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 4إلى  2الموا   -أوالا  

 تعريف اإلعاقة -ألف 
ال ينطـوي النربـام القــانوين جلملوريـة صـربيا علــ  تعريـف شـامل موحــد لفعاقـة. فتعريــف  -0

 املصطلح وارد يف عدة قوان: وأنربمة داخلية ووثائق تتعلق بالسياسات.
ء بأمهم أشـخاص يعـانون مـن يعرِّف هؤال (0)فقانون منع التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة -0

عاهة بدنية أو حسـية أو فكريـة أو عاطفيـة )نفسـية اجتماعيـة(، خ لقيـة أو مكتسـبة، اـن هـم عـاجزون 
ــــا خرين،  ــــة أســــوة ب ــــة أو أي عوائــــق أخــــرى عــــن املشــــاركة يف أنشــــطة اجتماعي بفعــــل عوائــــق اجتماعي

نربـــر عـــن قـــدر م علـــ  يعـــانون مـــن قيـــود حتـــد مـــن فـــرص مشـــاركتلم يف تلـــ  األنشـــطة، بصـــرف ال أو
 (.0، الفقرة 2اارسة تل  األنشطة باستخدام األدوات التقنية أو خدمات الدعم )املادة 

فيعــــــرِّف  (0)أمــــــا قــــــانون إعــــــادة التأهيــــــل امللــــــين لألشــــــخاص ذوي اإلعاقــــــة وتشــــــغيللم -2
للنمـــوذال االجتمـــاعي لفعاقـــة واألهـــداف واملبـــادئ الـــ  أرســـتلا  وفقـــاا األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، 

، بـــأمهم أشـــخاص يعـــانون مـــن  ثـــار دائمـــة (2)اســـرتاتي ية حتســـ: وضـــع األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة
حسية أو عقلية أو نفسية، أو مـرض ال ميكـن القضـاء عليـه بـأي عـالال أو إعـادة  لعاهة بدنية أو

وعوائـــق اجتماعيــــة وعوائـــق أخـــرى تــــؤثر يف قـــدر م علـــ  العمــــل اا تأهيـــل طـــا، ويواجلــــون قيـــود
ل علــ  عمــل والبقــاء فيــه، اــن لــيس لــديلم إمكانيــة االخنــراط يف ســو  العمــل وإمكانيــة ا صــو 

، 2التقــدم بطلــظ عمــل أســوة بــا خرين، أو اــن لــديلم فــرص حمــدودة يف هــذا اجملــال )املــادة  أو
لالتفاقيـــات والتوصـــيات الصـــادرة عـــن منربمـــة العمـــل الدوليـــة،  ـــدِّد التعريـــف  وفقـــاا (. و 0 الفقـــرة
بأمهــا عاهـــات ال ميكـــن القضـــاء عليلــا بـــأي عـــالال أو إعـــادة  "لـــة األجـــلالعاهـــات الطوي"مفلــوم 

 تأهيل طا، ما يؤدي إىل  ثار دائمة.
ويســـتند قـــانون إعـــادة التأهيـــل امللـــين لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وتشـــغيللم إىل مبـــادئ  -4

احــرتام حقـــو  اإلنســان اخلاصـــة باألشــخاص ذوي اإلعاقـــة وكــرامتلم، وإشـــرا  األشـــخاص ذوي 
مللــارا م امللنيــة، وتشــ يع  وفقــاا علــ  قــدم املســاواة يف مجيــع منــاحي ا يــاة االجتماعيــة،  اإلعاقــة

تشـغيل األشـخاص ذوي اإلعاقــة يف وهـائف مالئمــة وهـروف عمــل مالئمـة، وحربــر التمييـز ضــد 
عــن  فضــالا األشــخاص ذوي اإلعاقــة، ومســاواة األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف ا قــو  والواجبــات، 

 .مساوا م جنسانياا 
 من اجملموعات التالية يف فئة األشخاص ذوي اإلعاقة: ويصنف القانون املذكور كالا  -5

 ن من قدام  احملارب:؛و املعوق 
__________ 

 . 22/28العدد  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (0) 

 .28/29العدد  ة جلملورية صربيا،اجلريدة الرمسي (0) 

