .وز لتالميذ املدارس الثانوية غري املتفرِّغني التمتع هبذا احلقوال جي. املتفرِّغني

مت إنشاء شبكات املدارس الثانوية على حنو ميكِّن من استيعاب األطفال الذين بلغوا سن ترك املدرسة، مبا                  -٣٤٧
تائج وحسب ن . أن أغلـب أولـئك الذين يكملون مرحلة التعليم االبتدائي يواصلون تعليمهم يف مدرسة ثانوية              

 يف املائة من تالميذ التعليم االبتدائي مواصلة تعليمهم الثانوي يف الوقت الذي ٨٨,٣استطالع أحدث عهداً، خيتار 
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كما توضح  .  يف املائة منهم االنقطاع عن املدرسة      ١,٢ يف املائة يف حرية وتردد بينما يعتزم         ١٠,٢مـا يزال فيه     
 من التالميذ الذين هم على وشك إهناء التعليم االبتدائي يبحثون عن           يف املائة  ٨٧ و ٨٣البيانات الرمسية أن ما بني      

فيما يلتحق ثالثة   ) الشاملة أو املتوسطة  (ويتوّجه حوايل ربع التالميذ إىل املدارس الثانوية        . مقعد يف مدرسة ثانوية   
ز األحباث، التابع لكلية    وأبانت النتائج اليت خلص إليها مرك     . )٣١(أربـاعهم بـاملدارس الثانوية التقنية أو املهنية       

 يف املائة من املدارس     ٦٤,١٠االقتصاد يف جامعة بلغراد، يف دراسته أن مجيع املدارس الثانوية التقنية واملهنية متثل              
لألطفال ( يف املائة واملدارس من نوع خاص        ٥,٨٣ يف املائة ومدارس الفنون      ٢٤,٦٢بينما متثل املدارس االنتقائية     

وقد كانت نسبة تالميذ املدارس الثانوية غري املتفرغني يف مجيع املدارس .  يف املائة٥,٤٥) اصةذوي االحتياجات اخل
وتتفاوت تلك النسبة من مدرسة إىل مدرسة ومن . ٢٠٠١ يف املائة يف عام ٢,٦١الثانوية يف مجهورية صربيا جمرد 

 يف املائة فقط    ٠,٣٢رس الثانوية حيث تبلغ     وُتسجَّل أقل نسبة من التالميذ غري املتفرغني يف املدا        .  منطقة ألخرى 
ويف املدارس  .  يف املائة وهي أعلى نسبة من التالميذ غري املتفرغني         ٤,١٤بينما تصل نسبتهم يف املدارس الفنية إىل        

سبة وتشري البيانات املذكورة حول ن    . )٣٢( يف املائة  ٣,٣٥الثانوية التقنية واملهنية، تبلغ نسبة التالميذ غري املتفرغني         
التالمـيذ غري املتفرغني يف املدارس الثانوية إىل أن عدد التالميذ يف املدارس الثانوية الذين تقوم اجلمهورية بتمويل            

 .تعليمهم يفوق بكثري عدد التالميذ الذين يتحملون نفقاهتم الدراسية

يذ الفعلي ألحكام القانون من املدارس الثانوية على قدر من التقدم لدليل على التنف إن وجود نظام وشبكة -٣٤٨
غري أن هناك   . فـيما يـتعلق باملساواة يف الوصول إىل التعليم الثانوي بني مجيع من يرغبون يف مواصلة دراستهم                
ومبا أن اختيار   . مؤشرات أخرى تؤكد على ضرورة تغيري تلك األحكام جلعلها تتالءم مع متطلبات اجملتمع احلالية             

يتخذه التلميذ وعلى إمكانيات التسجيل احلقيقية، فإن عدد التالميذ الذين يرغبون مدرسة ثانوية يتوقف على قرار 
وينتج عن مثل هذا الوضع بعض      . يف اختـيار مدرسـة بعينها قد يفوق عدد املقاعد املتوفرة لدى تلك املدرسة             

 .املشاكل خالل فترة التسجيل من حني آلخر

رباء يف التعليم الثانوي من وزارة التعليم والرياضة يف         وحسـب النـتائج الـيت توصل إليها فريق من اخل           -٣٤٩
 يف املائة من ٧٥حوايل (مجهورية صربيا، وعلى الرغم من اهتمام التالميذ الشديد باملدارس الثانوية التقنية واملهنية    

 تعليمهم  ، فإن أغلب التالميذ الذين ينهون     )مجـيع تالمـيذ املدارس الثانوية يسجَّلون يف مدرسة تقنية أو مهنية           
على االلتحاق باملدارس التقنية ) الشاملة أو املتوسطة(االبتدائي يفضلون إكمال تعليمهم يف املدارس الثانوية العادية 

ومما زاد   .مما يدل على أن هذا التفاوت هو نتيجة للعدد احملدود من املقاعد املتوفرة يف املدارس الثانوية               . أو املهنية 
خرية اضطراُر خرجيي املدارس الثانوية التقنية أو املهنية إىل االنتظار ما بني سنة ومخس              الطـني بلّة يف السنوات األ     

 .سنوات قبل احلصول على عمل

 شاب يف عام    ١٤٢ ٠٠٠(وتوضح نفس البيانات علَّةَ وجود هذا العدد الكبري من الشباب يف اجلامعات              -٣٥٠
ابقة الذكر، هناك تباين بني الطلب على بعض        فعالوة على املشكلة الس   ). ٢٠٠٠ يف عـام     ٢٠٠ ٠٠٠ و ١٩٩٧

ففي املدارس الثانوية اليت    . املهـارات اليت ُتعلَّم يف املدارس الثانوية التقنية واملهنية واحتياجات االقتصاد واجملتمع           
فيها ثالث سنوات، هناك إقبال كبري على املهارات املطلوبة يف اخلدمات الشخصية والتجارة             تستغرق الدراسة   

ال حتتل  .) كهندسة اآلالت واحلدادة واملناجم، إخل    (تموين واإلدارة، بينما املهارات املطلوبة يف جمال اإلنتاج         وال
وهكذا . مرتـبة متقدمة على قائمة املهن املرغوب فيها بني الشباب ممن يبحثون عن مقاعد يف املدارس الثانوية                
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 على اخلدمات الطبية أو التجارية أو التجارة أو      ميـثل حجـم الطلـب على املدارس الثانوية اليت تقدم تدريبا           
 . ِضعف عدد املقاعد اليت تستطيع تلك املدارس توفريها-واليت تستغرق الدراسة فيها أربع سنوات  -السياحة 

وتوضـح البيانات الواردة أعاله أن القانون، حىت اآلن، قد عرَّف املدرسة ووظيفتها مبعزل عن سياقها                 -٣٥١
فقد ركز القانون حصرا على املناهج واملدرِّسني ومديري املدارس أو املدرسني الرئيسيني            . ثقايفاالجـتماعي وال  

اآلباء واجلمهور واجملتمع احمللي    (والتالمـيذ يف حـني أنه أغفل متاما جهات فاعلة أساسية أخرى يف نظام التعليم                
ظ تنفيذ عملية التعليم برّمتها ونتائجها      كما مل حي  ). وشـركات القطـاعني العام واخلاص ووسائل اإلعالم احمللية        

 .النهائية إال برتر قليل من االهتمام

وكانت اخلطوة األوىل اليت قامت هبا وزارة التعليم والرياضة يف مجهورية صربيا يف سياق إصالح املدارس              -٣٥٢
ية واالجتماعية والسياسية   الـثانوية هـي إعادة النظر يف قوانني التعليم وتعديلها مبا يتالءم مع الظروف االقتصاد              

اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا،    (ولذلك، تبنت الوزارة القانون املعدِّل للقانون اخلاص باملدارس الثانوية          . املتغرية
وغاية القانون اجلديد أن جيعل من املدرسة مؤسسة دميقراطية تشجع التربية واملناخ الدميقراطيني ). ٢٣/٢٠٠٢عدد 

م حنـو حتقيق أهداف التعليم العصرية اليت تكتسي أمهية حيوية يف حتقيق التنمية االجتماعية               وأن يوجـه التعلـي    
واالقتصـادية، ال سـّيما يف اكتساب مهارات التعلم الذايت والتفكري النقدي والتعاون يف حل املشاكل يف شىت                  

وحتقيق تلك  . ت االقتصاد يف املستقبل   اجملاالت، وأن جيعل التعليم الثانوي املهين وتعليم الكبار مرتبطني باحتياجا         
 ).بعد التعليم االبتدائي(الغايات سيجعل التعليم الثانوي على العموم متيسرا جلميع من يعتزمون مواصلة تعليمهم 

 للجميع على قدم املساواة  توفري التعليم العايل-دال 

أو (دارس العليا أو املعاهد ويف اجلامعات       إن حقـوق املواطنني يف جمال التعليم العايل تشمل التعليم يف امل            -٣٥٣
وتدرب على  وتقدم املدارس العليا، اليت تستغرق الدراسة فيها سنتني أو ثالث سنوات، دروسا نظرية              ). الكليات

وتتاح للطالّب فيها فرصة املشاركة يف أعمال مهنية        . مهـارات عملية ضرورية للعمل املهين أو التقين املتخصص        
وتعترب الشهادات احملصل عليها عند التخرج من تلك املدارس دليال على إمتام            . ب متخصصة وحضور برامج تدري  

بيد أن بعض الكليات قد تقبل طالّبا سبق أن خترجوا من مدارس عليا فتتيح هلم حضور دروسها                 . الدراسـة هبا  
التعليم يف جماالت شىت كالعلوم     ويقدم التعليم اجلامعي أرقى مستويات      . بصفتهم طالّبا يف السنة الثانية أو الثالثة      

، جيوز أن تكون    )٢١/٠٢، العدد   اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا   (ومبوجب القانون اخلاص باجلامعات     . واآلداب
). ١٧املادة  (الدراسـة يف الكليات دراسة أساسية أو متخصصة أو دراسة تِعدُّ لشهادات املاجستري والدكتوراه               

وعند إهناء الدراسات األساسية، جيوز للطالب . من ثالث إىل ست سنوات أكادمييةوتستغرق الدراسات األساسية 
، أو مقّرر للحصول على شهادة املاجستري )يستغرق سنة أو سنتني أكادمييتني(االستمرار يف حضور مقّرر متخصص 

 ).الث سنواتيستغرق ث(أو مقّرر للحصول على شهادة الدكتوراه ) يستغرق سنتني أو ثالث سنوات أكادميية(

وُيشـترط يف طالب اجلامعات اجلدد أن يكونوا قد أكملوا فترة التعليم الثانوي من أربع سنوات، كما                  -٣٥٤
وال جيوز إال للحاصلني على . ينص على ذلك القانون الداخلي ألية كلية أو جامعة أو كلية فنون أو أكادميية فنون

لقبول يف كليات الفنون التابعة للجامعات أو أكادمييات الفنون وفق شهادة التعليم الثانوي املشاركة يف امتحانات ا
وتقرر ).  من القانون  ٢٨املادة  (الشـروط املنصوص عليها يف القانون الداخلي لكلية الفنون أو ألكادميية الفنون             
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شهادة احلكومـة حصـة الطـالّب الذين ُيسمح هلم حبضور العام األول من التعليم اجلامعي األساسي أو مقّرر                   
املاجستري أو الدكتوراه اليت تتحمل الدولة نفقاهتا، وحصة الطالب الذين يدفعون نفقات تعليمهم يف اجلامعات اليت 

 .)٣٣()٣٢املادة (متوهلا الدولة بعد التماس رأي تلك اجلامعات 

الب حماولته  وإذا كرر الط  . وحيـق للطالب الرسوب مرتني فقط يف عامني خمتلفني خالل دراسته اجلامعية            -٣٥٥
استيفاء شروط االنتساب إىل اجلامعة يف العام التايل أو يف الربنامج الدراسي التايل وأخفق، حيق لـه أن ينتسب إىل 

وإذا ما تأهل ذلك الطالب خالل سنة أكادميية        . اجلامعـة بصفته طالبا يتحمل نفقات تعليمه اجلامعي حىت هنايته         
ع حبق مواصلة دراسته ضمن احلصة املقررة من الطالّب الذين تدفع الدولة            للتسـجيل يف املقـرر التايل، فإنه يتمت       

واملساواة بني اجلميع يف الوصول إىل التعليم اجلامعي الذي متوله الدولة           ).  من القانون  ٤٣املادة  (نفقات دراستهم   
 . أفضل يف املدرسة الثانويةحتفز تالميذ املدارس الثانوية الراغبني يف االلتحاق باجلامعات على حتقيق نتائج ودرجات

وحسب البيانات اليت أوردها قسم تطوير التعليم العايل واجلامعي يف وزارة التعليم والرياضة يف مجهورية                -٣٥٦
 طالب سنويا متول    ٣٣ ٠٠٠صربيا، قارب العدد اإلمجايل للطالّب املتفرغني املسجلني حلضور سلك التعليم األساسي            

وخيتار طالّب السنة   .  طالب على شهادة السلك األول     ١٢ ٠٠٠كل عام، حيصل حنو     ويف  . الدولـة دراسـة نصفهم    
)  يف املائة  ١٦(والعلوم اإلنسانية   )  يف املائة  ٢٤(والدراسات التقنية   )  يف املائة  ٣٠(األوىل عموما الدراسات االجتماعية     

 .)٣٤()املائة يف ٢(والفنون )  يف املائة٧(ة والتكنولوجيا احليوي)  يف املائة٩(والعلوم الطبيعية )  يف املائة١٢(والطب 

وقد كان اإلنكار التام . ميـثل احلق يف احلرية األكادميية واستقاللية اجلامعة جوهر التعليم اجلامعي الفعال         -٣٥٧
إذ كان تأسيس جامعات أو مدارس عليا حكومية توجِّهه عموما اعتبارات           . هلذين احلقني من مسات العقد املاضي     

وكانت القرارات اهلامة مجيُعها اليت     . ومل تكن املؤسسات التعليمية تتمتع بأية استقاللية على اإلطالق        . سياسـية 
تتعلق بالسياسة التعليمية الوطنية أو باالعتراف مبؤسسة ما تؤخذ من قبل حكومة صربيا بواسطة وزير التعليم فيها 

ومنذ إنشائها، مل ختضع تلك     .  املهام على أحسن وجه    الذي ثبت أنه، بدوره، مل يكن على أمت الُعّدة للقيام بتلك          
 .املؤسسات قط ألي تقييم أكادميي حقيقي

كانت املراقبة القانونية الوحيدة، املتمثلة يف التحقق مما إذا كان اإلجراء البريوقراطي املتّبع ُيطبَّق حبذافريه،  -٣٥٨
ىل نظام أفضل للتقييم املؤسسي، كان ُيحكم على        ونظرا لالفتقار إ  . مـنوطةً بـوزارة التعليم يف مجهورية صربيا       

 .الطالّب السابقني من خالل سجلهم األكادميي فقط يف جامعات عاملية ذائعة الصيت

شرعت كل مؤسسة، آخذة هذا األمر يف اعتبارها، يف إعادة النظر يف مقرَّرها مضيفة إليه عددا أكرب من                   -٣٥٩
 للحصول على شهادات جامعية تشتمل حىت على دروس تعطى يف           وهكذا أضحت الدراسات املطلوبة   . املواضيع

وملا كان الطالب   . ومل يبق للطالّب من خيار إال مواجهة األمر       . جامعـات عاملية ضمن برامج الدراسات العليا      
ميـّنون الـنفس باحلصول على شهادة جامعية حتظى بالتقدير، فإهنم كانوا جيّدون عادة على مدى سبع أو مثاين                   

وكان من ينجح منهم حيصل على مرتبة الشرف غري أن  . للحصول على شهادة بكالوريوس يف املقام األولسنوات 
 يف املائة من الطالّب املسجلني مل حيصلوا على أية شهادة حىت وإن أمتوا سنتني أو ثالث سنوات من                   ٦٠أكثر من   

قال إىل مدرسة عليا ألن املقررات كانت       ومل يكن يتاح هلم حىت االنت     .  امتحانا ٢٠التعلـيم واجـتازوا أكثر من       
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وعلى الرغم من أن معظم املدارس كانت تقدم        . ومـن املعلوم أن التخرج من مدارس عليا كان أسهل         . ختـتلف 
 .)٣٥(معارف ومهارات مهنية جيدة إال أنه كان ينظر إليها بوصفها مؤسسات تعليمية من الدرجة الثانية

بهمة املتعلقة بإجراء االعتراف باجلامعات ومدارس التعليم العايل اخلاصة     كمـا أن األحكـام القانونية امل       -٣٦٠
ركَّز القانون على جمموعة من الشروط الشكلية مثل توافر املرافق املالئمة "ويف هذا الصدد، . كانت تطرح مشكلة

بيا رمسيا بوضع   وكان قد ُعهد إىل وزارة التعليم يف صر       . والتجهـيزات التقنـية والعـدد املناسب من احملاضرين        
وبالتايل، فإن االستنتاج الذي ميكن اخلروج به يتلخص        . التفاصيل الدقيقة هلذا اإلجراء غري أّنها مل تفعل ذلك أبداً         

 .)٣٦("يف أن الوضع االقتصادي املتردي وحده هو الذي حال دون تكاثر املؤسسات التعليمية اخلاصة بنسبة كبرية

 القطاع يف إرساء دعائم نظام عصري للتعليم العايل يستجيب ملا جاء يف ويتجلى أحد مقاصد إصالح هذا -٣٦١
إعالن بولونيا ويف اتفاقية لشبونة اللذين ينصان على نظام تعليمي أورويب موّحد مع احلفاظ على السمات اخلاصة              

اجلريدة (لق باجلامعات   ومتثلت اخلطوة األوىل يف هذا االجتاه يف إقرار قانون جديد يتع          . الوطنية والثقافية واللغوية  
وُيؤمل أن يضمن هذا القانون توفر الشروط األساسية إلقامة نظام          ). ٢١/٢٠٠٢، العدد   الرمسية جلمهورية صربيا  

فّعال للتعليم العايل يقر ضمنا باستقاللية اجلامعة؛ وتقليص أعداد الطالّب الذين يهجرون مقاعد الدراسة وتقليص               
ات لتقييم نوعية الربامج الدراسية على مستوى املقررات الدراسية ونوعية          مـّدة املكـوث فـيها، وإلحداث آلي       

التدريس؛ ومدى ارتباط املواضيع املدرَّسة بالواقع مع مراعاة االحتياجات الوطنية وما تطلبه سوق العمل؛ وإدماج 
ين جمالس اإلدارة واهليئات    وتعيد األحكام القانونية املتعلقة بتكو    . الطالّب باعتبارهم شركاء يف العملية التعليمية     

كما للطالّب حق إبداء الرأي يف      . املختصـة وانتخاب األعضاء فيها التشديَد على استقاللية اجلامعات وكلياهتا         
 ). من القانون٦٤املادة (كيفية تسيري شؤون اجلامعات والكليات من خالل اجمللس الذي ميثلهم 

ا تعليما أو   التعليم األساسي لألشخاص الذين مل يتلقو      -هاء
 الذين مل يكملوا مرحلة التعليم االبتدائي

مبقتضـى القـانون اخلاص باملدارس االبتدائية يف مجهورية صربيا، يتلقى التعليَم االبتدائي من جتاوز سن                 -٣٦٢
وتستعمل لذلك الغرض مناهج . اخلامسة عشرة ومل يتفرغ حلضور املدارس االبتدائية كما يتلقاه األشخاص الكبار      

ويتكون ذلك الصنف من التعليم من صف إىل أربعة صفوف          ).  من القانون  ٩٤املادة  (ررات خاصة بالكبار    ومق
وينظم القانون الداخلي للمؤسسة اليت تقدم التعليم االبتدائي للكبار االنتساب والتسجيل         . ويستغرق أربع سنوات  

نات من املتعلمني الدائبني على احلضور      وُيستمد التمويل الالزم للصفوف واالمتحا    . مـن أجل اجللوس لالمتحان    
 ). من القانون٩٦املادة (وفق القانون املعياري الذي تعتمده املدرسة املعنية 

ومبا أنه يستحيل إجياد . وتقوم مراكز التشغيل بتنظيم احلمالت حملو األمية عند تسجيل العاطلني عن العمل -٣٦٣
ن يكون املرء حاصال على شهادة التعليم االبتدائي، فقد مت          عمـل، حىت وإن كان يتطلب أبسط املهارات، دون أ         

اختاذ تدابري ترمي إىل متكني األشخاص الذين فاهتم االلتحاق باملدارس االبتدائية على أساس التفرغ بسبب جتاوزهم 
 .السن القانونية أو الذين مل يكملوا كل الصفوف من احلصول على عمل
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 التعليم والرياضة يف مجهورية صربيا الوضع املتعلق بتعليم الكبار فوجدت    حللت جمموعة من خرباء وزارة     -٣٦٤
. أن القوانني ذات الصلة ال تنص على إعمال حق الكبار يف التعليم واحلق يف احلصول على تعليم من نوعية جيدة                   

قررات الدراسية الصاحلة املدارس اليت توفّر التعليم االبتدائي للكبار تستعمل املناهج وامل  "وخلصت اجملموعة إىل أن     
كما . وقد قُلّصت تلك الربامج عشوائيا دون مراعاة املعايري اخلاصة باملتعلمني الكبار          . للمدارس االبتدائية النظامية  

مثل املشاورات والصفوف التعليمية لألطفال الذين      (أن تكويـن الصفوف ال يستجيب الحتياجات من حيضرها          
كما ال تتوفر للمدرسني    . ال تالئم كتب النصوص ومواد املطالعة هذه األهداف       و). يعانون من مشاكل يف التعلّم    

وال تتوفر للمدارس من هذا النوع أية معايري تسترشد هبا يف           . الُعدة اليت متكنهم من القيام بعملهم داخل الصفوف       
صرت على تنظيم االمتحانات    أما فيما يتعلق باملدارس الثانوية، فإهنا مل تنظم صفوفا وإمنا اقت          . التنظـيم واإلدارة  

وعدم وجود صفوف من مستوى التعليم الثانوي عائد إىل       . )٣٧()املتفرغني كجزء من الطالّب غري   (النهائية للكبار   
. االفتقار إىل أساليب مرنة يف تنظيم العمل واالفتقار إىل الربامج املناسبة واملدرسني املدرَّبني خصيصا هلذا الغرض               

 .عات مبختلفوليس الوضع يف اجلام

لقـد أشار الكتاب األبيض الصادر عن االحتاد األورويب إىل أن تعليم الكبار عنصر ال غىن عنه يف تعزيز                    -٣٦٥
وللتغلب . املـبادئ األساسية ألوروبا العصرية، املتمثلة يف تطابق التكامل االجتماعي واالقتصادي مع تطور الفرد    

من أهم العوامل الفاعلة يف اجملتمع، قامت وزارة التعليم والرياضة يف           عـلى املشاكل القائمة وجعل التعليم العايل        
إصدار قانون حول تعليم الكبار؛     : وهذه األنشطة هي  . مجهوريـة صربيا ببعض األنشطة يف سياق إصالح التعليم        

واسـتحداث نظـام لتعلـيم الكبار من خالل وضع شروط ومعايري ومقاييس لألنشطة اليت تقوم هبا املنظمات                   
املؤسسات املهتمة بتعليم الكبار؛ وبلورة منهجية إلعداد برامج معترف هبا عالنية للتعليم املهين؛ وإنشاء قواعد               و

بيانات عن املؤسسات التعليمية اخلاصة بالكبار؛ ووضع اخلطوط العريضة الستراتيجيات قصرية وبعيدة املدى من              
ليمية وتدريبية منوذجية داخل الشركات؛ وتطوير      أجـل حتسني اهلياكل التعليمية للسكان؛ وإحداث خدمات تع        

 .وحدة تعليم الكبار داخل وزارة التعليم والرياضة يف مجهورية صربيا؛ وإنشاء صناديق عامة لتمويل تعليم الكبار

 مؤشرات إحصائية تتعلق حبالة التعليم:  نظام التعليم-واو

  التعليم النظامي-١

 التربية والتعليم قبل املدرسيني

تقتسم ثالث وزارات املسؤولية عن التربية والتعليم قبل املدرسيني وهي وزارة التعليم والرياضة ووزارة               -٣٦٦
وُتقدَّم التربية والتعليم قبل املدرسيني يف دور احلضانة . الشـؤون االجتماعـية ووزارة الصحة يف مجهورية صربيا     

 .ومراكز رعاية األطفال ومراكز الرعاية النهارية

 بيانات وزارة التعليم والرياضة إىل أن الربامج واخلدمات املعدة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم ما وتشري -٣٦٧
. )٣٨( يف املائة من األطفال وهي من أدىن النِّسب يف أوروبا          ٣٢بني سنة واحدة وسبع سنوات ال تشمل أكثر من          

 باملقاييس األوروبية، قامت وزارة التعليم      ومـن أجـل رفع هذا النوع من التعليم والتربية إىل املستوى املطلوب            
بإصالٍح متثل يف تكليف وزارة التعليم مبسؤولية التعليم والتربية قبل املدرسيني وتغيري األمناط القائمة من التعليم ما           
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نظام ال مركزي ومتنوع ومترابط سيحدد مقاييس النوعية والرعاية والتربية والتعليم لألطفال            "قـبل املدرسي إىل     
 .)٣٩("الذين مل يبلغوا بعد سن االلتحاق باملدرسة ومينح اآلباء حق االختيار واملشاركة

 التعليم االبتدائي

إن الغايـة مـن التعليم االبتدائي هي اكتساب تعليم عام وحتقيق منو متناسق للشخصية واإلعداد ملواجهة احلياة                   -٣٦٨
 ومبوجب القانون املتعلق بالتعليم االبتدائي، ُيسجَّل األطفال الذين يبلغون          ).٢املادة  (ولتلقي املزيد من التعليم العام واملهين       

 ). من القانون٣٩املادة (سن السابعة بنهاية السنة التقوميية اجلارية والذين يتمتعون بصحة جيدة يف الصف األول 

/٢٠٠٠ والسنة الدراسية    ١٩٩١/١٩٩٢عرفـت استفادة األطفال من التعليم االبتدائي ما بني السنة الدراسية             -٣٦٩
، قل عدد أطفال املدارس الذين تلقوا تعليمهم االبتدائي حبوايل          ٢٠٠٠/٢٠٠١ففي العام الدراسي    .  بعض التراجع  ٢٠٠١
وكان تراجع عدد األطفال يف التعليم االبتدائي نتيجة      . )٤٠(١٩٩١/١٩٩٢ عمـا كان عليه يف العام الدراسي         ١٤٩ ٩٧٥

 يف املائة يف عام     ٢,١فحسب اإلحصائيات الرمسية، اخنفض معدل املواليد يف صربيا من          . اهـبوط معدل املواليد يف صربي     
املستعرضة وحدها، تقلص   ) ٢٠٠١-١٩٩١(وعلى مدى السنوات العشر     . ١٩٩٨ يف املائـة يف عام       ١,٤٨ إىل   ١٩٩٠

. )٤١( طفل ٢٠ ٠٠٠، بأكثر من    عدد األطفال املسجلني يف الصف األول سنويا، والذي ُيقدَّر على أساس املواليد األحياء            
ويف . بيـنما ُسـّجل تدفق ملحوظ ألطفال الالجئني واملشردين داخليا، األمر الذي خفف من آثار اخنفاض معدل املواليد          

 . طفل من الالجئني واملشردين٤٠ ٠٠٠، كان يف صربيا حوايل ١٩٩٨/١٩٩٩العام 

وخالل .  عدد اإلناث وعدد الذكور من أطفال املدارس       فـيما يتعلق باجلانب اجلنساين، هناك توازن جزئي بني         -٣٧٠
فقد كان التعليم االبتدائي    .  يف املائة عدد اإلناث    ٢، كان عدد الذكور يفوق حبوايل       )٢٠٠١-١٩٩٢(الفترة املستعرضة   

لق وأبان حتليل اليونيسيف عن أوجه تفاوت فيما يتع       . )٤٢( يف املائة من اإلناث    ٤٨ يف املائـة مـن الذكور و       ٥٢يشـمل   
وُيعزى السبب يف ذلك إىل .  يف املائة عدد اإلناث٥,٣بالتوزيع اجلنساين ألطفال املدارس حيث كان عدد الذكور يفوق ب     

 .)٤٣(كون معدل االنقطاع عن املدرسة قبل إكمال التعليم االبتدائي يف صفوف اإلناث أعلى منه يف صفوف الذكور

. )٤٤(عادةً أضعف مستوياهتا يف الصف اخلامس   ) ل إىل الصف الثامن   من الصف األو  (تسجِّل نسبة إمتام كل صف       -٣٧١
ويشري االستطالع الذي أجنزته اليونيسيف إىل أن       . وهـو الصـف الذي حتدث فيه معظم حاالت االنقطاع عن املدرسة           

فيها املدارس كلّ   أغلـب أطفال املدارس الذين ينقطعون بعد الصف الرابع يأتون من املناطق الريفية املتخلفة اليت ال توفر                  
واليت يواجه فيها أطفال املدارس الكثري من املشقة يف إكمال تعليمهم بسبب انعدام وسائل النقل   ) أربعة صفوف (الصفوف  

وبعد إكمال الصف الرابع، ال يكون أمام أولئك األطفال من خيار آخر سوى السفر من أجل                . إىل املدرسـة الرئيسـية    
إذ إن توفر حافلة    .  ويف الواقع، ينقطع معظم األطفال عن التعليم االبتدائي بعد الصف الرابع           .احلضور إىل املدرسة الرئيسية   

 يف املائة فقط من أطفال املدارس بينما يدفع اآلخرون أجرة سفر كاملة أو              ١٣للـنقل اجملـاين امتـياٌز ال ينعم به سوى           
 طفل من أطفال املدارس     ٢٣ ٠٠٠ملا يزيد على    فال تتوفر   . وال متلـك أي من املدارس حافلة نقل خاصة هبا         . مدعومـة 

فيقطع األطفال يومياً مسافات تتراوح     . وسيلة نقل تكون رهن إشارهتم، بسبب انعدام خدمة النقل العام أو الطرق املعبدة            
وإىل جانب هذه الفئة من     . )٤٥( كيلومتراً سريا على األقدام كل يوم للوصول إىل املدرسة         ١٥ كيلومترات و  ٤مـا بـني     

 وكذلك بعض   )٤٦(ألطفـال، يسـجَّل االنقطـاع عن املدرسة بشكل ملحوظ يف صفوف األطفال املشردين والالجئني              ا
 .اجملموعات العرقية مثل أطفال الروما والفْالكس
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 ١٩اجلدول 

 )أ،ب(عدد التالميذ يف التعليم االبتدائي النظامي

٢٠٠١-١٩٩١ 

 العدد اإلمجايل العدد حبسب نوع اجلنس
 العام الدراسي العدد اإلمجايل التالميذ ورالذك اإلناث

١٩٩١/١٩٩٢  ٨٥٦ ٨٤٧ ٤٤١ ٠٥٥ ٤١٥ ٧٩٢ 
  يف املائة ١٠٠,٠٠ ٥١,٤٧ ٤٨,٥٣
١٩٩٢/١٩٩٣  ٨٥٤ ٥٤٦ ٤٣٩ ٤٦٤ ٤١٥ ٠٨٢ 

  يف املائة ١٠٠,٠٠ ٥١,٤٣ ٤٨,٥٧٣
١٩٩٣/١٩٩٤  ٨٣٢ ٨٦١ ٤٢٦ ٨٢١ ٤٠٦ ٠٤٠ 

  يف املائة ١٠٠,٠٠ ٥١,٢٥ ٤٨,٧٥
١٩٩٤/١٩٩٥  ٨٢٢ ٠٣٧ ٤٢١ ٢٨٠ ٤٠٠ ٧٥٧ 

  يف املائة ١٠٠,٠٠ ٥١,٢٥ ٤٨,٧٥
١٩٩٥/١٩٩٦  ٨٣٤ ٢٤٢ ٤٢٨ ٠٨٠ ٤٠٦ ١٦٢ 

  يف املائة ١٠٠,٠٠ ٥١,٣١ ٤٨,٦٩
١٩٩٦/١٩٩٧  ٨١٦ ٠٤٣ ٤١٨ ١١٢ ٣٩٧ ٩٣١ 

  يف املائة ١٠٠,٠٠ ٥١,٢٤ ٤٨,٧٦
١٩٩٧/١٩٩٨  ٧٩٩ ٩١٣ ٤١٠ ٧٨٥ ٣٨٩ ١٢٨ 

  يف املائة ١٠٠,٠٠ ٥١,٣٥ ٤٨,٦٥
١٩٩٨/١٩٩٩  ٧٤٠ ٠٨٤ ٣٧٨ ٩١٩ ٣٦١ ١٦٥ 

  يف املائة ١٠٠,٠٠ ٥١,٢٠ ٤٨,٨٠
١٩٩٩/٢٠٠٠  ٧١٦ ٥٧٨ ٣٦٢ ٣٧٤ ٣٥٤ ٢٠٤ 

  يف املائة ١٠٠,٠٠ ٥٠,٥٧ ٤٩,٤٣
٢٠٠٠/٢٠٠١  ٧٠٦ ٨٧٢ ٣٦٢ ١٣٣ ٣٤٤ ٧٣٩ 

  يف املائة ١٠٠,٠٠ ٥١,٢٣ ٤٨,٧٧

 .حولية إحصائيات مكتب اإلحصاء اجلمهوري: املصدر 
 طفالً عما كان ١٤٩ ٩٧٥، قلّ عدد األطفال يف املدارس االبتدائية ب  ٢٠٠٠/٢٠٠١العام الدراسي يف  )أ( 

 .ويعزى السبب يف ذلك إىل اخنفاض معدل املواليد. ١٩٩١/١٩٩٢عليه يف العام 
 نوع  تـتعلق البيانات بأطفال املدارس االبتدائية النظامية ما عدا البيانات املتعلقة بتالميذ املدارس من              )ب( 

 .خاص ومدارس تعليم الكبار

 التعليم الثانوي

إن التعلـيم الثانوي العام متيسر جلميع الطالّب الذين أكملوا الصفوف الثمانية اليت يتكون منها التعليم االبتدائي                  -٣٧٢
نوية اليت خيتاروهنا   وفيما يتعلق بالتسجيل، حيق للمرشحني التسجيل يف املدرسة الثا        ).  من قانون املدارس الثانوية    ٣٨املادة  (

 .إذا كانت تقاريرهم الدراسية جيدة نوعا ما وإذا اجتازوا اختبار الدخول املطلوب لتلك املدرسة
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فقد أشارت . )٤٧(إن اخنفاض عدد تالميذ املدارس االبتدائية مل يؤثر بعد على عدد تالميذ املدارس الثانوية          -٣٧٣
 إىل أن تأثري اخنفاض عدد تالميذ املدارس االبتدائية )٤٨( جامعة بلغراددراسة ملركز األحباث التابع لكلية االقتصاد يف

 .على عدد تالميذ التعليم الثانوي سوف يتجلى بال شك خالل السنوات اخلمس القادمة

ففي الفترة اليت يتناوهلا هذا     . هـناك تـوازن بني عدد اإلناث وعدد الذكور من تالميذ املدارس الثانوية             -٣٧٤
 .)٤٩( يف املائة يف املدارس الثانوية٤٩ يف املائة ونسبة الفتيان ٥١غت نسبة الفتيات التقرير، بل

 ٢٠اجلدول 

 )أ(عدد التالميذ يف التعليم الثانوي النظامي

٢٠٠١-١٩٩١ 

 العدد اإلمجايل العدد حبسب نوع اجلنس
 العام الدراسي العدد اإلمجايل التالميذ الذكور اإلناث

١٩٩١/١٩٩٢  ٣٠٩ ٧٣٩ ١٥٢ ٩٨٨ ١٥٦ ٧٥١ 
  يف املائة ١٠٠,٠٠ ٤٩,٣٩ ٥٠,٦١
١٩٩٢/١٩٩٣  ٣١٤ ٥٢٦ ١٥٥ ٦٠٩ ١٥٨ ٩١٧ 

  يف املائة ١٠٠,٠٠ ٤٩,٤٧ ٥٠,٥٣
١٩٩٣/١٩٩٤  ٣٠٨ ٨٢٣ ١٥٢ ٧٦٨ ١٥٦ ٠٥٥ 

  يف املائة ١٠٠,٠٠ ٤٩,٤٧ ٥٠,٥٣
١٩٩٤/١٩٩٥  ٣١٢ ٢١٧ ١٥٤ ٨٤١ ١٥٧ ٣٧٦ 

  يف املائة ١٠٠,٠٠ ٤٩,٥٩ ٥٠,٤١
١٩٩٥/١٩٩٦  ٣٢٦ ٠٩٦ ١٦٠ ٨٧٠ ١٦٥ ٢٢٦ 

  يف املائة ١٠٠,٠٠ ٤٩,٣٣ ٥٠,٦٧
١٩٩٦/١٩٩٧  ٣٢٤ ٤٢٢ ١٦٠ ٢٩١ ١٦٤ ١٣١ 

  يف املائة ١٠٠,٠٠ ٤٩,٤١ ٥٠,٥٩
١٩٩٧/١٩٩٨  ٣٢٧ ٤٠١ ١٦٢ ٩٥٣ ١٦٤ ٤٤٨ 

  يف املائة ١٠٠,٠٠ ٤٩,٧٧ ٥٠,٢٣
١٩٩٨/١٩٩٩  ٣١٦ ١٨٧ ١٥٥ ٧٠٣ ١٦٠ ٤٨٤ 

  يف املائة ١٠٠,٠٠ ٤٩,٢٤ ٥٠,٧٦
١٩٩٩/٢٠٠٠  ٣٢٢ ٥٥٥ ١٥٩ ٢١٥ ١٦٣ ٣٤٠ 

  يف املائة ٣٢٢,٥٥ ١٩٥,٢١٥ ١٦٣,٣٤٠
٢٠٠٠/٢٠٠١  ٣١٥ ٥٨٩ ١٥٤ ٧٨٣ ١٦٠ ٨٠٦ 

  يف املائة ١٠٠,٠٠ ٤٩,٠٥ ٥٠,٩٥
     

 .حولية إحصائيات مكتب اإلحصاء اجلمهوري: املصدر 
 .س الثانوية من نوع خاص أو املدارس الثانوية للكبارالطالّب يف املدارس الثانوية النظامية، ما عدا تالميذ املدار )أ( 
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 التعليم العايل واجلامعي

إن البـيانات املتعلقة مبدى مشول التعليم العايل واجلامعي تعكس ارتفاعا ملحوظا يف إمجايل عدد الطالب خالل                  -٣٧٥
 حجم ارتفاع عدد الطالب اجلامعيني      وخبالف جمموع عدد التالميذ يف املدارس االبتدائية والثانوية، كان        . العقـد األخري  

 ١٩٩٥/١٩٩٦ما بني السنتني اجلامعيتني     (وقـد تبـّين ذلك جبالء شديد يف النصف األخري من العقد املاضي              . هـائال 
 بشكل حاد ما كان عليه يف السنة        ١٩٩٥/١٩٩٦وجتاوز عدد طالب اجلامعات يف السنة األكادميية        ). ١٩٩٩/٢٠٠٠و

املقارنة بني  وقد أظهرت   . )٥٠(١٩٩٩/٢٠٠٠لغ ذلك االرتفاع ذروته يف السنة األكادميية        وب. ١٩٩٢/١٩٩٣األكادميية  
طالب املرحلة   (١٩٩٢/١٩٩٣عدد كل من طالب املرحلة اجلامعية األوىل وعدد املتخرجني يف السنة األكادميية             

طالب  (١٩٩٩/٢٠٠٠وبني عدد كل منهما يف السنة األكادميية        ) ١٦ ٦٣٦:  واملـتخرجني  ١٣٦ ٢٤١: األوىل
أن االرتفاع احلاد الذي عرفه عدد طالب املدارس العليا         ) ١٦ ٢٢٦:  واملتخرجني ٢١٧ ٧٨٧: املـرحلة األوىل  

 .والكليات مل يكن دليال واضحا على وجود تعليم جامعي فعال يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية

عي يف ندرة فرص العمل املتاحة أمام التالميذ ويكمن السبب اهلام وراء وضع كهذا يف التعليم العايل واجلام -٣٧٦
الذين أكملوا تعليمهم الثانوي مما حدا العديد من َحَملة الباكالوريا على التسجيل يف اجلامعة أو يف مدرسة عليا،                  
وهـو األمـر الذي أدى إىل وضع كان فيه بعض الطالب ينهلون العلم ويكتسبون املهارات بينما كان آخرون                   

غري أن التشريع الذي ُسن     . )٥١(فلم يكونوا طالبا إال بشكل صوري     . هناك ويشتتون جهودهم  يهـدرون وقتهم    
إذ . ٢٠٠٠/٢٠٠١حديـثا يف جمـال التعليم قد غّير الوضع كما يدل على ذلك معدل التغطية للسنة األكادميية                  

 يف  ٢١٧ ٧٨٧من   (٢٠٠٠ يف املائة باملقارنة مع عددهم يف العام         ١٠,٨٣اخنفض العدد اإلمجايل للطالب مبعدل      
 ).٢٠٠٠/٢٠٠١ يف السنة األكادميية ١٩٤ ١٩٨ إىل ١٩٩٩/٢٠٠٠السنة األكادميية 

 يف املائة فيما ميثل الذكور      ٥٣وتشري اإلحصائيات املتعلقة باجلانب اجلنساين إىل أن اإلناث ميثلن حوايل            -٣٧٧
 يف املائة   ٥٧وتبلغ نسبة الطالبات    .  أو اجلامعي   يف املائة من جمموع الطالب املتفرغني يف التعليم العايل         ٤٧حوايل  

 . يف املائة من جمموع الطالب الذين حيرزون على بكالوريوس يف اآلداب أو العلوم٤٣بينما تبلغ نسبة الطالب 
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 ٢١اجلدول 

 توزيع عدد الطالب يف التعليم العايل حسب نوع اجلنس
 عدد الطالب يف التعليم العايل عدد الطالب املتفرغني

 السنة األكادميية العدد اإلمجايل للطالب العدد اإلمجايل للطالب املتفرغني السنة األكادميية عدد املتخرجني
 النسبة املئوية اجملموع الذكور اإلناث اجملموع الذكور اإلناث  اجملموع الذكور اإلناث

٩ ٥٤٩ 
٥٧,٤٠ 

٧ ٠٨٧ 
٤٢,٦٠ 

١٦ ٦٣٦ 
١٠٠,٠٠ 

٥٠ ٨٢٠ ١٩٩٢ 
٥١,٢٢ 

٤٨ ٣٩٩ 
٤٨,٧٨ 

٩٩ ٢١٩ 
١٠٠,٠٠ 

٦٦ ٦٢٤ 
٥٢,٤٤ 

٦٠ ٤٢٢ 
٤٧,٥٦ 

١٢٧ ٠٤٦ 
١٠٠,٠٠ 

١٩٩١/١٩٩٢ 
 يف املائة

٨ ٦٠٦ 
٥٦,٩٠ 

٦ ٥٤٣ 
٤٣,١٠ 

١٥ ١٤٩ 
١٠٠,٠٠ 

٥٤ ٣٤١ ١٩٩٣ 
٥٣,٤٧ 

٥٠ ٣٩١ 
٤٦,٥٣ 

١٠٤ ٧٣٢ 
١٠٠,٠٠ 

٧٢ ٤٧٢ 
٥٤,٣٣ 

٦٣ ٧٦٩ 
٤٥,٦٧ 

١٣٦ ٢٤١ 
١٠٠,٠٠ 

١٩٩٢/١٩٩٣ 
 يف املائة

٨ ٧٥١ 
٥٦,٩٠ 

٦ ٦٢٩ 
٤٣,١٠ 

١٥ ٣٨٠ 
١٠٠,٠٠ 

٥٢ ٨٧٦ ١٩٩٤ 
٥٣,٤٧ 

٤٦ ٠٢٢ 
٤٦,٥٣ 

٩٨ ٨٩٨ 
١٠٠,٠٠ 

٧٣ ٣٠٢ 
٥٤,٣٣ 

٦١ ٦٠٧ 
٤٥,٦٧ 

١٣٤ ٩٠٩ 
١٠٠,٠٠ 

١٩٩٣/١٩٩٤ 
 يف املائة

٩ ٣٢١ 
٥٧,١٠ 

٧ ٠٠٣ 
٤٢,٩٠ 

١٦ ٣٢٤ 
١٠٠,٠٠ 

٥٢ ١٦٧ ١٩٩٥ 
٥٢,٩٠ 

٤٦ ٤٤٠ 
٤٧,١٠ 

٩٨ ٦٠٧ 
١٠٠,٠٠ 

٧٤ ٤٦٦ 
٥٤,١٧ 

٦٣ ٠٠١ 
٤٥,٨٣ 

١٣٧ ٤٦٧ 
١٠٠,٠٠ 

١٩٩٤/١٩٩٥ 
 ةيف املائ

٩ ٣٥٠ 
٥٦,٢٣ 

٧ ٢٧٩ 
٤٣,٧٧ 

١٦ ٦٢٩ 
١٠٠,٠٠ 

٥٢ ٦٤٩ ١٩٩٦ 
٥١,٨٦ 

٤٨ ٨٦٣ 
٤٨,١٤ 

١٠١ ٥١٢ 
١٠٠,٠٠ 

٨١ ٢٧٣ 
٥٣,٢٢ 

٧١ ٤٣٦ 
٤٦,٧٨ 

١٥٢ ٧٠٩ 
١٠٠,٠٠ 

١٩٩٥/١٩٩٦ 
 يف املائة

٨ ٤٦٥ 
٥٦,٠٦ 

٦ ٦٣٥ 
٤٣,٩٤ 

١٥ ١٠٠ 
١٠٠,٠٠ 

٥٣ ٣٨٢ ١٩٩٧ 
٥٢,٧٨ 

٤٧ ٧٦٢ 
٤٧,٢٢ 

١٠١ ١٤٤ 
١٠٠,٠٠ 

٨٩ ١٤٠ 
٥٣,٨٣ 

٧٦ ٤٥٣ 
٤٦,١٧ 

١٦٥ ٥٩٣ 
١٠٠,٠٠ 

١٩٩٦/١٩٩٧ 
 يف املائة

٩ ٨١١ 
٥٩,٢٠ 

٦ ٧٦٢ 
٤٠,٨٠ 

١٦ ٥٧٣ 
١٠٠,٠٠ 

٥٦ ١٠٨ ١٩٩٨ 
٥٣,١٦ 

٤٩ ٤٢٩ 
٤٦,٨٤ 

١٠٥ ٥٣٧ 
١٠٠,٠٠ 

٩٨ ١٧٣ 
٥٣,٨٨ 

٨٤ ٠٣٦ 
٤٦,١٢ 

١٨٢ ٢٠٩ 
١٠٠,٠٠ 

١٩٩٧/١٩٩٨ 
 يف املائة

٩ ١٧٧ 
٥٨,٨٠ 

٦ ٤٣٠ 
٤١,٢٠ 

١٥ ٦٠٧ 
١٠٠,٠٠ 

٥٦ ٦٠٥ ١٩٩٩ 
٥٢,٦٨ 

٥٠ ٨٣٩ 
٤٧,٣٢ 

١٠٧ ٤٤٤ 
١٠٠,٠٠ 

١٠٤ ٨٣٧
٥٣,١٦ 

٩٢ ٣٦٥ 
٤٦,٨٤ 

١٩٧ ٢٠٢ 
١٠٠,٠٠ 

١٩٩٨/١٩٩٩ 
 يف املائة

٩ ٤٠٩ 
٥٧,٩٩ 

٦ ٨١٧ 
٤٢,٠١ 

١٦ ٢٢٦ 
١٠٠,٠٠ 

٥٦ ٥٥٩ ٢٠٠٠ 
٥١,٨٠ 

٥٢ ٦٢٨ 
٤٨,٢٠ 

١٠٩ ١٨٧ 
١٠٠,٠٠ 

١١٥ ٣٩٢
٥٢,٩٨ 

١٠٢ ٣٩٥ 
٤٧,٠٢ 

٢١٧ ٧٨٧ 
١٠٠,٠٠ 

١٩٩٩/٢٠٠٠ 
 يف املائة

٩ ٩٤٥ 
٥٨,٤٨ 

٧ ٠٦١ 
٤١,٥٢ 

١٧ ٠٠٦ 
١٠٠,٠٠ 

٣٩ ٥٢٣ ٢٠٠١ 
٥٤,١٥ 

٣٣ ٤٦٩ 
٤٥,٨٥ 

٧٢ ٩٩٢ 
١٠٠,٠٠ 

١٠٤ ٤١٣
٥٣,٧٧ 

٨٩ ٧٨٥ 
٤٦,٢٣ 

١٩٤ ١٩٨ 
١٠٠,٠٠ 

٢٠٠٠/٢٠٠١ 
 يف املائة

 .حولية إحصائيات مكتب اإلحصاء اجلمهوري: املصدر 



E/1990/5/Add.61 
Page 86 

 

  تعليم الطالب املعوقني وتربيتهم-٢

أساسا قانونيا إلجياد ) ة وقانون املدارس الثانويةقانون املدارس االبتدائي(توفـر القوانني اجلاري العمل هبا       -٣٧٨
ومبقتضى . احللـول من أجل تربية األطفال املعوقني أو األطفال الذين يعانون من إعاقة يف النمو ألسباب عضوية                

 من قانون املدارس االبتدائية، يدخل ضمن فئة األطفال املعوقني كل األطفال املصابني خبلل جسماين أو                ٨٤املادة  
إعاقة بسيطة أو متوسطة أو كبرية (واألطفال املعوقني ذهنيا ) كالعمى وضعف البصر والصمم وثقل السمع (حسي

وُيحدَّد نوع ودرجة اإلعاقة    .) كاألطفال املنطوين على أنفسهم، إخل    (واألطفال املصابني بعدة إعاقات     ) أو خطرية 
 من قانون املدارس    ٣٩رس االبتدائية واملادة     من قانون املدا   ٨٤املادة  (عـلى أسـاس رأي تـديل به هيئة أطباء           

وخيضع األطفال املعوقون عندما يبلغون سن التسجيل يف املدارس االبتدائية أو الثانوية لفحص طيب تقوم               ). الثانوية
وحيدد القرار حول نوع اإلعاقة ودرجتها قدرة الطفل املعوق على احلضور إىل املدرسة االبتدائية              . به هيئة األطباء  

كما حيدد نوع التدريب املهين الذي      ).  من قانون املدارس االبتدائية    ٨٥املادة  ( نـوع املدرسة اليت سيحضرها       أو
ومن اجلائز إعادة فحص الطفل ).  من قانون املدارس الثانوية٩املادة (سيحصل عليه حسب نوع اإلعاقة ودرجتها 

وجيوز للوالدين أو للمدرسة أو ألي .  اإلعاقة ومستواهااملعوق خالل فترة التعليم االبتدائي أو الثانوي لتحديد نوع
 ).٣٩ و٨٦املادتان (مؤسسة صحية تقدمي طلب إعادة الفحص 

مبوجـب قـانون التعليم االبتدائي، جيوز أن حيصل األطفال املعوقون على تعليمهم يف املدارس النظامية                 -٣٧٩
أو داخل  ) ٩١املادة  (املدارس االبتدائية املتخصصة    أو يف   ) ٤٤ من املادة    ٤، والفقرة   ٣١ مـن املادة     ٣الفقـرة   (

أما يف ما يتعلق    . صفوف خاصة يف املدارس االبتدائية النظامية أو يف املستشفيات أثناء تلقي الطفل املعوق للعالج             
رس وجيوز إنشاء مدا  ). ١٥املادة  (بالتعليم الثانوي، فيتلقى التالميذ املعوقون تعليمهم يف مدارس ثانوية متخصصة           

ابتدائـية خاصة إذا ما توفرت فيها مثانية صفوف على األقل وكانت تقام هبا أنشطة تدخل يف إطار التعليم قبل                     
وجيوز ملثل  ).  من القانون  ٩١لألطفال املصابني بنفس اإلعاقة استنادا إىل املادة        (املدرسي والتعليم االبتدائي والثانوي     

وميكن .  الذين مل يبلغوا بعد سن االلتحاق باملدرسة، يف مدرسة داخلية          تلك املدارس توفري املأكل واملسكن لألطفال     
وتتحمل بلدية املنطقة اليت يسكنها والدا ).  من القانون  ٩١املادة  (توفـري املأكل واملسكن على أساس يومي أو دائم          

 ). القانون من٨٥املادة (الطفل تكاليف النقل واملأكل والسكن إذا مل تكن لتلك البلدية مدرسة مماثلة 

)  من قانون التعليم الثانوي    ٧١ من قانون التعليم االبتدائي واملادة       ٩٢املادة  (وحتـدد قوانني اجلمهورية      -٣٨٠
وجيوز للمدرسني  . الشروط واملعايري اليت يتعني على املدرسني استيفاؤها كي يستطيعوا العمل مع األطفال املعوقني            

 الثامن إذا كانوا حاصلني على شهادة يف تقومي اللفظ أو على شهادة             تدريس التالميذ من الصف األول إىل الصف      
وجيوز أن ُتدرَّس املواضيع املقررة للصفوف من الصف اخلامس إىل الصف           . مماثلة من مدرسة عليا أو من معهد ما       

مدرسني الثامن ولصفوف التعليم الثانوي من قبل مدرسني حيملون شهادة من مدرسة عليا يف املوضوع املعين أو                 
ويعتمد وزير التعليم املقررات . تلقوا تدريبا يف كلية مدرِّسي التعليم من نوع خاص بغية تدريس األطفال املعوقني            

 .اليت ُتدرس لألطفال املعوقني واليت هي جزء من مقرر كلية مدرِّسي التعليم من نوع خاص

تها البالد يف هذا اجملال، واليت تستجيب       ، فإن القوانني اليت سن    )٥٢(وحسـب بيانات رمسية من اليونيسيف      -٣٨١
والدليل على ذلك وجود عدد غفري من أطفال الروما         . للمقاييس الدولية نظريا، مل تطبق تطبيقاً كامالً يف الواقع        

. واألطفـال مـن جمموعات اجتماعية ضعيفة يف مدارس من نوع خاص لألطفال املصابني بإعاقات عقلية بسيطة    
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حلضور مدارس من نوع خاص بسبب ضعف النتائج اليت حيرزوهنا يف      "ه أطفال الروما    وكـثريا مـا ُيسـاء توجي      
وتعود نتائجهم اهلزيلة عموما إىل ضعف املهارات اللغوية لديهم مما جيعل بعض أسئلة             . اختبارات جملس التصنيف  
ية أو تنظيمية أو    وتتجلى األسباب الكامنة وراء ذلك يف صعوبات ذات طبيعة مهن         ". )٥٣(االختـبار مبهمة لديهم   

وتعتمد . منهجـية تـؤدي إىل أخطاء يف عملية تصنيف أولئك األطفال وإىل إرساهلم إىل مدارس من نوع خاص                 
عملـية التصـنيف أساسا على اختبار نسبة الذكاء دون اعتبار مؤشرات هامة أخرى تبني مدى استعداد الطفل                  

ة االجتماعية والظروف االجتماعية والثقافية اليت      للذهـاب إىل املدرسـة مثل التكيف التنظيمي ومستوى التنشئ         
 .تعيشها األسرة

وبالتايل، . وتأيت عملية التصنيف يف وقت متأخر أكثر مما ينبغي، أي عندما يبلغ الطفل سن بدء املدرسة                -٣٨٢
 مبكرة  فإهنـا ال تأخذ يف احلسبان الصعوبات اجلمة اليت تعترض عملية التعلم واليت تتطلب تدخل معلم يف مرحلة                 

 يف املائة فقط من األطفال ذوي االحتياجات ١وال أدل على ذلك من الواقع املتمثل يف كون حوايل . وبشكل فعال
 .)٥٤(اخلاصة يتلقون تعليما يف مرحلة ما قبل املدرسة

إذ تقع العديد . يشـكل التوزيع اجلغرايف غري العادل للمدارس من نوع خاص مشكلة أيضا يف هذا اجملال        -٣٨٣
من نوع  ) الصفوف(فعلى سبيل املثال، يقع قرابة نصف عدد املدارس         . ن تلك املدارس يف مراكز حضرية كبرية      م

وقصد التمكن من البقاء بني الذوين أو يف احمليط االجتماعي املألوف،           . )٥٥(خاص يف وسط صربيا يف مدينة بلغراد      
ى مبدارس من نوع خاص، حبضور املدارس العادية يقوم أغلب األطفال املعوقني، الذين يعيشون يف مجاعات ال حتظ

 .أو، بتعبري أدق، باحلضور إىل صفوف خاصة داخل املدارس النظامية ُتنظم هلم خصيصا

وبغية املساعدة على التغلب على الصعوبات املتصلة بعملية التصنيف، عّدلت وزارة التعليم والرياضة يف               -٣٨٤
ة تصنيف األطفال املعوقني كجزء من املرحلة األوىل إلحداث تغيريات          مجهوريـة صـربيا األحكام املتعلقة بعملي      

) ٢٢/٢٠٠٢اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، العدد (فقـد ألقـى القانون املعدل اخلاص باملدارس االبتدائية       . تشـريعية 
.  يتعلق بتصنيف طفل ما    املسـؤولية على اإلدارة البلدية أو املدنية يف اختاذ التدابري الالزمة عند استئناف أي قرار              

فمـنح ذلـك القانون حكومة مجهورية صربيا صالحية وضع املعايري وتوصيف عملية تصنيف األطفال املعوقني                
وأوضحت التعديالت املعايري اليت على ضوئها يتم اختيار األعضاء يف هيئة . وكذلـك طـريقة عمل هيئة األطباء      

ة البلدية أو املدنية بناء على توصية دائرة الصحة اليت تقع املدرسة            إذ يتم تعيني أعضائها من قبل اإلدار      . األطـباء 
وتضم اهليئة أخصائيا استشاريا يف حقل معني من حقول الطب وعاملا نفسانيا وأخصائيا يف التربية               . ضمن واليتها 

 ).١٨املادة (وأخصائيا يف عالج نوع معني من اإلعاقات ومساعدا اجتماعيا 

التعلـيم والرياضة وحدها يف مجهورية صربيا مبسؤولية التعليم قبل املدرسي سيتيح            إن اضـطالع وزارة      -٣٨٥
وسيساعد هذا األمر، . ألعـداد أكـرب من األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة االستفادة من التعليم قبل املدرسي             

املدرسني من أداء   باإلضافة إىل التصنيف يف الوقت املالئم، على كشف مشاكل التعلم لدى األطفال وعلى متكني               
 .دورهم بشكل فعال قبل فوات األوان

لتسعينات طرأت زيادة يف عدد املدارس اخلاصة          -٣٨٦ مبا يف ذلك الفصول اخلاصة يف املدارس       (ويف ا
لعادية لدراسية         ). ا لسنة ا لزيادة األكثر حدة يف ا جِّلت ا ية   ٢٢٨ (١٩٩٧/١٩٩٨وقد ُس ئ تدا ب  مدرسة ا
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انوية خاصة   ٤٤خاصـة و   السنة املدرسية    )  مدرسة ث ية   ١٩٩ (١٩٩١/١٩٩٢مقارنة ب ئ تدا ب  مدرسة ا
انويـة خاصـة      ٣١متخصصـة و   لدراسـية الالحقة       ).  مدرسـة ث  ؛ ١٩٩٨/١٩٩٩(ويف السـنوات ا

لدراسية     /، اخنفـض عـدد املدارس     )٢٠٠٠/٢٠٠١؛  ١٩٩٩/٢٠٠٠ السنة ا الفصول اخلاصة مقارنة ب
التسجي    . ١٩٩٧/١٩٩٨ ملتعلقة ب ية ا ئ يانات اإلحصا ب ل الفصول اخلاصة اخنفاضاً يف    /ل باملدارس وتظهر ا

لتالمـيذ املشـمولني      ملتعلقة بنسب اجلنسني يف املدارس اخلاصة إىل أن نسبة    . عـدد ا يانات ا ب ل وتشري ا
لذكور أكرب من نسبة اإلناث  .)٥٦(ا

 ٢٢اجلدول 

 عدد املعوقني املشمولني بالتعليم االبتدائي والثانوي

   يالتعليم االبتدائ )أ(التعليم الثانوي

 
 العدد حبسب نوع اجلنس

العدد 
 اإلمجايل

 
 العدد حبسب نوع اجلنس

العدد 
 اإلمجايل

  

 
 اإلناث

 
 الذكور

 
 التالميذ

 
 اإلناث

 
 الذكور

 
 التالميذ

 اجملموع
 النسبة املئوية

 
 السنة الدراسية

١٩٩١/١٩٩٢  ٨ ٥٦٧ ٥ ٠٥٩ ٣ ٥٠٨ ١ ٥٣٣ ٩٩٠ ٥٤٣ 
  يف املائة ١٠٠,٠٠ ٥٩,٠٥ ٤٠,٩٥ ١٠٠,٠٠ ٦٤,٥٨ ٣٥,٤٢
١٩٩٢/١٩٩٣  ٨ ٣٤٥ ٥ ٠٠٢ ٣ ٣٤٣ ١ ٥٧٧ ١ ٠٢٢ ٥٥٥ 

  يف املائة ١٠٠,٠٠ ٥٩,٩٤ ٤٠,٠٦ ١٠٠,٠٠ ٦٤,٨١ ٣٥,١٩
١٩٩٣/١٩٩٤  ٧ ٩٦٢ ٤ ٨٣٧ ٣ ١٢٥ ١ ١٧٥ ٧٧٢ ٤٠٣ 

  يف املائة ١٠٠,٠٠ ٦٠,٧٥ ٣٩,٢٥ ١٠٠,٠٠ ٦٥,٧٠ ٣٤,٣٠
١٩٩٤/١٩٩٥  ٧ ٩٢٩ ٤ ٧٥١ ٣ ١٧٨ ١ ٣٠٢ ٨٤٦ ٤٥٦ 

  يف املائة ١٠٠,٠٠ ٥٩,٩٢ ٤٠,٠٨ ١٠٠,٠٠ ٦٤,٩٨ ٣٥,٠٢
١٩٩٥/١٩٩٦  ٨ ٢٤٠ ٤ ٩٣٣ ٣ ٣٠٧ ١ ٢٤٧ ٨١١ ٤٣٦ 

  يف املائة ١٠٠,٠٠ ٥٩,٨٧ ٤٠,١٣ ١٠٠,٠٠ ٦٥,٠٤ ٣٤,٩٦
١٩٩٦/١٩٩٧  ٨ ١٦٠ ٤ ٧٧٩ ٣ ٣٨١ ١ ٤٢١ ٩٤٥ ٤٧٦ 

  يف املائة ١٠٠,٠٠ ٥٨,٥٧ ٤١,٤٣ ١٠٠,٠٠ ٦٦,٥٠ ٣٣,٥٠
١٩٩٧/١٩٩٨  ٨ ٢٦٢ ٤ ٨٩٣ ٣ ٣٦٩ ١ ٤٦٨ ٩٧٥ ٤٩٣ 

  يف املائة ١٠٠,٠٠ ٥٩,٢٢ ٤٠,٧٨ ١٠٠,٠٠ ٦٦,٤٢ ٣٣,٥٨
١٩٩٨/١٩٩٩  ٧ ٨٤٧ ٤ ٧٣٤ ٣ ١١٣ ١ ٣٢١ ٨٦٣ ٤٥٨ 

  يف املائة ١٠٠,٠٠ ٦٠,٣٣ ٣٩,٦٧ ١٠٠,٠٠ ٦٥,٣٣ ٣٤,٦٧
١٩٩٩/٢٠٠٠  ٧ ٧٠٦ ٤ ٦٣٩ ٣ ٠٦٧ ١ ٣٣٧ ٨٧٢ ٤٦٥ 

  يف املائة ١٠٠,٠٠ ٦٠,٢٠ ٣٩,٨٠ ١٠٠,٠٠ ٦٥,٢٢ ٣٤,٧٨
٢٠٠٠/٢٠٠١  ٧ ٦٥٠ ٤ ٤٨٨ ٣ ٠٧٢ ١ ٢٦٩ ٨٠٦ ٤٦٣ 

  يف املائة ١٠٠,٠٠ ٥٩,٣٧ ٤٠,٦٣ ١٠٠,٠٠ ٦٣,٥١ ٣٦,٤٩

 .احلوليات اإلحصائية ملكتب اإلحصاء اجلمهوري:  املصدر 

 .التالميذ يف املدارس الثانوية العادية، ال يشمل معلومات عن املدارس اخلاصة لتعليم الكبار )أ( 
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 ذين ينتمون إىل أقليات عرقية تعليم األشخاص ال-٣

ينطوي التعليم بلغات األقليات، وفقاً ملا تنص عليه القوانني اخلاصة بالتعليم االبتدائي والثانوي والعايل يف  -٣٨٧
احلق يف التعليم االبتدائي والثانوي والعايل باللغة األم؛ واحلق يف احلصول على كتب : اجلمهوريـة، عـلى ما يلي   

الناشرون التابعون للدولة ملزمون بنشر كتب      (تعليمية حمددة بالنسبة للدروس باللغة األم       مدرسـية وُمعيـنات     
؛ واحلق يف ضمان أن يكون املدرسون مدربني تدريباً مالئماً للتدريس           )مدرسـية بلغـات مجيع األقليات العرقية      

ومتكن . ى دروساً بلغات األقلياتبلغات األقليات العرقية؛ واحلق يف أن تكون لألقليات العرقية مدارس أو أن تتلق 
هـذه األحكـام التالميذ الذين ينتمون إىل أقليات عرقية من التعرف، من خالل العملية التعليمية، على هويتهم                  

 .التارخيية واالجتماعية والثقافية والوطنية واحلفاظ عليها

عامة الالزمة إلجناز مناهج ومقررات وينص القانونان اخلاصان بالتعليم االبتدائي والثانوي على الشروط ال -٣٨٨
 بشرط )٥٧()أو التعليم ثنائي اللغة( من كال القانونني على التعليم بلغات األقليات ٥وتنص املادة  . بلغات األقليات 

ويتيح هذان  .  تلمـيذاً على األقل ينتمون إىل أقليات عرقية ويسعون إىل االلتحاق بالصف األول             ١٥أن يكـون    
 تلميذاً ينتمون إىل أقليات عرقية مسجلني       ١٥روس بلغات األقليات حىت إذا كان هناك أقل من          القانونان تقدمي د  

وحيدد . يف صـف من الصفوف، ولكن بشرط أن يعطي وزير التعليم اإلذن بذلك وإذا توفرت الظروف التربوية                
أحد التالميذ االلتحاق بالفصول اليت     وإذا اختار   . وزير التعليم الطريقة اليت تنفذ هبا املقررات واملناهج ثنائية اللغة         

وإذا اختار االلتحاق بفصل . ُيدرس فيها بلغة من لغات األقليات، فإنه ملزم أيضاً بتعلم اللغة الصربية طبقاً للمقرر
 ).مرتان أسبوعياً(ُيدرس فيه باللغة الصربية، ميكن له، إذا رغب يف ذلك، أن يدرس مواد اختيارية بلغته األم 

 من القانون اخلاص باجلامعات ٨ من القانون اخلاص باملدارس العليا وأحكام املادة      ٤ز أحكام املادة    وُتجي -٣٨٩
تقـدمي الدورات الدراسية يف مدرسة عليا أو يف كلية جامعية بلغة من لغات األقليات أو بأي لغة دولية، إذا قرر                     

ؤسس، فإنه ينبغي حلكومة اجلمهورية أن تعطي وإذا مل تكن مجهورية صربيا هو امل. ذلك مؤسس املدرسة أو الكلية
بيد أنه ينبغي بالنسبة للكليات احلصول على هذه املوافقة ). يف حالة مدرسة من املدارس العليا(موافقتها بعد ذلك 

 من قانون اجلامعة على شرط حمدد للتسجيل يف الدراسات األولية بلغة أجنبية أو بلغة من ٣١وتنص املادة . مسبقاً
وختترب هذه املعرفة عن طريق جلنة امتحانات خاصة . األقليات، وهو معرفة اللغة اليت تقدم هبا هذه الدراساتلغات 

وميكن ألي مبتدئ جديد مسجل يف دورة دراسية مقدمة بلغة          . بأسلوب حيدده النظام الداخلي للكلية أو اجلامعة      
 . باللغة الصربيةمن لغات األقليات أو بلغة أجنبية أن خيتار دورة دراسية أخرى

وإذا صـدرت التعليمات وُوِضع املقرر أو املنهج بلغة من لغات األقليات، تصدر مجيع الوثائق املدرسية                 -٣٩٠
. كذلك ينص القانون على شروط عامة فيما يتعلق باملدرسني . والشهادات أو الدرجات العلمية الرمسية هبذه اللغة      

). كلية(دارس حاصلني على درجة علمية من معهد تدريب املدرسني جيب أن يكون املدرسون الذين يعملون يف م
يف حـني أنه جيب على مدرسي الصفوف النهائية يف املدارس االبتدائية والثانوية أن يكونوا حاصلني على شهادة                  

ومن الضروري أن تكون الكتب املدرسية      . ُتثبـت أهنـم ملّمون باللغة املستخدمة يف التدريس يف هذه الصفوف           
كما أن شركات النشر احلكومية ملزمة بنشر الكتب جبميع اللغات اليت        . ألدلـة مـتاحة أيضاً بلغات األقليات      وا

 .ُيدّرس هبا
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اهلنغارية والرومانية والروثنية   : )٥٨(وُيقـدم التعليم لألقليات العرقية بسبع لغات من لغات األقليات هي           -٣٩١
وتوجد فوارق كبرية بني هذه األقليات فيما يتعلق مبوقفها من التعليم           . والسلوفاكية واأللبانية والبلغارية والتركية   

وتشكل التنمية االجتماعية واالقتصادية للمناطق املأهولة جبماعات األقليات عامالً هاماً يؤثر يف خمتلف . وتقبلها له
حية االقتصادية يف صربيا     وهي املنطقة األكثر تقدماً من النا      -ويف فويفودينا   . املواقـف من التعليم ودرجة تقبله     

وهي مثال على . ومنطقة ميثل فيها السكان من اإلثنيات اهلنغارية والسلوفاكية والرومانية والروثنية أغلبية السكان       
 .)٥٩(اإلعمال األكثر اتساقاً حلق األقليات العرقية يف التعليم

 إطارها أمانة تعاجل استراتيجية وأنشـأت وزارة حقـوق اإلنسان واألقليات يف صربيا واجلبل األسود يف            -٣٩٢
واهلدف من ذلك هو املساعدة والرصد واالستشارة يف عملية اعتماد وتنفيذ استراتيجية إلدماج             . وطنـية للروما  

 .مجاعة الروما ومتكينها

وتؤكـد هـذه االسـتراتيجية عـلى احلاجة إىل وضع مقرر غري متييزي يف التدريب املتخصص ملوظفي                -٣٩٣
مبا يف ذلك مراكز اخلدمات االجتماعية ومؤسسات       (مة بغية تفادي التمييز العرقي يف املؤسسات        املؤسسـات العا  
 ).الرعاية االجتماعية

 يف املائة من األطفال املودعني يف مؤسسات لأليتام واألطفال املتخلى           ٣٤ومن حيث النسب املئوية، فإن       -٣٩٤
ية اليت وضعتها وزارة الشؤون االجتماعية يف مجهورية صربيا، وهتدف االستراتيج. عنهم هم من أقلية الروما اإلثنية

ضمن أمور أخرى، إىل ختفيض عدد األطفال املودعني يف هذه املؤسسات عن طريق تشجيع كل من األبوة الكاملة 
 .وتبين األطفال، وذلك بتقدمي الدعم إىل الوالدين الطبيعيني من أجل رعاية أطفاهلم

الجتماعي واالقتصادي السيئ واخللفية االجتماعية والثقافية املختلفة، فإن عدداً كبرياً من           وبالنظر إىل الوضع ا    -٣٩٥
واحلقيقة هي أن هذه   . أطفال الروما من ذوي امللكات العقلية العادية تكون نتائج اختباراهتم ضعيفة قبل دخول املدرسة             

اً وجهل جلنة االمتحانات بثقافة الروما يؤديان، جمتمعني االختبارات غري مالئمة هلم، فالتحيز الذي ال ميكن استبعاده متام
 .يف كثري من احلاالت، إىل إجبار أطفال الروما على االلتحاق مبدارس األطفال دوي االحتياجات اخلاصة

كمـا أن إصـالح النظام التعليمي الذي اضطلعت به وزارة التعليم والرياضة يف مجهورية صربيا يتناول               -٣٩٦
 وقامت منظمات دولية هلا مكاتب حملية يف عدد من البلدان، مبا يف ذلك مبشاركة واسعة النطاق من .شؤون الروما

جانـب املنظمات غري احلكومية املعنية بالروما، بوضع وتنفيذ عدد من املشاريع لتحسني وضع الروما يف النظام                 
طط اليت أقرهتا وزارة التعليم والرياضة يف وقد أصبح عدد من هذه املشاريع جزءاً ال يتجزأ بالفعل من اخل. التعليمي

 .)٦٠(مجهورية صربيا

  وضع املدرِّسني داخل النظام التعليمي-جيم 

تنص أحكام القانون على شروط يتعني على املدرِّسني استيفاؤها بالنسبة لكل مرحلة من مراحل التعليم                -٣٩٧
ومثة شرط موحد يرد يف مجيع القوانني       . يف اجلامعات للتمكن من ممارسة التدريس يف املدارس أو إلقاء احملاضرات          

 .اخلاصة بالتعليم يلزم املدرسني باحلصول على درجة جامعية للعمل يف إحدى املدارس أو اجلامعات
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يف مدرسة  ) الصف األول إىل الرابع   (وينـبغي للمدرِّسني أو املدرِّسات الذين يدرسون يف صفوف أولية            -٣٩٨
وقبل سنة . سي اللغات األجنبية، أن يتلقوا تدريباً يف كلية تدريب املدرِّسني التابعة للجامعةابتدائية، فيما عدا مدر

، اليت أنشئت فيها كليات تدريب املدرِّسني التابعة للجامعة، كان املدرِّسون واملدرِّسات يتلقون تدريباً يف               ١٩٩٩
ومدرِّسو املواد املختلفة هم الذين     . جامعةيستغرق سنتني أكادمييتني وال يتبع لل     ) أكادميـيات (مـدارس تـربوية     

، يف املدارس الثانوية   )الصف اخلامس إىل الثامن   (يدرِّسون مواد دراسية يف الصفوف النهائية من املدرسة االبتدائية          
وعلى عكس مدرِّسي فرادى املواد اليت ُتدرَّس يف التعليم االبتدائي أو الثانوي أو             . أو املـدارس العليا واجلامعات    

العايل الذين يشترط أن يكونوا حاصلني على درجة الليسانس، جيب على احملاضرين يف اجلامعات أيضاً أن يكونوا                 
 .قد أكملوا دورة دراسات جامعية

وينص القانون على أنه جيوز جلميع احلاصلني على درجة الليسانس يف اآلداب أو درجة البكالوريوس يف                 -٣٩٩
وباإلضافة إىل ليسانس اآلداب أو بكالوريوس      . ل على وظيفة يف جمال التدريس     العلوم أن يقدموا طلبات للحصو    

العلوم، فإن املدرِّسني العاملني يف مدارس ابتدائية أو ثانوية مطالبون مبوجب القانون بالتقدم، بعد سنة أو سنتني من 
سية حمددة، والتربية وعلم النفس، معاجلة منهجية ملوضوع مادة درا: اخلربة العملية، المتحان يتألف من ثالثة أجزاء

وميكن أن  . ويضطلع اخلرباء االستشاريون بعمل فين يف املدارس االبتدائية والثانوية        . والتشـريع يف اجملال املدرسي    
يـؤدي العمل الفين يف املدارس االبتدائية أخصائي تربية، أو أخصائي نفساين، أو أخصائي اجتماعي، أو مدرِّس                 

ويف . ، أو أمني مكتبة أو أمني مكتبة مواد إعالمية        )أخصائي عالج ( االحتياجات اخلاصة    متخصص يف تعليم ذوي   
املدارس الثانوية، ميكن أن ُيعهد هبذا العمل إىل أخصائي نفساين، أو ُمربٍّ، أو أمني مكتبة، أو أخصائي اجتماعي                  

ومعلمو ). ا كان الطلبة من الكبارإذ(أو صحي، أو أخصائي يف تكنولوجيا املعلومات أو أخصائي يف تعليم الكبار 
 .املدارس االبتدائية أو الثانوية العاملون يف مدارس داخلية هم املسؤولون عن تنشئة التالميذ

ووفقاً للمعلومات اليت مجعتها فرقة العمل التابعة لوزارة التعليم والرياضة املعنية بالتدريب والتطوير املهين       -٤٠٠
 مليون نسمة مشمولون ٨,٤ شخص من سكاهنا البالغ عددهم ١ ٦٠٠ ٠٠٠ا، هناك للمدرِّسني يف مجهورية صربي

 مدرِّس يعملون يف املستوى ما قبل املدرسي إىل         ١٠٠ ٠٠٠وهناك ما يقرب من     . بشـكل رمسـي بنظام التعليم     
ون، مرّبون، أخصائيون نفسانيون، أمناء مكتبات، أخصائيون اجتماعي      (املسـتوى اجلامعي، مبن فيهم استشاريون       

 يف املائة مـن هؤالء يف املدارس االبتدائية، ٥٥ويعمـل ). مرّبون يتعاملون مع األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة
 يف املائة يعملون    ٨ يف املائة يعملون كمحاضرين يف اجلامعات، وحنو         ١٠ يف املائـة يف املـدارس الثانوية، و        ٢٧و

 يف املائة   ٤٨,٥ موظفاً؛ و  ١٨ ١٥٠ما قبل املدرسي حنو     ويـبلغ عدد العاملني يف مؤسسات التعليم        . كمعـلمني 
 .)٦١( يف املائة موظفون إداريون وموظفون آخرون٣٩,٩ يف املائة موظفون صحيون، و١٦,٦معلمون، و

وتتمثل واحدة من أهم املشاكل الناشئة يف هذا امليدان يف اإلعداد النظري والعملي املتماسك للمدرِّسني                -٤٠١
وتتعلق هذه املسألة مبستوى التدريب العملي على التعليم يف الكليات واجلامعات، فضالً      . تعليمللعمـل يف جمال ال    

ومبقارنة مناهج . عـن اللوائـح املـتعلقة بالتدريب اإللزامي املتقدم الذي يتم على أساس منتظم يف مكان العمل        
ميي والتعليم التربوي يف الكليات     الكلـيات واجلامعـات يف صـربيا، ثبت أنه ال يوجد توازن بني التعليم األكاد              

. )٦٢(املوجـودة فيما يتعلق بالتدريس، باستثناء املدارس العليا للمدرِّسني وبصورة جزئية كليات تدريب املدرِّسني       
ويف إطار النظام التعليمي اجلامعي، فإن كليات تدريب املعلمني هي املؤسسات الوحيدة التابعة للتعليم العايل اليت                
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وتركز مناهج الكليات . باالستعداد نظرياً وعملياً على حنو شامل ملهنة التدريس) معلِّمو املستقبل(لطلبة يقوم فيها ا
 .على املهارات املهنية أكثر من التركيز على التدريس") التدريس أو غري التدريس("األخرى 

 كبرية على املناهج حبيث ال تركز بدرجة" "املعلمني أو غري ذلك"والتعلـيم اجلـامعي للمعلمني يف كليات       -٤٠٢
يـتوفر وقـت للتعرف على خمتلف مناذج التدريس النظرية، ناهيك عن العملية، والتنظيم احلديث للدروس وطرائق                 

ويعد ذلك مشكلة من املشاكل الرئيسية يف نظام تدريب املعلمني . التدريس اليت تشجع مشاركة التالميذ بدرجة أكرب
 من القانون   ٧٤املادة  (تدريب املستمر للمعلمني يف مكان العمل تقتضي أحكام القانون          وفيما يتعلق بال  . )٦٣(بأكمله

أن يقوم املدرِّسون واملستشارون واملربون     )  من القانون اخلاص بالتعليم الثانوي     ٧٤اخلاص بالتعليم االبتدائي واملادة     
 مجهورية صربيا نظام التدريب املستمر      وتعرِّف وزارة التعليم والرياضة يف    . يف املـدارس بالـتدرُّب بصـورة دائمة       

 .وبرناجمه، وطريقته، واملواعيد النهائية المتحان التدريب املتخصص وشروطه كجزء من التدريب املتقدم

ومل تترجم هذه األحكام إىل أوضاع تتعلق بالنواحي العملية التنظيمية وباملوظفني واجلوانب املادية تتجاوز  -٤٠٣
كما أهنا مل تعرِّف ديناميات التدريب املتقدم الذي يناسب كبار املعلمني،           . و شبه املعايري  مسـتوى وضع املعايري أ    

 .)٦٤(والتطلعات إىل الترقية، وحقوق العاملني، واملركز الوظيفي واملستحقات املالية

وزارة التعليم وُتعد التعديالت اليت أُدخلت على األحكام املتعلقة بتدريب املدرسني املتقدم من أهم أنشطة  -٤٠٤
وأُدخلت ألقاب املدرسني . والرياضـة يف مجهوريـة صربيا يف إطار إصالح التعليم والتطور املهين ملوظفي التعليم    

.  من قانون التعليم الثانوي٧٨ من قانون التعليم االبتدائي واملادة ٧٤ومستشاري التدريس عن طريق تعديل املادة 
برامج وسبل تنظيم : نيني، حددت التعديالت مسؤولية وزير التعليم عما يليوفضالً عن حتديد ألقاب املدرسني امله

التدريب املتطور املستمر، وشروط وإجراءات الترقي، واملهارات املكتسبة خالل التدريب املتطور، وشكل شهادات 
 .التدريساحلضور، وإمكانية إنشاء مراكز إقليمية لالرتقاء والتدريب من أجل احلصول على شهادة يف جمال 

 ١٤املادة 

 التعليم االبتدائي اإللزامي اجملاين

بالـنظر إىل دستور مجهورية يوغوسالفيا السابقة يكفل التعليم االبتدائي اإللزامي اجملاين، وأن هذا احلق                -٤٠٥
نفسـه مكفـول عـلى نطاق أوسع يف ميثاق حقوق اإلنسان واألقليات واحلريات املدنية، فضالً عن أن دستور               

ـ  ة صربيا ينص على حق التعليم اجملاين جلميع من يشكلون جزءاً من نظام التعليم الثانوي والعايل كطلبة                 مجهوري
 . من العهد١٣متفرغني، يرجى الرجوع إىل التعليقات املقدمة يف هذا التقرير حتت املادة 
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 ١٥املادة 

  احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية-ألف 

 التشريع

وعلى العكس . الثقايف يف نطاق مسؤولية اجلمهوريات املكونة جلمهورية يوغوسالفيا السابقةيدخل امليدان  -٤٠٦
 مـن امليادين األخرى اليت هلا، كقاعدة عامة، قانون أساسي واحد أو أكثر، فإن للميدان الثقايف عدداً مما يسمى                   

 ".القوانني األساسية"ب  

اجلريدة (ام العام يف ميدان الثقافة يف مجهورية صربيا      ويصـنف القـانون اخلاص باألنشطة موضع االهتم        -٤٠٧
 بنداً من خمتلف امليادين الثقافية تشكل كلها موضعاً لالهتمام العام           ٢٢) ٤٩/٩٢، العدد   الرمسية جلمهورية صربيا  

طة ويشري هذا القانون إىل أهم املؤسسات الثقافية، وإىل أنشطة ثقافية حمددة أو قطاعات من أنش              . يف اجلمهوريـة  
تشـجع اجلمهوريـة تعمـيمها، وفرادى الفعاليات الثقافية، والثقافات اإلثنية، والتعاون الثقايف الدويل، وتقدمي               

وُتترك األنشطة األخرى للمبادرات اخلاصة، وقوى      . املساعدة إىل الفنانني من الشباب والنشر من أجل املكفوفني        
، واملنظمات الثقافية والتعليمية لألقليات     )يات املدنية اجلمع(السـوق واملـنظمات القائمـة على مراعاة املصاحل          

 .واجلماعات العرقية، واحلكم الذايت احمللي، واجلهات الراعية، واملؤسسات املاحنة واملقدمة للهبات

 اجملموعات الرئيسية: شبكة املؤسسات الثقافية

وتوجد يف هذه   ).  يف املائة  ٣٩,٨أو  ( جممعاً تذكارياً    ٤٩ متحفاً، مبا يف ذلك      ١٢٣َتعـّد مجهورية صربيا      -٤٠٨
ويوجد ).  يف املائة٣,٨أو ( قطعة ١١٥ ٠٠٠املتاحف ما يزيد على ثالثة ماليني قطعة مسجلة وال يعرض منها سوى 

وهناك مخسة عشر معهداً متخصصاً .  قطعة مستقلة من املواد احملفوظة١٨ ٠٠٠ من احملفوظات تضم حوايل ٤٧أيضاً 
 مؤسسة تضم ١٨٥وُعهد مبهمة الصيانة إىل .  موقعاً ذا أمهية ثقافية٢ ٧٨٧لفني بصون   شخص مك  ٤٠٠يعمل فيها   
وتشمل مكاتب االتصال يف هذا امليدان مؤسسات تشرف على مجيع املؤسسات من هذا             .  موظف ٢ ٧٠٠أكثر من   
 .رخييةاملتحف الوطين يف بلغراد، وحمفوظات صربيا، واملعهد اجلمهوري لصون املواقع التا: القبيل هي

وهناك جمموعة رئيسية مكونة من املكتبات الوطنية، ومكتبات مؤسسات التعليم العايل، ومكتبات علمية              -٤٠٩
 مكتبة يف   ١٦٦مكتبتان وطنيتان، و  :  مكتبة من هذا القبيل    ٤٦٤وتوجد يف مجهورية صربيات     . خاصـة وعامـة   

وتضم مجيع املكتبات املذكورة أعاله     .  مكتبات علمية عامة   ١٠ مكتبة خاصة و   ٢٩٧مؤسسات التعليم العايل، و   
 مكتبة ٣٩ مكتبة يف مؤسسات للتعليم العايل وإىل ٤٩وللجمهور العام إمكانية الوصول إىل .  جملد١٠ ٦٣١ ١٠٠
، ويعمل فيها   ٩٠٤وباإلضافة إىل هذه املكتبات، توجد شبكة واسعة من املكتبات العامة، يبلغ جمموعها             . خاصة

ولدى هذه املكتبات   .  يف املائة منهم هم من أمناء املكتبات املؤهلني        ٧٣ايل   شخص، وحو  ١ ٥٠٠أكـثر مـن     
 .  جملد١٤ ٧٢٤ ٠٠٠خمزونات تتألف من 