 معدَّل. - 00/25و 55/25العددان  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (2) 
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 ن من قدام  احملارب: يف زمن السلم؛و املعوق 
 ن من قدام  احملارب: يف اخلدمة املدنية؛و املعوق 
  للقانون؛ وفقاا أي شخص مصنف كشخص ذي إعاقة أو شخص  خر ُحدِّدت إعاقته 
 أي شخص ُأسندت إليه درجة إعاقة، أو من ُأجري تقدير لقدرته املتبقية عل  العمل؛ 
  أي شـــخص ُأجـــري تقـــدير لقدرتـــه علـــ  العمـــل علـــ  يـــو  و لـــه ا صـــول علـــ  وهيفـــة

 واالحتفاظ هبا.
 أطفـــاالا "اإلعاقـــة يف النربـــام التعليمـــي بأمهـــا تشـــمل  (4)ويعـــرِّف قـــانون أســـس النربـــام التعليمـــي -8
 .(5)لقانون التعليم العايل وفقاا ، "معوق:اا طالب"، أو "ذوي عاهات وأوجه ع ز متصلة بالنمواا طالبو 
، تكــون اإلعاقــة قائمــة حــ: يعــاين (8)لقــانون املعاشــات التقاعديــة وتــأم: اإلعاقــة وفقــاا و  -0

 شـخص مضـمون مـن فقـدان تـام للقـدرة علـ  العمـل نتي ـة تغـريات يف ا الـة الصـحية نامجـة عــن
إصـــابة يف العمـــل، أو مـــرض وهيفـــي، أو إصـــابة خـــارال العمـــل أو مـــرض ال ميكـــن القضـــاء عليـــه 

 عالال أو إعادة تأهيل طا. بأي
أشخاص يعانون "وتعرِّف اسرتاتي ية حتس: وضع األشخاص ذوي اإلعاقة هؤالء بأمهم  -1

ن، بفعـــل مـــن عاهـــة بدنيـــة أو حســـية أو فكريـــة أو عاطفيـــة خ لقيـــة أو مكتســـبة، اـــن هـــم عـــاجزو 
عوائــق اجتماعيــة أو عوائــق أخــرى، عــن املشــاركة يف أنشــطة اجتماعيــة أســوة بــا خرين أو يعــانون 
من قيود حتد من فرص مشاركتلم يف تل  األنشطة، بصرف النربر عن قدر م علـ  القيـام بتلـ  

 ."األنشطة باستخدام األدوات التقنية أو خدمات الدعم

 لى منع التمييزالتشريع والسياسات الرامية إ -باء 
مـــن  499إىل  411والفقـــرات  418تعتمـــد مجلوريـــة صـــربيا وجلـــات النربـــر املبينـــة يف الفقـــرة  -9

 (.CCPR/C/SRB/2التقرير الدوري الراين عن تنفيذ العلد الدويل اخلاص با قو  املدنية والسياسية )
ســـلو  يتنـــا   يف حـــال إتيـــاناا علـــ  اعتبـــار التمييـــز قائمـــ (0)ويـــنص قـــانون حربـــر التمييـــز -02

ــــا م يف اجلوانــــظ  ــــدى إعمــــال حقــــو  األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة وحري ــــد باملســــاواة ل ــــدأ التقي ومب
السياسية واالقتصادية والرقافية، وسوى ذل  من اجلوانظ املتعلقة با يـاة العامـة وامللنيـة واخلاصـة 

 (.08واألسرية )املادة 
__________ 

 .50/00و 00/29العددان  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (4) 

 90/21التأويــــل الفعلــــي وارد يف األعــــداد  - 022/20و 08/25العــــددان  اجلريــــدة الرمسيــــة جلملوريــــة صــــربيا، (5) 
 .50/00و 94/02و

 .24/22العدد  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (8) 

 .00/29العدد  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (0) 
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 و ربر هذا القانون ما يلي: -00
 التمييز املباشر؛ 
 مييز غري املباشر؛الت 
 .انتلا  ا ق يف املساواة يف ا قو  وااللتزامات 
ويضـــمن القـــانون املـــذكور محايـــة األفـــراد الـــذين يبل غـــون عـــن حـــواد  التمييـــز، أو الـــذين  -00

يرفعــون شــكوى بشــأن التمييــز أو يعتزمــون القيــام بــذل ، أو يــدلون بشــلادة يف القضــايا املســتللة 
 املتعلقة بالتمييز.