ووفقاً للبيانات املتاحة عن الفترة     . وهناك جمموعة ثالثة من املؤسسات الثقافية تتألف من املسارح احملترفة          -٤١٠
وتتضمن هذه اجملموعة مسارح أطفال، ال يتجاوز عددها        .  مسرحاً حمترفاً  ٣٦، يوجد يف صربيا     ١٩٩٥-١٩٩٤
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 عرضاً مسرحياً   ٤٤وتقدم هذه املسارح عروضاً مسرحية يف كافة أحناء مجهورية صربيا ويكملها            . تسعة مسارح 
 .ولبعض هذه املسارح تقاليد عريقة. للهواة

السمفونية وغريها من   يبلغ عدد األوركسترات    : وتفخـر مجهوريـة صـربيا أيضـاً بفرقها املوسيقية          -٤١١
وباإلضافة إىل ذلك، هناك العديد من اجلوقات املنشدين، املختلطة أو املكونة من            .  أوركسترا ١٦األوركسترات  

:  مجعيات ثقافية وفنية تتسم بأمهية كبرية أيضاً، وهي تتفرع إىل فروع متعددة٣ ٠٠٣وهناك حوايل . النساء فقط
؛ )١٣٦(؛ وتالوة الشعر )١٩٧(؛ وموسيقى اآلالت   )٢٩٠(فولكلوري  ؛ والغناء ال  )٥٣٠(الـرقص الفولكلوري    

 .١ ٧٢٤؛ ويبلغ جمموعها )١٣٥(والدراما املسرحية 

 . منها يف مجهورية صربيا١٢٠وفيما يتعلق بدور عرض األفالم السينمائية، هناك حوايل  -٤١٢

ة اإلحصائية كجامعات شعبية أو     ومن بني املؤسسات الثقافية تربز جمموعة حمددة وهي مصنفة من الناحي           -٤١٣
وأكثرها عدداً هي دور    . عمالية، وهي متنوعة جداً وتشمل مؤسسات عصرية مثل دور الثقافة أو املراكز الثقافية            

، ) يف املائة  ١٣ (١٠٠واجلامعات الشعبية   )  يف املائة  ١٧ (١٣٣تليها املراكز الثقافية    )  يف املائة  ٤٩ (٣٧٩الثقافة  
 .ؤسسة من هذا النوع م٧٦١ويبلغ جمموعها 

وتقليدياً، هناك الكثري من قاعات العرض      . وتترسـخ املـبادرة اخلاصة بصورة متزايدة يف ميدان الثقافة          -٤١٤
ويضطلع الناشرون اخلاصون جبزء كبري من أنشطة       . وقد ظهر عدد من شركات التوزيع واإلنتاج اخلاصة       . اخلاصة
ة اخلاصة يف جمال الثقافة هي حمطات التلفزيون والراديو العديدة اليت           غري أن الوجود األكثر ظهوراً للمبادر     . النشر

وبقي البعض اآلخر وحتسن بشكل ملحوظ املضمون الثقايف        . ويف غضـون ذلـك، أُغلق البعض منها       . نشـأت 
 .والترفيهي للربامج يف وسائط اإلعالم

 التظاهرات الثقافية

بلد من التظاهرات الثقافية اليت تقام على حنو متواصل خارج          تنبـثق السمات احملددة للحياة الثقافية يف ال        -٤١٥
فطـوال السنة ُيعقد الكثري من املسابقات واملهرجانات واالجتماعات والتظاهرات الشبيهة           . اإلطـار املؤسسـي   

الدولية أو : وبالنظر إىل طابع هذه التظاهرات وتنظيمها، فإنه ميكن تصنيفها حتت مخس فئات كبرية    . باملهرجانات
 .الوطنية أو اجلمهورية أو التابعة للمقاطعات أو احمللية

وتشـمل التظاهرات ذات األمهية الدولية مهرجان بلغراد املسرحي الدويل، واحتفاالت بلغراد املوسيقية،            -٤١٦
 .ومهرجان الفيلم الدويل، وجتمع أطفال أوروبا املعروف باسم فرحة أوروبا

 اجلمعيات الفنية واملهنية

ومن بينها  .  مجعية ثقافية  ١٥ومثة  .  مجعية فنية ومهنية ثقافية    ٦٠هوريـة صـربيا، يوجد أكثر من        يف مج  -٤١٧
مجعية املؤلفني، ومجعية مترمجي األعمال األدبية؛ ومجعية الفنون اجلميلة؛ ومجعية الفنون           : أكـثرها أمهـية ما يلي     

 وعالوة على ذلك، هناك الكثري من اجلمعيات        .التطبيقية واملصممني؛ ومجعية امللحنني؛ ومجعية الفنانني املسرحيني      
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املهنية والعلمية، مبا يف ذلك مجعية مؤرخي الفنون، ومجعية تعليم الكبار، واجلمعية اإلثنولوجية، واجلمعية الفلسفية، 
ومجعـية عـلم االجتماع، واحتاد مجعيات املؤرخني، واجلمعية السالفية، واحتاد مجعيات اإلحصائيني النفسانيني،              

 .عية املتاحف، ومجعية أمناء املكتباتومج

  احلياة الثقافية واإلعالم بلغات األقليات اإلثنية-باء 

 تعزيز اهلوية الثقافية جملتمعات األقليات

يـتوىل مهمـة تعزيز مصاحل سكان األقليات يف ميدان أنشطة اإلبداع والثقافة يف مجهورية يوغوسالفيا                 -٤١٨
وهي تعد برامج وتنفذ أنشطة هتدف إىل  . ومجعيات تابعة للمجموعات اإلثنية   السـابقة معـاهد ثقافية واحتادات       

 .رعاية وتعزيز لغات األقليات وأعماهلا األدبية والفنية والفولكلورية

وفويفودينا هي املنطقة اليت يعترب فيها تعزيز اهلوية الثقافية وصيانة التراث الثقايف جملتمعات األقليات األكثر  -٤١٩
اإلضافة إىل مسرح احملترفني اهلنغاري القائم يف نويف ساد، هناك أيضاً العديد من مجعيات مسرح للهواة                وب. تقدماً

وُتقام كل سنة مهرجانات . لألقليات السلوفاكية والرومانية والروثنية تقدم عروضاً يصل عددها إىل تسع مجعيات
 . رات الثقافية واللقاءات العلمية بلغات األقلياتللغناء والرقص الفولكلوري، ومهرجانات أدبية وغريها من التظاه

 ؛ واللقاءات األدبيـة "Szarvas Gabor"وتشمل التظاهـرات التقليدية باللغـة اهلنغارية األيام اللغـوية  -٤٢٠
"Szenteleki Days" ؛ ولقاءات للشعر"Ferenc Feher" واملهرجانات الفنية، مجعيات الغنـاء والرقص املسماة ، 
"Durindo "و"Gyengyesbokreta" فضالً عن مهرجانات ،"Vive-Vitaki Days "و"Play the Flute, Play." 

لقاءات "وتكرس . ويقـيم السـلوفاكيون اإلثنـيون بصـورة منتظمة مهرجانات لفرق اهلواة املسرحية       -٤٢١
"اكي، بينما حيتفل املهرجان لرعاية وتعزيز األدب السلوف" Winter Meetings of Slovakists" "السـلوفاكيني الشتوية 

Dance, Dance "باملوسيقى واألغاين والرقصات السلوفاكية. 

، مهرجانات لفرق الغناء والرقص "Doctor Radu Flora"ويقـوم الرمانيون اإلثنيون بعقد لقاءات أدبية   -٤٢٢
 .فضالً عن لقاءات مسارح اهلواة التابعة جلماعة الروما اإلثنية يف فويفودينا

ويـنظم الروثنـيون اإلثنيون تظاهرات سنوية مماثلة جتمع بني فرق املسرح والغناء والرقص واجلمعيات                -٤٢٣
 .أما فيما يتعلق باملضمون، فإن االجتماعات بشأن مدارس اللغة الروثنية واملشاكل اللغوية هي البارزة. األدبية

ليدية بتنظيم أيام احلفالت الراقصة باملالبس بصورة تق" Czech Beseda"وتقوم اجلمعية الثقافية التشكيلية  -٤٢٤
 .يف بيال شركفا" Masopust"التنكرية أو 

وعـالوة على ذلك، لدى جمموعات اجملريني والسلوفاكيني والروما اإلثنية اليت تعيش يف فويفودينا تقليد                -٤٢٥
، وهو تظاهرة   "Duzjanica"ت هو   وأحد األمثلة اجليدة على التعايش املتعدد الثقافا      . يتمـثل يف تنظيم أيام ثقافية     

أنصار وحدة الكنيستني يف    (، والسوكشي   )كرواتيو باكا (مـتعددة اإلثنيات لكل من الكرواتيني، والبونيفيتسي        
 . واهلنغاريني واإلثنيني الذين حيتفلون بنهاية احلصاد يف باكا الشمالية بفويفودينا) املنطقة
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كنها مجاعات إثنية، تساعد اجلمعيات الثقافية هلذه اجلماعات على ويف املناطق األخرى من صربيا اليت تس       -٤٢٦
 .تعزيز تراثها الثقايف

ويف منطقة ساجناك، يقوم البوسنيون اإلثنيون، املنظمون يف عدة منظمات غري حكومية ومجعيات، على حنو  -٤٢٧
اجلمعيات الفنية والعلمية القليلة، كما أن . نشط بصيانة تراث هذه املنطقة بوصفه التراث الثقايف الشرقي واألورويب

، ونادي ساجناك للمثقفني واملعهد الثقايف البوسين، تعمل مجيعها على إحياء قيم            Preporodواجلمعـية الثقافـية     
 .البوسنيني األصليني

 صون التراث الثقايف جلماعات األقليات

وبالرغم من  .  إقليمية أو يف األوقاف    تتم محاية بنود تراث مجاعات األقليات جزئياً يف متاحف وطنية أو           -٤٢٨
وال حتظى املواقع ذات األمهية . ذلك، ظل عدد كبري من األضرحة واألماكن املقدسة غري مشمولة باحلماية اجملتمعية

وال تلقى املعامل اليت تشكل جزءاً ال يتجزأ        . الثقافية والتارخيية حبماية كافية بالرغم من أهنا موضوعة حتت احلماية         
ندسة األصلية للمناطق احلضرية األساسية اهتماماً كافياً حىت يف مدن كبرية حبجم بلغراد، ونويف ساد ونيش                من اهل 

 .أو يف البلدات املتعددة اإلثنيات مثل سوبوتيكا أو نويف بازار

 نشاط النشر

ات من  وقامت يف التسعينات بنشر العشر    . تـتوىل دور النشـر املتخصصة مهمة النشر بلغات األقليات          -٤٢٩
 وهي دار نشر هنغارية، منذ بداياهتا يف عام         Forumوعلى سبل املثال، قامت شركة      . املؤلفات على أساس سنوي   

باللغة " Culture"أما دور النشر األخرى، وهي      .  مؤلف ٢ ٠٠٠ بنشر ما يزيد على      ١٩٩٥ حـىت عام     ١٩٥٣
باللغة " Bratstvo"باللغة الروثنية، و" Ruske slovo"باللغة الرومانية، و" Tibiscus"و" Libertatea"السلوفاكية، و
وباإلضافة إىل هذه   . بلغة مجاعة الروما، فكان نشاطها من النشر أكثر تواضعاً        " Romainterpress"الـبلغارية، و  

 .الدور، هناك أيضاً ناشرون آخرون ينشرون طبعات متخصصة بلغات األقليات

: ا، ُتقسم الكتب بلغات األقليات وفقاً للتكوين اإلثين للسكان        ويف شبكة املكتبات املوجودة يف فويفودين      -٤٣٠
 يف ١,٠٤ يف املائة باللغة السلوفاكية؛ و١,١٢ باللغة اهلنغارية، و١٥,٦٥ يف املائة كتب باللغة الصربية؛ و٧٦,٦٧

لد، مل جير حتديث  وفيما يتعلق باملناطق األخرى من الب     .  يف املائة باللغة الروثنية    ٠,٢٢املائـة باللغـة الرومانية، و     
 .األرقام اخلاصة بكتب املكتبات بالنسبة للكتب املنشورة بلغات األقليات

وتظهـر معظم الصحف اليومية وجمالت األخبار احملررة بلغات األقليات يف فويفودينا، حيث يوجد حنو                -٤٣١
 . وسيلة إعالم مطبوعة مسجلة١٥٠

، وجملة Nap 7، واجمللة األسبوعية Magyar Szoيفة اليومية وتشمل الصحف احملررة باللغة اهلنغارية الصح -٤٣٢
  وتتراوح اجملالت الدورية ما بني.Mezekalacsو Jo Pajtas وصحيفيت األطفال Kepes Ifjusagالشـباب األسـبوعية   

 ، وجريدة فنية واستعراضية   "Letuk"، وجريدة علمية واجتماعية مثل      "Hid"جريدة ثقافية وأدبية وفنية مثل جملة       
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باللغتني اهلنغارية والصربية، واجلريدة " Orbis"إىل جملة أدبية وفنية وثقافية ثنائية اللغة مثل " Uj Simpozion"مثل 
 ".Hungarologiai Kozlemenek"املهنية الدورية 

 ة ، اليت تتضمن ملحقاً خاصـاً بالزراع"Hlas L 'udy"واجمللـة اإلخبارية األسبوعية باللغـة السلوفاكية  -٤٣٣
"Pol' nohospodarske rozhl' ady" تصاحبها مطبوعات أخرى، مبا فيها جملة الشباب ،"Vzlet" وجملة األطفال ، 
"Zornicka" وجملة األسرة ،"Rovina." 

 ، وجملة األطفال "MAK"، وجريدة الشباب "Ruske slovo"وتتمثل املطبوعات باللغة الروثنية يف جريدة  -٤٣٤
"Zahradka " اجمللة االستعراضية األدبية والثقافية فضالً عن"Svetloc." 

، وجريديت  "Libertatea"ويشمل النشر باللغة الرومانية نطاقاً من املطبوعات يتراوح من اجمللة األسبوعية             -٤٣٥
 واجلريدتني املهنيتني " Lumina"إىل جملـة الثقافـة والفـن " Tinrea"و" Bucuria copiilor" األطفال والشباب 

"Tradita "و"Ogledalo." 

ومع ذلك، فإن دار النشر اخلاصة      . ووسـائل اإلعـالم املطـبوعة بلغـة الـروما ليست متطورة كثرياً             -٤٣٦
"Romainterpress" اليت يوجد مقـرها يف بلغـراد تنشر يف املناسبات جملـة "Romano lil " وجريدة األطفـال 

"Chavrikano lil " وجريدة مهنية امسها"Romologia " ويقوم معهد الروما يف نويف ساد بنشر جملة دورية علمية
 ".Alav e Romengo"وثقافية 

 ."Bratstvo"ولدى اجلماعة البلغارية اإلثنية جريدهتا اخلاصة هبا وامسها  -٤٣٧

، "Sandzak"، وجملة "Has"وجريدة دورية " Sandzacke novine"ولـدى البوسنيني يف ساجناك جريدة   -٤٣٨
 ".Glas Islama" هبا وتنشر مشيخة الطائفة املسلمة يف ساجناك جريدهتا اخلاصة". Mak"الستعراضية األدبية واجمللة ا

 سائط اإلعالم اإللكترونيةو

وقد أنشئ . لدى وسائط اإلعالم اإلذاعية اململوكة للدولة أيضاً أقسام مستقلة لربامج ُتبث بلغات األقليات -٤٣٩
ويبث هذا املنفذ اإلعالمي تقليدياً برامج      .  تلفزيون نويف ساد   - واملوظفني يف راديو     اهليكل األكثر تشعباً للربامج   

 قسم إدارة   ٢٠٠١ووفقاً خلطة الربامج اليت اعتمدها لعام       . باللغتني اهلنغارية والسلوفاكية وبلغة الروما وبالروثنية     
.  برناجماً تلفزيونياً يبث باللغة اهلنغارية٨٦٥ تلفزيون نويف ساد، هناك      -الربجمة وختطيط وتنسيق الربامج يف راديو       

ويبث راديو نويف ساد كذلك برامج طيلة النهار باللغة اهلنغارية    .  دقيقة على أساس سنوي    ٣٠ ١٢٥ومـدة بثها    
 . حمطة إذاعية حملية أخرى٢٢باإلضافة إىل 

قة لكل لغة على حدة من  دقي١٣ ٢٦٠وتستغرق عمليات البث باللغات السلوفاكية والرومانية والروثنية  -٤٤٠
ويتم .  دقيقة يومياً فيما عدا يف عطالت هناية األسبوع        ١٥ويتم بث برنامج إخباري مدته      . مجيع الربامج السنوية  

ويقوم راديو نويف .  دقيقة٩٠بث برناجمني ثقافيني وسياسيني أسبوعياً وبرنامج يشارك فيه املستمعون هاتفياً ومدته 
 .ساعات يومية خمصصة لألقليات اإلثنية الثالثساد ببث برامج ملدة أربع 
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 . دقيقة وساعة أسبوعياً من البث اإلذاعي٦٥٠ برناجماً تلفزيونياً سنوياً مدهتا ١٣ولألوكرانيني اإلثنيني  -٤٤١

، يبث ألف دقيقة من     ٢٠٠١يوليه  / متوز ١والقسم الكروايت لراديو وتلفزيون نويف ساد، الذي أنشئ يف           -٤٤٢
 . عرضاً سنويا٢٠ًالربامج أو 

وهذه الربامج هي   .  تلفزيون صربياً عن طريق الساتل     -ويتم بث برامج مجاعة على مجيع شبكات راديو          -٤٤٣
 عرضاً جلماعة   ٣٧٢وتتضمن مجيع برامج راديو وتلفزيون نويف ساد        . عروض شهرية مدهتا ساعة ونصف الساعة     

 دقيقة لربامج إخبارية وعلمية     ٣٣٠وهناك  .  واحدة  دقـيقة من الربامج املُذاعة خالل سنة       ١٤ ٧٦٠الـروما أو    
وباإلضافة إىل ذلك، هناك ثالث ساعات من       . وتعليمية فضالً عن برامج ترفيهية أسبوعية خمصصة جلماعة الروما        

وعلى النقيض مما كان حيدث منذ عدة سنوات، عندما كان هناك برنامج            . الـربامج اإلذاعية اليومية يف نويف ساد      
عة يف راديو بلغراد على أساس يومي، فإن قسم الروما يف هذا الراديو مل يعد يبث أي برنامج منذ                   مدته نصف سا  

 .فترة بالرغم من أنه ما زال موجوداً

، بينما تشتمل الربامج اإلذاعية "Caribrod"وجيري بث عروض التلفزيون البلغاري يف احملطة احمللية املسماة  -٤٤٤
 .عمليات البث اليوميةهبذه اللغة على ست ساعات من 

وهي تعمل على جعل    . كمـا تقـوم العديد من حمطات اإلذاعة اإلقليمية واحمللية بالبث بلغات األقليات             -٤٤٥
 .سياساهتا التحريرية وبراجمها متمشية مع اهليكل اإلثين للسكان احملليني

  البحث العلمي والنشاط اإلبداعي-جيم 

، العدد  اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا   (بحث العلمي يف مجهورية صربيا      ووفقاً للقانون اخلاص بنشاط ال     -٤٤٦
، سياسة التطوير العلمي والتكنولوجي جلمهورية صربيا       ١٩٩٤، اعـتمدت حكومة مجهورية صربيا يف        )٥٢/٩٣

 ).١٧/٩٤، العدد اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا(

 ينبغي أن يستفيد أوالً من الدراية احمللية املوجودة         وركزت سياسة التطوير هذه على العمل البحثي الذي        -٤٤٧
ويف هذا السياق، ُحددت    . بالفعل والدراية املكتسبة حديثاً، وعلى النقل والنشر األسرع للتقدم العلمي يف العامل           

نمو اإلسراع يف التطوير العلمي والتكنولوجي والتعليمي بغرض تعزيز ال        : األهـداف الرئيسية التالية هلذه السياسة     
االقتصادي؛ وتعزيز الفرص العلمية القائمة عن طريق إعداد باحثني من الشباب، وجلب االستثمارات من عدد من 

 يف املائة؛ والتعاون العلمي ٢٠املصـادر، ومواصـلة الـنمو مبـا يفـوق سرعة منو الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة            
ك عامالً أساسياً يف اإلسراع باإلدماج يف العمليات        والتكـنولوجي الدويل، املتعدد والثنائي األطراف، بوصف ذل       

الدولـية؛ والتنسـيق واإلدارة املتعددا التخصصات والقائمان على أساس املشاريع للبحوث األساسية التطبيقية              
واإلمنائـية اليت تركز على املشاريع املعقدة، واستكشاف املواد الطبيعية وترشيد استخدامها؛ وتوفري قاعدة علمية               

ـ  م الـتغريات االقتصادية والقانونية والسياسية والدميوغرافية وغريها من التغريات االجتماعية اليت حدثت يف              لفه
املاضي وتوجيهها من أجل املستقبل؛ وزيادة مستوى الوعي باحلاجة إىل زيادة مستوى اجلودة واملعايري األخالقية               

ة واملنتجات ومجيع أشكال اإلنتاج اإلبداعي؛ وبناء جمتمع        والبيئية يف إطار النتائج العلمية والتكنولوجيات اجلديد      
 .موّجه حنو اإلبداع ويقضي على أوجه التفاوت يف تنمية شىت امليادين والتخصصات العلمية
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برنامج التعاون التكنولوجي الدويل، الذي يقتضي      : وتشمل سياسة التطوير العلمي والتكنولوجي ما يلي       -٤٤٨
التعاون الدويل الذي تضطلع به أكادمييات الفنون والعلوم، أو املعاهد العلمية، أو            : ليهتيـئة ظروف مالئمة ملا ي     

اجلامعات، أو املشاريع، أو املنظمات أو األفراد؛ وحتديد البلدان وفقاً ملصاحل مجهورية يوغوسالفيا السابقة إلقامة               
مشاريع االستراتيجية الوطنية؛ ونشر    تعاون علمي وتكنولوجي، وتركيز التعاون الدويل بشكل أساسي على تنفيذ           

 .البحوث وغري ذلك من النتائج اليت حتققت يف التعاون الدويل يف كل جمال من جماالت هذه التعاون

برنامج األمم  : وداخـل هذا اإلطار، مت حتديد األولويات فيما يتعلق بالتعاون مع منظومة األمم املتحدة              -٤٤٩
املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعمل والثقافة، ومنظمة األمم          املـتحدة اإلمنـائي، وبرنامج األمم       

املـتحدة للتنمـية الصناعية، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، واللجنة االقتصادية ألوروبا، ومنظمة األمم               
كتب الدويل لألوزان واملقاييس    منظمة الصحة العاملية؛ ومع املنظمات الدولية مثل امل       /املـتحدة لألغذية والزراعة   

، واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي، واللجنة الكهروتقنية الدولية؛ ومع    )املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية   (واملكاييل  
املـنظمات اإلقليمـية؛ والتعاون يف إطار الربنامج اإلطاري اجملتمعي للجنة اجلماعات األوروبية وبرنامج التعاون               

، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي       ")COST(" مـيدان البحوث العلمية والتكنولوجية       األورويب يف 
؛ ومع الشركاء   ")PHARE("وبـرنامج عمـل االحتاد األورويب من أجل التحول االقتصادي يف بولندا وهنغاريا              

 .الثنائيني للبنك الوطين

 اجلزء الثاين

 دويل اخلاص باحلقوقالتقرير األويل عـن تنفيذ العهـد ال
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مجهورية اجلبل األسود

 ٢٠٠٢-١٩٩٠للفترة 

 ١املادة 

 ١الفقرة 

واجلبل األسود مجهورية وعضو يف احتاد صربيا       . اجلـبل األسود دولة دميقراطية واجتماعية وإيكولوجية       -٤٥٠
 .واجلبل األسود

 فيما يتعلق باملهام اليت ال ختضع للوالية القضائية الحتاد صربيا واجلبل            واجلـبل األسـود يتمتع بالسيادة      -٤٥١
ويتمتع مواطنو . وميارس املواطنون السلطة مباشرة ومن خالل ممثلني منتخبني. والسيادة تعود إىل املواطنني. األسود

رها السياسي واالقتصادي اجلبل األسود حبرية اختاذ قرارات بشأن الوضع السياسي للدولة، ودستورها الوطين وتطو
 . ويكفل دستور اجلبل األسود حرية اختاذ القرارات بشأن أهم القضايا املتعلقة مبستقبل الدولة. واالجتماعي

على أن املواطنني وحدهم بإمكاهنم، من خالل       ) ٢ من املادة    ٥الفقرة  (يـنص دسـتور اجلـبل األسود         -٤٥٢
وينص قانون االستفتاء جلمهورية . شكل احلكومة أو حدود الدولة   االسـتفتاء، إدخال أي تغيري على الدستور أو         
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ومتت صياغة هذا القانون    . ، على هذه األحكام الدستورية    ٢٠٠١فرباير  /اجلبل األسود الذي مت اعتماده يف شباط      
ا، بالـتعاون مع خرباء من مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروب               

 . الذين قدموا اقتراحات وتوصيات لضمان تطابق هذا القانون مع املعايري الدولية اليت مت دمج معظمها فيه

وظـل قانون االستفتاء موضوع مناقشة سياسية ساخنة يف كل من الربملان وفيما بني األحزاب السياسية                 -٤٥٣
وركزت . الل اجلبل األسود، وفقاً لذلك القانون     والقـادة السياسيني ألنه من املتوقع تنظيم االستفتاء بشأن استق         

 ينص القانون   -ما إذا كان جناح االستفتاء يتطلب أغلبية مشروطة         ) أ: (املناقشـات على مسألتني رئيسيتني مها     
 يف املائة زائداً    ٥٠ على أن االستفتاء يعترب ناجحاً إذا شاركت يف االقتراع نسبة            ٢٠٠١فرباير  /الصادر يف شباط  

ـ    ن أصوات املصوِّتني املسجَّلني، وإذا صوت أكثر من نصف العدد اإلمجايل من املصوتني، لصاحل أحد               واحـداً م
من الذي حيق له التصويت؟ أي، هل ينبغي إعطاء احلق يف التصويت إىل املواطنني الذين ال يعيشون ) ب(اخليارين؛ 

 . لهم للتصويت يف االنتخاباتيف اجلبل األسود والذين ال يفون، بالتايل، بشروط اإلقامة اليت تؤه

فمن جهة، اقُترح . ٢٠٠١فرباير /وأدت هذه املناقشات إىل اختاذ مبادرة لتعديل القانون الصادر يف شباط       -٤٥٤
). قدم هذا االقتراح احلزب الليربايل املعارض، املؤيد بشدة لالستقالل        (حذف أي شرط يتعلق باألغلبية املشروطة       

 يف املائة من مجيع     ٧٥ نسبة   -على احلاجة إىل إتاحة هامش أوسع لنجاح االستفتاء         ومن جهة أخرى، مت اإلصرار      
قدمت هذا االقتراح   ( يف املائة من مجيع املصوتني املسجلني يف قائمة التصويت           ٥٠املصـوتني املسجلني أو نسبة      

"). أجل يوغوسالفيا من  " ائتالف املعارضة    -أحزاب سياسة تعارض إجراء استفتاء بشأن استقالل اجلبل األسود          
وأوصوا " تقييماً لقانون االستفتاء الراهن"ومرة أخرى، شارك اخلرباء من منظمة األمن والتعاون يف أوروبا وقدموا 

 يف املائة من جمموع املصوِّتني املسجَّلني، وفقاً        ٥٥نسبة  (فيه بأن ينص القانون املقبل على حتديد الغالبية املشروطة          
 عدم السماح للمواطنني من اجلبل األسود غري املسجلني كمقيمني فيه بالتصويت يف أي              وعلى) ألحد املقترحات 

وبعد عدة جوالت من املناقشات يف الربملان، اتُّخذ قرار بتأجيل اختاذ           . اسـتفتاء مقـبل، وفقـاً للمعايري الدولية       
 مسألة إجراء استفتاء بشأن     إجراءات بشأن اعتماد قانون جديد، واآلن وبعد التوقيع على اتفاق بلغراد، أرجئت           

 . استقالل اجلبل األسود لفترة ال تقل عن ثالث سنوات

على تنظيم حكومة اجلبل األسود وفقاً ملبدأ تقسيم السلطات         ) ٥املادة  (يـنص دستور مجهورية اجلبل األسود        -٤٥٥
وتنص املادة ). تناط هبا احملاكم(ائية وسلطة قض) تناط هبا احلكومة(وسلطة تنفيذية ) يناط هبا الربملان(إىل سلطة تشريعية 

 . نفسها على أن رئيس اجلمهورية ميثل اجلبل األسود وأن احملاكم الدستورية حتمي النظام الدستوري

 ٢الفقرة 

 ٢١٨ كيلومتراً من احلدود الربية و٧١٨ كيلومتراً مربعاً وله ١٣ ٨١٢واجلبل األسود الذي تبلغ مساحته  -٤٥٦
 البحرية، يتمثل ببيئة طبيعية حمددة ومتطورة تعكس تكوينه اجليولوجي وتشكيله التكتوين            كيلومـتراً من احلدود   

؛ )البحر والبحريات واألهنار  (وتتضمن املوارد الطبيعية للجبل األسود مياهه       . وقـواه الطبـيعة وأنشطته البشرية     
؛ ومجال مناظره )لنباتات واحليواناتا(؛ وغاباته؛ وتنوعه البيئي )الفحم واخلث والرمال(وأرضه؛ وموارده املعدنية    

؛ )احملميات الطبيعية واملترتهات الوطنية واآلثار الطبيعية واملنتجعات الطبيعية       (الطبيعـية؛ ومناطقه الطبيعية احملمية      
 . واألنواع احملمية من النباتات واحليوانات اليت تعيش فيه
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 ال متس بتأهيل ومحاية الطبيعة ، وتستند السياسة         ويلـتزم اجلـبل األسود مبفهوم التنمية املستدامة، اليت         -٤٥٧
واستمر خالل السنوات العشر املاضية االجتاه حنو زيادة استغالل املوارد      . اإلمنائـية للجبل األسود إىل هذا املفهوم      

 . الطبيعية مثل الغابات واألراضي اخلصبة ومصائد األمساك وبعض أنواع احليوانات والنباتات الربية

داد الضـغط عـلى املوارد الطبيعية يف املناطق الساحلية أيضاً، ال سيما من خالل عمليات البناء غري              واز -٤٥٨
 . املشروعة وسوء معاجلة مياه النفايات اليت تصل إىل البحر دون تطهريها

ومل يوجـه إال اهـتمام قلـيل، خالل عملية التصنيع السريع، حلماية البيئة، حيث شرع يف تنفيذ بعض             -٤٥٩
املصان (شـاريع الرئيسية ذات األثر السليب على البيئة، مثل إنشاء مصنع لتوليد القوة الكهرمائية على هنر تارا                  امل

املنطقة احملمية يف إطار اتفاقية رامسار بشأن       (وهنر موراكا، وحبرية سكادار     ) كمحمـية عاملـية للغالف احليوي     
وأدى ذلك إىل حتات التربة وانقراض      ). ئالً لطيور املاء  األراضـي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة بوصفها مو        

وسيؤدي أيضاً يف املستقبل إىل إعاقة ) الغابات واألهنار والبحريات(أنواع من النباتات واحليوانات يف بعض املناطق 
 . التنمية الشاملة للجبل األسود، مما يعين بدوره بقاء الفقر على مستواه احلايل

 ٣الفقرة 

كومة مجهورية اجلبل األسود كل سنة سياستها االقتصادية اليت تتحدد مبوجبها سياسة اإلنفاق             ترسـم ح   -٤٦٠
 من ماليني اليورو، ٧٧٥,٦١ إىل ٢٠٠٣وكان من املخطط أن يصل املستوى اإلمجايل لإلنفاق العام يف سنة . العام

وإذا استبعدنا التحويالت الداخلية . ألسود يف املائة من الناتج احمللي اإلمجال جلمهورية اجلبل ا٥٥,٤وهو ميثل نسبة 
، فإن نصيب اإلنفاق العام يف الناتج احمللي )امليزانية والصناديق(فيما بني السلطات املسؤولة عن إدارة اإلنفاق العام 

، حصلت  ٢٠٠٣ووفقاً لبنية اإلنفاق العام يف مجهورية اجلبل األسود لعام          .  يف املائة  ٥٠اإلمجـايل يـنخفض إىل      
 يف املائة وتالها نصيب صندوق تأمني التقاعد        ٥٥,٦١نية الدولة على أكرب نصيب من هذا اإلنفاق أي بنسبة           ميزا

) السلطات احمللية ( يف املائة، والبلديات     ٢٠,٣٠ يف املائة، وصندوق التأمني الصحي بنسبة        ٢٢,٤٠والعجز بنسبة   
 .  يف املائة١,٧٠ يف املائة، ووكالة التشغيل بنسبة ٧,٩٠بنسبة 

 من ماليني اليورو، ٤٣١,٤٥وُيزمع القانون املتعلق مبيزانية مجهورية اجلبل األسود جتميع مبلغ إمجايل قدره  -٤٦١
وضمن جمموع األموال املقررة .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل املخطط لـه يف اجلمهورية٣٠أي ما ميثل نسبة 
 .  يف املائة٣٤,٦٤وائد وإعانات الرعاية االجتماعية نسبة ، متثل املنح بال ف٢٠٠٣يف امليزانية لعام 

اإلعانات املقدمة  (وختصص امليزانية أمواالً للرعاية االجتماعية، وللجامعات، ولوكالة التشغيل اجلمهورية           -٤٦٢
طية ، ولصندوق التأمني الصحي لتغ   ...)للعـاطلني عن العمل، ومتويل املتدربني، وإعانات التسريح من العمل إخل            

التأمني الصحي للعاطلني عن العمل، ولصندوق تأمني التقاعد والعجز، وللمنظمات اإلنسانية وغري احلكومية اليت ال 
 .. .هتدف إىل الربح، ولإلعانات واملنح املقدمة إىل الطالب إخل 

اإلعاقة وضـمن األمـوال املخصصة للرعاية االجتماعية، ترصد أموال خاصة إلعانات الطفولة، وإعانة               -٤٦٣
املقدمـة إىل اجلـنود، ودعـم األسرة، وإجازات األمومة، واإلعانات املقدمة ملساعدة ورعاية اآلخرين، وأغذية                
املسجونني، واألغذية لألطفال يف رياض األطفال، ومنح الرعاية االجتماعية واملنح املقدمة إىل املعوقني، والرعاية              
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 ٥٢ ٠٠٠إعانات الرعاية االجتماعية، اليت تقدم إىل ما جمموعه         االجتماعـية املقدمـة إىل القساوسة وغريها من         
 . مستفيد من هذه احلقوق

 :  على املبادئ التالية٢٠٠٣ووفقاً لألهداف احملددة، ستعتمد ميزانية اإلنفاق يف عام  -٤٦٤

 موازنة العائدات والنفقات يف امليزانية؛ - 

 يف امليزانية، بصورة منتظمة؛سداد الديون احمللية واألجنبية املنصوص عليها  - 

 ؛)القابل للتحصيل(ترشيد النفقات وتكييف اإلنفاق مع اإليراد الفعلي  - 

 إصالح اإلدارة العامة واتباع سياسة للعمالة أكثر رشاداً؛ - 

 .إجراء مزيد من التعديالت على نظام الضرائب وزيادة فعالية نظام جباية الضرائب - 

التقاعد وتأمني املعوقني، والرعاية الصحية، (خرى املدرجة يف بند اإلنفاق العام  وتعـتمد القطاعـات األ     -٤٦٥
 . ميزانياهتا كل سنة وفقاً للحقوق الفعلية للمستفيدين منها) والتأمني الصحي والعمالة

 ٢املادة 

 ١الفقرة 

اكل حتتل مرتبة   إن مشـاكل الفقر والتهميش االجتماعي واالستبعاد االجتماعي لبعض الفئات كلّها مش            -٤٦٦
وبطبيعة احلال، ظهرت هذه املشاكل يف بلدنا نتيجة أحداث وقعت يف العقد السابق . األولوية يف العامل بصفة عامة

، وافق البنك الدويل وصندوق النقد الدويل على هنج جديد للحد من ١٩٩٩ديسمرب /ففي كانون األول. بل وقبله
وتستند . ايل املنخفض، يستند إىل استراتيجيات تضعها تلك البلدان بنفسهاالفقر يف البلدان ذات الناتج احمللي اإلمج

ويتمثل هدف هذه االستراتيجية يف . املساعدة الذاتية الداخلية ودعم اجملتمع الدويل: هذه االستراتيجية إىل ركيزتني
روف تؤدي إىل تنمية حتسـني الـرعاية املقدمـة إىل السكان، اليت تشمل حتسني نوعية احلياة، من خالل إجياد ظ    

 . اقتصادية مستدامة يف البلد-اجتماعية 

 :واتسمت مجهورية اجلبل األسود، عند وضع االستراتيجية، باخلصائص التالية -٤٦٧

  دوالراً؛١ ٢٦٢كان إمجايل الناتج االجتماعي للفرد الواحد  - 

  يف املائة؛١٥كانت نسبة معدل البطالة  - 

 وجود اقتصاد خفي؛ - 

 ؛) يورو هو خط الفقر٥٠مبلغ ( يعيش ربع السكان يف حدود مستوى الفقر -وى الفقر مست - 

 ). يف املائة من السكان٧أي نسبة ( شخص ٤٣ ٠٠٠يصل عدد الالجئني واملشردين إىل  -



E/1990/5/Add.61 
Page 103 

 

د ، من وضع ورقة مؤقتة الستراتيجية احل      ٢٠٠٢يوليه  /االنتهاء، يف متوز  : مت حىت اآلن اختاذ التدابري التالية      -٤٦٨
 :وتنص هذه الورقة على ما يلي. من الفقر، حصلت على موافقة البنك الدويل وصندوق النقد الدويل

 استعراض احلالة الراهنة؛ - 

 استعراض مستويات الفقر احلالية؛ - 

 حتديد العناصر الرئيسية الستراتيجية احلد من الفقر؛ - 

 حتقيق استقرار االقتصاد الكلي؛ - 

 صاد اخلفي؛القضاء على االقت - 

 تنمية قطاع املشاريع واالقتصاد السوقي؛ - 

 .حتديد اجملموعات اليت حتتاج إىل إعانات اجتماعية - 

ينبغي وضع االستراتيجية من خالل عملية للتشاور تسهم فيها مجيع قطاعات اجملتمع، ومن خالل وضع                -٤٦٩
، وأيضاً من   )كل عامالً يزيد من تفاقم الوضع     حيث إن انعدام البيانات واملؤشرات ذات الصلة يش       (قاعدة بيانات   

 .خالل اإلشراف واملتابعة

أسـندت حكومة مجهورية اجلبل األسود إىل وزارة العمل والشؤون االجتماعية مهمة قيادة جممل عملية                -٤٧٠
 هيئة  كما عينت احلكومة  . وضـع االستراتيجية، ومت تعيني وزير العمل والشؤون االجتماعية منسقاً هلذه العملية           

وتتألف هذه اهليئة من وزراء املالية والصحة والتعليم والعلوم         . للتنسـيق تتولَّى مهمة اإلشراف على جممل العملية       
 .والزراعة واإلمداد باملاء واحلراجة، وأمانات التنمية واإلعالم ومدير وكالة التنمية

قدمها البنك الدويل، وبدراسة خربات     وقامت وزارة العمل والشؤون االجتماعية بدراسة التوصيات اليت          -٤٧١
وأعدت، باالستناد إىل ذلك، خطة لتنظيم مسامهة مجيع املشاركني يف عملية وضع            . البلدان اجملاورة يف هذا اجملال    

ويتطلب االنتهاء من وضع خطة لتنظيم هذه . االستراتيجية اليت ستتم من خالل التنظيم والعمل والبحث والتشاور
 .رقة عمل وهيئات تشاورية فاعلةالعملية، تشكيل أف

وينبغي أن تتوىل إدارة اجلزء الرئيسي من عملية التنظيم هيئة جديدة تعمل يف إطار وزارة العمل والشؤون  -٤٧٢
على هذه اهليئة اليت ستكون مؤلفة من منسقني للقطاعات ومترجم " وحدة إدارية"وسيتم إطالق اسم . االجتماعية

 .مني فنِّيومدير للعالقات العامة وأ

: ويـتألف اجمللس املعين بعملية وضع االستراتيجية من ممثلني عن مجيع األطراف املشاركة يف هذه العملية                -٤٧٣
 .الوكاالت احلكومية واخلرباء وممثلو اجملالس االستشارية

اليت تسند  ويتألف فريق اخلرباء العامل من منسقني ألفرقة خرباء متخصصني يتم تشكيلها وفقاً للمواضيع               -٤٧٤
وسيتم، وفقاً لألولويات املختارة، تشكيل أفرقة عمل معنية باجملاالت . إليها، إىل جانب ممثلني عن الوزارات املعنية

التعليم والرعاية الصحية والعمالة والرعاية االجتماعية واالقتصادية والتنمية اإلقليمية وسياسة االقتصاد           : التالـية 
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 فريق خرباء عامل ملزماً بتقدمي معلومات مكتوبة يتم عرضها من خالل عمليتني ويكون كل. الكلي واإليكولوجيا
 .تشاوريتني

وتتطلب عملية صياغة االستراتيجية مسامهة شاملة من خمتلف املشاركني الذين يتم متثيلهم من خالل ستة             -٤٧٥
 .جمالس استشارية تشارك يف صياغة االستراتيجية من خالل املشاورات

 :املبادئ اليت ستستند إليها االستراتيجية، ما يليوتتضمن  -٤٧٦

 ُتعدُّ االستراتيجية مثرة اجملتمع بأكمله؛ - 

 يتحكم البلد يف خطة العمل، مبا يتفق ورؤيته اخلاصة للتنمية؛ - 

 االستراتيجية مثرة عملية تقوم على املشاركة؛ - 

 ة واإليكولوجية؛ االقتصادي-تتيح االستراتيجية تكامل التنمية االجتماعية  - 

 تويل االستراتيجية اهتماماً خاصاً لتنمية القدرات البشرية؛ - 

 .العملية يف جمملها شفافة - 

وعـلى الـرغم مـن أنه يتعني علينا صياغة االستراتيجية باالعتماد على قدراتنا، لكن مساعدة الشركاء املاحنني                  
 كلّ من البنك الدويل، وإدارة التنمية الدولية، وبرنامج األمم وحىت اآلن، متكنَّا من حتديد. الدوليني أمر ال غىن عنه

 .املتحدة اإلمنائي ووكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة، كجهات ماحنة حمتملة

وتشمل اخلربة اليت اكتسبناها حىت اآلن يف صياغة االستراتيجية نقاشات حول التنمية أجريت عن مواضيع  -٤٧٧
 .الوظائف اجلديدة والفقر، واحلماية االجتماعية والفقرمن قبيل املؤسسات والفقر، و

ولقد شاركنا يف حمفل احلد من الفقر املعقود من أجل ألبانيا والبوسنة واهلرسك ويوغوسالفيا، حيث أسهم هذا                  -٤٧٨
 .اتاحملفل يف إتاحة الفرصة أمام البلدان اليت قطعت شوطاً معيناً يف مرحلة صياغة االستراتيجية، لتبادل اخلرب

وسننتقل، بعد أن يتم إنشاء     . وميكن تسمية مرحلة صياغة االستراتيجية هذه، برمتها، باملرحلة التحضريية         -٤٧٩
أفـرقة العمـل، إىل تلـك املرحلة لصياغة االستراتيجية، اليت تتطلب البدء أوالً بتعريف الفقر وحتديد األهداف                  

 ...واألولويات االستراتيجية، إخل

 .٢٠٠٣ل الزمين احلايل، من املزمع اعتماد االستراتيجية برمتها يف منتصف عام ووفقاً للجدو -٤٨٠

 ٢الفقرة 

 من دستور مجهورية اجلبل األسود، اليت تنص على ١٥إن االلتزام مببدأ عدم التمييز منصوص عليه يف املادة  -٤٨١
وتنص هذه املادة ". ة أخرىأو صفة شخصي/مجـيع املواطنني أحرار ومتساوون بغض النظر عن أي خاصية و       "أنَّ  

. أيضاً بصراحة على التزام الدولة مبوجب الدستور بضمان محاية مجيع سكان اجلبل األسود محاية تامة من التمييز                
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حيث ينص القانون اجلنائي يف مجهورية اجلبل األسود على . وقد مت يف التشريع الوطين مزيد التوسع يف هذا االلتزام
وينص هذا القانون على معاقبة أي فعل يتم مبوجبه حرمان فرد . ُيعترب جرمية جنائية) ٤٣ادة امل(أن انتهاك املساواة 

أو أي مواطـن، وتقيـيد حريته، أو تبجيله أو حماباته فيما يتعلق باحلقوق املنصوص عليها يف الدستور والقوانني                   
 عليها مجهورية اجلبل األسود، على أساس وغريها من األنظمة أو القوانني العامة أو املعاهدات الدولية اليت صادقت

االخـتالف من حيث األصل الوطين أو اإلثين، أو العرق أو الدين أو املعتقد السياسي أو غريه من املعتقدات، أو                    
وتتراوح العقوبات املنصوص عليها يف القانون بني احلبس ملدة         . اجلـنس أو اللغة أو التعليم أو الوضع االجتماعي        

 .س سنواتثالثة أشهر ومخ

فمثالً، ينظِّم مسألة . وتنطـبق أحكام عدم التمييز أيضاً على األجانب املقيمني يف مجهورية اجلبل األسود     -٤٨٢
الـرعاية الطبية القرار املتعلق بشروط االستفادة من الرعاية الصحية وغريها من احلقوق املتصلة بالتأمني الصحي                

ذين ال يستطيعون االستفادة من خدمات الرعاية الصحية باالستناد إىل أي لألجانب املقيمني يف إقليم اجلمهورية وال
 من هذا القرار على متتع      ٢وتنص املادة   ). ٢/٩١اجلريدة الرمسية، العدد    (أساس آخر، على تنظيم الرعاية الصحية       

يقيم معها، باحلق   األجانب املقيمني يف اجلمهورية، ألغراض التعليم أو التدريب املهين، وكذلك أي قريب لألسرة              
يف تلقـي الرعاية الطبية وغريه من احلقوق املتصلة بالتأمني الصحي، على قدم املساواة مع مواطين مجهورية اجلبل                  

 .األسود، إذا مل يكونوا مشمولني بنظام آخر للرعاية الطبية

 ٣املادة 

تور وانتهاًء بالقوانني واللوائح،    تـنص التشريعات املعمول هبا يف مجهورية اجلبل األسود، ابتداء من الدس            -٤٨٣
لذلك، فإن املساواة يف معاملة اجلنسني أمر حمكم التنظيم يف مجيع ميادين احلياة             . على املساواة يف معاملة اجلنسني    

وليس هناك أي قانون خاص يتعلق باملساواة بني اجلنسني ولكن املسألة مدجمة يف مجيع              . عـلى املسـتوى الرمسي    
 .القوانني تقريباً

وفيما يتعلق بالتعليم على مجيع املستويات وبسياسة العمالة، فإن مجيع املدارس والوظائف مفتوحة على               -٤٨٤
ومع ذلك، فإن أصحاب العمل غالباً ما       . قدم املساواة أمام اجلنسني من الذين يستوفون الشروط املنصوص عليها         

لباً ما تالقي الرفض يف االستخدام ألن صاحب العمل يفضلون الذكور على اإلناث، وال سيما املرأة الشابة اليت غا  
 .يفترض أهنا ستصبح حامالً وستغادر الوظيفة للعناية بأسرهتا

وبالتايل هناك فرق شاسع بني القانون الذي يدعو إىل املساواة واملمارسة العملية اليت تفضِّل الرجال على                 -٤٨٥
حد كبري للغاية بنية جمتمع اجلبل األسود التقليدية اليت تقوم على ملاذا؟ اإلجابة على هذا السؤال تتصل إىل   . النساء

حيث يترعرع األطفال يف بيئة حتول فيها العادات والتقاليد دون مشاركة املرأة : أساس نظام السلطة األبوي القوي
ألهل، يف بعض  وحىت يف يومنا هذا، ال يسمح ا      . يف أي نشـاط آخر غري تربية األطفال واالعتناء بالشؤون املرتلية          

ويضيِّق التعليم غري الكايف املتاح     .  عاماً من العمر   ١٢ أو   ١١مناطق البلد، لبناهتم مواصلة دراستهن بعد بلوغهن        
 .للنساء واجملتمع ككل نطاق احلقوق اليت ميكن أن تتمتع هبا املرأة
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الت التقاليد ُتملي حىت اآلن     وباإلضافة إىل ذلك، وعلى الرغم من أن األمر أصبح أقل شيوعاً اليوم، ما ز              -٤٨٦
أن تنازل األخت طواعية عن إرثها لصاحل أخيها طوعاً، وإن كانت توجد فعالً شروط قانونية مالئمة لذلك، مبا أنّ 

 .الرجل واملرأة يتمتعان باملساواة عندما يتعلق األمر بوراثة ممتلكات األسالف

تقرير (، اعتماد منهاج عمل     ١٩٩٥رأة املعقود يف بيجني يف عام       ولقد مت يف املؤمتر العاملي الرابع املعين بامل        -٤٨٧
، IV.13.96، منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع       ١٩٩٥سبتمرب  / أيلول ١٥-٤املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،       

 جوانب احلياة العامة    يضع برناجماً شامالً لتعزيز مركز املرأة يف مجيع       ) ، املرفق األول  ١الفصــل األول القـرار     
واخلاصـة ومـنحها مسـؤولية متساوية مع مسؤولية الرجل يف عملية اختاذ القرارات على األصعدة االجتماعي                 

وقامت بلدان عديدة، منذ ذلك الوقت، باعتماد خطط عمل وطنية استناداً إىل            . واالقتصادي والثقايف والسياسي  
سالفيا االحتادية منشغلة باحلرب طوال التسعينات، فإهنا مل        لكن ملا كانت مجهورية يوغو    . مـنهاج عمـل بيجني    

ومل يتخذ سوى عدد قليل من . تـتمكن، ومعهـا اجلبل األسود، من وضع خطة عمل وطنية لتعزيز حقوق املرأة             
 .املنظمات غري احلكومية إجراًء يف هذا الصدد حىت اآلن

، بتعيني امرأتني )٢٠٠٢أكتوبر   /رين األول املشكلة بعد انتخابات تش   (ولقـد قامـت احلكومة اجلديدة        -٤٨٨
أما عدد النساء اللوايت يشغلن منصب      ).  يف املائة من املناصب الوزارية     ١٠أي ما يعادل    (لشغل منصبني وزاريني    

ويوجد يف أعلى مناصب    .  يف املائة من العدد اإلمجايل     ٢٠أمني الوزارة ومنصب نائب الوزير فهو أعلى، ويشكل         
ملانية سبع نساء من أعضاء الربملان، ولكن مل تكلف أي امرأة بترؤس أي هيئة عاملة يف احلكومة أو املسؤوليات الرب

وقبل االنتخابات الربملانية األخرية كانت امرأة تشغل منصب رئاسة برملان مجهورية اجلبل األسود، فيما . يف الربملان
يوليه /عنية باملساواة بني اجلنسني، املنشأة يف شهر متوز       كانت امرأة أخرى رئيسة للجنة الربملانية اجلديدة آنذاك امل        

، من  )بودفا ونيكشيتش وبار  (وتشـغل اآلن يف اجلبل األسود ثالث نساء منصب رئاسة ثالث بلديات             . ٢٠٠١
 . بلدية٢١أصل 

 من ولقد اختذت اهليئات احلكومية واألحزاب السياسية، خالل السنوات األخرية، موقفاً يتسم بدرجة أكرب -٤٨٩
. اإلجيابية إزاء املسائل اجلنسانية وذلك على الرغم من أن النساء ما زلن ممثالت متثيالً غري كاٍف يف هياكل السلطة

وأصـبح املـرء يسمع بصورة متزايدة، باإلضافة إىل ذلك وعلى الرغم من عدم تغري وضع املرأة يف اجملتمع تغرياً                    
قها يف كافة جماالت احلياة والعمل، وال سيما مسامهتها يف هياكل ملموساً، مناقشات تدور حول مركز املرأة وحقو

وأصبحت تلك املسائل بارزة بصورة متزايدة يف وسائط اإلعالم، ومن املتوقع إحراز شيء من التقدم    . صنع القرار 
 .يف غضون السنوات القادمة، على الرغم من أن تغيري املواقف يستغرق بعض الوقت

لصعوبات املعترضة خالل العقد املنصرم، إجراء أي أحباث ُتذكر، فال توجد، بناء عليه،             ومل يتم، نتيجة ا    -٤٩٠
ومل تتناول أي وكالة حكومية هذه املسألة       . بـيانات مستوفاة ودقيقة بشأن مركز املرأة ومتثيلها يف اجلبل األسود          

حصاء اجلمهوري، من توفري    ، الصادرة عن مكتب اإل    ٢٠٠١ومل تتمكن النشرة اإلحصائية لعام      . جبدية حىت اآلن  
 :أي بيانات غري البيانات التالية

من إمجايل )  امرأة٢٩٩ ٣٢٩( يف املائة   ٥٠,٦ بأن نسبة النساء تعادل      ١٩٩١يفـيد تعداد عام      -
  يف املائة   ٣٨,٦ نسمة؛ وأن نسبة النساء يف سن العمل تعادل          ٥٩١ ٢٦٩عـدد السكان البالغ     
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 شخصاً؛ وأنه يوجد  ١٤٥ ٧٤١ن يف سن العمل البالغ      عدد السكا ] أصل[من)  امرأة ٩١ ٥٣٩(
 ٣٥ ٣٩٧ شخصاً ٧٤ ٥٣١بـني األشخاص الذين كانوا يتقاضون معاشاً والذين يبلغ عددهم        

  شخصاً، ٢٧٩ ٤٥٨؛ ويوجد بني األشخاص املعالني البالغ عددهم        ) يف املائـة   ٤٧,٥(امـرأة   
 ؛) يف املائة٦١,٧( امرأة ١٧٢ ٣٩٣ 

 وهي تفيد بأن    ١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٣١ملتصلة جبنس املوظفني إىل     تعود آخر البيانات ا    -
 امرأة؛ ومن   ٥٢ ٠٠١ أشخاص من بينهم     ١٢٩ ٠٠٥إمجـايل عدد املوظفني كان يبلغ آنذاك        

  امرأة من محلة شهادات جامعية      ٤ ٣٣٥ امـرأة مـن محلة درجات خترج، و        ٦ ٠٧٤بيـنهن   
 امرأة من اللوايت أمتمن دراستهن      ١ ٤٩٥وي، و  امـرأة من محلة شهادة التعليم الثان       ١٧ ٧٦٦و

 من  ١٠ ٨٩٥ امرأة من ذوات املهارات العالية، و      ٨٦٨االبتدائـية؛ وكان بني النساء العامالت       
  عاملة بدون أي مهارات؛٨ ٥٨٨ من ذوات املهارات املتوسطة، و١ ٩٨٠ذوات املهارات، و

رس االبتدائية خالل السنة الدراسية     كـان عـدد التالميذ املسجلني على أساس التفرغ يف املدا           -
 فتاة؛ وكان عدد الفتيات يعادل      ٣٧ ٧٦٢ تلميذاً، من بينهم     ٧٧ ٧٢٦ يـبلغ    ١٩٩٩/٢٠٠٠
 . تلميذاً يف املرحلة الثانوية٣٠ ٧٥٦ فتاة من إمجايل عدد التالميذ البالغ ١٥ ٦٦٢

ولكن قامت  . اجملالس والربملان موضع اعتبار يف قانون انتخاب أعضاء       " حصة النساء "ومل يكـن ما يسمى       -٤٩١
 قبيل االنتخابات   ٢٠٠١، بالتوقيع، يف مطلع عام      DUA، و LSCG، و SDP و DPS: أربعـة أحـزاب سياسية هي     

الربملانية املبكِّرة وبناء على مبادرة من إحدى املنظمات غري احلكومية، على اتفاق تعهدت مبوجبه بالسعي إىل ضمان                 
وكانت بعض األحزاب السياسية قد أدرجت، قبل التوقيع        . اء يف قائمة مرشحيها    يف املائة من النس    ٣٠وجود نسبة   

وازداد، نتيجة هذه املبادرة، عدد النساء يف الربملان بنسبة . يف جداول أعماهلا" حصة النساء"على هذا االتفاق، مسألة 
 . يف املائة يف الربملان اجلديد١٠ يف املائة يف الربملان السابق إىل ٥ يف املائة، إذ ارتفع من زهاء ١٠٠تقارب 

 يف املائة يف احملاكم     ٦٠زهاء  (والنسـاء ممثَّالت متثيالً أفضل يف القضاء، وخاصة يف احملاكم األدىن درجة              -٤٩٢
 يف املائة   ٢٦ يف املائة، وتبلغ نسبتهن      ٤٢) بودغوريتسا وبييلوم بولييه  (وتبلغ نسبتهن يف احملاكم العليا      ). الـبلدية 

 .احملكمة العلياتقريباً يف 

 كتمكني املرأة اقتصادياً أو     - منظمة غري حكومية هتتم باملسائل املتصلة باملرأة         ٣٠ويوجد يف اجلبل األسود زهاء       -٤٩٣
وتقوم إحدى تلك   . سياسـياً، ومساعدهتا لدى التعرض للعنف، وتشجيعها على إقامة املشاريع، وما شابه ذلك من أمور              

 ."Bulletin"بينما تنشر منظمة غري حكومية أخرى نشرة " Iva" جملة املنظمات غري احلكومية بنشر

وختصص احلكومة قدراً معيناً من األموال ملشاريع القطاع املدين متشياً مع القانون اخلاص باملنظمات غري                -٤٩٤
 .النسائيةولقد مت، هبذه الطريقة، متويل عدد من املشاريع اليت اقترحتها املنظمات غري احلكومية . احلكومية

 يف إطار ميثاق االستقرار يف جنوب ١٩٩٩ومنذ إنشاء الفريق العامل املعين باملساواة بني اجلنسني يف عام  -٤٩٥
شرقي أوروبا، شاركت امرأتان متثالن قطاع املنظمات غري احلكومية النسائية يف اجلبل األسود ومنسقة حكومية               

وتعيني منسقة احلكومة املعنية باملساواة بني اجلنسني،       .  العامل معنـية باملسـاواة بـني اجلنسني يف أعمال الفريق         
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ومشـاركة اجلبل األسود يف أنشطة الفريق العامل املعين باملساواة بني اجلنسني، ومشروع االقتراحات املقدم من                
اواة بني  احلكومـة خبصـوص إنشـاء آلية حكومية معنية باملساواة بني اجلنسني، وإنشاء جلنة برملانية معنية باملس                
 .اجلنسني، كلّها أمور جتّسد التزام حكومة اجلبل األسود اجلّدي باعتماد وإعمال املعايري الدولية يف هذا اجملال

ولقـد نفّذ اجلبل األسود مشاريع متعددة بدعم من الفريق العامل املعين باملساواة بني اجلنسني، املُنشأ يف                  -٤٩٦
املرأة "، ومشروع   " حقوق اإلنسان  -حقوق املرأة   "مشروع  : شروعان مها وأُِجنز منها م  . إطـار ميثاق االستقرار   

وأسفر . مببادرة من منظمات غري حكومية تابعة للجبل األسود"  املـرأة قادرة على خوض السياسة  -والسياسـة   
مرأة املشـروع األول املـنجز عن اقتراح بتعديل قانون انتخاب أعضاء اجملالس والربملان بتحديد نسبة إلزامية لل                

يف الربملان )  يف املائة٣٠وكان االقتراح األصلي يطالب بتخصيص نسبة ( يف املائة من املقاعد للنساء ٢٠وختصيص 
وركِّز املشروع الثاين، الذي مت     . وعـلى مجيع مستويات صنع القرار يف السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية          

، على قيام األحزاب السياسية يف      "`أة قادرة على خوض السياسة    املر`املرحلة الثانية من مشروع     "متديده بوصفه   
اجلـبل األسـود بتوفري تدريب خاص للنساء، بغض النظر عن انتمائهن السياسي، وخلفيتهن القومية أو الدينية،                 

وشاركت نساء من املنظمات غري احلكومية والنقابات العمالية يف تنفيذ هذا           . وخلفيـتهن األسـرية أو التربوية     
ويتسم هذا املشروع باألمهية ألنه إذا ما أريد متثيل املرأة بصورة أفضل من حيث العدد واملؤهالت  . شروع أيضاً امل

 .العالية على حلبة السياسة، ال بد من تثقيفهن ليعرفن كيف يشاركن يف احلياة العامة

باملساواة بني اجلنسني على ولقد بادرت احلكومة مبشروع ثالث، وهو مشروع يهدف إىل إنشاء آلية معنية  -٤٩٧
أساس التزام عام مبراعاة حقوق اإلنسان، وال سيما تلك اليت تقتضي على معاملة املرأة معاملة أفضل يف األسرة ويف 

ولقـد حال التأخر يف احلصول على التمويل، واالنتخابات الربملانية، وتشكيل احلكومة اجلديدة، دون              . اجملـتمع 
أما املهام اليت ُيتوقع أن تؤديها اآللية خالل السنة         . ن، ولكن سيتم إنشاؤها عّما قريب     إعمال تلك اآللية حىت اآل    

 :األوىل من عملها فهي، بصورة عامة، كاآليت

 وضع قاعدة بيانات إحصائية جنسانية وإجناز أحباث ملعرفة مركز املرأة يف مجيع جماالت احلياة؛ -

 ولية املتبعة إعماالً للمساواة بني اجلنسني؛وضع قاعدة بيانات بشأن أفضل املمارسات الد -

تنسـيق األنشطة األساسية اليت يضطلع هبا كلّ من احلكومة والربملان واملنظمات غري احلكومية               -
هبدف القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، والقضاء على العنف ضد املرأة،              

 وعلى ظاهرة انتهاك حقوق اإلنسان للمرأة؛

إدخـال تعديالت وتقدمي اقتراحات لوضع تشريع جديد لتحسني مركز املرأة يف األسرة واحلياة               -
 االقتصادية والسياسية؛

تنظـيم محلة لزيادة مستوى الوعي العام باملسائل املتصلة باملساواة بني اجلنسني، ونشر مواد يف                -
 حقوق اإلنسان لكافة النساء وسائط اإلعالم إلطالع عامة اجلمهور على املسائل املتصلة بإعمال       

 .وضرورة تنظيم خدمات استشارية تطوعية وتقدمي مساعدة قانونية للحاالت امللحة
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وشـارك اجلـبل األسود، باإلضافة إىل ما ورد أعاله، يف مشروع يف إطار ميثاق االستقرار ألجل محاية                   -٤٩٨
املشروع كما شاركت فيه منظمات غري      ضـحايا االجتـار باجلنس يف اجلبل األسود، وشاركت احلكومة يف هذا             
وكذلك اعتمدت احلكومة خطة العمل     . حكومـية ومنظمات دولية بتنسيق من منظمة األمن والتعاون يف أوروبا          

 .الوطنية ملكافحة االجتار باجلنس

وأُِتـمَّ مشـروع إقليمي آخر حتت إشراف ميثاق االستقرار، وهو مشروع يتصل بدور املرأة يف جنوب                  -٤٩٩
 . أوروبا يف منع نشوب النـزاعات وتسويتها وفتح باب احلوار بعد الرتاعاتشرقي

وأخـرياً جيدر ذكر املبادرة املتصلة بإنشاء شبكة من املنظمات غري احلكومية النسائية يف اجلبل األسود،                 -٥٠٠
اعترفت احلكومة وعـلى الـرغم مـن أن املبادرة مل تتجلّ متاماً بعُد، فقد اعترفت املنظمات غري احلكومية كما                

 .بضرورة هذه الشبكة

 ٤املادة 

احتاد دوليت صربيا   (صـادقت مجهوريـة اجلبل األسود بوصفها عضواً يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية              -٥٠١
 .على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية) واجلبل األسود اآلن

أن االتفاقات الدولية املصدق عليها واليت يتم "من دستور االحتاد على  ١٦ من املادة ٢وتـنص الفقـرة     -٥٠٢
ومتثل قواعد هذا ". نشرها مبوجب الدستور ومعايري القانون الدويل تشكل جزءاً ال يتجزأ من النظام القانوين احمللي

 .العهد القانون احمللي يف اجلبل األسود وال يوجد تناقض بينها وبني التشريعات ذات الصلة

 ٥املادة 

 ٢ و١الفقرتان 

احتاد دوليت صربيا   (صـادقت مجهوريـة اجلبل األسود بوصفها عضواً يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية              -٥٠٣
 .على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية) واجلبل األسود اآلن

قات الدولية املصدق عليها واليت يتم      االتفا" من الدستور االحتادي على أن       ١٦ من املادة    ٢وتنص الفقرة    -٥٠٤
وتعترب أحكام  ". نشـرها مبوجب الدستور ومعايري القانون الدويل تشكل جزءاً ال يتجزأ من النظام القانوين احمللي              

 .هذا العهد قانوناً حملياً يف اجلبل األسود وال يوجد تناقض بينها وبني التشريعات ذات الصلة

 ٦املادة 

 ١الفقرة 

مجهورية اجلبل األسود يف دستورها وقوانينها، عمالً مببادئ اجملتمع اإلنساين، مبنح كل فرد احلق              تعهدت   -٥٠٥
يف العمـل، ويف حرية اختيار مهنته ووظيفته، واحلق يف التمتع بظروف عمل عادلة وإنسانية، كما تعهدت مبنحه                  

 .ومينح األشخاص املعوقون رعاية خاصة. احلماية وقت البطالة
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وحيظر كل فعل أو إجراء يؤدي . ح األفراد احلق يف التملك، ويف حرية كسب الرزق، وإقامة املشاريعوُيمن -٥٠٦
 .إىل خلق أو تدعيم مركز احتكاري أو حيول دون التمكن من عقد صفقات جتارية يف السوق

ي، وعرقهم  ويتمـتع املوظفون باملساواة يف ممارسة حقوقهم املتصلة بالعمل بغض النظر عن أصلهم القوم              -٥٠٧
وجنسـهم، ولغتهم، ودينهم، وانتمائهم السياسي، وغري السياسي، وكذلك بغض النظر عن تعليمهم، وخلفيتهم              

لَْزم رب العمل مبراعاة حقوق املوظفني وضمان       . االجتماعـية، ومركزهم املايل أو أي ممّيزات شخصية أخرى         وُي
 .متهماملساواة هلم يف محاية حقوقهم وخصوصيات حياهتم وصون كرا

ويتمـتع األجـنيب يف بلدنـا باحلريات واحلقوق والواجبات املنصوص عليها يف الدستور ويف القوانني                  -٥٠٨
وجيوز، بناًء عليه، للمواطن األجنيب وألي شخص ال حيمل جنسية بلدنا أن يعمل    . واملعاهدات الدولية ذات الصلة   

 .ولية ذات الصلةمبوجب الشروط املنصوص عليها يف القوانني واالتفاقيات الد

 ٢الفقرة 

) ١٩٦٤(١٢٢وافق بلدنا على اتفاقيات عديدة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، مبا فيها االتفاقية رقم  -٥٠٩
 .بشأن التفرقة العنصرية يف العمالة واملهن) ١٩٥٨(١١١بشأن سياسة العمالة، واالتفاقية رقم 

يت انطلقت يف التسعينات عندما اختذت تدابري لتكييف         االقتصادي، ال  -وعملـية الـتحول االجتماعي       -٥١٠
االقتصاد وفق أوضاع السوق تكثّفت من خالل عملية إعادة تنظيم اهليكل االقتصادي إدارياً ومن حيث امللكية،                
اليت أحدثت بطبيعتها ونطاقها وزمخها وقوهتا تغيريات جذرية يف االقتصاد ككل ويف اجلانب املؤسسي واالجتماعي 

وما كان باملستطاع يف تلك الفترة اختاذ تدابري مالئمة . قتصـادي، ولكن انعكست أيضاً على سياسة العمل  اال -
 .واالضطالع بأنشطة مناسبة دون وضع قواعد شارعة ذات طابع إصالحي

ها قانون واْعُتِمد من بين. ومت، من هذا املنطلق، إعداد جمموعة من القوانني اجلديدة املتصلة بالعمالة والعمل -٥١١
وُعِرض مشروع قانون العمالة على الربملان لكي يستعرضه، بينما         . ، وهو قيد التطبيق اآلن    ٢٠٠٢العمل يف عام    

 .دخل مشروع قانون اإلضراب مرحلة املناقشات التمهيدية مع األطراف االجتماعية

ها الوساطة، واالستشارة وحتـيل أدوات سياسة سوق العمالة إىل تدابري االلتحاق بسوق العمل، ومن بين             -٥١٢
وتشكل . املهنية، والتعليم احلريف، والتوجيه املهين، واضعة يف االعتبار أشكال العمل املرنة كحافز خللق فرص العمل

سياسة سوق العمالة اجملال الذي تلتقي فيه املشاكل االجتماعية ومشاكل السوق للمساعدة على تبّين سياسة العمل 
 . غري فاعلةالفاعلة من سياسة العمل

ولقد ميز قانون العمل اجلديد بصورة واضحة بني سياسة العمل غري فاعلة وسياسة العمل الفاعلة، كما                 -٥١٣
 .نص على حق الفرد يف الضمان االجتماعي يف فترة البحث عن العمل

م، والتدريب  وتنص سياسة العمل الفاعلة ضمنياً على وجوب اختاذ تدابري خمتلفة لتشجيع العمل، والتعلي             -٥١٤
احلريف، وإعادة التدريب، وتوفري التدريب التكميلي هبدف االلتحاق بالقوة العاملة، وال سيما فيما يتعلق بالعمال               
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وتوجد، باملثل، تدابري   . األكـرب يف السـن الذين مل تعد هناك حاجة خلدماهتم بسبب عملية التحّول واخلصخصة              
ة يف عمل جديد، وإعادة التأهيل املهين لألشخاص الذين هلم          كاملسامه: أخـرى للتشجيع على خلق فرص العمل      

قصـور من حيث القدرة على العمل، ومحاية فئة الكبار يف السن الذين فقدوا عملهم وسجلوا أنفسهم يف وكالة               
التشـغيل قبل أن جيدوا عمالً أو يكونوا مؤهلني للحصول على معاش تقاعدي، فضالً عن توفري املساعدة لبعض                  

 .ت االقتصادية بغية متكينها من االستمرار يف العمل طوال السنةالقطاعا

ْعَتمد                     -٥١٥ وال بـد من اإلشارة إىل أن تنفيذ قانون العمل اجلديد مقيد نوعاً ما ألن قانون العمالة اجلديد مل ُي
 .حىت اآلن، وهو قانون آخر قائم على أساس مبادئ اإلصالح

ة، تستدعي تعقيد وأمهية حل مشكل البطالة يف اجلبل األسود،          ولكـن، بغض النظر عن الظروف املشدد       -٥١٦
اختـاذ مجهوريـة اجلبل األسود لتدابري ذات شأن واضطالعها بأنشطة عن طريق وكالة الشغل يف اجلبل األسود،                  

 شخصاً باطالً عن    ٨١ ٤٦٨ولقد سجلت وكالة الشغل     . وذلك بوضع برامج تساعد على خفض معدل البطالة       
 . يف املائة٣,٣ شخصاً أقل من العام السابق، أو عدداً أقل بنسبة ٢ ٥٩٧، أي ٢٠٠١ل خالل عام العمل يف املعد

ومـن هذا املنطلق، ركّزت وكالة الشغل يف اجلبل األسود األنشطة اليت اضطلعت هبا يف السنوات القليلة         -٥١٧
 . اجلبل األسوداملاضية على إعمال برنامج احلفز املستمر على خلق الوظائف وبعث املشاريع يف

ويهـدف هذا الربنامج إىل توفري القروض بناء على طلب األشخاص املسجلني كباطلني عن العمل بغية                 -٥١٨
 يف املائة من إمجايل الربامج املوافق عليها متأّتية من جمال ٥٢وكانت نسبة . مساعدهتم على بعث مشاريعهم اخلاصة

.  يف املائة من الصناعة وجتارة التعدين٩ يف املائة من التجارة، و١٠ و يف املائة من احلرف واخلدمات،١٧الزراعة، و
وبلغت نسبة املشاريع املقدمة من النساء      .  وظيفة جديدة  ٤ ٤٣٩ودفع ذلك الربنامج إىل النظر يف إمكانية إنشاء         

مهية علماً بأن هذه ، وهذا أمر يتسم باأل) مشروعا٦ً ٣٥٣( يف املائة من إمجايل املشاريع اليت فازت بالقبول ٤٤,٢
 . يف املائة٢٨النسبة بلغت يف بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، وهي البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية، زهاء 

ومت باملثل حتقيق نتائج إجيابية يف جمال التأهيل للعمل، أي حتسني مستوى القوة العاملة مع مراعاة متطلبات  -٥١٩
للتدريب، (، مت اإلعداد لشغل الوظائف اجلديدة عن طريق برامج خمتلفة           ويف أغلـب األحيان   . سـوق العمالـة   

والتدريـب اإلضايف، وإعادة التدريب، أو التخصص يف جماالت جتهيز املعادن، واحلرف، والزراعة، وتكنولوجيا              
 يب ومسحت هذه الربامج بتدر   ). املعلومـات، واللغات األجنبية، والسياحة، وخدمات املطاعـم، وما شابه ذلك         

 . شخص يف املعدل سنوياً من بني األشخاص العاطلني عن العمل أو الذين مل تعد هناك حاجة خلدماهتم١ ٥٠٠

ومت مبوجب قوانني عالقات العمل، وبفضل توسط وكالة الشغل، اإلعالن عن الوظائف الشاغرة تفادياً               -٥٢٠
م باألمر ومسجل كباطل عن العمل يف       ألي إسـاءة استعمال للسلطة يف جمال العمل وبغية متكني أي شخص مهت            

 .وكالة الشغل من احلصول على عمل وفقاً ملؤهالته وخلفيته وبصورة حتول دون وقوع أي متييز يف بعض املهن

ولقد اختل التوازن بني العرض والطلب فيما يتصل بالعمال يف سوق العمالة اختالالً كبرياً بسبب املوجة                 -٥٢١
اليت سجلت نفسها يف وكالة الشغل نتيجة التغريات الطارئة على املؤسسات الصناعية            العارمـة من القوة العاملة      

 ٣٠٠وكانت سجالت البطالة عاجزة عن تلبية طلبات أرباب العمل فيما يتعلق بزهاء             "). اإلفالسية"املعروفة ب     (
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 تعد الزمة يف هيكل      مهنة من املهن اليت مل     ٤٠٠نـوع من أنواع املهن، بينما كان يوجد يف سجل البطالة زهاء             
 .االقتصاد اجلديد

  ١١٥وإذا نظـرنا إىل خمتلف مستويات التدريب املهين لوجدنا عجزاً يف عدد العاملني املسجلني يف إطار     -٥٢٢
وبالتايل، وبغية حتقيق توازن بني العرض والطلب يف جمال القوة العاملة، جيب السعي حلمل املؤسسات . مهنة تقريباً

 التعاون مع وكالة الشغل على وضع برامج معينة لتعليم أصحاب املهن من الشباب، وإلعادة تدريب التعليمية على
 .أصحاب املهن املتعلمني الذين مل تعد هناك حاجة إليهم بسبب متطلبات سوق العمالة اجلديدة

حباث دقيقة أو ومل يـتم، على صعيد اجلمهورية وعلى الصعيد اإلقليمي ويف بعض جماالت العمل، إجناز أ             -٥٢٣
، ميكن االستناد إليها لوضع سياسة عمل       ) أعوام ١٠-٧(شاملة بشأن تنبؤات العمالة لفترة زمنية أطول نوعاً ما          

وذلك يعود، بصفة خاصة، إىل وضع      . عـلى األجل الطويل وتكييفها وفق احتياجات سوق العمالة يف املستقبل          
مما جيعل أي حماولة " بالعمل بدون ترخيص" عن عادة قدمية تسمح العمالة والبطالة الفعلي الناشئ، أوالً وباألساس،

ومت، . لوضع تنبؤات طويلة األجل بشأن الطلب والعرض، والنقص أو الفائض يف إطار مهنة معينة أمراً مستحيالً               
عمالة هلذا الغرض، إنشاء مركز تنمية املوارد البشرية يف إطار وكالة الشغل بغية تناول أحباث وإسقاطات سوق ال                

 .على األجل الطويل، إىل جانب أنشطة أخرى

هبدف رصد وحتليل األوضاع يف أسواق العمالة وفقاً ) الوكالة الوطنية (ولقـد مت إنشـاء املرصد الوطين         -٥٢٤
 .للمعايري الدولية املعتمدة يف هذا امليدان

اِحلريف، /ل التدريب املهين  ولقـد عملـت الوكالة خالل السنوات العديدة املاضية بصورة مكثّفة يف جما             -٥٢٥
فسعت، على سبيل املثال، إلجياد أسلوب منهجي جديد من خالل استغالل خربة البلدان اليت توجد لديها أسواق                 

 .عمالة متطورة، وال سيما بتبسيط وتعزيز نظام معلومات متكامل وأسلوب تسجيل خاصني بسوق العمالة

يود غري املؤاتية اليت هلا أمهية يف حل مشكل البطالة، ومن بينها وال بد من اإلشارة إىل بعض الظروف والق -٥٢٦
 : ما يلي

 انعدام األمان الناشئ عن حّدة التغريات االنتقالية وحيويتها من منظور طويل األجل نسبياً؛ -

عـدم توافـر أحباث طويلة األجل واستراتيجية يف جمال االقتصاد الكلي، واالفتقار إىل املوظفني        -
 الذيـن ميكنهم املشاركة يف دراسة هذه اجملموعة من املسائل، وعدم كفاية القدرات              املؤهلـني 

 املؤسسية لتسوية تلك املسائل على الصعيدين اجلمهوري واإلقليمي؛

 االقتصادية الراهنة؛-عدم وجود شراكة اجتماعية متطورة مبا يكفي حلل املشاكل االجتماعية -

ملة لتناول هذه اجملموعة من املسائل، إذ ظلت كما هي          وجود أسس ناظمة غري حمددة وغري كا       -
 لفترة طويلة من الزمن وال ميكن تطبيقها فعلياً لتسوية املشاكل يف هذا اجملال؛

وجـود عدد كبري من التوقعات غري املتميزة بالواقعية من طرف كافة أرباب العمل تقريباً بأنه                 -
 رة زمنية قصرية للغاية؛ميكن للدولة أن حتل تلك املشاكل برمتها يف فت
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نسبة اإلعسار العالية يف القطاع الصناعي وتسريح العدد الكبري املتوقَّع من العاملني الزائدين عن               -
 .احلاجة، وما شابه ذلك من أمور

الذي هو أحد   " االقتصاد اخلفي "يف جمال   " العمل بدون ترخيص  "وجتـدر اإلشـارة، بصفة خاصة، إىل         -٥٢٧
 واملشاكل املعقّدة اليت حيتاج األمر إىل تناوهلا يف أقرب وقت ممكن يف إطار برنامج مكافحة املسـائل املوضـوعية   

وعـلى الرغم من أن هذا النوع من العمل كان معروفاً إىل حد ما من قبل، إال أن انتشاره                   . االقتصـاد اخلفـي   
وال توجد بيانات دقيقة    . ملاضيةوأشـكاله والنتائج اليت أسفر عنها أصبحت جلية يف السنوات العشر االنتقالية ا            

بشأن عدد العمال غري املسجلني يف اجلبل األسود وال بشأن مدى انتشار العمل بدون ترخيص يف إطار االقتصاد                  
 .اخلفي، ومل تشرع أي جهة يف إجناز أي حبث شامل يتيح بعض البيانات اهلامة بشأن مدى انتشار هذه الظاهرة

، أكثر ما يستخدم، األشخاص غري املسجلني كعاملني أو كعاطلني عن العمل "االقتصاد اخلفي"ويستخدم  -٥٢٨
األشـخاص العـاملون الذين أُرِغموا على أخذ إجازة، واألشخاص املتقاعدون واحلاصلون على إعانات مالية،               (

هلم ، باإلضافة إىل بعض األشخاص املسجلني كعاطلني عن العمل ممن ال حيق             )والالجئون، واألشخاص املشردون  
 . عاما٣٠ً و٢٠احلصول على بدل البطالة، وهم غالباً من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني 

 ٧املادة 

 )أ(١الفقرة 

إن أحد احلقوق األساسية املتصلة بالعمل هو احلق يف احلصول على مكافأة، وهو حق منصوص عليه يف                  -٥٢٩
 .القانون واالتفاقات اجلماعية

ويقيَّم العمل مبوجب أحكام القانون     . مة إذا كانت تتناسب وقيمة العمل املنجز      وتكـون املكافـأة مالئ     -٥٣٠
مثن العمل، ونتائجه، والوقت الذي     : واالتفاقات اجلماعية اليت تأخذ يف االعتبار العناصر التالية يف أغلب األحيان          

لشغل بعض أنواع الوظائف،    ويتم، بناء على ذلك، حتديد سعر العمالة مبوجب االتفاق اجلماعي املربم            . استغرقه
. والنواتج احملقَّقة وفقاً لبعض القواعد واملعايري وغريها من اخلصائص واملقاييس اليت يتم مبوجبها قياس نتائج العمل               

احملسوب للعمل على أساس التفرغ، أي لقدٍر       ) احلد األدىن لألجور  (وال جيوز أن يكون احلد األدىن لسعر العمالة         
 .واتج العمل العادية، أقل من سعر العمل احملدد ألبسط األعمال حسب املنصوص عليه يف القانونمعني من العمل، ولن

واالتفاق اجلماعي العام ينص بالطريقة واألسلوب املبيَّنني يف منهجية حساب احلد األدىن لسعر العمالة،               -٥٣١
 .ذا اإلجراء املعقداليت هي جزء ال يتجزأ من االتفاق اجلماعي، على مبادئ توجيهية للقيام هب

احتياجات : بناء على عناصر ذات صلة مثل     ) احلد األدىن لألجور  (وحيسـب احلـد األدىن لسعر العمالة         -٥٣٢
املوظفني وأسرهم، ومستوى األجور العام، وتكاليف املعيشة، واملستوى املعيشي لفئات اجتماعية أخرى، باإلضافة 

 .إىل العوامل االقتصادية
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َتفاوض ع  -٥٣٣ لى تعيني احلد األدىن للمرتَّب الشهري فريق من املتفاوضني ثالثي األطراف يتألف من ممثلني              وَي
 .عن حكومة اجلبل األسود، وغرفة االقتصاد، واحتاد النقابات العمالية املستقلة يف اجلبل األسود

احملسوب ألبسط  ) وراحلد األدىن لألج  (وحيـدَّد السعر األساسي للعمل بضرب احلد األدىن لسعر العمالة            -٥٣٤
وحيدَّد سعر  . األعمـال حباصل معّين، ويصنف حسب فئات العمل وفقاً ملستوى التعليم املطلوب لتأدية األعمال             

 من قانون املبادئ    ٧٥ من املادة    ١الفقرة  (عمـل معـني مبوجـب اتفاق مجاعي، وحيدد بالنسبة إىل رب العمل              
ة احملدد ألبسط األعمال، والسعر األساسي للعمل احملدد حسب ، على أساس سعر العمال )األساسية لعالقات العمل  

 وال جيوز . مسـتوى املؤهالت الضرورية، ودرجة تعقّد املهام املضطلع هبا، واملسؤوليات املتحملة، وظروف العمل املتاحة             
. ية الفرعية أن يكـون هـذا السعر أقل من سعر العمالة املبني يف االتفاق اجلماعي العام أو يف االتفاقات اجلماع                  

وميكن، بصفة استثنائية، إذا كان وضع رب العمل متعسراً، أن ينص اتفاق مجاعي على جواز ختفيض السعر احملدد 
 . يف املائة مقارنة بالسعر احملدد يف االتفاق اجلماعي٢٠لعمل ما بنسبة تصل إىل 

وفري حد أدىن من احلماية     والغـرض األساسـي الداعي إىل ضرورة تعيني حد أدىن لألجور هو ضرورة ت              -٥٣٥
وحيسب احلد األدىن لألجور على النحو املبني أعاله، وهو         . االجتماعـية واملاديـة لألشخاص العاملني وألسرهم      

 .يسري على كافة العاملني يف قطاعي الصناعة واإلدارة على حد سواء

 االقتصادية وعلى قدرة رب وُيحسب احلد األدىن لألجور باالعتماد، بصفة أساسية، على بعض املؤشرات -٥٣٦
العمل على دفع بعض األجور، وذلك يتوقَّف بدوره على النتائج احملققة يف اإلنتاج الصناعي خالل األشهر الثالثة                 

 .األخرية وقدرة رب العمل على دفع نسبة معينة من العائدات لكافة املوظفني بصورة منتظمة

ارتفاع تكاليف املعيشة األساسية : زيادة احلد األدىن لألجور هيوالشروط األساسية اليت ينبغي استيفاؤها ل -٥٣٧
 يف املائة، وشرط أن تكون االجتاهات املسجلة يف قطاع الصناعة           ٥ألسـرة مؤلفة من أربعة أفراد بنسبة تتجاوز         

 .مؤاتية، وقدرة أرباب العمل على دفع مستوى معني من املعاشات بصورة منتظمة

ل معسراً لفترة معينة من الزمن وال ميكن لـه أن يدفع معاشات موظفيه بصورة           ولكن إذا كان رب العم     -٥٣٨
لسعر  يف املائة من احلد األدىن ٦٥منتظمة، جيوز هلؤالء املوظفني املطالبة حبق احلصول على إيرادات مضمونة تشكِّل 

 .وظفني يف مجهورية اجلبل األسودالعمل املعّين لشهر ما، متشياً مع قانون املعاشات والبدالت وغريها من إيرادات امل

وجيوز دفع تلك املرتبات خالل فترة      . وتـتخذ هيـئة خمتصة ألرباب العمل قرار دفع املرتبات املضمونة           -٥٣٩
وعندما يتعطل أحد األعمال التجارية، ويتخذ، بناء عليه، قرار بدفع . أقصـاها ثالثـة أشـهر يف السنة الواحدة    

وتبيَّن، يف املمارسة، أن    . رورة، استشارة النقابات العمالية بشأن ذلك اإلجراء      املرتـبات املضمونة، جتري، بالض    
السـنوات القلـيلة املاضـية كانت حمفوفة بصعوبات بالغة بالنسبة إىل الشركات العاملة يف نظام اجلمهورية االقتصادي                  

ت تلك الشركات معسرة باستمرار، لذا      وكان). العقوبات املفروضة، واحلرب الناشبة يف املناطق اجملاورة، وما شابه ذلك         (
وُيذكر من بني األسباب املؤدية إىل ذلك وجوب قيام رب      . املرتبات العادية ملدة أشهر عديدة    /تأخـرت يف دفـع األجور     