بوجـه خـاص حـاالت التمييـز اخلطـرية ومـا يلـزم ا ـاذه مـن إجـراءات  أيضاا دد القانون و  -02
لتحس: وضع األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أسرهم، وتوفري الدعم اخلاص لرابطا م مبـا يسـاهم 

 يف متكينلم من اارسة حقوقلم أسوة با خرين.
 ا ياة التالية: و دد القانون حاالت خاصة تتعلق بالتمييز يف جماالت -04
  (؛00القضايا املعروضة عل  السلطات العامة )املادة 
  (؛00العضوية يف الرابطات )املادة 
  (؛08 إىل 02الوصول إىل املرافق واألماكن واخلدمات العامة )املواد 
  (؛00خدمات الرعاية الصحية )املادة 
  (؛02إىل  01التعليم )املواد 
  (؛08إىل  00العمالة وعالقات العمل )املواد 
  (؛09إىل  00الوصول إىل مرافق النقل العام )املواد 
  (.22العالقات الزوجية واألسرية )املادة 
يتعلـق با مايــة  فيمـا، (1)يتعلـق بغـرض االتفاقيـة، يـنص قـانون ا مايـة االجتماعيـة فيمـاو  -05

للقـانون،  وفقـاا االجتماعية، عل  مبادئ احرتام سـالمة املسـتفيدين وكـرامتلم. ويكـون للمسـتفيد، 
ا ق يف ا ماية االجتماعية عل  يو يستند إىل العدالة االجتماعية والتضامن، مبا يضمن احـرتام 

 وفقـــاا عـــن احـــرتام معتقداتـــه األخالقيـــة والرقافيـــة والدينيـــة،  فضـــالا ســـالمته البدنيـــة والعقليـــة وأمنـــه، 
 (.04 قو  اإلنسان وا ريات املكفولة )املادة 

__________ 

 .04/00العدد  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (1) 
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عل   (9)الشروط املتعلق بتنربيم مراكز العمل االجتماعي وقواعدها ومعايريهاوينص دفرت  -08
مبــدأ عــدم التمييــز. ويتــوىل مركــز العمــل االجتمــاعي مســؤولية متريــل مصــا  املســتفيدين وحقــوقلم 
وكفالــــة مســــاواة مجيــــع املــــواطن: يف الوصــــول إىل اخلــــدمات، بصــــرف النربــــر عــــن الفــــرو  اإلثنيــــة 

يــــة أو اجلنســــانية أو االجتماعيــــة واالقتصــــادية، أو وضــــع اإلعاقــــة أو التوجــــه الرقافيــــة أو الدين أو
 (.0اجلنسي )املادة 

إضــافة إىل ذلــ ، يــنص قــانون ا مايــة االجتماعيــة علــ  مبــدأ عــدم التمييــز. وهــو  ربــر  -00
التمييز بصورة مباشرة أو غري مباشرة ضد املستفيدين من ا ماية االجتماعية عل  أسـاس العـر ، 

اجلـــــنس، أو الســـــن، أو اجلنســـــية، أو األصـــــل االجتمـــــاعي، أو التوجـــــه اجلنســـــي، أو الـــــدين، أو 
ـــــة،  أو ا راء السياســـــية، أو االنتمـــــاء النقـــــا  أو ســـــوى ذلـــــ  مـــــن االنتمـــــاءات، أو مركـــــز امللكي
األصـــل الرقـــايف، أو اللغـــة، أو اإلعاقـــة، أو طبيعـــة االســـترناء االجتمـــاعي أو أي مســـة شخصـــية  أو

 (.05ة أخرى، )املاد
لغــة ويــنص قــانون أســس النربــام التعليمــي علــ  أن تعلــيم األشــخاص الــذين يســتخدمون  -01

ـــة أخـــرى ميكـــن أن يُـــوفَّر باإلشـــارة ـــة اخلاصـــة أو حلـــول تقني وباســـتخدام  لغـــة اإلشـــارة، أو األجبدي
 (.4، الفقرة 9الوسائط اللغوية )املادة 

علــ  جــواز إصــدار كتــا   (02)ويــنص قــانون أصــول التــدريس ووســائل التــدريس األخــرى -09
مدرسي، أو مواد دراسية مستخدمة يف التعليم املخصص الحتياجات املكفـوف: وذوي العاهـات 
البصرية، بلغة برايل أو بالوسائل اإللكرتونية أو بأي وسيلة أخرى خمصصة الحتياجات املكفوف: 

و التسـ يالت الصـوتية وذوي العاهات البصرية، من قبيل النصوص املطبوعة باألحرف الكبـرية، أ
 (.5، الفقرة 2أو الصور املك ة، و/أو أي وسيلة أو واسطة أخرى )املادة 