 .العمل املضطر إىل دفع املرتبات املضمونة لفترة تتجاوز ثالثة أشهر بطلب موافقة الوزارة املختصة يف القطاع املعين
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. ن بعـض أرباب العمل عاجزين، يف أحيان كثرية، عن دفع املعاشات املضمونة متشياً مع القانون               وكـا  -٥٤٠
، ٢٠٠٢ و ١٩٩٢وقامـت حكومة مجهورية اجلبل األسود، بغية تسوية هذا املشكل اخلطري يف الفترة بني عامي                

 . يورو من امليزانية ماليني ٨ وحدمها رصد حنو ٢٠٠٢ و٢٠٠١فتم يف عامي . بتخصيص مبلغ كبري من األموال

وحيـق لـلموظفني، باملـثل، أن حيصلوا على مرتَّب باملبلغ املقرر يف االتفاقات اجلماعية أليام العطل،                  -٥٤١
واإلجازات الرمسية، واإلجازات املدفوعة األجر، والتدريب العسكري، واخلدمة املؤداة يف بعض وكاالت الدولة،             

 .القانون ويف االتفاق اجلماعيغري ذلك من احلاالت املنصوص عليها يف 

وحيـق لـلموظفني أن حيصلوا على مبالغ إضافية تدفع هلم مقابل العمل يف أيام العطل الرمسية، والعمل                   -٥٤٢
 .لساعات إضافية، والعمل ليالً، باإلضافة إىل احلاالت املنصوص عليها يف القانون ويف االتفاق اجلماعي

بدالت اإلجازة  :  على مدفوعات أخرى يف إطار العمل، وهي تشمل        وكذلك، حيق للموظفني أن حيصلوا     -٥٤٣
الرمسية، وبدل الطعام، وبدل النقل ذهاباً إىل مكان العمل وإياباً، باإلضافة إىل بدالت أخرى ينص عليها القانون                 

منوحة مكافأة االبتكار، ومكافأة الترشيد، واملكافآت امل: ومن املدفوعات األخرى ما يلي   . واالتفـاق اجلمـاعي   
ألنـواع أخرى من اإلبداع، واملكافآت مبناسبة األفراح ، وبدالت التضامن، وبدالت املعيشة اليومية، ومكافآت               

 .العمل يف امليدان، واهلبات يف إطار التقاعد

 )ب(١الفقرة 

على حق   من دستور مجهورية اجلبل األسود اليت تنص         ٥٢ابتداًء من املبادئ الدستورية املكرسة يف املادة         -٥٤٤
 اليت متنح املوظفني احلق يف احلماية يف مكان العمل ويف إضفاء            ٥٣كل فرد يف العمل، واملبادئ املكرسة يف املادة         

طابع إنساين على العمل، باإلضافة إىل حقوق أخرى، مل تكن حقوق املوظفني يف احلصول على احلماية يف مكان                  
وكانت تلك احلقوق قائمة على أساس املعايري الدولية اخلاصة . قالعمل موضع نزاع أبداً، حىت يف ظل النظام الساب

ومل تكن عملية تنسيق القواعد املعنية بتوفري احلماية يف مكان العمل عملية مقّيدة أو . بتوفري احلماية يف مكان العمل
ضطلع هبا وتستدعي تلك العملية إجراء رصد مستمر لألنشطة اليت ت   . مغلقـة بـل مفتوحة ألي حتسينات إضافية       
وباإلضافة إىل وظائف أخرى، تركِّز هذه األغراض من حيث املفهوم    . املنظمات واملؤسسات الدولية يف هذا اجملال     

 .على توفري ظروف صحية وآمنة يف مكان العمل

وميارس املوظفون حقهم يف احلماية والسالمة يف مكان العمل مبوجب قانون توفري احلماية يف مكان العمل،  -٥٤٥
تفاقـات اجلماعية، والتدابري واملعايري املنصوص عليها لتوفري احلماية يف مكان العمل، ومبوجب إجراء يتخذه               واال

 . أرباب العمل أو أي شخص اعتباري أو طبيعي آخر، أو رئيس وكاالت حكومية أو سلطة حملية ما

ية، بتدبري شؤون احلماية يف مكان ويقوم رب العمل، كما تقوم الوكالة احلكومية املختصة أو السلطة احملل -٥٤٦
ويكمن جوهر نظام توفري احلماية يف مكان العمل يف         . العمل، ما مل يوجد أي قانون آخر ينص على عكس ذلك          

كما وال . طبيعة القواعد اإللزامية اليت ال تسمح أبداً بتنصل الذين خيفقون يف توفري السالمة يف مكان العمل من مسؤولياهتم
 .بزة عمل، ولكن ال يسمح هلم بالتنصل من مسؤوليتهم وواجبهم/املوظفني الذين يرتدون بزة نظاميةُينتقص من حق 
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وتوفّر ظروف آمنة   . وُتعترب احلماية يف مكان العمل جزءاً ال يتجزأ من تنظيم العمل والعمليات املنجزة يف إطاره               -٥٤٧
 من   التكنولوجية، -ألضرار النامجة عن العمليات التقنية    يف مكـان العمل، وبيئة عمل صحية، كما توفر محاية البيئة من ا            

خالل جمموعة من التدابري واألدوات واألنشطة اليت تركِّز على جتنب إحلاق أي ضرر بالصحة، ووقوع أي إصابة يف 
ويوجد إىل جانب القانون عدد كبري من اللوائح اليت تساعد          . مكـان العمل، والوقاية من اإلصابة بأمراض مهنية       

 .ى مواصلة تطوير جماالت معينة من جماالت احلماية يف مكان العملعل

لَزم أرباب العمل الذين يستخدمون بعض األدوات لتأدية العمل بالقيام، حسب جمال عملهم األساسي،  -٥٤٨ وُي
ية، بفحص وتدقيق تلك األدوات مع مراعاة األطر الزمنية احملددة لذلك من طرف صانعي األدوات، واللوائح التقن               

 .واملعايري ذات الصلة بتوفري احلماية يف مكان العمل

وجيب على أرباب العمل أن حيفظوا سجالت خاصة مبسائل السالمة يف مكان العمل، وفقاً لقانون توفري                 -٥٤٩
بشأن املوظفني الذين   (وإذا أخفق أحد أرباب العمل يف حفظ السجالت املوصى حبفظها           . احلماية يف مكان العمل   

بأعمال صعبة للغاية أو الذين يعملون يف بيئة تكتنفها صعوبات خاصة تستوجب إجراء فحوصات طبية               يقومون  
دوريـة، وبشأن اإلصابات يف العمل، واألمراض املهنية، والعمال الذين يصابون بعجز حسب أنواع العجز، أو                

وتقوم هيئة تفتيش خمتصة . رمة، ينص القانون على فرض عقوبات قانونية صا)بشأن املواد اخلطرة، وما شابه ذلك    
 .بشؤون احلماية يف مكان العمل بعمليات املراقبة املتصلة بتوفري احلماية املنصوص عليها

لَزم الشخص املوظف باالمتثال للتدابري املنصوص عليها بشأن توفري احلماية يف مكان العمل،               -٥٥٠ وكذلك، ُي
يرفض العمل مىت رأى أن خطراً حمدداً يهدد احلياة أو الصحة           وإذا مل توفَّر أي محاية، جيوز للشخص املوظف أن          

وعندما يرفض الشخص املوظف العمل هلذه األسباب، ال جيوز         . نتيجة التقصري يف تطبيق تدابري احلماية يف العمل       
 .لرب العمل أن يعاقبه على ذلك أو ُينهي عقده

ن العمل حبفظ السجالت املوصى حبفظها بشأن       وتلَزم وحدة تفتيش خمتصة معنية مبسائل احلماية يف مكا         -٥٥١
وكانت . اإلصـابات يف مكان العمل واألمراض املهنية، بالتعاون مع صندوق التأمينات الصحية يف اجلبل األسود              

وتوقف هذا التعاون يف مستهل مرحلة التغريات االنتقالية        . ١٩٩٠هذه السجالت حتفظ بصورة منتظمة حىت عام        
 توجد، بالتايل، أي بيانات سنوية صاحلة عن عدد اإلصابات يف العمل أو األمراض املهنية               اليت شهدها بلدنا، وال   

 .خالل السنوات العشر املاضية

وتفيد نتائج عمليات التفتيش اليت أجريت خالل الفترة املشار إليها من قبل بأن إصابات مميتة وقعت يف                  -٥٥٢
، ٢٠٠٢ و١٩٩٠بني السجالت احملفوظة خالل الفترة بني عامي شركة اإلمدادات الكهربائية يف اجلبل األسود، وت

وقوع عشر حاالت وفاة بسبب اإلصابة بصدمات كهربائية، ووقوع ثالث إصابات آلية يف مصانع توليد الكهرباء 
 . بالطاقة املائية واحلرارية

 )ج(١الفقرة 

ساواة بني املواطنني يف اختيار العمل      وضـعاً يف احلسبان أن حرية اختيار املهنة والعمل مضمونة، وأن امل            -٥٥٣
مضمونة، وأن عمل السخرة حمظور، ُيمنح كل فرد احلق يف أن يقرر ما إذا كان يود العمل، وما يود أن يفعله يف                
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هذا ما جيعل العمل حقاًً اختيارياً ومينع فرضه على أي شخص أو قسر             . إطار الشروط املنصوص عليها يف القانون     
الشخص : والعمل عالقة قانونية تربط بني طرفني، حيث يشترك فيه كيانان قانونيان، مها        . بهالشخص على القيام    
ويستند العمل، يف مفهوم السوق للعمالة، على عقد ُيربم بني الشخص املوظف ورب العمل، . املوظف ورب العمل

وباملقابل يربم الشخص   . يعـيِّن رب العمـل مبوجبه الشخص املوظف الستخدام معارفه ومؤهالته لتحقيق الربح            
املوظف العقد هبدف احلصول على مكافأة بوضع معارفه ومؤهالته حتت تصرف رب العمل الذي ال جيوز لـه أن 

 .يعدَّ عقداً بشروط ال تليب الشروط املنصوص عليها يف القانون واالتفاق اجلماعي

تعاقد على عمل، والتعيني يف     ال: وختـص احلقـوق والواجـبات واملسـؤوليات املتصلة بالعمل ما يلي            -٥٥٤
منصب يتوافق ونفس الدرجة من املؤهالت املهنية بغية أداء نفس العمل، وحتسني املستوى املهين، والعمل               /مكان

بساعات حمدودة، واإلجازة الرمسية، وغري ذلك من اإلجازات، والسالمة يف مكان العمل، وتوفري احلماية يف حال                
ف، واملرتب، وغري ذلك من املبالغ املدفوعة، واملسؤولية من ناحية االنضباط           عـدم االحتـياج إىل خدمات املوظ      

 .واملسؤولية املالية، وإهناء عقد العمل، ومحاية حقوق املوظفني

الصحة، واملعاش التقاعدي، وتأمينات العجز،     : أما احلقوق والواجبات واملسؤوليات املتصلة بالعمل فهي       -٥٥٥
 .ت االجتماعيةوغري ذلك من أشكال التأمينا

ويفترض كل ما مت ذكره أعاله أن العمل حيدد، حبد ذاته، نوعية عالقة العمل بني الشخص املوظف ورب العمل،   -٥٥٦
 . وأنه ميكن حتسينها وصوهنا لفترة حمددة أو غري حمددة من الزمن مبوجب عقد عمل ُيربم بني الطرفني املتعاقدين

 بدون عمل، كما ال حيصل على أي من احلقوق األخرى املستمدة من             وبالـتايل ال حيصل املرء على أجر       -٥٥٧
 .العمل، ما مل ينص القانون على خالف ذلك

 )د(١الفقرة 

مينح دستور مجهورية احلبل األسود وقانون العمالة للموظفني احلق يف العمل لفترة حمددة من الزمن، هي                 -٥٥٨
كاملة، أو غري كاملة، أو أقل، أو أطول من ساعات العمل وجيوز أن تكون ساعات العمل .  ساعة يف األسبوع٤٠

 .الكاملة يف حاالت ينص عليها القانون، كما جيوز إعادة توزيع إمجايل ساعات العمل السنوية يف بعض املهن

واحلـق يف االستفادة من فترات استراحة ومن إجازات من العمل حق آخر من احلقوق اليت ينص عليها                   -٥٥٩
 دقيقة أثناء ساعات العمل، وال جيوز       ٣٠ للموظفني، بناء عليه، أن حيصلوا على فترة استراحة ملدة           وحيق. القانون

أن تؤخذ هذه الفترة يف مستهل ساعات العمل أو يف هنايتها، وكذلك حيق للموظفني أن حيصلوا على فترة استراحة 
ساعة متواصلة، كما حيق هلم احلصول       ١٢يومية من العمل تؤخذ بالكامل بني يومي عمل، وتدوم ما ال يقل عن              

 . ساعة متواصلة، وعلى إجازة رمسية٢٤على فترة استراحة أسبوعية من العمل تدوم 

وينص القانون على منح كافة هذه األنواع من االستراحة من العمل حبيث ال ميكن للموظف أن يتخلى                  -٥٦٠
 .عنها وال ميكن لرب العمل أن حيرم املوظف منها



E/1990/5/Add.61 
Page 118 

 

 ٨املادة 

ُيمـنح املواطـنون حـرية تكوين األحزاب السياسية والنقابات العمالية وغري ذلك من أشكال التنظيم                 -٥٦١
 .والنشاط

 من دستور مجهورية    ٤٠وُتكَوَّن النقابات العمالية على أساس حرية تكوين اجلمعيات اليت تكفلها املادة             -٥٦٢
ويتألف . فاع عن مصاحل أعضائها املهنية واالقتصادية     اجلـبل األسود، وتشكَّل هذه النقابات حلماية احلقوق والد        

. أعضـاء النقابات العمالية من املوظفني، فتكون بالتايل منظمتهم اليت ينتسبون إليها طوعاً على أساس التضامن               
. وتنشأ النقابات العمالية باالستناد إىل مبدأ التعددية، األمر الذي يسمح بتواجد عدد كبري من النقابات العمالية               

وال ختضع . والـنقابات العمالـية منظمات مستقلة، وهي كيانات قانونية هلا نظمها األساسية وهيئاهتا وممتلكاهتا           
اجلمعية اليت يكوِّهنا املوظفون ألي موافقة، ولكن جيب على هؤالء املوظفني أن يسجلوا تلك املنظمة لدى السلطات 

 وتنص على محاية احلقوق النقابية، واجلمعيات النقابية واملفاوضات         وتكرس تشريعات العمالة احلريات النقابية    . املختصـة 
اخلاصة ،  )١٩٤٨(٨٧االتفاقية رقم   (النقابـية اجلماعية، مبراعاة املعايري املنصوص عليها يف اتفاقييت منظمة العمل الدولية             

 ).فاوضة اجلماعيةبشأن حق التنظيم وامل) ١٩٤٩(٩٨باحلرية النقابية ومحاية حق التنظيم، واالتفاقية رقم 

ورب العمـل ملـزم بتمكني ممثل نقابة عمالية من املشاركة يف عملية حتديد حقوق املوظفني وواجباهتم               -٥٦٣
 .ومسؤولياهتم حسب ما ينص عليه القانون واالتفاق اجلماعي

ويف إعداد  ويشـارك ممثل النقابة العمالية يف صون حقوق املوظفني الذين مل تعد هناك حاجة خلدماهتم،                 -٥٦٤
القرار املتخذ بذلك الشأن، كما يشارك يف اإلجراءات التأديبية، ويف عملية إبرام أو تعديل أو إلغاء اتفاق مجاعي، 

 .وتنظيم إضراب متشياًَ مع ما ينص عليه القانون، وما شابه ذلك من أمور

 أنشطته النقابية، إذا كان     مسؤولية أو وضعه يف مركز أدىن بسبب      ) معتمد(وال جيـوز حتميل ممثل نقايب        -٥٦٥
ولقد وفرت منظمة العمل الدولية احلماية ملمثلي النقابات        . يتصـرف وفقـاً ألحكام القانون واالتفاق اجلماعي       

اخلاصة بتوفري احلماية والتسهيالت ملمثلي العمال يف املؤسسات،        ) ١٩٧١ (١٣٥العمالـية مبوجب اتفاقيتها رقم      
مثلي املوظفني، ألن ممثلي النقابات وممثلي املوظفني ميثلون معاً مصاحل املوظفني           بـنفس الطـريقة اليت وفرهتا هبا مل       

وبناء عليه، توفر احلماية للشخص الذي ميثل نقابة عمالية ضمن          . الفردية واجلماعية اليت حتترم مبادئها يف تشريعنا      
 .نطاق أنشطته النقابية فقط

 ٢الفقرة 

دف محاية مصاحلهم املهنية واالقتصادية، انطالقاً من االلتزامات اليت حيق للموظفني اإلضراب عن العمل هب -٥٦٦
تعهد هبا بلدنا مبوجب الدستور، ومبوجب املعايري وااللتزامات الدولية اليت تعهد بتطبيقها نتيجة التصديق على العهد الدويل                 

بشأن احلرية  ) ١٩٤٨(٨٧ل الدولية رقم    اخلـاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وعمالً باتفاقية منظمة العم         
 .النقابية ومحاية حق التنظيم
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وتـتخذ النقابة العمالية، بوصفها منظمة حتمي مصاحل املوظفني، قرار اإلضراب، ألن وجودها وأنشطتها           -٥٦٧
 .تركز يف جوهرها على محاية حقوق املوظفني ومصاحلهم

االعتماد، حىت اآلن، على القانون االحتادي اخلاص       ولقـد عاجلـت التشريعات الوطنية هذا املوضوع ب         -٥٦٨
ويعرف هذا القانون اإلضراب بوصفه توقف املوظفني عن العمل بصورة منظمة بغرض الدفاع عن              . باإلضـراب 

ومييز هذا التعريف القانوين، بصورة واضحة، بني اإلضراب كأداة         . مصـاحلهم املهنية واالقتصادية املتصلة بالعمل     
 للمطالبة مبصاحلهم املهنية أو االقتصادية املتصلة بالعمل ومحايتها، وبني أشكال االحتجاج املنظم             متاحة للموظفني 

األخرى اليت تركز على الدفاع عن مصاحلهم يف جمال النظام السياسي، وهي أشكال يقرها دستورنا أيضاً كحقوق 
 .متنح للمواطنني

ر اإلضراب، وإنشاء مركز لقيادة عمليات اإلضراب،       وتشمل شروط ممارسة احلق يف اإلضراب اختاذ قرا        -٥٦٩
وإعالن اإلضراب، وحتديد مكان االجتماع لإلضراب، والبت فيما إذا كان اإلضراب سيتم عن طريق اجتماعات               

تلك هي الشروط العامة    . املوظفني، وحماولة التفاوض على اتفاق، ومحاية األشخاص واملمتلكات أثناء اإلضراب         
 .ضراب بأشكاله، ما مل ينص القانون على خالفهااليت تسري على اإل

وجيب على املوظفني املضربني أن يوفروا حداً أدىن من اخلدمة عندما يقومون مبهن معينة أو تقضي املصلحة  -٥٧٠
 .العامة بذلك لضمان سالمة السكان واملمتلكات والوفاء بااللتزامات الدولية اليت تعهد هبا بلدنا

 ما قد يترتب من آثار قانونية يف أي إضراب ينظم ويطبق مبراعاة أحكام القانون على                ولقـد مت حتديـد     -٥٧١
ولقد اسُتثنيت منها مسؤولية املوظفني من حيث االنضباط        . املوظفـني ومـنظمي اإلضـراب واملشـاركني فيه        

ويتمتع . ببومسؤوليتهم املالية بسبب مشاركتهم يف اإلضراب، كما استثنيت إمكانية فصل املوظفني لنفس الس            
املوظفـون املشـاركون يف اإلضراب حبقوقهم األساسية املتصلة بالعمل، باستثناء حقهم يف احلصول على معاش،             

 .وحيدد حقهم يف احلصول على البدالت وتأمينات العجز يف إطار تشريعات أخرى ذات صلة

ز لرب العمل أن يعيِّن أشخاصاً وإذا ُنظـم اإلضراب مبراعاة الشروط املنصوص عليها يف القانون، ال جيو            -٥٧٢
آخـرين لـيحلوا حمل املوظفني املضربني، قبل البت يف طلبات العاملني املضربني وقبل انتهاء اإلضراب بناء على                  

ونظراً إىل أن حق اإلضراب حق دستوري غري قابل للتصرف، ال جيوز ألي فرد أن . موافقة املضربني أو بقرار منهم
 . ذاك احلق حبرية، وُيْحظَر بصفة خاصة اللجوء إىل استخدام القوة ضدهممينع املوظفني من ممارسة

وجيوز أن تتدخل سلطة خمتصة من سلطات الدولة حلماية املصاحل احليوية للدولة ومنع ما قد يترتب على                  -٥٧٣
ضرراً ال ميكن اإلضراب من آثار قد هتدد احلياة، والصحة، وأمن املمتلكات مباشرة، أو قد تلحق ضرراً مباشراً أو 

 .تداركه

وهذا هو السبب الذي محل الدستور والقانون على حرمان املوظفني العاملني يف السلطات العامة، واجلنود  -٥٧٤
وقد تشمل العقوبات اليت ميكن فرضها عليهم يف حالة قيامهم . احملترفني، ورجال الشرطة من التمتع حبق اإلضراب

 .هم عن عملهمبتنظيم إضراب أو املشاركة فيه فصل
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 ٣الفقرة 

 ٦٥ اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ودخلت      ٦٦صادقت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية على       -٥٧٥
. ولقد أصبحت هذه االتفاقيات ملزمة اآلن يف احتاد دوليت صربيا واجلبل األسود           . اتفاقـية مـن بينها حيز النفاذ      

 .ال لاللتزامات املتعهد هبا يف إطار تلك االتفاقياتومجهورية اجلبل األسود ملزمة باالمتث

 ٩املادة 

معاش الشيخوخة، وبدل العجز، وبدل اإلعالة يف : توجد يف بلدنا الفئات التالية من التأمينات االجتماعية -٥٧٦
 .وبدالت اإلصابات امللحقة يف مكان العمل) بدل األسرة(حال وفاة املعيل 

 معاش الشيخوخة

 على  )٣٠/٩٦اجلريدة الرمسية، العدد    (م القانون اخلاص بالقواعد األساسية للبدالت وتأمينات العجز         تنص أحكا  -٥٧٧
حق الفرد املؤمن عليه الذي يستويف أيضاً الشروط املطلوب استيفاؤها من حيث بلوغ السن احملددة ومدة االشتراك 

 .ةيف صندوق تأمني املعاشات التقاعدية، يف احلصول على معاش الشيخوخ

 ٥٥أو  ) بالنسبة للرجال ( عاماً   ٦٠وحيـق للفرد أن حيصل على معاش الشيخوخة عندما يبلغ من العمر              -٥٧٨
 . عاماً يف صندوق تأمني املعاشات التقاعدية٢٠، ويكون قد اشترك ملدة ال تقل عن )بالنسبة للنساء(عاماً 

شأن املعايري الدنيا للضمان االجتماعي اليت ب) ١٩٥٢ (١٠٢ومت، عمالً باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -٥٧٩
 عاماً، إقرار احلق يف احلصول على       ٢٠تسري على املنخرطني يف صندوق تأمني املعاشات التقاعدية ملدة تقل عن            

، وبعد )بالنسبة للنساء ( عاماً   ٦٠أو  ) بالنسبة للرجال ( عاماً من العمر     ٦٥معـاش الشـيخوخة بعد بلوغ الفرد        
وأقر أيضاً أنه جيوز للمؤمن عليهم أن       .  عاماً يف صندوق تأمني املعاشات التقاعدية      ١٥ تقل عن    االشتراك ملدة ال  

بالنسبة ( عاماً   ٣٥أو  ) بالنسبة للرجال ( عاماً   ٤٠يطالـبوا مبعـاش الشيخوخة عندما يكونون قد اشتركوا ملدة           
 .من العمر عاماً ٥٠يف صندوق تأمني املعاشات التقاعدية ويكونون قد بلغوا ) للنساء

ويـتم حتديد مبلغ املعاش التقاعدي على أساس متوسط املرتب الشهري أو سلم تأمني الشخص املوظف                 -٥٨٠
 .خالل أي عشر سنوات يكون فيها حساب املستحقات يف صاحل الشخص املعين أنسب لـه

شات التقاعدية والعجز أما األساس املستند إليه حلساب االشتراك الذي ينبغي تسديده لصندوق تأمني املعا -٥٨١
هلـذه الفئة من األشخاص املؤمن عليهم، فهو املعاش الذي يتقاضونه أو أي إيرادات أخرى حيصلون عليها مقابل                  

 .العمل بقدرة حمدودة، وفقاً للشروط وباملبالغ املنصوص عليها يف القانون واالتفاق اجلماعي أو يف نظام التأمني

 يف املائة من متوسط املرتب ٥٠اشتراكات العمال الزراعيني املؤمن عليهم هو واألساس املعتمد عليه لدفع  -٥٨٢
 .الصايف يف اجلمهورية خالل الشهر الذي يدفع فيه االشتراك
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وحيسب أساس املعاش التقاعدي املدفوع للشخص املؤمن عليه العامل يف جمال األعمال التجارية اخلاصة               -٥٨٣
رمسية وامللفات املوجودة يف السجالت التجارية ذات الصلة، كأساس شهري          باالعتماد على البيانات ال   ) احلرف(

 أن  وال جيوز . وحيسب هذا املبلغ باالستناد إىل الدخل الذي تقتطع منه الضرائب ومبراعاة لوائح ضرائب الدخل             . للـتأمني 
األدىن من صايف املرتب يف يكون أساس مبلغ االشتراك احملدد هلذه الفئة من املؤمن عليهم أدىن ثالث مرات من احلد 

اجلمهورية عن األشهر اليت تسدد فيها اشتراكات التأمني، كما وال جيوز أن يكون أساس مبلغ االشتراك أكرب من                  
 . مرة١٥هذا املبلغ ب  

 معاش العجز

ن ففي احلاالت اليت يكو   . ختـتلف إىل حد ما شروط املطالبة باحلق يف معاش العجز، باختالف سبب اإلعاقة              -٥٨٤
فيها العجز قد حدث نتيجة إصابة يف مكان العمل أو مرض مهين، جيوز للمؤمن عليه أن يطالب باحلق يف معاش العجز                     

وإذا حدث العجز نتيجة اإلصابة خارج مكان العمل أو اإلصابة مبرض ما، فإن             . بغض النظر عن مدة دفع تأمني املعاش      
 . كان تأمني املعاش قد غطّى ثلث مدة سنوات عملهاملؤمن عليه ال يكتسب احلق يف معاش العجز إال إذا

وحلماية املؤمن عليهم الصغار يف السن الذين يصابون باإلعاقة بسبب إصابة خارج مكان العمل أو مبرض،  -٥٨٥
 .قبل بلوغهم سن الثالثني، فإن القانون حّسن إىل حد ما حقهم يف معاش العجز، من حيث مدة تغطية التأمني

ويف حالة العجز الذي . اش العجز وفقاً للمعاش األساسي وبنفس طريقة حساب معاش الشيخوخةوُيحسب مع -٥٨٦
 . يف املائة من املعاش األساسي٨٥حيدث نتيجة إصابة يف العمل أو مرض مهين، فإن معاش العجز يصل إىل نسبة 

لعجز يتحدد وفقاً وإذا حـدث العجـز نتيجة إصابة خارج مكان العمل أو اإلصابة مبرض، فإن معاش ا              -٥٨٧
جلنس الشخص املؤمن عليه وسنه وقت حدوث اإلعاقة، ومدة دفع تأمني املعاش والنسبة املئوية لتغطية التأمني فيما 

 يف املائة من ٨٥وقد يصل معاش العجز، مثل معاش الشيخوخة، إىل نسبة  . يتعلق بسنوات اخلدمة الالزمة للتقاعد    
 .املعاش األساسي كحد أقصى

 )معاش األسرة(د األسرة املعالني يف حالة الوفاة معاش أفرا

يف حالة وفاة الشخص املؤمن عليه، أي املستفيد من هذا احلق، جيوز ألفراد أسرته املطالبة حبق تلقي معاش  -٥٨٨
اجلريدة الرمسية (وينص قانون التقاعد وتأمني العجز . األسرة، يف حالة الوفاء بالشروط املنصوص عليها يف القانون        

على ما يسمى بشروط عامة الكتساب احلق يف معاش األسرة،          ) ٣٠/٩٦جلمهورية يوغوسالفيا الفيدرالية، العدد     
 .أي الشروط املتعلقة بالشخص املؤمن عليه املتوىف وباملستفيدين من تأمني املعاش وتأمني العجز

 واملتعلقة  ١٩٥٢ لعام   ١٠٢قم  ووفقـاً لاللـتزامات املنصوص عليها يف اتفاقية منظمة العمل الدولية، ر            -٥٨٩
دفع اشتراكات (باملعايري الدنيا للضمان االجتماعي، فإن مدة اخلدمة الدنيا للموظف املتوىف منصوص عليها كشرط 

يف صندوق التأمني لفترة ال تقل عن مخس سنوات، ودفع اشتراكات يف صندوق املعاشات لفترة ال تقل عن عشر                   
 ).عاش الشيخوخة أو العجزسنوات للوفاء بشروط املطالبة مب
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 :وأفراد األسرة الذين هلم احلق يف معاش األسرة مبوجب القانون هم -٥٩٠

الزوجة أو الزوج، األطفال املولودون يف إطار الزواج، واألطفال املولودون من عالقة خارجة عن  -
 والدان؛الزواج، بالتبّني، أو أطفال الزوج أو الزوجة، واألحفاد واإلخوة أو األخوات وال

أحـد الـزوجني السابقني، شريطة أن تكون احملكمة قد أصدرت لصاحله قراراً بإعالة الشخص          -
 .املتوىف له

وُيحسـب معاش األسرة بنفس طريقة حساب معاش الشيخوخة أو معاش العجز الذي يكون بإمكان املؤمن                 -٥٩١
 .عدد أفراد األسرة الذين جيوز هلم املطالبة هبذا احلقعليه املطالبة به قبل الوفاة، وبالنسبة املئوية احملسوبة وفقاً ل

 عالوة إصابات العمل

جيوز للشخص املؤمن عليه الذي يصاب جبروح خطرية بسبب العمل يف مكان العمل أو مبرض مهين ما، وإذا                   -٥٩٢
 .ق يف عالوة يف املائة، جيوز لـه املطالبة باحل٣٠كان الضرر الالحق بصحته يقدر بأنه عجز ال تقل نسبته عن 

ووفقـاً للقانون ، حيسب مبلغ العالوة املستحقة بسبب اإلصابة بأذى جسدي باالستناد إىل معدل صايف              -٥٩٣
للنسبة املئوية لألذى  .مرتبات املوظفني يف اجلمهورية للسنة السابقة لإلصابة ووفقاً 

قوق ذات الصلة هبذا التأمني تكتسب يف إن املبدأ القائم يف نظام املعاش التقاعدي وتأمني العجز هو أن احل -٥٩٤
ويف هذه  . ظـل شروط أفضل ومببالغ أكرب إذا حدث العجز بسبب إصابة يف مكان العمل أو إصابة مبرض مهين                 

احلالة، ُيمنح احلق يف معاش األسرة إىل أفراد األسرة بغض النظر عن مدة اشتراك الشخص املؤمن عليه املتوىف يف                   
 يف املائة إذا حدث العجز نتيجة إصابة يف   ٨٥ فإن معاش العجز قد يصل إىل نسبة         وكذلك،. صـندوق املعاشات  

 .مكان العمل أو إصابة مبرض مهين

ويستند نظام التقاعد وتأمني العجز يف اجلبل األسود إىل التضامن فيما بني األجيال، ويعين ذلك أن اجليل                  -٥٩٥
 .ة، اليت تدفع بدورها معاشات املتقاعدينالعامل يدفع اشتراكات يف صناديق املعاشات التقاعدي

 ١٠املادة 

 ٣ و٢ و١الفقرات 

ختضع محاية األسرة مبوجب القانون، يف مجهورية اجلبل األسود، لوالية وزارة العمل والشؤون االجتماعية  -٥٩٦
جتماعية ومحاية وقانون احلماية اال) ٧/٨٩، العدد اجلريدة الرمسية جلمهورية اجلبل األسود(وينظمها قانون األسرة  

وكذلك لألنظمة  ) ٤٧/٢٠٠١ و ١٦/٩٥ و ٤٨/٩٣، األعداد   اجلـريدة الرمسية جلمهورية اجلبل األسود     (الطفـل   
 ).التشريع اجلنائي وقانون العمل اخل(املتعلقة مبجاالت أخرى 
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طفال، والتبين، وينظم قانون األسرة اجلانب القانوين للزواج والعالقات األسرية، والعالقة بني الوالدين واأل -٥٩٧
والوصـاية، والنفقة، وعالقات امللكية، فيما بني أفراد األسرة، واملرافعات القضائية اخلاصة يف حاالت املنازعات               

 .املتعلقة بالعالقات الزوجية واألسرية، وكذلك األشكال احملددة للحماية االجتماعية والقانونية لألسرة

سرة هي احتاد مؤلف من والدين وأطفال وأقارب آخرين هلم حقوق           ووفقاً ألحكام هذا القانون، فإن األ      -٥٩٨
 .وعليهم واجبات جتاه بعضهم البعض

وتوفر الظروف املؤاتية لتربية األطفال تربية سليمة، من خالل تدابري احلماية االجتماعية، والرعاية الصحية  -٥٩٩
 وسياسة العمالة، وسياسة جباية الضرائب، وغريها       واحلماية القانونية، ونظام تربية األطفال، والتعليم، واإلعالم،      

 .من األنشطة اليت تسهم يف رعاية األسرة وأفرادها

ونظام الوصاية هو أحد أشكال هذه . وينص قانون األسرة على احلقوق اليت حتمي مصاحل األسرة وأفرادها -٦٠٠
تمتعون برعاية الوالدين، ولألطفال الذين     احلماية حيث يوفر محاية خاصة لألطفال دون السن القانونية الذين ال ي           

 .بلغوا السن القانونية ولكنهم رغم ذلك ال يستطيعون االعتماد على أنفسهم ومحاية حقوقهم ومصاحلهم

والتبين هو عملية يتم فيها إقامة عالقة بني الوالدين املتبنيني والطفل املتبىن هبدف توفري الظروف املعيشية                 -٦٠١
 .ه الظروف املعيشية لألطفال الذين يعيشون مع أسرهتمللطفل املتبىن تشب

كمـا أن االلتزام باإلعالة فيما بني الوالدين وغريهم من األقارب، وكذلك فيما بني الزوجني والعشرين                 -٦٠٢
حيث يتم حساب مبلغ اإلعالة باالستناد إىل حاجة الشخص         . خارج نطاق الزوجية هو تعبري عن تضامن األسرة       

 . أيضاً باالستناد إىل قدرة الشخص املعيل على تقدمي اإلعالةاملُعال ولكن

وتقوم عالقات امللكية يف األسرة على مبادئ املساواة واملعاملة باملثل والتضامن، وكذلك على مبدأ خدمة  -٦٠٣
 فإن األسرة وفيما يتعلق حبقوق اإلعالة وغريها من العالقات القانونية واملتعلقة بامللكية،    . املصـاحل الفضلى للطفل   

 .اليت ال تقوم على الزواج تعامل نفس معاملة األسرة اليت تقوم على الزواج

وال يكون الزواج قانونياً إذا دخل      . ويعـرف القانون الزواج بأنه احتاد بني رجل وامرأة مبوجب القانون           -٦٠٤
سجيل الزواج إذا كان أحد   وال جيوز ت  . أحـد الـزوجني عالقة الزواج حتت اإلكراه أو التهديد أو سوء التوجيه            

وجيوز للمحكمة، بصفة استثنائية، السماح لشخص غري بالغ بالزواج إذا كان . الـزوجني دون سن الثامنة عشرة   
 . يتجاوز سن السادسة عشرة

حاالت الطالق (واحملاكم املختصة ) مراكز العمل االجتماعي(وتوفر سلطات الرعاية االجتماعية املختصة   -٦٠٥
ومتول ميزانية اجلمهورية . احلماية لألسرة) قة وفقدان القدرة على العمل والتجريد من حقوق األبوية     وحاالت النف 

 .الدعم املقدم إىل األسر، وفقاً ألحكام القانون
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 ١١املادة 

 ١الفقرة 

ومن املقرر االضطالع . ال يوجـد برنامج وطين حول مسأليت التغذية والسكن يف مجهورية اجلبل األسود          -٦٠٦
 .األنشطة املتصلة هباتني املسألتني وفقاً لألحكام اليت تنظم محاية أضعف فئات السكانب

ويـنظم قانون الرعاية االجتماعية ورعاية الطفل احلقوق املتصلة باحلماية االجتماعية ومحاية الطفل، اليت            -٦٠٧
 .تستهدف ضمان محاية أضعف فئات السكان

امج الرعاية االجتماعية، احلق يف خمصصات مالية تقدم إىل األسرة،          وتشمل احلقوق املمنوحة مبوجب برن     -٦٠٨
واحلق يف اكتساب مؤهالت للعمل، واحلق يف اإلقامة يف مؤسسات الرعاية االجتماعية أو مع أسرة أخرى، واحلق                 

، يف احلصول على إعانة لرعاية ومساعدة شخص آخر، واحلق يف الرعاية الصحية، واحلق يف تلقي تكاليف الدفن                
 .واحلق يف احلصول على مصروفات الدعم املقدمة مرة واحدة

وتشمل احلقوق املمنوحة مبوجب برنامج محاية الطفل احلق يف إعانة الطفل، واحلق يف إعانة الطفل احلديث  -٦٠٩
الوالدة، واحلق يف احلصول على إعانة لسداد تكاليف تسلية الطفل، واحلق يف احلصول على إعانة لسداد تكاليف                 

 .مطاعم الطالب

 اخلصائص اليت تتسم هبا بعض احلقوق

املخصصـات املالـية املقدمة إىل األسرة إعانة تقدم إىل أشخاص معوزين أو إىل أسر معوزة، وتقدم بعد الوفاء                    -٦١٠
 : ومينح احلق يف احلصول على هذه اإلعانات إىل األسرة وأفراد األسرة شريطة ما يلي. بشروط ينص عليها القانون

أن يكونوا عاجزين عن العمل ومل يكون لديهم أقارب ملزمني مبوجب القانون بإعالتهم، أو كان  -
 لديهم أقارب غري قادرين عن إعالتهم؛

أن يكونوا قادرين على العمل بشرط أن يشمل ذلك اآلباء واألمهات ممن يعيلون أطفاالً قاصرين،  -
ون العمل وكسب العيش، وشريطة أن تكون       أو أطفـاالً بلغوا السن القانونية لكنهم ال يستطيع        

 عدم قدرهتم على العمل قد حدثت قبل سن الثامنة عشرة؛

أن يكونوا أشخاصاً حمرومني مؤقتاً من احلق يف اإلقامة يف مؤسسة رعاية األطفال احملرومني من                -
 من تاريخ رعاية الوالدين أو من احلق يف البقاء مع أسرة أخرى، وذلك ملدة أقصاها سنتان ابتداًء

 إلغاء التمتع هبذين احلقني؛

أن يكونـوا أطفـاالً أهنوا تعليمهم من مدارس تعليم األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة أو يف                 -
 صفوف من هذا النوع يف املدارس العادية؛

أن يكون األساس يف حساب هذه اإلعانة متوسط األجر الشهري يف مجهورية اجلبل األسود يف                -
 . وتعتمد النسبة املئوية لإلعانة على عدد أفراد األسرةالربع السابق،
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وباإلضافة إىل دخل األسرة كمعيار يف حتديث مبلغ اإلعانة املقدمة إىل األسرة يف إطار املخصصات املالية                -٦١١
ون أيضاً  وحيدد القان . املقدمـة هلـا، فإن هذا املبلغ يتأثر أيضاً بامللكية املنقولة وغري املنقولة لألسرة، إن وجدت               

 .بارامترات امللكية حبسب عدد أفراد األسرة

يـتم أوالً حتديـد ما إذا كان أّي من الفرد أو األسرة يفي مبعيار برنامج املخصصات املالية املقدمة إىل                     -٦١٢
 . األسرة، وبالتايل يتم حتديد مبلغ اإلعانات وفقاً ملتوسط املرتب بالنسبة للشهر السابق يف اجلبل األسود

وحيق لألشخاص واألسر ّممن يستوفون شروط احلصول على هذه اإلعانة مبوجب الربنامج وهلم دخل ما                -٦١٣
 . بالفعل، املطالبة بالفرق بني دخلهم ومبلغ اإلعانة، وحبسب عدد أفراد األسرة

. ري، مت األخذ باحلق التقدي    )٢٠٠١أكتوبر  /يف تشرين األول  (وبإدخـال التعديالت والتغيريات اجلديدة       -٦١٤
ومينح هذا احلق مبوجب اقتراح يقدمه      . ويعـين احلق التقديري منح احلق حىت يف حالة عدم استيفاء أحد الشروط            

. العامل االجتماعي بعد أن جيري جملس مركز الرعاية االجتماعية حتقيقاً يف احلالة ملدة زمنية حمددة، ميكن جتديدها
كما ميكن  . ائة من املبلغ املزمع، ويعتمد على عدد أفراد األسرة         يف امل  ٥٠ويصـل مبلغ اإلعانة املمنوحة إىل نسبة        

اسـتخدام احلق التقديري لرفض املطالبة أو احلرمان مؤقتاً من احلصول على اإلعانة، إذا ثبت أن لذلك ما يربره                   
 عملها مثالً إذا كان دخل األسرة كافياً هلا إلعالة نفسها بنفسها، دون أن يكون لديها سجل رمسي بذلك بسبب(

 ).يف السوق الرمادية

، ُمنح احلق يف احلصول على إعانة مبوجب برنامج املخصصات املالية املقدمة            ٢٠٠٢أغسـطس   /ويف آب  -٦١٥
 ومن بني هذا العدد، كان عدد املستفيدين من األطفال         .  فرداً ٢٧ ٩٦٠ أسرة مؤلفة من     ٩ ٨٤٣لألسـرة، إىل    

 ٧ ٥٧٤ عاماً،   ١٦د  املستفيدين الذين تتجاوز أعمارهم        طفـالً دون سن السادسة عشرة؛ وكان عد        ١٢ ٦٩٥
 . يورو٦٢١وتبلغ النفقات الشهرية قرابة .  رجال١٠ً ٦٣٣امرأة و

 : متنح إعانة الطفل مبوجب القانون إىل: إعانة الطفل -٦١٦

 إىل أول ثالثة أطفال يف األسرة اليت حتصل على هذه اإلعانة مبوجب برنامج املخصصات املالية املقدمة -
  يف املائة من احلد األدىن لألجر املعمول به يف مجهورية اجلبل األسود؛٣٠األسرة، وتصل إىل نسبة 

األطفـال الذيـن يعانون من منو بطيء وامللتحقني مبدارس خمصصة لألطفال من ذوي االحتياجات                -
ة أو عدد اخلاصـة أو بصـفوف خاصـة يف املدارس العادية، بغض النظر عن الظروف املالية لألسر             

  يف املائة من احلد األدىن لألجر املعمول به يف مجهورية اجلبل األسود؛٤٠أطفاهلا، وتصل إىل نسبة 

األطفال الذين يعانون من عجز جسدي أو عقلي غري القادرين على العمل والذين يعيشون دون                -
 يف املائة من ٥٠ مساعدة، بغض النظر عن الظروف املالية لألسرة وعدد أطفاهلا، وتصل إىل نسبة

 .احلد األدىن لألجر املعمول به يف مجهورية اجلبل األسود
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 ٧ طفالً أو نسبة     ١١ ٨٤٧ أسرة مؤلفة من     ٦ ٢٤٠ووفقاً لبيانات وزارة العمل والرعاية االجتماعية، كانت         -٦١٧
ويصل . لطفل هذه ، للحصول على إعانة ا    ٢٠٠٢أغسطس  /يف املائـة من اجملموع الكلي لعدد األطفال مؤّهلة، يف آب          

ومن بني العدد  املذكور، يبلغ عدد األطفال يف سن ما قبل            .  يورو ١٩٣ ٥٥٥املـبلغ املخصـص هلذه اإلعانات إىل        
 طفالً، وفيها يبلغ عدد األطفال امللتحقني باملدارس االبتدائية املستفيدين ٤ ٠٧٣الدراسـة املستفيدين من هذه اإلعانة         

 . طفال٦٤٣ًعدد األطفال امللتحقني باملدارس الثانوية املستفيدين منها  طفالً، وفيما يبلغ ٧ ١٥٧منها 

متنح إعانة مساعدة أشخاص آخرين إىل األشخاص الذين يعانون   : إعانة رعاية ومساعدة أشخاص آخرين     -٦١٨
 مـن إعاقـة طفيفة أو حادة أو خطرية يف منوهم العقلي، واألشخاص الذين يعانون من التوحد أو نقص التغذية،              

واألشخاص الذين يعانون من إعاقات متعددة، واملكفوفني، واألشخاص الذين يعانون من إعاقات خطرية والذين              
 . حيتاجون ملساعدة ورعاية الغري، بغض النظر عن دخل األسرة

ووفقاً لبيانات وزارة العمل  .  يف املائة من احلد األدىن لألجر      ٦٠ويصـل مـبلغ هـذه اإلعانة إىل نسبة           -٦١٩
ويف حالة مشول الشخص أيضاً     .  شخصاً مؤهالً للحصول على هذه اإلعانة      ٥ ١٤٧عاية االجتماعية، هناك    والـر 

.  يف املائة من احلد األدىن لألجر١٠٠بربنامج املخصصات املالية املقدمة إىل األسرة، فإن مبلغ اإلعانة يتحدد بنسبة 
 بلغ اإلمجايل املخصص هلذه اإلعانة إىل       شخصـاً مؤهـالً للحصـول على هذه اإلعانة، ويصل امل           ٩٧٦وهـناك   

 . يورو٢٠٣ ٨٠٧

يستهدف هذا احلق توفري املساعدة إىل األسر اليت تواجه وضعا خاصا بغض            : اإلعانة املقدمة مرة واحدة    -٦٢٠
الـنظر عمـا إذا كانـت قـد استفادت يف السابق أم ال من اإلعانة املقدمة ملرة واحدة مبوجب برنامج الرعاية                      

 .ويستند مبلغ اإلعانة إىل وضع األسرة واألموال املتاحة. ةاالجتماعي

 :مينح هذا احلق إىل: اإلقامة يف مؤسسات الرعاية االجتماعية أو مع أسرة أخرى -٦٢١

األطفال احملرمني من رعاية الوالدين، واألطفال الذين تأثر منوهم بسبب الظروف األسرية، واألطفال              -
 أو عقلية، واألطفال الذين يعانون من اضطرابات يف السلوك؛الذين يعانون من إعاقة جسدية 

املـتقاعدين وغريهم من كبار السن الذين ال يستطيعون العيش دون مساعدة، واملعوقني البالغني     -
املصـابني بدرجـات حادة من األمراض املزمنة، واألشخاص املرضى عقلياً الذين حيتاجون إىل              

 .مساعدة يومية

 شخص،  ٩٠٠قيمني يف خمتلف أنواع مؤسسات الرعاية يف مجهورية اجلبل األسود قرابة            ويـبلغ عدد امل    -٦٢٢
 . شخص٢٠٠ويبلغ عدد األشخاص الذين يعيشون مع أسر

وهذا يعين . ومت، يف مجهورية اجلبل األسود، التصدي ملسائل اإلسكان باالستناد إىل الوضع يف جمال العمل -٦٢٣
هذه املسألة مع الشركة اليت يعملون لديها؛ واألشخاص املتقاعدون يعاجلوهنا أن األشخاص الذين يعملون يعاجلون 

من خالل صندوق التقاعد اجلمهوري؛ واألشخاص الذين يتلقون الدعم من صندوق الرعاية االجتماعية يعاجلوهنا              
 .من خالل السلطات احلكومية احمللية حبسب وضعهم املايل
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يد من األشخاص يفقدون فرصة إجياد حلول ملشاكلهم املتعلقة         وبتطبـيق اخلصخصـة، أصبح عدد متزا       -٦٢٤
بالسكن من خالل الشركات اليت يعملون لديها ، مما أدى إىل ظهور حاجة ملحة لوضع خطة وطنية للسكن تعاجل 

 . هذه املسألة على مستوى اجلمهورية

 ٢الفقرة 

نشطة املتعلقة بالغذاء تتم من خالل برامج       فاأل. ال وجود يف مجهورية اجلبل األسود لربنامج وطين للغذاء         -٦٢٥
وقد حتسن مستوى معيشة األسر     . الرعاية االجتماعية، أي من خالل حتسني مستوى معيشة أضعف فئات السكان          
 .من خالل عدد من األنشطة املضطلع هبا يف جمال سياسات االستخدام والضرائب

 ١٢املادة 

 ١الفقرة 

ورية اجلبل األسود لكل فرد احلق يف الرعاية الصحية، وكذلك حق            من دستور مجه   ٥٧تكفـل املـادة      -٦٢٦
األطفـال والنساء احلوامل واملواطنني املسّنني يف رعاية صحية تقدم من اإليرادات العامة، شريطة عدم التمتع هبذا               

 .احلق يف إطار برنامج آخر

ويعرف . لك تدابري وأنشطة تنفيذهاحتّدد السياسة الوطنية للصحة أهداف النهوض بالرعاية الصحية، وكذ -٦٢٧
قانون الرعاية الصحية الرعاية الصحية بأهنا نشاط اجملتمع الشامل املنظم الرامي إىل محاية وحتسني الصحة، وكذلك 
الوقايـة من األمراض واإلصابات وغريها من االضطرابات الصحية، واحلد من انتشارها، والكشف املبكر عنها،               

ووفقاً لقانون الرعاية الصحية للتأمني الصحي والقوانني . ل املصابني هبا بصورة فورية وفعالةومعاجلتها وإعادة تأهي
الفرعية، فإن برنامج الرعاية الصحية عملية تّعرف املشاكل الصحية يف اجملتمع، وحتدد االحتياجات، وتكفل توفري               

ون واقعية وميكن بلوغها، وختطط للعمل    املـوارد لتلبـية هذه االحتياجات، وحتدد األهداف ذات األولية اليت تك           
وتستند سياسة الرعاية الصحية للجبل األسود إىل قانون الرعاية         . اإلداري الـذي يؤدي إىل بلوغ هذه األهداف       

الصحية والتأمني الصحي، والقرار املتعلق بإنشاء مؤسسات للرعاية الصحية احلكومية، والقوانني الفرعية األخرى             
 . طاق الرعاية الصحية مبزيد من التفاصيلاليت حتدد أنواع ون

 إىل وثيقتني صادرتني ٢٠٢٠وتستند سياسة الرعاية الصحية اليت رمستها مجهورية اجلبل األسود حىت العام  -٦٢٨
 ".الصحة للجميع يف القرن احلادي والعشرين"و" اإلعالن العاملي للرعاية الصحية"عن مجعية الصحة العاملية مها 

، إطاراً قانونياً وبرناجماً    ٢٠٢٠ياسـة الرعاية الصحية يف مجهورية اجلبل األسود حىت عام           وتتضـمن س   -٦٢٩
وأنشـطة ملموسـة أخرى ترمي إىل زيادة فعالية الرعاية الصحية وحتسني نوعيتها، وكذلك دمج نظام الرعاية                 

 . الصحية للجمهورية يف العملية األوروبية والعاملية لتنمية الرعاية الصحية

 ٢٠٢٠تعرف سياسة الرعاية الصحية يف مجهورية اجلبل األسود حىت عام : أهداف سياسة الرعاية الصحية -٦٣٠
 :مبادئها التوجيهية العامة على النحو التايل
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 زيادة متوسط العمر املتوقع عند الوالدة؛ - 

 حتسني نوعية احلياة من خالل الرعاية الصحية؛ - 

  الصحية؛احلد من الفروق يف تقدمي الرعاية - 

 التأمني من املخاطر املالية؛ - 

 تطوير الرعاية الصحية األولية؛ - 

 .وضع نظام للمعلومات - 

معدالت الوالدة، النمو الطبيعي للسكان، : وتتضـمن املؤشرات اإلجيابية للحالة الصحية للسكان ما يلي      -٦٣١
ملاضية وزيادة عدد الوفيات يف اجلبل األسود،       ونظراً للحد من عدد املواليد األحياء يف السنوات ا        . ومؤشر النشاط 

 إىل ٢٤٢من (، كما اخنفض مؤشر القدرة على البقاء )٥,٣ إىل   ٩,١٠من  (اخنفض مؤشر النمو الطبيعي للسكان      
 . أيضا١٩٩٩ًوتشري مجيع املؤشرات اإلجيابية إىل حدوث تغري يف هيكل العمر يف عام ). ١٦٣,٣

ونظراً )  بالنسبة للنساء  ٧٨,٧ بالنسبة للرجال و   ٧١,٥( سنة   ٧٥,١٦ إىل   وبارتفاع معدل العمر املتوقع    -٦٣٢
 يف املائة من املواطنني تقل أعمارهم ٢٨،٦ عاماً، ونسبة ٦٥ يف املائة من املواطنني تتجاوز أعمارهم ٨,٣ألن نسبة 

 يف اجلبل   ومع ذلك، ال يزال السكان    . ، لوحظ لدى سكان مجهورية اجلبل األسود نزعة إىل الشيخوخة         ١٩عـن   
 .  عاما٣٠األسود يعتربون صغاراً يف السن نسبياً، ألن متوسط األعمار ال يتجاوز إال بقليل 

وقد ُسّجلت يف الفترة املشار     . وتشـمل املؤشرات السلبية معدل وفيات الرضع ومعدل الوفيات اإلمجايل          -٦٣٣
ويف معدل  ) ١٩٩٩ يف عام    ١١٨ إىل   ١٩٩١ يف عام    ١٠٧من  (إليها زيادة يف عدد األطفال الذين يولدون مّيتني         

 ).١٩٩٩ يف املائة يف عام ١٣,٤(وفيات الرضع 

 ١اجلدول 

 مؤشرات أساسية حول السكان يف مجهورية اجلبل األسود للفترة
 ١٩٩٩ و١٩٩١بني عامي 

١٩٩١ ٢٠٠٠ 

 العدد املعدل العدد املعدل

 
 املؤشر

 املواليد األحياء ٩ ٦٠٦ ١٥,٥٠ ٨ ٨٠٧ ١٣,٥

 جمموع الوفيات ٣ ٩٧٠ ٦,٤٠ ٥ ٣٩٣ ٨,٢
 وفيات الرضع ١٠٧ ١١,١٤ ١١٨ ١٣,٤
 النمو الطبيعي ٥ ٦٣٦ ٩,١٠ ٣ ٤١٤ ٥,٣

 مؤشر القدرة على البقاء ٣ ٩/٩٧٠ ٦٠٦ ٢٤٢ ٥ ٨/٣٩٣ ٨٠٧ ١٦٣,٣
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تصادي إن معدل الوفيات عند الوالدة، بوصفه مؤشراً حساساً للغاية ملستوى املعيشة العام للسكان والنشاط االق               -٦٣٤
 يف ١٤" (٢٠٠٠الصحة للجميع حبلول عام     "للمجـتمع وخدمات الرعاية الصحية، أدىن من املعدل الذي يتوّخاه برنامج            

وبلغ املعدل  ).  يف املائة  ١٣(ويكاد يكون نفس املعدل الذي حدده برنامج محاية صحة املواطنني يف اجلبل األسود              ) املائـة 
ومعادلة للنسب  )  يف املائة  ٦,٤ (١٩٩١ وهي نسبة أعلى من نسبة عام        ١٩٩٩عام   يف املائة يف     ٨,٢العام للوفيات نسبة    

 عاماً  ٧٠,٧٤ عاماً بالنسبة للرجال و    ٦٤,٤٣( عاماً   ٦٧,٤٤ويبلغ متوسط العمر املتوقع     . املسـجلة يف السنوات املاضية    
تليها الفئة العمرية اليت    )  يف املائة  ٨١,٨١( عاماً   ٦٥وحتدث معظم الوفيات يف الفئة العمرية اليت تتجاوز         ). بالنسبة للنساء 

 ). يف املائة٥,٦٤( عاماً ٤٤ و٢٥والفئة العمرية اليت تتراوح بني )  يف املائة٨,٢١( عاماً ٦٥ و٤٤تتراوح بني 

، كان معظم حاالت الوفيات يف مجهورية اجلبل        MKB-10وفـيما يتعلق مبجموعة األمراض املدرجة يف القائمة          -٦٣٥
 .٢ نتيجة اإلصابة باألمراض املدرجة يف اجلدول ١٩٩٠األسود يف عام 

تواصـل يف إقلـيم مجهورية اجلبل األسود تنفيذ برنامج التحصني اإلجباري لألشخاص من فئات عمرية       -٦٣٦
، سجلت معظم البلديات تغطية ُمرضية يف جمال        ١٩٩٩ففي عام   . معينة، وحقق هذا الربنامج تغطية جيدة نسبياً      

 ). يف املائة٩٥أكثر من (التحصني 

 ٢اجلدول 

  حسب فئات األمراض١٩٩٩د يف عام الوفيات يف مجهورية اجلبل األسو

 الرقم فئات األمراض العدد النسبة املئوية

 ١ IX )١٩٩-١٠٠(اإلصابة بأمراض األوعية الدموية  ٢ ٤٣٨ ٤٥,٢١

 ٢ C00-D48( II(األورام  ١ ٠٩٧ ٢٠,٣٤

نها املختربات وشاشات الكشف عن     ظهـور أعراض وعالمات تكشف ع      ٨٢٠ ١٥,٢٠
 )R00-R99(األمراض 

XIV II ٣ 

 ٤ S00-T98( XIX(اإلصابة جبروح أو التسمم وآثار العوامل اخلارجية  ٣٠٤ ٥,٦٤

 ٥ J00-J99( X(اإلصابة بأمراض يف اجلهاز التنفسي  ١٨٣ ٣,٣٩

 جمموع الوفيات  ٥ ٣٩٣ ١٠٠,٠٠

لالجئني واملشردين دولياً إىل مجهورية اجلبل األسود، مما أدى إىل          وأّدت احلرب إىل وفود عدد كبري من ا        -٦٣٧
 أشخاص من املصابني بأمراض معدية يف اجلبل        ١٠ ١٠٧، أُفيد بوجود    ١٩٩٩ففي عام   . انتشار األمراض املعدية  

 ساكن ويساوي معدل ما ُسجل يف فترة        ١٠٠ ٠٠٠يف املائة لكل    ٠,٣١األسـود، وذلـك يشكل نسبة قدرها        
 .العشر املاضيةالسنوات 

وإذا مـا مت حتليل هذه األمراض حبسب فئات األمراض املعدية، فإنه يتبني أن معظمها يندرج يف جمموعة                   -٦٣٨
 يف  ٣٦,١٧نسبة  (واألمراض املعوية املعدية    )  يف املائة  ٤١,٦نسبة  (األمـراض املعدية اليت تصيب اجلهاز التنفسي        

وكانت معظم اإلصابات املبلغ عنها يف عام       ).  يف املائة  ١٩,٤٨ نسبة(وأمـراض الطفيليات والفطريات     ) املائـة 
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)  يف املائة٨,٦(واجلرب )  يف املائة٢٣,٩٤(وااللتهابات املعوية احلادة )  يف املائة٢٨,٥٤( تتعلق باجلدري ١٩٩٩
 ). يف املائة٨,٤٠(واإلصابة بتفشي القمل )  يف املائة٨,٣نسبة (والنكاف 

، ٢٠٠٠ وحىت عام    ١٩٨٩ حالة إصابة بفريوس نقص املناعة البشري، منذ عام          ومنذ أن مت تسجيل أول     -٦٣٩
 حاالت جديدة ومل يبلغ عن إصابة أي شخص بفريوس نقص املناعة البشري، يف عام               ٧( إصابة   ٢٩كانت هناك   

وأصيب ) ٢٠٠٠شخص واحد يف عام     ( شخصاً   ١٦ومن بني العدد اإلمجايل لإلصابات املسجلة، تويف        ). ٢٠٠٠
 .صاً بفريوس نقص املناعة البشري،  شخ١٤

، أُبلغ عن   ١٩٩٩ففي عام   . وفـيما يتعلق بالطب االجتماعي، كان مرض السل أكثر األمراض انتشاراً           -٦٤٠
 . ساكنة١٠٠ ٠٠٠ شخصاً لكل ٢٢ شخصاً بالسل، حيث بلغ معدل الوفيات ١٤٤إصابة 

وتؤثر العوامل  . لى احلالة الصحية للسكان   والبيـئة هي أهم عامل يؤثر بصورة مباشرة أو غري مباشرة ع            -٦٤١
وجيري باستمرار رصد أثر البيئة     . عليها بدرجة أقل  ) خدمات الرعاية الصحية واالقتصاد والثقافة، اخل     (األخـرى   

 .على الظروف الصحية للسكان، وذلك من خالل مراقبة مياه الشرب واملواد الغذائية واملواد األخرى ذات الصلة

 اية الصحية وقدراهتاشبكة مؤسسات الرع

 مستشفيات ٧ عيادة خارجية، و١٨تتألف شبكة مؤسسات الرعاية الصحية يف مجهورية اجلبل األسود من  -٦٤٢
 مستشفيات متخصصة ومن مركز إكلينيكي تابع للجبل األسود يف بودغوريتسا، ومعهد الصحة التابع              ٣عامة، و 

إيغالو " سيمو ميلوسيفيتش " يف اجلبل األسود، ومعهد الدكتور       للجبل األسود، واملؤسسة العامة للمواد الصيدالنية     
 .وعيادات اجلراحة اخلاصة

 ساكن، باالستناد إىل اللوائح     ١ ٠٠٠ أسّرة لكل    ٤ بنسبة   ٢٠٢٠ومت ختطـيط طاقة املستشفيات لعام        -٦٤٣
 .القانونية املتعلقة بطاقة املستشفيات يف مجهورية اجلبل األسود

الطلب، واألخذ بطرق جديدة للتشخيص، واحلصول على مجيع املعّدات الطبية          وبعـد تأسـيس كلـية        -٦٤٤
احلديثة، ظهرت حاجة إىل تغيري هيكل طاقة املستشفيات املتخصصة ورفع مستوى التخصصات فيها نظراً حلصول    

ك وأدى ذل . بعض املستشفيات على عاملني أكثر ختصصاً بفضل كلية الطب اليت توفر البحث العلمي والتدريب             
 .إىل ختفيض عدد األشخاص الذين يتّحولون إىل خارج مجهورية اجلبل األسود لتلقي العالج

 املوظفون الطبيون

يسـتهدف برنامج تطوير املوظفني الصحيني زيادة عدد العاملني الصحيني يف اهليكل العام للموظفني يف                -٦٤٥
ناهج كلية الطب والربامج التعليمية األخرى لكي       قطاع الرعاية الصحية، وإعادة تأهيل املوظفني الصحيني وفقاً مل        

 .يستطيعوا العمل يف جمال الرعاية الصحية األولية
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 ٣اجلدول 

 ٢٠٠٢عدد وهيكل العاملني واملساعدين الصحيني يف مجهورية اجبل األسود يف عام 

 املوظفون الصحيون العدد

 اجملموع الكلي لألطباء ١ ٠٣٣

 العاملون الصحيون ٨٨

 اء األسنانأطب ٢٨٥

 الصيادلة ١٤٨

عمال صّحيون آخرون من َمحلة شهادات التعليم الثانوي والشهادات اليت           ٣ ٦٤٣
   يتم احلصول عليها بعد سنتني من التعليم ما بعد الثانوي

 اجملموع  ٥ ١٩٧

هو حصول إن أهـم معامل رصد خدمات الرعاية الصحية والشرط األساسي لتحسني الظروف الصحية للسكان    -٦٤٦
 :وفيما يلي اإلحصاءات عن التغطية اليت يقدمها العمال الصّحيون. السكان على رعاية صحية يقدمها عاملون صّحيون

  من األشخاص لكل طبيب؛٦٣٢,٦طبيب لكل  - 

  من األشخاص؛١ ١٦٢,٨طبيب للرعاية الصحية األولية لكل  - 

 شخاص؛ من األ٢ ٢٦٩,٢طبيب للرعاية الصحية الثانوية لكل  - 

  من األشخاص؛٣ ٥٧١,٢طبيب للرعاية الصحية املتخصصة وشبه املتخصصة لكل  - 

  من األشخاص؛٢ ٢٩٣,١صيديل لكل  - 

 . من األشخاص١٨١,٢عامل صحي حيمل شهادة التعليم الثانوي وما بعده لكل  - 

ويتبني . م السكان وعدد األّسرة   ويتم مراجعة عدد العاملني الطبيني وفقاً للمعايري املعمول هبا املتعلقة حبج           -٦٤٧
مـن هـذا االسـتعراض أن عدد العاملني الطبيني مل يزدد بازدياد عدد السكان أو األّسرة ألنه اتضح أن طاقة                     

 .املستشفيات ونطاق اخلدمات ال يفيان باملعيار املتوخى

يق أساليب حديثة يف الطب ونظـراً ملـا حدث يف السنوات األخرية من زيادة كبرية يف التركيز على رصد وتطب         -٦٤٨
والتكنولوجـيا من خالل تزويد املستشفيات باملعدات احلديثة، وتطوير نظم املعلومات وتدريب العاملني الصحيني، ارُتئي               
أن مـن الضـروري الشـروع يف إحداث تغيريات وإدخال تعديالت على مجيع اللوائح اليت تنظم أنشطة قطاع الرعاية                    

ويبلغ جمموع عدد العاملني يف     . عم مسألة عدد العاملني الصحيني يف األنظمة ذات الصلة        وسيؤدي ذلك إىل د   . الصـحية 
.  من العاملني غري الطبيني    ٢ ١٢٦ من العاملني الطبيني و    ٥ ٥٧٠ عامالً، منهم    ٧ ٦٩٦قطـاع الرعاية الصحية، حالياً،      

 .٢٠٠١وبدأ معهد الصحة عمله فيما يتعلق هبذه املهمة، يف عام 
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، العمل بشأن صياغة لوائح تتناول خدمات وعمال الرعاية الصحية        ٢٠٠٢يف الربع األول من عام      وأُجنز   -٦٤٩
 إجناز جزء من اللوائح املتصلة بالرعاية الصحية من الدرجتني الثانية           ٢٠٠٢يونيه  /ومت يف هناية حزيران   . األولـية 
 .والثالثة

 )أ(٢الفقرة 

فيات األطفال هي البيانات املتوفرة يف البيانات العامة املتعلقة         إن البيانات الوحيدة املتاحة بشأن معدل و       -٦٥٠
 : واليت تفيد مبا يلي٢٠٠١باإلحصاءات األساسية لعام 

 ؛)٢٠٠٠ يف املائة يف عام ١٣,٩( يف املائة ١٣,٣نسبة املواليد بصفة عامة هي  - 

 ؛)٢٠٠٠نفس النسبة يف عام ( يف املائة ٨,٢نسبة الوفيات بصفة عامة هي  - 

 ؛)٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٥,٧( يف املائة ٥,١نسبة النمو الطبيعي للسكان هي  - 

 ؛)٢٠٠٠ يف املائة يف عام ١٠,٩( يف املائة ١٢,٩نسبة وفيات الرضع هي  - 

 ).٢٠٠٠ يف عام ١٦٩,٩ (١٦٢,٤مؤشر القدرة على البقاء هو  - 

فيات، لكي تستفيد منها اإلدارة اجلمهورية      أعـدت إدارة اإلحصاءات الفدرالية البيانات عن أسباب الو         -٦٥١
ومل . وُتقدَّر البيانات حبسب العمر واجلنس وأسباب الوفاة وحبسب البلديات، واملدن، والقرى اخل . لإلحصـاءات 

 فيما يتعلق سواء جبمهورية يوغوسالفيا االحتادية أو باجلمهوريتني         ٢٠٠١يـتم إعـداد مـثل هذه البيانات لعام          
 .اجلبل األسود، لذلك ال ميكننا أن نفي باملتطلبات هبذا اخلصوصاألخريني صربيا و

 :وفيما يلي االستنتاجات اليت ميكن اخللوص إليها باالستناد إىل البيانات املتاحة -٦٥٢

 :حالة، فيما يلي أعداد ونسب وفيات األطفال حبسب العمر) ٥ ٤١٢(من بني العدد الكلي للوفيات  )أ( 

 يف ٢,٧٨( يف املائة   ٢,٤ حالة أو نسبة     ١٣٠ عاماً، بلغت الوفيات     ١٤صفر إىل   يف الفـئة العمرية من       -
 ؛) يف املائة من اإلناث١,٩٩املائة من الذكور و

 ٠,٥٤( يف املائة ٠,٤١ حالة، أو نسبة ٢٢ عاماً بلغت الوفيات ١٩ إىل ١٥يف الفئة العمرية من  -
 ؛) يف املائة من اإلناث٠,٢٧يف املائة من الذكور و

 يف  ٣,٣٢( يف املائة    ٢,٨١ حالة أو نسبة     ١٥٢ عاماً، بلغت الوفيات     ١٩ الفئة العمرية من صفر إىل       يف -
 ). يف املائة من اإلناث٢,٢٦املائة من الذكور و

 :أما فيما يتعلق هبيكل الوفيات، فقد بلغ عدد وفيات األطفال حبسب نوع اإلصابة، ما يلي )ب( 

 يف ٠,٠٠ يف املائة من الذكور ونسبة ١,١٤نسبة ( املائة  يف٠,٦٨ وفيات أو نسبة ٦السرطان،  -
 ؛)املائة من اإلناث
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 ٠,٦٠ يف املائة من الذكور و٠,٣٥( يف املائة ٠,٤٨ حالة أو نسبة ١٤أمراض األوعية الدموية،  -
 ؛)يف املائة من اإلناث

  حالة وفاة؛١٢فترة ما قبل الوالدة،  -

  حالة وفاة؛١٢، التشوهات وحاالت الشذوذ عند الوالدة -

 حالة وفاة، أو    ١٤األعـراض والعالمات اليت تكشف عنها الفحوصات اإلكلينيكية واملختربية،           -
 ؛) يف املائة من اإلناث١,٦٨ يف املائة من الذكور و٢,٤٨( يف املائة ٢,٠٦نسبة 

لذكور  يف املائة من ا   ٢٧,٢٧( يف املائة    ١١,١١ حاالت وفاة أو نسبة      ٣أمراض اجلهاز العصيب،     -
 ؛) يف املائة من اإلناث٠,٠٠و

 يف  ١,١٥ يف املائة من الذكور و     ٠,٧٦( يف املائة    ٠,٩١أمراض اجلهاز التنفسي، حالتان وفاة أو نسبة         -
 ؛)املائة من اإلناث

 يف ٠,٠٠ يف املائة من الذكور و٢٥( يف املائة ١٦,٦٧األمراض املُعدية والطفيلية، حالتان وفاة أو نسبة         -
 ؛)اإلناثاملائة من 

 يف  ١,٧٠( يف املائة    ١,٦٣ حاالت وفاة أو نسبة      ٤اجلروح وحاالت التسمم وآثار العوامل اخلارجية،        -
 ؛) يف املائة من اإلناث١,٤٠املائة من الذكور و

 .توىف طفل بسبب اإلصابة مبرض اجلهاز اهلضمي وبأمراض الغدد الصماء -

 ٢٤-١٥ حالة، تنتمي إىل الفئة العمرية       ٢٢اماً، وعددها    ع ١٩-١٥إن حاالت الوفاة يف الفئة العمرية        -٦٥٣
 هو مرض األوعية الدموية وسبب      ٥١ شخصاً من أصل     ١١وملا كان سبب وفاة     .  حالة وفاة  ٥٩عاماً، اليت تعّد    

 شخصاً ٢٩ شخصاً آخر هو بسبب أعراض أو عالمات وتشخيصات مرضية وإكلينيكية وخمتربية، ووفاة ١١وفاة 
روح أو تسمم أو غري ذلك من اآلثار املترتبة عن عوامل خارجية، فيمكن للمرء أن يستنتج أن                 بسبب اإلصابة جب  

 حالة هو أحد األمراض ٢٢ عاماً حيث كان سبب الوفيات البالغة ١٩-١٥معظم الوفيات كانت يف الفئة العمرية 
 .الثالثة املشار إليها أعاله

إىل ) ٢٠٠٠نامج الرعاية الصحية يف مجهورية اجلبل األسود لعام         بر (٢٠٠٠وأشـارت التنبؤات الدميغرافية لعام       -٦٥٤
وميكن للمرء أن جيري تقديراً يقابل معدالت .  عاما١٨ً طفل يف الفئة العمرية اليت تتراوح بني صفر و    ١٨٨ ٠٠٠وجـود   

 .الوفيات جلميع السكان من الفئة العمرية هذه، حسب كل مرض من األمراض املذكورة

 يف اجلبل األسود تقدمي الرعاية الصحية إىل الرضع واألطفال ٢٠٠١مج الرعاية الصحية لعام ويتضمن برنا -٦٥٥
ويستند تعريف أهداف هذا اجلزء من الربنامج إىل    . مـا قـبل مرحلة التعليم كشكل من أشكال احلماية الصحية          

، وفقاً ملؤشرات خمطط هلا "شرين هدفاً للقرن احلادي والع٢١"استراتيجية منظمة الصحة العاملية املنصوص عليها يف 
 أطفال من الفئة العمرية اليت ٦٤ ٥٠٩ويتضمن هذا الربنامج . لقياس التقدم وفقاً ألهداف حمددة يف برنامج التنفيذ

 .٢٠٠١يف اجلبل األسود يف عام )  يف املائة من جمموع السكان٩,٧٤نسبة ( سنوات ٧تتراوح بني صفر و
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 األهداف األساسية للربنامج

 ١ ٠٠٠ حالة وفاة لكل ١٣هتدف خطة اجلبل األسود إىل خفض معدل وفيات الرضع إىل نسبة تقل عن    -٦٥٦
عدد (وكانـت املؤشرات املستخدمة لتقييم التقدم حنو بلوغ هذا اهلدف هو قياس معدل وفيات الرضع    . رضـيع 

 يوماً من احلياة، ٢٨ء فترة عدد وفيات الرضع أثنا(، وعدد وفيات املواليد ) مولود حي١ ٠٠٠وفيات الرضع لكل 
عدد وفيات الرضع يف الفترة اليت تلي اليوم        (، وقياس معدل وفيات املواليد بعد الوالدة        ) مولود حي  ١ ٠٠٠لكل  

، وكذلك جمموع معدل    ) مولود حي  ١ ٠٠٠التاسـع والعشرين من حياة الطفل وحىت عيد ميالده األول، لكل            
 .الوفيات لدى الرضع

وكان املؤشر  .  يف املائة  ١٠خلطة أيضاً خفض عدد املواليد بوزن ناقص إىل نسبة تقل عن            وتسـتهدف هـذه ا     -٦٥٧
 . غرام٢ ٥٠٠املستخدم لرصد التقدم احملرز لبلوغ هذا اهلدف هو النسبة املئوية للمواليد األحياء الذي يقل وزهنم عن 

تشجيع املرأة على إرضاع الطفل،     ومتثل هدف آخر يف مواصلة برنامج العناية بالرضيع، الذي يهدف إىل             -٦٥٨
وحتقيقاً هلذا الغرض، وافقت املستشفيات، اليت مل تكن قد نفذت هذا           . وتثقيفها بأمهية الغذاء الصحي لنمو الطفل     

 .٢٠٠١الربنامج، على التعهد باألخذ به وتطبيقه على أساس إجباري خالل عام 

بنسبة (الوفيات يف صفوف األطفال دون سن اخلامسة        ومتثلـت األهداف األخرى للربنامج يف ختفيض معدالت          -٦٥٩
، واحلد من الوفيات الناجتة عن أمراض اجلهاز التنفسي إىل الثلث، واحلد من             ) يف املائـة باملقارنة مع املعدالت السابقة       ١٥

 . يف املائة٢٥ يف املائة، وختفيض نسبة إصابة األطفال باإلسهال إىل ٥٠الوفيات نتيجة اإلسهال إىل نسبة 

وبالنسـبة لتلقيح األطفال، فإن برنامج التلقيح اإللزامي ضد األمراض املُعدية، ينص على ضرورة تغطية نسبة                 -٦٦٠
 يف املائة من الرضع يف مجيع أحناء مجهورية اجلبل          ٩٠ يف املائـة من الرضع من املناطق الريفية وما ال يقل عن نسبة               ٩٥

، والقضاء على نسبة    ٢٠٠١امج يف القضاء على شلل األطفال حبلول عام         ويتمثل اهلدف الشامل من هذا الربن     . األسود
 . يف املائة من حاالت الوفيات نتيجة اإلصابة هبا٩٥ يف املائة من املصابني باحلصبة، والقضاء على نسبة ٩٠

 صفوف وتتمثل األهداف األخرى للربنامج يف احلد من تواتر اإلصابة بأمراض التنفس احلادة واإلسهال يف -٦٦١
اليود والفيتامني ألف   (األطفال دون سن اخلامسة، ومكافحة األمراض النامجة عن النقص يف املعادن والفيتامينات             

 ).ودال واحلديد

وكجـزء من الرعاية الصحية لألسنان املقدمة إىل السكان، ينص الربنامج على ضرورة احلد من تسوس                 -٦٦٢
 يف املائة ٥٠ يف املائة من األطفال يف سن الثالثة و٧٠مة أسنان نسبة األسنان يف صفوف األطفال واحلفاظ على سال

 .من األطفال يف سن السادسة

ويستهدف الربنامج ضمان مواصلة رصد منو وتطور هذه الفئة من السكان من خالل رسم خطوط بيانية                 -٦٦٣
 بالقيام بصورة منتظمة    وسيسمح ذلك للعاملني يف الرعاية الصحية واألمهات      . تـندرج كعنصر يف سجل الصحة     

 .برصد منو والطفل ومنائه
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وأخرياً، يستهدف الربنامج رصد تنمية األطفال املعرضني للخطر واألطفال املعوقني من خالل تنظيم ونشر  -٦٦٤
شـبكة ملراكـز االستشـارة، تكفل الرعاية الصحية لألطفال الذين يعيشون يف أوضاع صعبة وتعمل على إزالة                  

 . اليت تؤدي إىل ظهور مثل هذه احلاالتاألسباب الرئيسية

 التدابري املتخذة لتحقيق هذه األهداف

إن الـتدبري األساسي املتخذ لتحقيق هذه األهداف هو التثقيف الصحي الذي يتضمن تثقيف الوالدين واألطفال                 -٦٦٥
وقد مت تنفيذ هذه    . ار يف السن  والعاملني تثقيفاً يتم بصورة منظمة ومنتظمة يف معاهد التثقيف حلماية وحتسني صحة الصغ            

 .التدابري يف املرتل ويف مؤسسات الرعاية الصحية ويف مؤسسات ما قبل املدرسة ويف أماكن أخرى

والقيام، مىت أمكن، برصد معدالت وفيات الرضع من خالل إجراء حتليل مهين لكل حالة على انفراد وما  -٦٦٦
وهناك أيضاً تدبري هام آخر يتمثل يف إجراء الفحوصات         . رييتعلق هبا من استنتاجات الطب الشرعي، أمر ضرو       

بصورة منتظمة، هبدف رصد منو الطفل وتطوره وتغذيته وأحواله الصحية وكذلك التشخيص املبكر لالضطرابات              
الصـحية عـند الوالدة، ويف األشهر الثالث والسادس والتاسع والثاين عشر بعد الوالدة، وكذلك يف سّن الثانية                  

 يف املائة من األطفال عند الوالدة واألطفال الرضع،         ٩٨وتغطي الفحوصات املنتظمة نسبة     . ة والسادسة والـرابع 
 ٩٨ يف املائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني عامني وأربعة أعوام، وكذلك ما ال يقل عن نسبة ٩٢ونسبة 

 .يف املائة من األطفال يف عمر ما قبل املدرسة

األطفال بصورة دورية، وذلك على األقل ثالث مرات خالل السنة األوىل من احلياة ومرة يف         وعملـيات فحص     -٦٦٧
السـنتني الثالـثة واخلامسة، هبدف رصد منوهم وتطورهم، وكذلك التمعن يف مستوى اإلصحاح الذي يتبني من خالل                  

طار التطعيم اإلجباري، كجزء من     وينبغي التطعيم وفقاً لربنامج حمدد يف إ      . الفحوصـات املنـتظمة وغريها، أمر ضروري      
 .عملية إجراء الفحوصات بصورة منتظمة

بيلة الفنيل كوتون واضطراب الغدة     (ومن الضروري فحص مجيع األطفال لكشف االضطرابات األيضية          -٦٦٨
 اخللع الوركي اخلَلقي، والفحص السريري بعد املولد      : يف األيـام األربعـة واخلمسة اليت تلي الوالدة        ) الدرقـية 

والفحص فوق الصويت، ما بني سن شهرين وثالثة أشهر؛ وفقر الدم يف الشهر السادس؛ واالضطرابات يف السمع                 
والبصر خالل العام األول وقبل سن الدراسة؛ واالضطرابات يف النطق وإخراج األصوات، والعرض على أخصائي               

 .  سنوات٥ أو ٤النطق للفحص لدى بلوغ سن 

تدابري املتخذة اضطرابات احلالة الصحية عن طريق إجراءات عالجية وتأهيلية تتخذ           ويـتعني أن تعاِلج ال     -٦٦٩
وينبغي إجراء تصنيف لألطفال حسب اإلعاقات يف النمو العقلي         . مباشـرة بعـد اكتشـافها، مع رصد اآلثار        
 . واجلسدي ملنع وقوع مضاعفات وآثار خطرية

. يق تنفيذ إجراءات وقائية عصرية بشكل منظم      وميكـن حتسـني صحة الفم واألسنان ومحايتها عن طر          -٦٧٠
 يف املائة   ٧٥ففي جمال الرعاية اخلاصة باألسنان، يتلقى       . وختضع األسنان لفحص شامل منتظم كل ثالث سنوات       

 .  يف املائة من احلاالت على األقل٤٠من السكان فحوصا شاملة منتظمة، تقتضي احلاجة إىل تنظيف يف 
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لة حمددة اهلدف مطلوبة قبل إحلاق األطفال مبؤسسات ما قبل املدرسة، ومبخيمات والفحوص الطبية الشام -٦٧١
ويتعني إجراء كشف   . الشباب، مبا يف ذلك الفحص البكتريولوجي الشامل وإصدار شهادة على أخذ التطعيمات           

 .على احلالة الصحية العامة لألطفال يف مؤسسات ما قبل املدرسة أربع مرات يف السنة

 مـن االضـطالع بعملية إشراف على احلالة الصحية وعلى النظافة يف مجيع مؤسسات ما قبل                 وال بـد   -٦٧٢
وتساعد زيارات املمرضات إىل البيوت على حتقيق األهداف الصحية،         . املدرسة، مرة واحدة يف الشهر على األقل      

لبيوت واألخصائيون يف   املعاجلة يف ا  (شـأهنا يف ذلـك شأن تطوير مجيع أشكال البدائل عن العالج يف املستشفى               
 ).خمتلف األمراض والنشاط االستشاري

وتقّدم الرعاية الصحية هلذه الفئة العمرية من سكان اجلبل األسود أيضا يف فروع العالج اخلارجية حلماية               -٦٧٣
الرضـع وصـغار السن من األطفال يف العيادات، وكذلك يف األجنحة اخلاصة باألطفال يف املستشفيات العامة                 

 .اكز الرعاية السريرية السبعة للجبل األسود يف بودغوريتساومر

 )ب(٢الفقرة 

. تقـع مجيع املرافق الصناعية الكربى يف اجلبل األسود بالقرب من املناطق احلضرية ويف ذلك هتديد للبيئة                 -٦٧٤
نتاج اجلعة، والزجاج، وتشمل أنشطة هذه املرافق الصناعة الثقيلة، وورش الصناعة الفوالذية، والصناعة املعدنية، وإ

 . ومثة زيادة يف عدد الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم. والورق، والصابون ومسحوق الغسيل

، استكملت املرحلة األوىل من     ١٩٩٦ويف منتصف عام    . ١٩٨٩لقـد بـدأت عملـية اخلصخصـة يف عام            -٦٧٥
 .لها من القطاع العام إىل القطاع اخلاص يف املائة من الشركات ونق٨٦اخلصخصة، حيث جرى بالفعل حتويل وخصخصة 

إن املسـتوى املنخفض نسبيا للتكنولوجيا الصناعية واالفتقار للوعي اإليكولوجي يدالن على أن غالبية               -٦٧٦
وهو ما يوحي بانعدام اإلدارة املالئمة للبيئة وغياب التدريب وإدارة عملية . الصناعات يف اجلبل األسود هتدد البيئة

 .لنفاياتالتخلص من ا

، (Aluminium Combine Podgorica)وأكرب ملوِّث صناعي هو شركة كومباين لأللومونيوم يف بودغوريتسا  -٦٧٧
 يف املائة من اقتصاد ٥٣ يف املائة من إنتاجها، ويتوقف عليها  ٩٦ عـامل؛ وهـي تصدِّر       ٤ ٠٠٠الـيت تشـغل     

، وهو Skadar Lake) (سكادار الطبيعيـة حبرية ميةومن احملوتقع هذه الشركة بالقرب من بودغوريتسا . اجلمهورية
 .ما ينطوي على آثار سلبية على البيئة

فالتحليل الكهربائي وإنتاج األنود يلّوثان . وجيري إنتاج األلومونيوم بدون إجراءات فعالة ملكافحة التلوث -٦٧٨
بالطني "نشأ عن هذه العملية ما يعرف       وي. اهلواء بالفلوريد، وبالفينول وباهليدروكربون العطري املتعدد احللقات      

وعندما تعمل . ، الذي ينطوي هو اآلخر على أثر سليب على املياه اجلوفية بسبب املكونات اليت يتشكل منها"األمحر
.  طن ٤٢٠ ٠٠٠ و ٣٥٠ ٠٠٠ورش األلومنـيوم بكامل طاقتها، فإن كمية الطني األمحر املتكونة تتراوح ما بني              

 . ّمع املياه املستعملة يصب مباشرة يف حممية حبرية سكاداروهناك أثر آخر وهو أن جم
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وتتضمن . ، اعتمدت حكومة مجهورية اجلبل األسود خطة عمل ترمي إىل محاية وادي زيتا            ١٩٩٣ويف عـام     -٦٧٩
وكان منتظرا أن تنفذ شركة     .  إجراًء من إجراءات احلماية    ٥١خطـة العمـل اخلاصـة بشركة كومباين لأللومونيوم          

 . إجراًء، بينما تنفذ حكومة مجهورية اجلبل األسود وبلدية بودغوريتسا ما تبقى من اإلجراءات٣٤ لأللومونيوم كومباين

 ٢٠٠٠ويف عام . وملا فشلت شركة كومباين يف تنفيذ اإلجراءات املذكورة، ساء الوضع يف القرى اجملاورة -٦٨٠
واختذت . عيبة ملنع انتشار غبار الطني األمحر     وقعـت حادثة بقرية بوتون يف ضيعة فليي برييغ، بسبب مرشات م           

 أسرة من املنطقة املتضررة، وصاغت خطة بشأن استغالل األرض          ٢٠حكومـة اجلـبل األسـود قرارا بنقل حنو          
 . واستحداث حزام من الغابات للوقاية

كة كومباين  وعـندما تدفـق زيت الوقود يف هنر موراتسا، أمر مفتش اجلمهورية املعين حبماية البيئة شر                -٦٨١
وحيث إن إدارة شركة كومباين فشلت يف احترام        . باحترام عملية اإلنتاج املقررة ومنع مثل هذا التدفق يف النهر         

 .هذا اإلجراء، فقد ُشرع يف مالحقات يف حق الكيان القانوين واملدير املكلف معا على ارتكاب خمالفة بسيطة

 وادي بلييفليا، ناجتة عن مصنع الطاقة احلرارية لوادي         ومثـة نقطـة سوداء أخرى يف اجلبل األسود هي          -٦٨٢
. بلييفليا، ومنجم للفحم، ومعمل فيليمري ياكيتش لألثاث، ومنجم سوبليا ستيينا، وعدد كبري من مصانع املراجل              

.  من ماليني أطنان الرماد وَزَبد املعادن٣,٥، جرى تفريغ حنو ١٩٨١ومنذ بدأ مصنع الطاقة احلرارية عمله يف عام 
وتشمل امللوثات موادا خطرة غازية،     .  هكتاراً ١٥ومتـتد املـنطقة اليت تغطيها مدافن القمامة هذه على مساحة            

وباملثل، فإن مظاهر التدمري والتدهور  . وصلبة، وسائلة تؤثر بشكل أو بآخر يف نوعية بعض العناصر البيئية احليوية           
للرصد تتجلى يف األضرار، أو االضطرابات، أو التغريات اليت النامجني عن األنشطة السلبية يف املناطق اليت خضعت 

 .حلقت بالبيئة، وبالدرجة األوىل األرض، واملناخ، والضوضاء

وحيدد هذا  . لقد اعتمدت حكومة اجلبل األسود الربنامج التنفيذي من أجل محاية متكاملة لوادي بلييفليا             -٦٨٣
السلطات احلكومية املركزية واحمللية بتنفيذه على مدى الفترة         إجـراًء يقوم امللوثون املذكورون و      ٥٧الـربنامج   

٢٠٠٧-١٩٩٧. 