ويعــرِّف قــانون أســس النربــام التعليمــي املبــادئ العامــة للنربــام التعليمــي الــ  تــنص علــ   -02
وجـــو  إعمـــال حـــق مجيـــع األطفـــال والطـــال  والراشـــدين يف التعلـــيم ووصـــو م إليـــه علـــ  قـــدم 

الحتياجــــات  وفقــــاا واملســــاواة يف فــــرص التعلــــيم علــــ  مجيــــع مســــتويات التعلــــيم وأ اطــــه  املســــاواة،
األطفال والطال  والراشدين ومصا لم، دون أي عراقيل تقف يف وجه التغيري، ومواصلة التعليم 
والتعلــيم املســـتدم وإكما مـــا، وتـــوفري الفـــرص لألطفــال والطـــال  والراشـــدين مـــن ذوي العاهـــات 

املتصـــلة بــــالنمو إىل مجيـــع مســــتويات التعلـــيم يف املؤسســــات، بصـــرف النربــــر عــــن وأوجـــه الع ــــز 
عن اارسة ا ق يف التعليم دون انتلا  حقو  الطفل األخـرى وسـواها مـن  فضالا حالتلم املالية، 

 (.2حقو  اإلنسان )املادة 

__________ 

األســـــرة، ، والقـــــانون الــــداخلي املتعلـــــق بقـــــانون 20/02و 59/21العـــــددان  اجلريــــدة الرمسيـــــة جلملوريـــــة صــــربيا، (9) 
 املعدل بدفرت شروط  خر. 29/00 العدد

 .00/9العدد  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (02) 
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جـو  يتعلق بانتلا  ا ـق يف التعلـيم، يـنص قـانون أصـول النربـام التعليمـي علـ  و  فيماو  -00
 (.082إىل  080رصد التعليم والتفتيش واألحكام اجلنائية )املواد 

علـــ  وجـــو  تـــأم: الرعايـــة االجتماعيـــة لألغـــراض  (00)ويـــنص قـــانون الرعايـــة الصـــحية -00
الصـــحية علـــ  قـــدم املســـاواة يف جممـــل إقلـــيم مجلوريـــة صـــربيا، عـــن طريـــق تـــوفري الرعايـــة الصـــحية 

ـــة الشخصـــية لألشـــخاص جملموعـــة املـــواطن: املعرضـــ: خلطـــر املـــ يتصـــل  فيمـــارض املتزايـــد، والرعاي
بالوقاية من مرض ذي أمهية اجتماعية وطبية أك ، والقضاء عل  ذلـ  املـرض، وكشـفه ومعاجلتـه 

عــن تقــدم الرعايــة الصــحية للفئــات الســكانية املســتبعدة. وتشــمل الرعايــة  فضــالا بصــورة مبكــرة، 
 اإلعاقة العقلية. الصحية األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي

اا ويعر ف قـانون الرعايـة الصـحية مبـدأ املسـاواة يف الرعايـة الصـحية علـ  يـو يتسـم أساسـ -02
بعــدم التمييــز. وميــار س مبــدأ املســاواة يف الرعايــة الصــحية عــن طريــق حربــر التمييــز يف جمــال تــوفري 

خللفيــة االجتماعيــة، الرعايــة الصــحية علــ  أســاس العــر ، أو اجلــنس، أو الســن، أو اجلنســية، أو ا
الــدين، أو ا راء السياســية أو خــالف ذلــ  مــن ا راء، أو مركــز امللكيــة، أو األصــل الرقــايف،  أو
 (.02اللغة، أو نوع املرض، أو اإلعاقة العقلية أو البدنية )املادة  أو

 العمالة -ايم 
 يف صــربيا وتشــري بيانــات البنــ  الــدويل إىل أن نســبة األشــخاص ذوي اإلعاقــة العــامل: -04
مــن تلــ  النســبة تعمــل يف  املائــةيف  02. ومثــة شــاغل  خــر يتمرــل يف أن املائــةيف  02تت ــاوز  ال

قطــاع املنربمــات غــري ا كوميــة، أي أن معربملــا يعمــل يف منربمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
نســبة  . وبــذل  تكــوناملائــةيف اا فيمــا ال تت ــاوز نســبة العــامل: يف االقتصــاد والقطــاع العــام واحــد

البطالــة يف صــفوف األشــخاص ذوي اإلعاقــة ثالثــة أضــعاف نســبتلا يف صــفوف ســائر الســكان. 
ومل تــدرال العــادة قبــل إقــرار قــانون إعــادة التأهيــل امللــين لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وتشــغيللم علــ  