فاملصنع ال ميلك   . ومعمل بوريس كيدريتش للصلب يف نيكشيتش هو مصنع آخر يؤثر يف البيئة أميا تأثري              -٦٨٤
ية اهلواء  وقد تدنت نوع  . أية مصاٍف تقريباً، وتنبعث منه من حني آلخر فلزات ثقيلة وغازات ومواد أخرى ضارة             

 .يف املناطق احمليطة به إىل مستوى فاق مجيع املعايري

وأثناء استغالله، فرِّغت   ". بريسكوفا"وهناك، بالقرب من مويكوفاتش، منجم للرصاص والزنك، يدعى          -٦٨٥
كاهبا ومنذ زهاء سنتني، كان هناك خطر شكله اهنيار سد واحندار مياه املنجم وانس. نفايات املنجم مبحاذاة هنر تارا

 .وبعد هذه احلادثة، ُبين سد من اإلمسنت وجرى تغطية جزء من نفايات املنجم بالعصي. يف النهر

وتكمن املشكلة الشائعة اليت تعاين منها مجيع الصناعات يف اجلبل األسود يف االفتقار إىل املعاجلة املناسبة                 -٦٨٦
 مليون متر مكعب من طاقة ٢٧ أن ما ال يقل عن ١٩٩٨م وقد قدِّر يف عا. للمياه املستعملة وإىل اجملمعات املالئمة

املديـنة من املياه املستعملة تفرَّغ سنويا يف األهنار ويف البحر، يف حني ترشح كمية أخرى غري معروفة يف جوف                    
 .األرض مباشرة
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نها مل ُيْبن  موقعا مسجال لدفن القمامة من النفايات الصلبة، ولكن أيٍّ م ٢٠ويوجـد يف اجلبل األسود حنو        -٦٨٧
 ٠٠٠وتصل كمية النفايات اليت تفّرغ يف أماكن القمامة املسجلة هذه إىل حنو             . وفقا للنظم الصحية ألماكن القمامة    

ففي بودغوريتسا،  . وأضخم أماكن تفريغ القمامة هي اليت تقع يف بودغوريتسا ونيكشيتش         .  متر مكعب شهريا   ٣٥
حيث ال يوجد   ( النفايات القادمة من بودغوريتسا ودانيلوفغراد        متر مكعب من   ٩ ٠٠٠-٨ ٠٠٠ُيفّرغ شهرياً حنو    

وأماكن تفريغ النفايات الكربى    .  متر مكعب شهريا   ٧ ٠٠٠، ويف نيكشيتش ُيفّرغ حنو      )مكـان لـتفريغ النفايات    
 ). متر مكعب شهريا أو أكثر٢ ٥٠٠(األخرى هي تلك املستعملة يف هريسغ نوفا، وتيفات، وبودفا 

فجزء من هذه النفايات يفّرغ يف أماكن       . ام ألي جتميع أو معاجلة منظمني للنفايات اخلطرة       وهـناك انعد   -٦٨٨
 .تفريغ غري حممية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر يف البيئة

وال بـد أن يذكـر أيضا أن اإلصحاح يف املباين يف الصناعة بلغ مستوى متدن للغاية، مثله مثل الوعي                     -٦٨٩
ة فرق يف املوقف إزاء هذه القضية يف القطاعني العام واخلاص، حيث الظروف يف              على أن مث  . باحلاجـة لتحسينه  

 .وميكن ملثل هذه الظروف غري الصحية أن تتسبب يف سلسلة من األمراض املعدية. القطاع اخلاص أفضل بكثري

 حلف مشال    قذيفة حمّملة باليورانيوم أطلقت أثناء ضربات      ٤٠٠ومـن األمهية مبكان اإلشارة إىل أن حنو          -٦٩٠
 متر مربع يف رأس أرزا يف شبه جزيرة     ٦٠ ٠٠٠وقد لوثت حينئذ مساحة بلغت      . ١٩٩٩األطلسي اجلوية يف عام     
 ١٣٠ متر مربع من ٢٠ ٠٠٠وقد قام فريق من اخلرباء، خالل العام املاضي، بتطهري حنو . لوشتيتسـا خبليج بوكا   

وجرى تفريغ . يف بلغراد" فينتشا"رسلت إىل معهد البحوث قذيفة حمملة باليورانيوم ومن شظاياها، مجِّعت آنذاك وأ
وكان من املقرر مواصلة التطهري يف . طـّنني مـن الـتربة وغريها من املواد امللوثة يف مستودع يف رأس أرزا ذاته         

سبتمرب بسبب عدم توفري األموال الالزمة هلذا       /مارس من هذا العام، ولكن ذلك مل حيدث إال يف مطلع أيلول           /آذار
 .املشروع يف الوقت املناسب

وقـد أعـدت حكومـة الدامنرك تقريرا ّمجع بيانات مستقاة من اجلبل األسود هبدف تنظيم تعاون جيد                -٦٩١
 . والتغلب على هذه املشكلة

استعراض األداء  "، هي   ٢٠٠٢نوفمرب  /  تشرين الثاين  ٥واعـُتمدت وثيقة هامة أخرى يف جنيف بتاريخ          -٦٩٢
وعلى إثر إمتام بعثتني إىل اجلبل األسود وصربيا، قام فريق خرباء تابع للجنة األمم املتحدة               ". االبيئي يف يوغوسالفي  

 منه مجيع املعلومات عن البيئة يف ١٥ويقدم الفصل . االقتصـادية ألوروبا بالتعاون مع خربائنا بإعداد هذا التقرير   
 . املشاكلاجلبل األسود وصربيا، إضافة إىل اقتراحات عن كيفية التغلب على

: ومـن بني املنظمات الدولية اليت نتعاون معها يف سبيل حتسني جهود احلماية وتعزيزها، املنظمات التالية    -٦٩٣
البـنك الدويل الذي نتعاون معه بشأن مشروع حل مشكلة استخدام املياه املستعملة يف بلديات كوتور، وتيفات              

لصاحل منطقة أعايل وادي زيتا، مبنحة قدرها مليونا دوالر، فضال وبودفا، وكذلك بشأن إقامة شبكة التزويد باملياه 
عـن مشـروع اإلدارة املتكاملة للنظام اإليكولوجي لبحرية سكادار؛ ومركز البيئة اإلقليمي، إذ تنفذ معه عدة                 

وروبا مشـاريع بشأن تعزيز الوكاالت الوطنية املعنية حبماية البيئة وعمليات التفتيش اخلاصة هبا يف جنوب شرق أ    
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؛ وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،     "شبكة البلقان اإلقليمية لتنسيق نظم احلماية البيئية وتنفيذها       "عن طريق تأسيس    
 ).مشاريع خاصة بتغري املناخ والتنوع البيولوجي(وهو الوكالة املعنية بتنفيذ عدة مشاريع 

 عن محاية البيئة، الذي يرصد وضع عناصر        و يف كل عام، تعتمد حكومة مجهورية اجلبل األسود تقريرها          -٦٩٤
 :وجيري يف إطار هذا التقرير إجناز الربامج التالية. البيئة األساسية من هواء وماء وتربة وتنوع بيولوجي

 برنامج مراقبة نوعية اهلواء؛ - 

 برنامج التدقيق يف نوعية وكمية املياه اجلوفية واملياه السطحية؛ - 

 تظمة حملتوى النويدات املشعة؛برنامج املراقبة املن - 

 برنامج ملراقبة املواد اخلطرة والضارة اليت يعثر عليها يف التربة؛  - 

 .برنامج رصد التنوع البيولوجي - 

 .واستنادا إىل االستنتاجات الواردة يف هذا التقرير، تقترح احلكومة تدابري تتخذ وفقا للظروف القائمة أثناء الرصد -٦٩٥

 :٢٠٠٢ املبالغ املخصصة يف امليزانية حلماية البيئة يف عام وفيما يلي -٦٩٦

  مارك أملاين؛ ٥٠ ٠٠٠): مركز علم السموم اإليكولوجية(القتناء معدات خمترباتية  - 

  مارك أملاين؛٢٠٠ ٠٠٠: لتمويل برنامج حدائق اجلبل األسود الوطنية - 

  مارك أملاين؛٣٩٠ ٠٠٠: ياهلتمويل النظام اإلقليمي لتزويد ساحل اجلبل األسود بامل - 

نوفمرب / يورو، مل خيصص منها حىت أواخر تشرين الثاين٣٤٠ ٠٠٠األموال املقررة للرصد بلغت  - 
  يورو؛١٩١ ٠٠٠سوى 

 )ج(٢الفقرة 

انطالقـاً من مراعاة اجلبل األسود أعلى مستويات معايري األمم املتحدة، ويف مقدمتها املبدأ القاضي بأن                 -٦٩٧
صحة يشمل سلسلة من العوامل االجتماعية واالقتصادية اليت هتيئ ظروفا يستطيع فيها الناس العيش يف               احلق يف ال  

ظل حياة صحية، ويشمل عوامل من قبيل الغذاء والتغذية الصحية، والسكن، والوصول إىل املياه الصاحلة للشرب                
 من العهد الدويل اخلاص     ١٢املادة  (وإىل مـرافق صحية مالئمة، وظروف العمل املأمونة والصحية وبيئة صحية            

، يقوم اجلبل األسود بوضع نظام للحماية الصحية يرمي إىل ضمان           )بـاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
 -ظروف من أجل جمتمع صحي وأفراد ينعمون بالصحة اجليدة، أي ضمان هذا احلق األساسي من حقوق اإلنسان 

 .أال وهو احلق يف الصحة

ستند استراتيجية الرعاية الصحية الوطنية وبرنامج اإلجراءات يف اجلبل األسود إىل بيانات عن جمموع              وت -٦٩٨
السكان متت معاجلتها معاجلة طبية وعلمية، كما تستند إىل السجالت الوبائية وإىل غريها من البيانات اليت مجعتها    

 .ورصدهتا ونشرهتا مؤسسات الصحة العمومية
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صول على صورة عامة للحالة الصحية للسكان بوجه عام، قامت دائرة اإلحصاءات            ولكـي يتسـىن احل     -٦٩٩
وقد ُسّجلت هذه البيانات وُجمِّعت وأُخضعت للتحليل يف        . الصحية جبمع مؤشرات شىت وحتليلها يف وقت الحق       

 .مؤسسات الرعاية الصحية األولية ويف وحدات الرعاية الصحية املتخصصة معا

السكان، ومعدل املواليد، والنمو السكاين الطبيعي، ومعدل       ( املؤشرات الدميوغرافية    وعـالوة على رصد    -٧٠٠
، هناك أيضا استعراض عام للموظفني الطبيني، والعاملني واملساعدين يف جمال           )الوفيات، وتسجيل حاالت الزواج   

ظفني تبعا لدوائر اخلدمة،    بيان باملو : الرعاية الصحية يتسم بالشفافية، فضال عن استعراض عام للمؤسسات الطبية         
 .وعملهم، والرعاية الصحية يف املستشفيات وعيادات املرضى اخلارجيني

وتشمل املعامل  . وجتّمـع البـيانات اخلاصة بالبيئة وتعاجل باعتبارها عنصرا هاما يؤثر يف احلالة الصحية للمواطنني               -٧٠١
 .خرى املشمولة يف تقييم معايري حمددة للحالة الصحيةنوعية الغذاء، والوضع الصحي ملياه الشرب، وكافة املعامل األ

وتتضـّمن أهـّم املؤشرات الطبية معطيات عن تنفيذ برنامج التطعيم، إضافة إىل سجالت وتقارير عن                 -٧٠٢
وقد حتقق، يف معظم البلديات،     . التوجهات السائدة يف تطور األمراض املعدية، أي تقييم احلالة الصحية والوبائية          

، ا السل، والدفتريي-فكانت تغطية بعض األمراض املعدية . بول من التطعيم على مدى السنتني املاضيتنيمستوى مق
 مبستوى مقبول سواء -والكـزاز، والسـعال الديكـي، وشلل األطفال، واحلصبة، واحلصبة احلمراء، والنكاف           

 ).جرعة التعزيز(بالتطعيمات األولية أو بالتطعيمات الداعمة 

ت بنا النظرة املتبصرة واملباشرة يف الكيفية املتبعة يف اإلبالغ عن األمراض املعدية ويف اإلجراءات ولقد حد -٧٠٣
وانعدام فعالية . اليت يتم هبا هذا اإلبالغ إىل االعتقاد بأن العدد الفعلي لألشخاص املصابني أكرب من العدد املبلغ عنه

ية وتسجيلها هو أحد أكرب نقاط ضعف عملية رصد     خدمـات الـرعاية الصـحية يف اإلبالغ عن األمراض املعد          
 .األمراض املعدية برمتها

 ٤اجلدول 

 ٢٠٠١-١٩٩٢يف اجلبل األسود، ) باستثناء األنفلونزا ومرض اإليدز(األمراض املعدية 

معدل الوفيات لكل 
 عدد الوفيات  شخص١٠٠ ٠٠٠

 اإلصابـات لكـل
 السنة عدد األشخاص املصابني  شخص١٠٠ ٠٠٠

١٩٩٢ ١٣ ٥٦٣ ٢ ١٦٦,٦ ١ ٠,١٦ 
١٩٩٣ ٩ ٥٥٩ ١ ٥١٤,٩ ٣ ٠,٤٨ 
١٩٩٤ ١٣ ٤٥٠ ٢ ١١٨,١ ٨ ١,٢٥ 
١٩٩٥ ١٢ ٨٦٣ ٢ ٠٢٦,٤ ١١ ١,٧٣ 
١٩٩٦ ٩ ٠٣٥ ١ ٤٢٧,٨ ٢ ٠,٣١ 
١٩٩٧ ٩ ٠٤٩ ١ ٤٣٠,٠ ١ ٠,١٦ 
١٩٩٨ ٨ ٤٠٨ ١ ٣٢٨,٧ ٤ ٠,٦٣ 
١٩٩٩ ١٠ ١٠٧ ١ ٥٧٩,٢ ٢ ٠,٣١ 
 ٢٠٠٠ ٩ ٥٨٣ ١ ٤٥٥,٤ صفر ٠,٠
٢٠٠١ ٧ ٦١٠ ١ ٠٧٣ ٢ ٠,٢٨ 
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 ٢٠٠١األمراض املعدية احلادة يف مجهورية اجلبل األسود يف عام 

فـيما يتعلق مبوضوع األمراض املعدية اليت ختضع لإلبالغ اإلجباري مبوجب التشريع القائم يف مجهورية                -٧٠٤
 عدد حاالت   ، يتأثر )٤٦/٩٦، العدد   اجلـريدة الرمسية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية     (يوغوسـالفيا االحتاديـة     

احلالة الوبائية الفعلية يف امليدان؛ مدى تواتر حدوث الوباء         : األمـراض املعدية املعلن عنها بعدد من العوامل هي        
وإصابة عدد كبري من األفراد؛ مدى تطور خدمات الرعاية الصحية؛ التعود يف استخدام التشخيص املختربي سبيالً 

يف تقدمي خدمات الرعاية الصحية من حيث استحداث سجالت         لتأكـيد التشخيصـات؛ مدى مراعاة املواعيد        
اإلصابة باألمراض املعدية؛ مدى انتشار الوعي الصحي بني املواطنني، أي مدى تعودهم على استشارة الطبيب يف                

 .حالة اإلصابة مبرض؛ وعدد األمراض املعدية اليت جيب اإلبالغ عنها مبوجب القانون

 ٥اجلدول 

 املعدية حبسب الشهر والبلدية يف اجلبل األسود، باستثناء البيانات اإلبالغ عن األمراض 
 )٢٠٠١مستخلصات من التقارير الشهرية لعام (اخلاصة باألنفلونزا 

 الشهور
كانون 
/ األول
 ديسمرب

تشرين 
/ الثاين
 نوفمرب

تشرين 
/ األول
 أكتوبر

/ أيلول
 سبتمرب

/ آب
 أغسطس

/ متوز
 يوليه

/ حزيران
 يونيه

/ أيار
 مايو

/ نيسان
 أبريل

/ آذار
 مارس

/ شباط
 فرباير

كانون 
/ الثاين
 يناير

 البلديات

 أندرييفيتسا ١ ٤ ٢ ٢ صفر صفر صفر صفر صفر ١ ٦ ٥
 بار ٣٣ ١٤ ١٩ ١١ ٢١ ١٦ ٢٣٧ ١٠٥ ٢١٤ ٤٦ ٣٠ ٩
 بريان ١٩ ١١ ١٤ ١٨ ١٩ ١٦ ١٣ ٤٨ ٢٢ ٣٢ ٢٥ ٢٦/١
 بييلو بولييه ٥٣ ٤٣ ٣٠ ٣٤ ١٨ ١٩ ٢٢ ٢٩ ٦٩ ٦٦ ٦٧ ٤٦
 بودفا ٢ ٤ ٤ ٥ ٢٠ ٥٩ ١٣٠ ١٢٧ ٥٥ ١٠ ٧٠ ٣

 دانيلوفغراد ٢٣ ٦ ٦ ٣ ١٣ ١٥ ١٧ ٤ ١٤ ٨٣ ١٦٦ ١٣٤
 زابلياك - - - - - ٣ - ١ - - ١ ١٣٦

 كوالشني ٥ - ٢ ٢ - - ٢ - ٢ ٢ - -
 كوتور ٢٨ ١٢ ٢٠ ١٢ ٩ ٧ ١٧ ٢٩ ٤٥ ١٥ ٢١ ١١
 مويكوفاتش ١٠ ٤ ٧ ٤ ٣ ٤ - - ٥ ٦ ١ -
 نيكشيتش ٥٢ ٢١ ٣٠ ٩ ٢٠ ١٣ - ٤ ٨ ٧ ٢٣ ٢٧
 بالف ٤١ ٣٢ ٢٧ ٢٤ ٢١ ١١ ٤٢ ٩٣ ٣٠ ٣٣ ٢٨ ٢٥
 بلوزين ٣ ٧ ٢ - - ١٠ ٤ ١٢ ١٠ ٥ ٤ ٩
 بلييفليا ١٦ ٣ ١٤ ٢٠ ٤٣ ١٧ ٤٢ ٢٥ ١ ٧ ٢٧ ٤٦
١٣٠/١ ١٩١ ٢٨٧  بودغوريتسا ١٧٧ ١٣٠ ١١٩ ١٠٥ ١٠٨ ١٣٩ ١١٠ ١٠٦ ١٢٠
 روزايي ٤٥ ٣٣ ٢٩ ٢٦ ٢١ ٢١ ٢٩ ٩٥ ٨٣ ٦٤ ٣٩ ٤٠
 تيفات ٢٦ ٤ ١٥ ٨ ٤ ١٢ ٦١ ١٩١ ٢٢ ٥ ٦ ١١
 أولتشيين ٩ ٨ ٣ ٦ ٥ ٧ ٨ ٤١ ٣٠ ٩ ١٣ ٩

 هريتسغ نويف ٢٩ ٨ ١٠ ١١ ١٠ ٢١ ٤٤ ٢٧٦ ١٥٦ ٢٦ ٥٣ ١٣٣
 تشيتنيي ٨ ٤ ١٢ ١ ١٣ ١٦ ١٣ ٣٥ ٣٥ ١٤ ٣٠ ١٠
 شافنيك - - - - - - - - - - - -

 اجملموع ٥٨٠ ٣٤٨ ٣٦٥ ٣٠١ ٣٤٨ ٤٠٦ ٧٩١ ١ ٢٢١ ٩٢١ ٥٦١ ٨٠١ ٩٦٧
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كما أن هناك صعوبة أكرب . ه الظروف، ال توجد شروط الختاذ التدابري املطلوبة يف الوقت املناسبويف مثل هذ -٧٠٥
وبالرغم من أن البيانات املتعلقة باألمراض املعدية املستمدة من بطاقات التقارير           . لوضع تنبؤ وبائي يف املناطق املذكورة     

ضع لإلبالغ اإلجباري، فإن نزعة بعض األمراض املعدية        ال تشـمل العدد الفعلي لألشخاص املصابني باألمراض اليت خت         
وإجراءات اإلبالغ عن األمراض املعدية ينظمها القرار اخلاص . وديناميتها ميكن مع ذلك حتديدمها على حنو موثوق نسبيا

 ). ٢٧/٩٧، العدد اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغسالفيا االحتادية(باإلبالغ عن األمراض املعدية 

ال بـد أيضاً، يف هذا الصدد، من مالحظة أن العام املاضي سجل مغادرة عدد من املشردين داخليا من                   و -٧٠٦
وجيري حاليا تنفيذ خطة لتحسني مستواهم املعيشي العام . اجلبل األسود وتوفري سكن أفضل ملن بقي منهم يف البلد

 ذي نوعية أجود وحتسني الظروف      وهـو مـا قـد حيقق مستوى أعلى يف الصحة الفردية والعامة، وإتاحة غذاء              
 .الصحية، مما سيسفر بالتأكيد عن تراجع يف عدد حوادث اإلصابة بأمراض معدية حادة

 حادثة إبالغ عن اإلصابة بأمراض معدية يف شكلها ١٦، وقعت يف اجلبل األسود ٢٠٠١ويف غضون عام  -٧٠٧
تلقى املعهد تقارير رمسية عن األوبئة من مرافق        ال ي (وتكمـن املشكلة يف أن األوبئة غري مسجلة رمسيا          . الوبـائي 

، بتقدير )وعادة ما تأيت متأخرة بعدة شهور(وبدال من ذلك، يقوم املعهد، بعد تلقيه بطاقة تقرير ). الرعاية الصحية
 وحنن ندرك أن االستعراض العام لألوبئة الذي يرد أدناه تعتريه         . ما إذا كان األمر يتعلق حبادثة إصابة مبرض معد        

وأنه ال بد من النظر إليه بقدر من ) نظـرا لعدم توفر تقارير رمسية عن غالبية األوبئة املذكورة  (نقـائص كـثرية     
على أننا نعتقد أنه من األجدر تقدميه كما هو بدال من الزعم بعدم وجود أوبئة على اإلطالق، وهو أمر                   . التحفظ

 .مناف للواقع

 ٦اجلدول 

  اجلبل األسوديف) حسب تواترها(أنواع األوبئة 
 ٢٠٠١يف عام 

 نوع الوباء عدد األوبئة النسبة املئوية عدد األشخاص املصابني
٧٤٠ 
١٧٤ 
٥ 

٦٢٧ 

٤٧,٨ 
١١,٢ 
٠,٣ 
٤٠,٧ 

٥ 
٦ 
١ 
٤ 

 تنفسي
 غذائي

 باالتصال
 خمتلط

 اجملموع  ١٦ ١٠٠,٠ ١ ٥٤٦
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 ٧اجلدول 

 ٢٠٠٠األوبئة يف اجلبل األسود يف عام 

مصدر اإلصابة 
 إلصابةسبب ا واالنتقال

عـدد 
 الرقم املرض الفترة املكان املصابني

املكورات السبحية  تنفسي
βhaemol. gr A 

مايو / أيار -أبريل  /نيسان  سن الدراسة-بليفليا  ٥٠
٢٠٠١ 

الذحبـة الصدرية النامجة    
 عن املكورات السبحية

١ 

السلمونيال امللهبة   غذائي
 لألمعاء

 املراهقون  -بودفـا    ٢٢
 والكبار

/  حزيران - مايو/أيـار 
 ٢٠٠١يونيه 

 ٢ داء السلمونيالت

السلمونيال امللهبة   غذائي
 لألمعاء

 ٣ داء السلمونيالت ٢٠٠١يونيه /حزيران  عائلي-بودغوريتسا  ٣

 الكبار،  -بودغورريتسا   ٤٧ غري معروف غذائي
 مصنع األلومونيوم 

األمراض النامجة عن التسمم     ٢٠٠١يونيه /حزيران
 والعدوى باألغذية

٤ 

 ٥ التهاب معوي قولوين  ٢٠٠١يوليه /متوز  مجيع األعمار-بار  ١٧٥ غري معروف االتصال وغذائيب
 مجيع  -هرتسغ نويف    ٢٥٠ غري معروف باالتصال وغذائي

 األعمار
 ٦ التهاب معوي قولوين ٢٠٠١أغسطس /آب

ــيفـات  ١٨٠ غري معروف باالتصال وغذائي ــيع -ت  مج
 األعمار

 ٧  قولوينالتهاب معوي ٢٠٠١أغسطس /آب

السلمونيال امللهبـة  غذائي
 لألمعاء

األمـراض الـنامجة عن      ٢٠٠١سبتمرب /أيلول  عائلي-بودغوريتسا  ٨
التســمم والعــدوى  

 باألغذية

٨ 

السلمونيال امللهبـة  غذائي
 لألمعاء

األمراض النامجة عن التسمم     ٢٠٠١سبتمرب /أيلول  عائلي-بودغوريتسا  ١٣
 والعدوى باألغذية

٩ 

السلمونيال امللهبـة  غذائي
 لألمعاء

 -هرتســغ نــويف   ٨١
املــراهقون، أثــناء  

 الرحالت

األمراض النامجة عن التسمم     ٢٠٠١سبتمرب /أيلول
 والعدوى باألغذية

١٠ 

ــتهاب   يف الوريد-باالتصال  فــريوس ال
الكـبد من النوع    

 "جيم"

 املراهقون  -نيكشيتش   ٥
املدمـنون عـلى حقن     

 املخدرات يف الوريد

 تشرين  -مرب  سبت/أيلول
 ٢٠٠١أكتوبر /األول

الـتهاب الكبد من النوع   
 "جيم"

١١ 

اإلصـابة بفريوس    تنفسي
 ٣احلأل البشري 

 سن  -دانـيلوفغراد    ٣٧٠
 الدراسة

 -أكتوبر  /تشـرين األول  
ــانون األول ــمرب /ك ديس

٢٠٠١ 

 ١٢ احلُماق

ــوي  باالتصال وغذائي ــتهاب مع ال
 قولوين

 مجيع  -بودغوريتسا   ٢٢
 األعمار

 ١٣ التهاب معوي قولوين ٢٠٠١تمرب سب/أيلول

املكورات السبحية  تنفسي
βhaemol. gr A 

 -نوفمرب  /تشـرين الـثاين     سن الدراسة-بليفليا  ٦٥
ــانون األول ــمرب /ك ديس

٢٠٠١ 

الذحبـة الصدرية النامجة    
 عن املكورات السبحية

١٤ 

اإلصـابة بفريوس    تنفسي
 ٣احلأل البشري 

ــانون ا  سن الدراسة-زابلياك  ١٣٦ ــمرب /ألولك ديس
٢٠٠١ 

 ١٥ احلماق

اإلصـابة بفريوس    تنفسي
 ٣احلأل البشري 

 سن  -هرتسـغ نويف     ١١٩
 الدراسة

ــانون األول ــمرب /ك ديس
٢٠٠١ 

 ١٦ احلماق
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وباملقارنة مع العام السابق، سجل .  شخصا١ ٥٤٦، )٢٠٠١(لقـد بلـغ جمموع املصابني هبذه األوبئة      -٧٠٨
ومل تكن  .  يف الغالب إىل عدم حدوث أنفلونزا يف الفترة املذكورة         تـراجع طفـيف يف عدد املصابني، ومرد ذلك        

وطريقة االنتشار األكثر شيوعا هي الطريقة . مسجلة ال يف العام املاضي وال يف هذا العام" املائي"األوبئة من النوع 
 . التنفسية، تليها الطريقة املختلطة والغذائية

 فوقعت  ٢٠٠١أما خالل عام    .  وفاة بسبب أمراض معدية     مل يبلَّغ عن وجود حاالت     ٢٠٠٠ويف عـام     -٧٠٩
عدا مرض اإليدز، الذي مل يشمله هذا التقرير، واألنفلونزا، الذي يرد يف (حالتان من الوفاة بأمراض من هذا النوع 

وتويف شخص واحد مصابا    .  بأمراض معدية حادة   ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٠,٢٨، إذ بلغ معدل الوفيات      )تقرير منفصل 
 حالة وبائية ألمراض معدية     ١٦، سجلت   ٢٠٠١ويف عام   . حايا السلي، وآخر بالعنقودية التقيحية    بالـتهاب الس  
 واحلماق)  شخصاً ٦٢٧(وعاىن معظمهم مـن وبائي االلتهاب املعوي القولوين        .  شخصاً ١ ٥٤٦حادة، وإصابة   

 ). شخصا٦٢٥ً(

مراض التنفسية املعدية حتتل الصدارة بني      وعند النظر إىل ذلك حبسب فئات األمراض املعدية، يتبيَّن أن األ           -٧١٠
وهذا .  يف املائة من جمموع حاالت األمراض املعدية املبلغ عنها٤٤,٣، وميثل ذلك ٢٠٠١احلاالت املسجلة يف عام 

 .يعين أن هذه الفئة تبوأت مركزها األول، مثل السنة املاضية بالضبط، مسجلة نفس النسبة تقريباً

 يف املائة من جمموع األشخاص املصابني،       ٤١,٣وية الـُمعدية املرتبة الثانية بنسبة      وحتـتل األمراض املع    -٧١١
األمراض البشرية  (وال متثل بعض فئات األمراض املعدية       .  يف املائة  ١١,٩٦واألمراض الطفيلية املرتبة الثالثة بنسبة      

) ناقلة للجراثيم، وغريها من األمراض    احليوانـية املنشأ، واألمراض املنقولة جنسياً، وأمراض السراية واألمراض ال         
 . يف املائة من جمموع األشخاص املصابني٣سوى نسبة ضئيلة ال تبلغ يف جمموعها 

 أغلبية حاالت اإلصابة باألمراض املعدية وحلّ بذلك ٢٠٠١وكان االلتهاب اِملعوي القولوين ميثل يف عام    -٧١٢
إىل حتسن عملية اإلبالغ خالل أشهر الصيف عن بعض األوبئة اليت ولعل ذلك ُيعزى . حمل احلَُماق يف املرتبة األوىل

وُيعزى عدد املصابني باحلأل النُّطاقي إىل وضع إجراءات أفضل للتسجيل وليس إىل            . تصيب عدداً كبرياً من الناس    
املرتبة (" ألف"ويعزى التهاب الكبد الالمتمايز احلاد، إىل جانب التهاب الكبد من النوع            . زيـادة عدد املصابني   

وحيتل مرض كثرة الَوحيدات العدوائية املرتبة العاشرة، وهو        . إىل توطن هذا املرض يف هذه اجلمهورية      ) التاسـعة 
 .يتبوأ دائماً إحدى املرتبات العشر يف قائمة األمراض املعدية

من حاالت األمراض    يف املائة    ٨٥,٧ومتثل األمراض املعدية اخلمسة األوىل املبلَّغ عنها يف معظم احلاالت            -٧١٣
 . يف املائة مبستوى السنة السابقة٩٢,٢املعدية املسجلة، يف حني أن األمراض املعدية احلادة العشرة األوىل متثل 
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 ٨اجلدول 

 ٢٠٠١-١٩٩٧نسبة بعض فئات األمراض املعدية يف البنية اإلمجالية يف الفترة 

١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ 
 والنسبة العدد

 املبلغ عنهما
العدد والنسبة 
 املبلغ عنهما

العدد والنسبة 
 املبلغ عنهما

العدد والنسبة 
 املبلغ عنهما

العدد والنسبة 
 املبلغ عنهما

 
 

 فئة األمراض املعدية
٣ ٣٧٣ 

٤٤,٣١ 
٤ ٣٠٩ 

٤٤,٩٦ 
٤ ٢٠٤ 

٤١,٦٠ 
٤ ١٧٣ 

٤٩,٦٣ 
٥ ٧٠٦ 

٦٣,٠٥ 
 األمراض التنفسية

٣ ١٤٣ 
٤١,٣٠ 

٣ ٤٨٢ 
٣٦,٣٦ 

٣ ٦٥٥ 
٣٦,١٧ 

٣ ٠١٨ 
٣٥,٨٩ 

٢ ١٢٤ 
٢٣,٤٧ 

 األمراض املعوية

٩٠٧ 
١١,٩٦ 

١ ٥٦٠ 
١٦,٢٧ 

١ ٩٦٨ 
١٩,٤٨ 

١ ٠٢٨ 
١٢,٢٢ 

١ ٠٧٩ 
١١,٩٢ 

 األمراض الطفيلية

٥ 
٠,٠٦ 

٦٦ 
٠,٦٨ 

١٢٠ 
١,١٩ 

٧١ 
٠,٨٨ 

٣٣ 
٠,٣٦ 

ــرية  ــراض البش األم
 احليوانية املنشأ

١١ 
٠,١٤ 

١٤ 
٠,١٤ 

١٤ 
٠,١٣ 

١٠ 
٠,١٢ 

٨ 
٠,٠٩ 

ــنقولة   ــراض امل األم
 جنسياً

١٥ 
٠,١٩ 

٥ 
٠,٠٥ 

٨ 
٠,٠٧ 

٣ 
٠,٠٣ 

٤ 
٠,٠٤ 

 أمراض السراية

١٥٥ 
٢,٠٣ 

١٤٧ 
١,٥٤ 

١٣٤ 
١,٣٣ 

٩٩ 
١,١٧ 

٨٠ 
٠,٨٨ 

 أمراض أخرى

١ 
٠,٠١ 

 صفر
٠,٠٠ 

٤ 
٠,٠٣ 

٦ 
٠,٠٧ 

١٤ 
٠,١٥ 

ــناقلة   ــراض ال األم
 للجراثيم

٧ ٦١٠ 
١٠٠,٠٠ 

٩ ٥٨٣ 
١٠٠,٠٠ 

١٠ ١٠٧ 
١٠٠,٠٠ 

٨ ٤٠٨ 
١٠٠,٠٠ 

٩ ٠٤٨ 
١٠٠,٠٠ 

 اجملموع

 ٩اجلدول 

 ٢٠٠١ملصابني وحاالت اإلصابة باألمراض املعدية العشرة األكثر تواترا يف عام عدد األشخاص ا

١٠٠ ٠٠٠/عدد اإلصابات  الترتيب األمراض عدد اإلصابات
 ١ التهاب معوي قولوين حاد ٢ ٣٢٣ ٣٢٧,٦
 ٢ محاق  ٢ ٣١١ ٣٢٥,٩
 ٣ جَرب ٧٦٥ ١٠٧,٨
 ٤ ذحبة صدرية نامجة عن املكّورات السبحية ٦٤٤ ٩٠,٨
 ٥ أمراض نامجة عن التسمم والعدوى باألغذية ٤٧٩ ٦٧,٥
 ٦ داء السَّلمونيالت ١٦٦ ٢٣,٤
 ٧ التهاب النَّكَِفية الوبائي ٩٥ ١٣,٤
 ٨ حأل ُنطاقي ٨٦ ١٢,١
 ٩ "N.I.+"Aفريوس التهاب الكبد احلاد من النوع  ٧٨ ١١,٠
 ١٠ كثرة الوِحيدات العدوائية ٧٦ ١٠,٧
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 اإلنفلونزا

ملصابني باإلنفلونزا يتغري من سنة إىل أخرى وال يزال يؤثر تأثرياً بالغاً يف العدد اإلمجايل               ملـا كان عدد ا     -٧١٤
، ) يف املائة من جمموع األمراض املعدية املسجلة اليت ختضع للتسجيل اإلجباري يف بعض السنوات٨٤,٩(للمصابني 

 .فقد ُنظر إىل هذا املرض مبعزل عن األمراض األخرى

 ١٠اجلدول 

 ٢٠٠١-١٩٩٢ اإلنفلونزا يف اجلبل األسود، اجتاهات

النسبة يف العـدد اإلمجـايل 
 لألمراض املعدية املسجلة

 عدد اإلصابات بني كل 
  شخص١٠٠ ٠٠٠

 
 عدد اإلصابات

 
 السنة

١٩٩٢ ١٧ ٠٢١ ٢ ٧١٩,٠ ٥٥,٤ 
١٩٩٣ ٦ ٤١٥ ١ ٠١٦,٨ ٣٩,٩ 
١٩٩٤ ٤ ٨٢٥ ٧٥٩,٨ ٢٦,٣ 
١٩٩٥ ٣ ٦٦١ ٥٧٦,٧ ٢١,٩ 
١٩٩٦ ٢١ ٤٩٦ ٣ ٣٩٧,١ ٧٠,٤ 
١٩٩٧ ٣٩ ٨١٧ ٦ ٢٩٢,٤ ٨١,٥ 
١٩٩٨ ١٥ ٢٩٤ ٢ ٤١٥,٦ ٦٤,٥ 
١٩٩٩ ١٠ ١٩١ ١ ٦٠٢,٣ ٥٠,٢ 
٢٠٠٠ ٥٣ ٧٥٤ ٨ ١٦٣,٧ ٨٤,٩ 
٢٠٠١ ٣ ٤١١ ٤٨١,١ ٣١,٠ 

 ضعفاً مقارنة بالسنة املاضية، ويعزى ذلك أساساً إىل التمنيع الذي ١٥اخنفض عدد املصابني باإلنفلونزا ب   -٧١٥
ورمبا ُيعزى  .  جيداً وإىل حدوث طفرة أكثر اعتداالً يف فريوس اإلنفلونزا نفسه، مقارنة بالسنة املاضية             ُنفذ تنفيذاً 

وأصابت األوبئة هذه السنة عدداً     . عـدم تسجيل أية وفيات جراء هذا املرض إىل عدم كفاية إجراءات التسجيل            
 .قليالً من الناس ومت عالجها يف ظروف سريرية مؤاتية

 )د(٢الفقرة 

ينظِّم التأمني الصحي قانون الرعاية والتأمني الصحيني ويهتدي مببادئ التضامن واملساواة وتيسري التمتع              -٧١٦
فهو يوفر الرعاية الصحية ومينح امتيازات مالية عند االعتالل والعجز املؤقت عن العمل بسبب املرض . هبذا التأمني
 .أو اإلصابة

مثة اجتاها يف هذا البلد وعلى الصعيد العاملي حنو اللجوء إىل التأمني            بيد أن   . والـتأمني الصحي إجباري    -٧١٧
الطوعي على حساب التأمني الصحي اإلجباري، أي حتديد احلقوق يف إطار التأمني اإلجباري واستحداث جمموعة       

ساسية إىل حد وتقتضي املصلحة العامة أن يوفر التأمني اإلجباري احلقوق األ. كبرية من احلقوق يف التأمني الطوعي
من اخلدمات الصحية، على    (معني وأن يوفر التأمني الطوعي، بصفته تأميناً إضافياً، حقوقاً تكميلية ونوعية أعلى             

 ).سبيل املثال
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الرعاية الصحية؛  : وتشـمل احلقوق األساسية املمنوحة يف إطار الرعاية الصحية والتأمني الصحي ما يلي             -٧١٨
 ).املتعلق بالنفقات اخلاصة بالرعاية الصحية(اء العجز املؤقت عن العمل؛ وبدل السفر واإلجازة املدفوعة الثمن أثن

 املؤمَّنون 

. حيـدِّد قانون الرعاية والتأمني الصحيني املؤمَِّنني، أو فئات السكان الذين حيق هلم احلصول على التأمني                -٧١٩
ملرض والعجز املؤقت وحاالت تسريح العمال      ويتمتع املؤمَّنون حبقوق مبوجب لوائح الضمان الصحي يف حاالت ا         

 .من القوى العاملة، وغري ذلك

 التمويل

إن الغرض من التأمني الصحي القضاء على ما يترتب على حاالت اخلطر من نتائج مثل املرض واإلصابة                  -٧٢٠
 هو  واملصدر الرئيسي لتمويل الضمان الصحي    . وعدم القدرة على اكتساب دخل بسبب عجز مؤقت عن العمل         

 .اشتراكات املوظفني وغريهم من املؤمَّنني وأرباب العمل

فال ميكن ألحد أن حيصل     . وجيـب على مجيع املستفيدين أن يسددوا قيمة اشتراكاهتم يف التأمني الصحي            -٧٢١
فكل فئة من املؤمَّنني هي فئة من       . عـلى الـتأمني مـا مل يدفع قيمة االشتراك أو يدفع طرف ثالث تلك القيمة               

مثل املوظفني واملتقاعدين   (ركني ما دام هؤالء مؤمَّنون يعملون وهلم دخل ويستطيعون دفع قيمة االشتراك             املشـت 
 ).واملزارعني وغريهم

 يف املائة من ٥٠فبالنسبة للموظفني، يدفع أرباب العمل . ويدفع مجيع املواطنني اشتراكات التأمني الصحي -٧٢٢
 املائة؛ أما أصحاب املعاشات التقاعدية، فتغطى تكاليف تأمينهم          يف ٥٠قـيمة تلـك االشتراكات، واملواطنون       

 . الصحي من صندوق املعاشات، وفيما تغطى معاشات العاطلني من ميزانية الدولة

ومبوجـب جمموعة خدمات الرعاية الصحية اليت حددها صندوق الرعاية الصحية، تقدَّم خدمات الرعاية              -٧٢٣
 . يعوض الصندوق مؤسسات الرعاية الصحيةالصحية إىل املواطنني جماناً مث

ويعتمد . ويتـيح الصندوق احلق يف الرعاية الصحية والتأمني الصحي طبقاً هلذا القانون ولوائح الصندوق         -٧٢٤
جملـس الصـندوق الـنظام األساسي للصندوق وبرنامج عمل هذا األخري؛ وحيدِّد الصندوق، مبوجب القانون،                

 .ها كل من الرعاية الصحية واحلق يف التأمنياإلجراءات اليت ُيعمل يف إطار

ويعتمد الصندوق أيضاً برنامج الرعاية الصحية السنوي؛ ويعد اللوائح املتعلقة باملوظفني ومعايري وقواعد              -٧٢٥
اخلدمـات الصـحية وغريها من املعايري واملقاييس الالزمة لتقومي عمل مؤسسات الرعاية الصحية وكذلك أسعار      

الصحية؛ ويعتمد القرارات املتعلقة بالعقود املربمة مع مؤسسات الرعاية الصحية واملنظمات           خدمـات الـرعاية     
 .اإلنسانية واجلمعيات من أجل تقدمي خدمات الرعاية الصحية

وحيـدد الصندوق نظام املشتريات املوحد ملؤسسات الرعاية الصحية القتناء اإلمدادات واملعدات الطبية              -٧٢٦
كما حيدد املعايري واملقاييس اخلاصة بالشراء      . املواد الطبية، ويسهر على تنفيذ هذا النظام      واألدويـة وغريهـا من      
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ويقدم . وتوزيع األموال على مؤسسات الرعاية الصحية، ويعتمد اخلطة املالية السنوية وميزان احلسابات السنوي            
 .لنظام األساسي للصندوقللربملان تقريراً عن عمله وأنشطته، ويضطلع بأنشطة أخرى وفقاً للقانون وا

 :وتتأتى األموال اليت ترد على الصندوق مما يلي -٧٢٧

 االشتراكات املقتطعة من رواتب املوظفني؛ -

 االشتراكات املقتطعة من الرواتب يف املؤسسات التجارية الصغرية اخلاصة؛ -

 االشتراكات املقتطعة من الرواتب يف القطاع الزراعي؛ -

 اري والرسم احملدد الذي يفرض على كل مزارع يدفع قيمة التأمني الصحي؛إيرادات السجل العق -

 االشتراكات املقتطعة من املعاشات التقاعدية؛ -

 االشتراكات املقتطعة من األتاوات وبراءات االختراع والتحسينات التقنية وحقوق التأليف؛ -

 .إيرادات ميزانية اجلمهورية وغريها من املوارد -

فاجلبل .  الرعاية الصحية اليت يتعذّر تقدميها داخل اجلمهورية تقدم خارجها أو يف اخلارج            كـل أشكال   -٧٢٨
 .األسود ينفذ العهد الدويل للتأمني الصحي الذي صادقت عليه مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة

 ١٥ و١٤ و١٣املواد 

 ائي والثانويالتعليم يف مرحلة ما قبل سن الدراسة والتعليم االبتد

يـنص الدسـتور وغريه من القوانني ذات الصلة يف اجلبل األسود على التعليم االبتدائي اإللزامي واجملاين                -٧٢٩
 سنة، بصرف النظر عن نوع اجلنس والعرق والدين وغري          ١٥ سنوات و  ٧لألطفـال الذين تتراوح أعمارهم بني       

وبفضل العقوبات . وصياء، يعرضهم لعقوبات مبوجب القانونوعدم امتثال اآلباء أو األ. ذلك من اخلصائص املمّيزة
الـيت تسـلّطها الوزارة على اآلباء، فقد تقلص عدد األطفال يف سن الدراسة الذين يغادرون املدرسة، كما تبينه             

 ١٩٩٩ عقوبة يف عام     ١١١؛ و ١٩٩٨ عقوبات يف عام     ٨؛ و ١٩٩٧ عقوبة يف عام     ٨٩صدرت  : الوقـائع التالية  
 يف ١١؛ و٢٠٠٠ يف عام ٥٠؛ و)عزى إىل تغري يف اللوائح ختضع مبوجبه بعض احلاالت إلجراء متكرروهي زيادة ُت(

ومن املعتاد أن يسحب اآلباء أبناءهم من املدرسة بعد الصف الرابع وهؤالء عادة فتيات ُتزوَّجن يف                . ٢٠٠١عام  
 . البلديات اليت تقطنها غالبية مسلمةومعظم أولئك األطفال يعيشون يف مشال اجلمهورية، وأساساً يف. سن مبكرة

جلميع )  مدرسة من أربعة صفوف٣٤٠ مدرسة من مثانية صفوف و    ١٦٧(وتسـمح شبكة املدارس االبتدائية       -٧٣٠
وتشمل .  يف املائة من األطفال يتلقون التعليم االبتدائي٩٨األطفـال يف اجلـبل األسود بااللتحاق باملدرسة، حبيث أن         

 اجلارية حالياً ترشيد الشبكة املدرسية ألن عدد األطفال يف بعض املناطق الريفية يف اجلبل األسود                عملية إصالح التعليم  
بل إن . ومن جهة أخرى، تؤدي اهلجرة حنو العاصمة وغريها من املناطق احلضرية إىل اكتظاظ املدارس فيها        . قليل للغاية 

ففي بلجيفلجا، على سبيل املثال، اخنفض عدد       ( الشمالية   عدد األطفال اخنفض يف بعض املدارس االبتدائية يف البلديات        
ويتجلى هذا  ). ١٩٩٩/٢٠٠٠ تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية      ٢٠٠االبتدائية ب     " بوسكو بوها "التالمـيذ يف مدرسـة      
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رى، يف   يف املائة يف الق    ٨١,٦ يف املائة من املدارس توجد يف املناطق احلضرية و         ١٨,٤الوضع يف البيانات اليت تظهر أن       
 . يف املائة يف القرى٢٦,٥ يف املائة من التالميذ يعيشون يف املناطق احلضرية و٧٣,٥حني أن 

أو األطفال املشردون داخلياً بنفس احلقوق يف التعليم اليت يتمتع هبا أطفال /ويتمـتع األطفال الالجئون و     -٧٣١
األطفال الذين يقطعون مسافات كبرية     أما األطفال املنحدرون من أسر حمرومة، وكذلك        . السـكان األصـليني   

للوصـول إىل مدارسهم، فتتاح هلم إمكانية اإلقامة يف مدارس داخلية وتوفَّر هلم كتب مدرسية جمانية وغريها من                  
 .املواد وكذلك املالبس واألحذية

). ابلياكيف مجيع البلديات ما عدا ز( مؤسسة خاصة مبرحلة ما قبل سن الدراسة يف اجلمهورية ٢٠وهناك  -٧٣٢
. وتقـدم خدماهتـا إىل مجيع األطفال بقطع النظر عن نوع جنسهم أو عرقهم أو دينهم أو أي صفة من الصفات       

 . يف املائة، وهي نسبة منخفضة نسبيا٢٠ًوتبلغ نسبة التغطية حنو . وعلى اآلباء أن يغطوا جزءاً من نفقات الطعام

األطفال الذين يعانون   (وي االحتياجات اخلاصة    ويوجـد يف اجلـبل األسود ثالث مؤسسات لألطفال ذ          -٧٣٣
ضـعف الـنطق والسمع؛ واألطفال الذين يعانون ضعف البصر؛ واألطفال والشبان املصابون بعاهات جسدية؛               

وتوفر مؤسستان من تلك املؤسسات املسكن . وهذه املؤسسات متوهلا الدولة). واألطفال والشبان املتخلفون عقلياً
ـ   ). لتالمـيذها   مدرسة ابتدائية فصول لألطفال ذوي االحتياجات   ١٥لى هذه املؤسسات، يوجد يف      وعـالوة ع

ويتوىل تنفيذه كل من وكالة     . وهناك مشروع قيد التنفيذ يشمل بناء مصنع من املقرر أن يوظف املعوقني           . اخلاصة
 ).Falcon" (فالكون"اجلبل األسود للتوظيف ووزارة التعليم والعلوم واملنظمة غري احلكومية 

فهناك مدارس . ويف املناطق اليت ميثل األلبان أغلبية سكاهنا، ُيسمح للتالميذ بأن يتلقوا الدروس بلغتهم األم -٧٣٤
ابتدائية تدّرس باللغة األلبانية، وسبع مدارس تدرس باأللبانية والصربية معاً، وثالث مدارس ثانوية تدّرس باأللبانية 

مة اليت تصدرها هذه املدارس، وكذلك السجالت وامللفات املدرسية، باللغتني وُيحتفظ بالوثائق العا. والصربية معاً
ويتوىل إعدادها إما إدارة بودغوريتسا للمواد املدرسية أو        . أمـا الكتب املدرسية فهي باللغة األلبانية      . كلتـيهما 

 .ُيحصل عليها من إدارة الكتب املدرسية وغريها من املواد يف بلغراد

. ل خاصة لألطفال الغجر، باستثناء مدرسة يف بودغوريتسا، أو دروس خاصة بلغة الغجر            وال توجد فصو   -٧٣٥
بيد . ويلتحق هؤالء األطفال مبدارس عادية مبا أنه ميكنهم االلتحاق جبميع املدارس، مثلهم مثل غريهم من األطفال             

ناك فصالن يف الصف األول، فليس فإذا كان ه. أن هناك اجتاهاً حنو اخنفاض عدد التالميذ الغجر يف الصفوف العليا
 .مثة سوى فصل واحد يف الصف الثاين؛ ويف الصفني السابع والثامن، ال يوجد سوى تلميذين أو ثالثة من الغجر

ويـنظَّم تعلـيم األطفال الغجر يف املرحلة السابقة لسن الدراسة، مبساعدة اليونيسيف، هبدف إعدادهم                -٧٣٦
ت وزارة التعليم والعلوم نشر أول كتاب لتعليم القراءة باللغة الغجرية طََبعته            ودعم. لاللـتحاق بالفصول العادية   
 . منظمة غري حكومية غجرية

وقـد أنشأت احلكومة مجيع املؤسسات التعليمية باستثناء مدرسة ألصحاب املواهب املوسيقية شارك يف               -٧٣٧
لوزارة هي اليت تعني اهليئات اإلدارية بناء   ووفقاً للوائح سابقة، كانت ا    . تأسيسـها كل من الدولة وأحد اخلواص      

ومبوجب القانون اجلديد، تتألف اهليئات اإلدارية من ممثلي املوظفني والتالميذ والوزارة           . عـلى اقتراح املؤسسات   
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كما أن القوانني اجلديدة تنص على إنشاء مؤسسات تعليمية         . واحلكومـة احمللـية والشركاء االجتماعيني واآلباء      
ـ      يع املستويات من طرف األشخاص املعنويني والطبيعيني احملليني واألجانب، باستثناء املدارس           خاصـة عـلى مج

 .االبتدائية اليت ال حيق لألجانب إنشاؤها

ومل حيـدث أي تغـري ذي بال يف سياسة الدولة أو قوانينها أو ممارستها جنم عنه أثر سليب على احلق يف                       -٧٣٨
بل إن اجملموعة اجلديدة من القوانني تعزز احلق .  أثناء الفترة اليت يشملها التقرير١٣التعليم املنصوص عليه يف املادة 

 .يف التعليم والتزامات الدولة وغريها من الكيانات بتوفري ظروف أفضل إلعماله

وقد قدم اجملتمع الدويل، وال يزال يقدم، الدعم بواسطة املنظمات الدولية من أجل حتسني ظروف العمل                 -٧٣٩
ومن املقرر تقدمي املساعدة يف تنفيذ ). البناء والترميم وشراء املعدات للمؤسسات التعليمية(ملؤسسات التعليمية يف ا

مثل التأهيل املهين للمدرسني وإصالح املقررات      (القوانني اجلديدة بغية إصالح نظام التعليم على مجيع املستويات          
 ).الدراسية واملنهاج املدرسي وغري ذلك

يسعى كل من حكومة اجلبل األسود ووزارة العدل إىل حتسني ظروف العمل وزيادة رواتب العاملني كما  -٧٤٠
ونظراً إىل نقص هذه    . يف قطاعـات التعلـيم، وإن كانـت االعـتمادات يف امليزانية عامالً حيد من هذا املسعى                

اإلضراب حىت السنة    واستمر   ٢٠٠١/٢٠٠٢، أضرب املدرسون يف السنة الدراسية       ٢٠٠٢االعـتمادات يف عام     
وكانت املطالب الرئيسية جمللس املضربني زيادة ). مبا فيها عطلة الصيف( ودام تسعة أشهر ٢٠٠٢/٢٠٠٣الدراسية 

وقد ُدفعت  .  يف املائة ودفع متأخرات عالوات الطعام والسفر       ٣٠الـُمعـاِمالت يف حسـاب الرواتـب بنسبة         
ومت التوصل إىل ترتيب يقضي بزيادة الرواتب بنسبة . ك املضربونالعالوات لكن املعاِمالت مل ترفع كما طالب بذل

يف سنة  )  يف املائة من خالل املعاِمالت     ١٠ يف املائة من خالل زيادة احلد األدىن لسعر العمل و          ٨( يف املائـة     ١٨
بل األسود على وبغية حتسني الوضع املايل للعاملني يف قطاع التعليم، وافقت حكومة مجهورية اجل. امليزانـية املقبلة  

 .املشاركة يف متويل صندوق السكن لقطاع التعليم، ذلك أن حنو ثلثي العاملني مل حيلوا مشكلة السكن

غري أن اإلضراب ملدة طويلة عّرض      . ومل يكـن حق إضراب العاملني يف قطاع التعليم قط عرضة للنقاش            -٧٤١
كما اخُتصر املقرر   . روس اخُتصرت أثناء اإلضراب   للخطر حق األطفال يف التعلّم بانتظام وبدون عوائق، ألن الد         

 .الدراسي ودامت السنة الدراسية مدة أطول حبيث انتهت السنة الدراسية يف إطار حدود زمنية عادية

ويوجـد يف اجلـبل األسود مدرستان للتعليم االبتدائي للكبار بصفتهما جزءاً من اجلامعات العّمالية، يف     -٧٤٢
وحيق جلميع املدارس العادية أن تنظم التعليم االبتدائي للكبار، ويتوقف ذلك على            . بودغوريتسـا ونيكشـيتش   
 .احتياجات اجملتمعات احمللية

وعلى التالميذ  . والتعلـيم الثانوي، مبا فيه التعليم التقين الثانوي، متاح للجميع على قدم املساواة وجماناً              -٧٤٣
 .شراء الكتب وغريها من املواد

ومستويات التأهيل فيها هي املستوى     . بل األسود مدارس ثانوية عامة ومدارس تقنية ومدارس خمتلطة        ويوجد يف اجل   -٧٤٤
وبإمكان التالميذ الذين أهنوا املستوى الرابع      . الـرابع يف املدارس العامة واملستويان الثالث والرابع يف املدارس التقنية واملختلطة           

 .كان التالميذ الذين أهنوا الثانوية العامة أن يلتحقوا جبميع الكلياتأن يلتحقوا بالكليات املناسبة، كما أنه بإم
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وميكن جلميع األطفال الذين يفون بالشروط املطلوبة، بصرف النظر عن دينهم أو جنسيتهم، أن يلتحقوا                -٧٤٥
 .ويتمتعون بنفس احلقوق يف التعليم، دون التعرض ألي تدابري متييزية. بالثانويات على قدم املساواة

 يف املائة ممن ينهون التعليم االبتدائي، وهذه النسبة أعلى يف اجملتمعات            ٩٧ويلـتحق بالتعليم الثانوي حنو       -٧٤٦
وال توجد دروس ليلية لتعليم الكبار يف املدارس        .  يف املائة من التالميذ تعليمهم     ٩٥وينهي حنو   . احمللـية احلضرية  

 .فيهابيد أن باإلمكان التقدم لالمتحانات . الثانوية

ويتلقى األطفال األلبان التعليم يف ثانويات توزي، وبالف، وأولشينيي، باأللبانية والصربية وحيصلون على  -٧٤٧
 .الكتب املدرسية وغريها من املواد

وكـل املـدارس الثانوية يف اجلبل األسود أنشأهتا احلكومة، فيما عدا واحدة شارك يف إنشائها كل من                   -٧٤٨
، يف حني أن اهليئات اإلدارية تتكون من ممثلي         )مدرسة ألصحاب املواهب املوسيقية   (ص  احلكومـة وأحـد اخلوا    

 .موظفي املدارس واحلكومة احمللية والتالميذ، وأيضاً الشركاء االجتماعيني واآلباء مبوجب آخر اللوائح

ويوجد يف . مة اجتماعياًوتقدم الدولة منحاً وعالوات للتالميذ املتفوقني والتالميذ املنحدرين من أسر حمرو -٧٤٩
اجلـبل األسود مثانية مِبيتات للتالميذ حتتوي على أماكن منظمة لإليواء ومطاعم معدة لتالميذ االبتدائي والثانوي                

ويستطيع التالميذ الذين حيصلون على .  يف املائة من التكلفة اإلمجالية٢٠الذين يفون بالشروط احملددة، مقابل دفع 
 . يف املائة٤٠لنفقات وكذلك نفقات السفر اليت تشارك فيها الدولة بنسبة قرض أن يتحملوا هذه ا

وينفَّذ يف املدارس االبتدائية والثانوية العديد من املشاريع الرامية إىل الوقاية من إدمان املخدرات واألمراض  -٧٥٠
راض النامجة عن اإلدمان؛ برنامج الدولة ملكافحة األم (املعديـة والعـنف، وحـل املشاكل اليت مل تْرق إىل نزاع             

 ").التعليم من أجل جمتمع مدين"واحلمالت اإلعالمية والتثقيفية باإليدز واالجتار واملشروع املعنون 

 اجلديد) اإلصالحي(التشريع 

 جمموعة من قوانني اإلصالح يف      ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢اعتمد برملان مجهورية اجلبل األسود يف        -٧٥١
 :هيقطاع التعليم، 

 القانون األساسي بشأن التعليم؛ - 

 قانون التعليم ملرحلة ما قبل سن الدراسة؛ - 

 قانون التعليم االبتدائي؛ - 

 قانون التعليم الثانوي العام؛ - 

 قانون التعليم التقين؛ - 

 .قانون تعليم الكبار - 
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وبية مكُيفة وفق أوضاع اجلبل     وقـد أعدت هذه القوانني مبساعدة خرباء دوليني وهي تتضمن معايري أور            -٧٥٢
األسود، تّتبع مبادئ الدميقراطية واالستقالل الذايت والالمركزية وفك القيود واالبتعاد عن التسييس واملرونة وتكافؤ 

 الئحة خاصة وإنشاء    ٥٠ووفقاً للمبادئ املشار إليها، من املقرر اعتماد        . الفـرص وشـفافية النوعية يف التعليم      
 .يد شبكة أكثر عقالنية تضم املؤسسات التعليمية يف اجلبل األسودمؤسسات جديدة وحتد

وجيـري إعـداد مقررات دراسية جديدة جلميع اجملاالت واملهارات واملهن، وهي تتضمن أيضاً املعايري                -٧٥٣
ة األوروبـية يف هـذا املضمار حبيث حتقق شروط التوافق مع املقررات الدراسية املعمول هبا يف البلدان األوروبي                 

 .وتضمن االعتراف بالشهادات املدرسية واجلامعية املمنوحة يف اجلبل األسود يف البلدان األجنبية

 :ومن املقرر اعتماد القوانني التالية يف السنة املقبلة -٧٥٤

 قانون التعليم العايل؛ - 

 قانون البحث العلمي؛ - 

 قانون تعليم األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة؛ - 

 .م الشهاداتقانون نظا - 

 . الئحة خاصة لدعم تنفيذ القوانني الستة يف قطاع التعليم٥٦ومن املقرر أيضاً اعتماد  -٧٥٥

 التعليم العايل

 واملعدل  ١٩٩٢املعتمد يف عام    (حيكم احلقوَق والواجبات يف التعليم العايل قانون جامعات اجلبل األسود            -٧٥٦
 ). من القانون٨املادة (ية اجلبل األسود ومتوله ميزانية مجهور) ١٩٩٦واملنقْح يف عام 

والتعليم العايل ُيحصَّل .  من القانون تسمح بذلك١٣وال توجد مؤسسات عليا خاصة، وإن كانت املادة  -٧٥٧
 . يف جامعة الدولة

فهو متاح للجميع بقطع النظر عن نوع اجلنس واجلنسية    . وال ميـارس التمييز يف االلتحاق بالتعليم العايل        -٧٥٨
 . االقتصادي لألسرة-الدين والوضع االجتماعي و

. وجاء يف القانون احلايل أن قرار حتديد عدد الطلبة يف اجلامعة تعتمده احلكومة بناء على اقتراح اجلامعة                 -٧٥٩
 .وتغطي ميزانية اجلمهورية نفقات مجيع الطلبة

وتعمد اجلامعة إىل هذا القرار   . حلكومةوُيسمح للكليات باستقبال عدد أكرب من الطلبة مقارنة مبا حتدده ا           -٧٦٠
) ٥١يف مادته   (وينص النظام األساسي للجامعة     . وهؤالء الطلبة يتحملون النفقات بأنفسهم    . بعد موافقة احلكومة  

على أن الطلبة الذين يتحملون النفقات بأنفسهم يعفون من دفع رسوم اجلامعة إذا التحقوا هبا يف السنة الالحقة إذا 
 .تفرغنيكانوا من امل
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ويتم ذلك على   . ويلتحق الطلبة بالسنة األوىل يف اجلامعة بناء على دعوة تنشرها اجلامعة لتقدمي الطلبات             -٧٦١
أسـاس االختيار من قائمة بالطلبة بعد التحقق من بعض املعايري مثل اجتيازهم للثانوية والمتحانات القبول، كما        

 .ينظم ذلك النظام الداخلي للجامعة

ل ميزانية مجهورية اجلبل األسود الدراسات العليا جلميع الطلبة الذين هم من مواطين اجلبل األسود               ومتـوِّ  -٧٦٢
 .٨,٥والذين أكملوا دراستهم وحصلوا على معدل يفوق 

ويشمل ذلك اإلصالَح الشامل للمقررات الدراسية، واإلدارة       . وجيـري حالـياً إصـالح قطاع التعليم        -٧٦٣
ول مرة بتقييم نوعية التعليم، واملبادئ املنصوص عليها يف إعالن بولونيا وغريه من الوثائق، والتمويل، واالستعانة أل

 .بغية إحداث انسجام بني نظامنا ونظم بلدان أوروبية أخرى

وقد تلقت وزارة التعليم    . وجيـري اإلعـداد لقانون جديد بشأن التعليم العايل طبقاً للمعايري األوروبية            -٧٦٤
خطة  ((TEMPUS)ألسود دعماً من خرباء برامج ومؤسسات اجملتمع الدويل مثل برنامج متبوس            وجامعـة اجلبل ا   

، واحتاد اجلامعات األوروبية،    )التـنقل يف أوروبـا للقـيام بدراسات جامعية، اليت وضعتها املفوضية األوروبية            
 النمسا، وجامعات   -عي العاملي    املركز األورويب للتعليم العايل، وميثاق االستقرار، والتآزر اجلام        -واليونسـكو   

ووقعت جامعة اجلبل األسود مذكرات تعاون مع . شريكة من بلدان االحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية  
وتور، ) لومونوسوف وجامعة البيئة والعلوم السياسية الدولية املستقلة      (جامعـات بـاري، وسكادار، وموسكو       

 .وموستار، وأوسلو، ووارسو

 يلالتمو

وبالرغم من الظروف الصعبة اليت شهدهتا .  يف املائة من ميزانية اجلمهورية لقطاع التعليم٣٠ختصص نسبة  -٧٦٥
فقد استثمر على سبيل املثال     . السـنوات العشر املاضية، فإن اجلبل األسود استثمر أمواالً طائلة يف قطاع التعليم            

، ١٩٩٨ يف املائة من هذا الناتج يف عام         ٧,١٧ يف التعليم، و   ١٩٩٩ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل لعام         ٥,٢١
وحتكم متويلَ التعليم اللوائح الوضعية لكل      . وهي نسبة تفوق بكثري جداً ما عليه احلال يف بلدان أخرى يف املنطقة            

 ).القوانني واالتفاقات اجلماعية(مستوى تعليمي 

 إدارات  ٣٠٣ مدرسة ابتدائية و   ١٦٨سن الدراسة و   مؤسسة خاصة مبرحلة ما قبل       ٢٠ومتـول الدولـة      -٧٦٦
والشبكة املدرسية ممتدة على نطاق .  مدرسة ثانوية ومثانية مِبيتات للتالميذ٤٤ مبىن مدرسياً و   ٤٨٣إقليمية تشغل   

 .واسع بسبب العوامل السكانية واملناخية واجلغرافية اخلاصة باجلبل األسود

سية قلة مساحة املدارس احلضرية بسبب تزايد أعداد الطلبة، يف حني ومن السمات املشتركة للمرافق املدر -٧٦٧
بيد أن إغالق   . أن هـذه األعداد يف تناقص يف املناطق الريفية، وجنم عن ذلك شبكة مدرسية غري عقالنية جزئياً                

الجتماعية بعض املدارس أو اإلدارات اإلقليمية قضية اجتماعية معقدة، حيث جيب مراعاة مجيع اجلوانب املالية وا              
 .والسياسية والثقافية معاً
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واملـرافق املدرسية قدمية نوعاً ما وهي يف حالة يرثى هلا وحتتاج إىل استثمار ذي شأن، ذلك أهنا ال تفي                     -٧٦٨
وُتستثمر بعض األموال كل عام، بقدر توافرها، يف صيانة املرافق املدرسية، ولكن هذه . بالشروط واملعايري العصرية

 .خدم أساساً للتدخالت العاجلة على هياكل السطوح وأجهزة التسخنياألموال ُتست

واالستثمارات على ضخامتها ال    . ويـتم تشييد املباين املدرسية اجلديدة من خالل إدارة األشغال العامة           -٧٦٩
ة بناء  وتدعم أيضاً املنظمات الدولية إعاد    . تكفـي لتلبية االحتياجات املتزايدة، يف املناطق احلضرية بشكل خاص         

وتقوم حالياً الوكالة األوروبية إلعادة البناء ببناء مدرسة يف         . املـرافق املدرسـية، وإن مل يكن ذلك بقدر كاف         
 .بودغوريتسا، كما تقوم بتنفيذ مشروع إصالح هام يف مدرسة ببييلو بولييه

شكل خاص املدارس يف    فبعض املدارس اجلديدة، وب   . وحالة املعدات املدرسية غري متساوية وغري ُمْرضية       -٧٧٠
مناطق اجلبل األسود الوسطى واجلنوبية، هلا معدات عصرية يف حني أن مدارس أخرى إما هلا معدات غري كافية أو 

 .هلا معدات قدمية جداً

بالنسبة جلميع (وُتحسـب مرتـبات العـاملني يف جمال التعليم باالستناد إىل االتفاقات اجلماعية القائمة       -٧٧١
وعند التوقيع على االتفاقات اجلماعية، وبعد موافقة النقابات        ). م، توجد اتفاقات مجاعية خاصة    مستويات التعلي 

. وتوقيعها عليها، تبذل جهود كبرية جلعل املرتبات تتفق مع مرتبات الوظيفة العمومية املمولة من ميزانية اجلمهورية
موال املخصصة للتعليم على مرتبات العاملني، مما       ونظراً لوجود عدد كبري من املوظفني ُتنفَق النسبة األكرب من األ          

وهذا . يعـين أن األموال املخصصة ألغراض االستثمارات الرأمسالية واملعدات غري كافية ملثل هذه الشبكة الكبرية              
 العـدد الكبري من املوظفني هو جزئياً نتيجة وجود شبكة ال عقالنية، وُيعزى جزئياً أيضاً إىل التوزيع غري املالئم                  

 .للدروس على املدرسني والتنظيم الداخلي يف املدارس

 احلواشي

 .٢٠٠٢معهد اإلحصاء االحتادي، بلغراد،  )١( 

 .املرجع نفسه )٢( 

، مركز الدراسات البديلة واهليئة الدولية "األشخاص املصابون بعجز وبيئتهم"سلسلة الدراسات املعنونة  )٣( 
 .٢٠٠١ملساعدة املعوقني، بلغراد، 

 .، ولكنها مل تدخل بعد حيز النفاذ٢٠٠٢ديسمرب / يف كانون األول١٠٥ت املصادقة على االتفاقية رقم مت )٤( 

تعـين السـالمة املهنـية سالمة ومحاية صحة العامل أثناء العمل، أي السالمة الصناعية، وهو التعبري         )٥( 
 .املالئمةاملستخدم يف العهد، وإن كان يعين ضمنياً أيضاً قوانني املرافق الصحية 

 .الرسوم البيانية واجلداول يف املرفق )٦( 

 .؛ انظر املرفق١، الضميمة ٣الرسم البياين  )٧( 

 .١اجلدول  )٨( 

 .٢، الضميمة ١اجلدول  )٩( 
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 )تابع (احلواشي

 .؛ انظر املرفق٢، الضميمة ٢اجلدول  )١٠( 

 .؛ انظر املرفق٣، الضميمة ١الرسم البياين  )١١( 

 .؛ انظر املرفق٦، الضميمة ٩اين الرسم البي )١٢( 

 .؛ انظر املرفق٦، الضميمة ١٠الرسم البياين  )١٣( 

 .؛ انظر املرفق٦، الضميمة ١١الرسم البياين  )١٤( 

 .؛ انظر املرفق٧، الضميمة ١٢الرسم البياين  )١٥( 

 .؛ انظر املرفق٧، الضميمة ١٣الرسم البياين  )١٦( 

 .؛ انظر املرفق٧، الضميمة ١٤الرسم البياين  )١٧( 

 .؛ انظر املرفق٣، الضميمة ١اجلدول  )١٨( 

 .؛ انظر املرفق٣، الضميمة ٢املخطط البياين  )١٩( 

 .؛ انظر املرفق٤، الضميمة ٣املخطط البياين  )٢٠( 

 .؛ انظر املرفق٤، الضميمة ٤املخطط البياين  )٢١( 

 .؛ انظر املرفق٤، الضميمة ٥املخطط البياين  )٢٢( 

 .؛ انظر املرفق٥، الضميمة ٦خطط البياين امل )٢٣( 

 .؛ انظر املرفق٥، الضميمة ٧املخطط البياين  )٢٤( 

 .؛ انظر املرفق٥، الضميمة ٨املخطط البياين  )٢٥( 

 من قانون التعليم االبتدائي، بالتبليغ عن أحد        ٤٠السـلطات الـبلدية املختصة ملزمة، مبوجب املادة          )٢٦( 
 يوماً من ١٥له يف الوقت املناسب أو الذي ال يتردد طفله بانتظام على املدرسة يف غضون الوالديـن الذي ال يسجل طف    

 من ذلك القانون على أنه جيوز للمدرسة، مبوجب قرار من مديرها، أن تقرر متكني التلميذ ٤٤وتنص املادة . إبالغه بذلك
درسة حىت سن السابعة عشرة، مىت طلب ذلك         عاماً ولكن مل يكمل تعليمه االبتدائي، بالبقاء يف امل         ١٥الـذي أمت سن     

وتنص نفس املادة على أن التلميذ املعاق ذهنياً جيوز له أن يكمل تعليمه االبتدائي، وذلك حىت بعد . التلميذ أو أحد والديه
 .بلوغ سن التاسعة عشرة

 ال  ١٩٩٢-١٩٩١سية  ومنذ السنة الدرا  . مجَّـع البيانات اإلحصائية املستخدمة مكتب اإلحصاء االحتادي        )٢٧( 
توجد أية بيانات متاحة عن تغطية خمتلف جمموعات أطفال املدارس يف كوسوفو وميتوهيا، مما يؤثر على التغطية الشاملة                  

 .ملستوى اجلمهورية من حيث النسب املئوية

 .٢٠٠١، اليونيسيف، بلغراد، "حتليل متعمق للتعليم االبتدائي يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية" )٢٨( 
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، مل يكمل قرابة ثلثي الغجر التعليم االبتدائي وكان أطفال الغجر ميثلون أكرب ١٩٩١حسب تعداد عام  )٢٩( 
وباإلضافة إىل ذلك كان ألطفال الغجر أعلى       . جمموعة من األطفال يف سن الدراسة مل يكونوا مسجلني يف الصف األول           

واجملموعة اإلثنية اليت تلي جمموعة ).  الصفوف املتقدمة من التعليم االبتدائي  وال سيما يف  (نسـب من حيث ترك املدرسة       
 يف املائة من    ١ويعلن  . (الغجـر وحتتل املرتبة الثانية بعدها من حيث عدم إعمال حقها يف التعليم هي جمموعة الفالكس               

 يف املائة من    ٧٠إىل أن ما يقارب      ١٩٩١ويشري تعداد عام    ). وال توجد أرقام دقيقة عن ذلك     . الغجر أهنم من الفالكس   
، اليونيسيف،  "حتليل متعمق للتعليم االبتدائي يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية       "الفالكـس مل ينهوا تعليمهم االبتدائي،       

 .١٣١، الصفحة ٢٠٠١بلغراد، 

 .٥٠/١٩٩٢العدد القانون بشأن املدارس الثانوية يف مجهورية صربيا، اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا،  )٣٠( 

، وزارة التعليم والرياضة يف مجهورية صربيا،       "السبيل إىل جمتمع راقٍ   : تعليم من نوعية جيدة للجميع    " )٣١( 
 .٢٦١، الصفحة ٢٠٠٢بلغراد، 

، ٢٠٠٢، كلية العلوم االقتصادية، مركز البحوث، بلغراد،        "الـتكلفـة االقتصادية للتعليم الثانوي يف صربيا      " )٣٢( 
 .٨١-٢١الصفحات 

لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العايل جملسها       : إجـراء القـبول يف املدارس ليس إجراًء مركزياً        " )٣٣( 
وتتمثل االمتحانات يف اختبار خطي أو اختبارين خطيني أو مقاالت مكتوبة حول . لالمتحانات املكلف بامتحانات القبول

إقصائية يف طبيعتها، مبعىن أن املرشحني املؤهلني جيب أن حيصلوا واالختبارات . موضوعات هلا صلة مبجال الدراسة املعنية   
 يف ٥٠ يف املائة من مجيع النقاط الالزمة للتأهل كطلبة يدفعون تكلفة دراستهم واحلصول على أكثر من ٣٠على أكثر من 

لى أساس قوائم الترتيب اليت ويقوم القبول ع. املائة من النقاط للقبول كمبتدئني متول الدولة رسومهم اجلامعية والتعليمية   
 يف املائة من معدل الدرجات يف أعوام التعليم الثانوي ٤٠ يف املائة من نتيجة امتحان القبول و٦٠توضـع بـاجلمع بني     

، وزارة التعليم والرياضة يف مجهورية صربيا، بلغراد،        "السبيل إىل جمتمع راقٍ   : تعليم من نوعية جيدة للجميع    ." (األربعة
 ).٢٩٤حة ، الصف٢٠٠٢

 .املرجع نفسه )٣٤( 

 .٣٠١ و٣٠٠املرجع نفسه، الصفحتان  )٣٥( 

 .٢٩٧املرجع نفسه، الصفحة  )٣٦( 

 .٣٢٤املرجع نفسه، الصفحة  )٣٧( 

 .٢٤٢املرجع نفسه، الصفحة  )٣٨( 

 .٣٢املرجع نفسه، الصفحة  )٣٩( 

 .، انظر املرفق١اجلدول  )٤٠( 

، ٢٠٠١، اليونيسيف، بلغراد،    " مجهورية يوغوسالفيا االحتادية   حتلـيل مـتعمق للتعليم االبتدائي يف      " )٤١( 
 .٣٧الصفحة 

 .، انظر املرفق٢اجلدول  )٤٢( 
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 .٦٧املرجع نفسه، الصفحة  )٤٣( 

حسب حتليل اليونيسيف لنظام التعليم يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، فإن متوسط نسبة إمتام الصف  )٤٤( 
الصفوف األخرى  يف املائة، يف حني كان متوسط نسبة إمتام          ٩٥ بنسبة   ١٩٩٠/١٩٩١السنة الدراسية   اخلـامس كان يف     

 يف املائة يف الوقت الذي كانت فيه ٩٦، كانت هذه النسبة أكثر من ١٩٩٥/١٩٩٦ويف السنة الدراسية .  يف املائة٩٧أكثر من 
 يف املائة،   ٩٨جتاوزت هذه النسبة    ،  ١٩٩٨/١٩٩٩الدراسية  ويف السنة   .  يف املائة  ٩٨نسبة إمتام الصفوف األخرى أكثر من       

، ٢٠٠١، اليونيسيف، بلغراد،    "حتليل نظام التعليم االبتدائي   (" يف املائة    ٩٩فـيما جتاوزت نسبة إمتام الصفوف األخرى        
 ).١٠٢الصفحة 

 .٦٧املرجع نفسه، الصفحة  )٤٥( 

وقد كشفت دراسة . دعني يف مراكز مجاعيةتشـمل هـذه الفـئات األطفال الالجئني واملشردين املو     )٤٦( 
، على سبيل املثال، أنَّ املعدل اإلمجايل حلضور        ٢٠٠٠استقصائية أجرهتا جمموعة استقصاءات املؤشرات املتعددة يف عام         

يه يون/وحىت حزيران).  يف املائة٩٧,٤وباملقارنة، كان املتوسط الوطين ( يف املائة ٩٢,٣هؤالء األطفال الدروس كان بنسبة 
ونظراً لكون التركيبة   .  مشرد يف الداخل يعيشون يف مآوى مجاعية       ١٦ ٩٠٠ الجئ و  ٢٨ ٩٠٠، كـان هـناك      ٢٠٠١

 طفل يف سن الدراسة يف ٥ ٠٠٠العمرية يف هذه الفئة مماثلة للتركيبة على الصعيد الوطين، فإنه يف هذه احلالة يوجد قرابة 
حتليل متعمق للتعليم االبتدائي يف     . (" طفل على املدارس   ٤٠٠يتردد  املراكـز اجلماعية؛ ومن بني هؤالء األطفال قد ال          

 ).١٠٣، اليونيسيف، بلغراد، الصفحة "مجهورية يوغوسالفيا االحتادية

 .، املرفق١٧اجلدول  )٤٧( 

، ٢٠٠٢التكلفة االقتصادية للتعليم الثانوي يف صربيا، كلية العلوم االقتصادية، مركز البحوث، بلغراد،  )٤٨( 
 .٧حة الصف

 .، املرفق١٨اجلدول  )٤٩( 

 .، املرفق١٩اجلدول  )٥٠( 

، "يا له مـن جيـل جديـد؛ الشبـاب فـي مجهوريـة يوغوسالفيـا االحتادية، وقائع وتوصيات" )٥١( 
"A brave new generation; young people in the Federal Republic of Yugoslavia, Facts and Recommendations"،  مكتـب 

 .٤٩، الصفحة ٢٠٠٢ليونيسيف يف بلغراد، بلغراد، ا

 .٢٠٠١، اليونيسيف، بلغـراد، "حتليل متعمق للتعليم االبتدائي يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية" )٥٢( 

كشفت ) الذي قامت به اليونيسيف   (نتائج التحليل املتعمق للتعليم االبتدائي يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية           )٥٣( 
وال توجد أية إحصاءات رمسية حول املوضوع، ولكن        . أطفاالً عديدين من أطفال الغجر يترددون على مدارس خاصة        "عـن أن    

وحىت أطفال الغجر املسجلون يف .  يف املائة من هؤالء األطفال٨٠ و٥٠الـبعض منها يشري إىل أن الغجر ميثلون نسبة تتراوح بني     
 يف وقت الحق حنو مدارس خاصة بسبب ما يالقونه من صعوبة يف الوفاء بالشروط               املـدارس العادية غالباً ما يوجهون من جديد       

 .٩٥، املرجع نفسه، الصفحة ..."الالزمة للبقاء يف املدارس العادية 

 .٩٥املرجع نفسه، الصفحة  )٥٤( 

 .٩٦املرجع نفسه، الصفحة  )٥٥( 
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 .، املرفق٢٠اجلدول  )٥٦( 

باللغة األم، فيما ُيدرَّس البعض اآلخر باللغة ) مثل جمموعة من املوضوعات الوطنية   (واد  ُتدرَّس بعض امل   )٥٧( 
 .الصربية

 .، مبركز األقلية اإلثنية٢٠٠٢يتمتع الغجر والفالكس، منذ عام  )٥٨( 

نفذ أكثر ما ُتنفذ يف فولفودينا )٥٩(   جانب فإىل. إن احلقوق اليت يكفلها الدستور وتكفلها القوانني السارية ُت
اللغـة الصـربية جند على سبيل املثال، يف هذه املقاطعة، أن اللغات اجملرية والسلوفاكية والرومانية والروثنية والتشيكية                  

 بلدية يف فولفودينا، ُتستخدم اللغة اجملرية لألغراض الرمسية إىل جانب ٤٥ من أصل ٣١ويف . ُتستخدم أيضاً بشكل رمسي
 بلديات؛ ٦ بلديات، واللغة الروثنية يف    ١٠ بلدية؛ واللغة الرومانية يف      ١٢ السلوفاكية يف    اللغة الصربية؛ وتستخدم اللغة   

واألشخاص املنتمون لألقليات اإلثنية اجملرية والسلوفاكية والرومانية والروثنية جيوز هلا          . واللغة التشيكية يف بلدية واحدة    
أقليات (امعي، وتلبية احتياجاهتا يف ميدان اإلعالم والثقافة        تلقـي تعليم بلغتها من املستوى االبتدائي وحىت املستوى اجل         

 ).١٧، الصفحة ٢٠٠٠صربيا، جلنة هلسنكي حلقوق اإلنسان، بلغراد، 

 ".مشروع استراتيجية إدماج الغجر ومتكينهم: "املصدر )٦٠( 

يف مجهورية صربيا،   ، وزارة التعليم والرياضة     "السبيل إىل جمتمع راقٍ   : "تعليم من نوعية جيدة للجميع     )٦١( 
 .٢٠٨، الصفحة ٢٠٠٢بلغراد، 

يتلقى املدرِّسون املدرَّبون لتدريس موضوعات حمددة يف املدارس االبتدائية أو الثانوية تعليمهم باألقسام  )٦٢( 
لة والفنون  املناسـبة يف كليات علم اللغة أو الفلسفة أو العلوم الطبيعية أو بكلية التربية البدنية واملوسيقى والفنون اجلمي                 

، األمر الذي هو "ككليات املدرسني"التطبيقية وُشَعب أو أقسام الكليات املذكورة أعاله غالباً ما ُيشار إليها بشكل عام 
صحيح جزئياً فقط إذا ما نظرنا إىل براجمها التعليمية، وحصة التدريب النظري والعملي املوجَّه فيها إىل العمل يف التربية                   

 ).٧١، الصفحة ٢٠٠١، اليونيسيف، بلغراد، "متعمق للتعليم االبتدائي يف مجهورية يوغوسالفيا االحتاديةحتليل ("والتعليم 

 ، اليونيسيف، بلغراد،  "حتلـيل مـتعمق للتعلـيم االبـتدائي يف مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتادية             " )٦٣( 
 .٧٣، الصفحة ٢٠٠١

 .٧٣املرجع نفسه، الصفحة  )٦٤( 

----- 