  "الـور  احملميـة"مساوا م يف الوصول إىل سو  العمل املفتوحة. أضف إىل ذل  أن ما يسم  بـ 
 من أشكال العمالة.اا طاغي ت مترل شكالا كان
وقد شكل اعتماد قانون إعادة التأهيل امللين لألشخاص ذوي اإلعاقـة وتشـغيللم للمـرة  -05

األوىل فرصـــة إدمـــاال أولئـــ  األشـــخاص بأعـــداد أكـــ  يف ســـو  العمـــل املفتوحـــة، وحتســـ: نوعيـــة 
ور علـــ  سلســـلة مـــن التـــدابري تشـــغيللم و/أو نوعيـــة عمللـــم. وهبـــذا املعـــا، يـــنص القـــانون املـــذك

التحفيزيــة واألنشــطة لصــا  العــاطل: وأربــا  العمــل علــ  الســواء. وتتســم تــدابري إعــادة التأهيــل 
امللــين وتــدابري سياســات التشــغيل الفعلــي بأمهيــة خاصــة بالنســبة للعــاطل: عــن العمــل. وقــد تبــع 

وان: داخليــة ســامهت علــ  يــو إقــرار  قــانون إعــادة التأهيــل امللــين للمعــوق: وتشــغيللم اعتمــاُد قــ
 أوثق يف تنربيم هذا امليدان.

__________ 

 11/0202 ، املعـدالن بقــانون  خـر، واألعــداد00/0229و 020/0225العــددان  اجلريـدة الرمسيـة جلملوريــة صـربيا، (00) 
 .50/0200و 99/0202و
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وتقوم الوزارة املختصة بالعمالة، بالتعاون مع وكالة التشغيل الوطنية واملكتـظ اإلحصـائي  -08
جلملوريـة صـربيا، بعمليـة رصـد منتربمـة  الـة سـو  العمالـة وتوجلا ـا وتقيـيم  ثـار بـرام  وتـدابري 

ل  ال ام  والتدابري. وترصد الوزارة تنفيـذ الـ ام  والتـدابري املتوخـاة يف معينة تتعلق بالعمالة وأثر ت
خطــة العمــل الوطنيــة للعمالــة عــن طريــق وضــع مؤشــرات. ويــتم وضــع نربــام املؤشــرات اإلحصــائية 

 للمعايري الدولية واألوروبية وحتدد يف خطة العمل الوطنية للعمالة.  وفقاا ومنل ية االحتسا  
علـــــ  حربـــــر التمييـــــز بصـــــورة مباشـــــرة أو غـــــري مباشـــــرة ضـــــد  (00)عمـــــلويـــــنص قـــــانون ال -00

مـن مجلـة اعتبـارات منلـا ا الـة الصـحية اا األشخاص الباحر: عن عمـل أو ضـد املـوهف: انطالقـ
يتعلـق  فيمـامـن القـانون  01(. وُ ربر التمييـز املشـار إليـه يف املـادة 01و/أو حالة اإلعاقة )املادة 

يار املرشح: لوهيفة معينة، وهروف العمل ومجيـع ا قـو  املتصـلة مبا يلي: شروط التوهيف واخت
 بالتوهيف، والتعليم، والتدريظ، والتطور، والرتقية وإمهاء اتفا  العمل.

وتعد أحكام اتفا  العمل ال  تعتمد التمييز عل  أساس أي من األسـبا  املشـار إليلـا  -01
 01حــاالت التمييــز الــواردة يف أحكــام املــواد مــن قــانون العمــل الغيــة وباطلــة. ويف  01يف املــادة 

من القانون، جيوز لألشـخاص البـاحر: عـن عمـل وللمـوهف: رفـع دعـاوى تعـوي  أمـام  00إىل 
 ألحكام القانون. وفقاا احملكمة املختصة، 

مـــن قـــانون العمـــل، يكـــون للموهـــف ا ـــق يف أجـــر مالئـــم  024ألحكـــام املـــادة  وفقـــاا و  -09
لـنفس اا مسـاوياا لقـانون العـام واتفـا  العمـل. ويكفـل القـانون للموهـف أجـر للقانون، وا وفقاا  دد 

العمـــل، أو لعمـــل ذي قيمـــة مســـاوية يؤديـــه لـــر  العمـــل. ويعـــد أي قـــرار صـــادر عـــن ر  العمـــل 
أي اتفـــا  مـــع موهـــف ال ينســـ م ومبـــدأ األجـــر املســـاوي لعمـــل مســـاو، أو لعمـــل ذي قيمـــة  أو

ا  هـذا املبـدأ،  ـق للموهـف طلـظ تعـوي . ومـن حيــث ؛ ويف حـال انتلـوبـاطالا  مسـاوية، الغيـاا 
املمارســـة العمليـــة،  ـــدد األجـــر عـــادة بقـــانون عـــام )اتفـــا  مجـــاعي أو نربـــام داخلـــي( أو باتفـــا  
عمــل. وتشــمل هــذه القــوان: عناصــر حتديــد الرواتــظ، والتعــوي  عــن النفقــات وســوى ذلــ  مــن 

مـــن اا مـــا  ـــدد االتفـــا  اجلمـــاعي مزيـــداســـتحقاقات املـــوهف:. و ـــدد القـــانون ا قـــو  الـــدنيا، في
ا قـــو ، مـــن قبيـــل زيـــادة الرواتـــظ )للعمـــل الليلـــي والعمـــل خـــالل العطـــل،  ـــالف أيـــام العمـــل، 

عــــن عمــــل ســــابق(؛ واســــتحقا  إجــــازة املــــرض واســــتحقا  اإلمهــــاء املؤقــــت للخدمــــة؛ اا وتعويضــــ
إمهـــاء اتفـــا  واســـتحقا  فســـخ عقـــد العمـــل يف حالـــة التقاعـــد واســـتحقا  فســـخ العقـــد يف حـــال 

 العمل بسبظ ازدواجية الوهائف.
وينبغي لدى حتديد الرواتظ وسـوى ذلـ  مـن االسـتحقاقات كفالـة ا ـق يف أجـر مسـاو  -22

لألحكــام التشــريعية اا وفقــلــنفس العمــل، أو لعمــل ذي قيمــة مســاوية يؤديــه املوهــف لــر  العمــل، 
 ا نفة الذكر.

__________ 

 .54/29و 80/25و 04/25د األعدا اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (00) 
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 فضــالا فيــذ القــانون واألنربمــة املعتمــدة لتنفيــذه، وتتــوىل الــوزارة املختصــة بالعمالــة رصــد تن -20
لألنربمــة املتعلقــة بــاإلجراء الضــريا واإلدارة الضــريبية،  وفقــاا عــن عمــل الوكالــة الوطنيــة للتشــغيل. و 

تتـــــوىل إدارة الضـــــرائظ مراقبـــــة االلتـــــزام بتشـــــغيل األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة. ويـــــوفر هـــــذا اإلجـــــراء 
اـن   تشـغيللم، وعـن أسـلو  أربـا  العمـل يف معلومات عـن جممـوع األشـخاص ذوي اإلعاقـة 
 التعاطي مع االلتزام بتشغيل أولئ  األشخاص.

وينص قـانون إعـادة التأهيـل امللـين لألشـخاص ذوي اإلعاقـة وتشـغيللم علـ  أن أنشـطة  -20
تعزيـــز فـــرص عمـــل األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة جيـــظ أن تنفـــذ علـــ  يـــد مؤسســـة خمتصـــة بعمليـــات 

الفعالــة لتشـــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقــة حتفيـــز أولئــ  األشـــخاص  التشــغيل. وتشــمل السياســـة
عل  العمل والعمل الذايت. وتتوىل الوكالة الوطنيـة للتشـغيل، إىل جانـظ مؤسسـات إعـادة التأهيـل 
ـــــدابري  ـــــذ الت ـــــة، مســـــؤولية تنفي امللـــــين لألشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة وتشـــــغيللم واملؤسســـــات التعليمي

 أهيل امللين.واألنشطة املتصلة بعملية إعادة الت

 تدابير محد   لمناهضة التمييز - اا 
ينص قانون حربر التمييز عل  أنه جيوز للمفوض املعين حبماية املساواة وللمنربمـة املعنيـة  -22

حبمايــة حقــو  اإلنســان و/أو حقــو  أي جمموعــة أشــخاص حمــددة، إىل جانــظ األشــخاص ذوي 
لقــانون منــع  وفقــاا يــز علــ  أســاس اإلعاقــة. و اإلعاقــة وارلــيلم القــانوني:، تقــدم شــكوى ضــد التمي

ألي فرد من أفراد أسرة شخص ذي إعاقة، ان  أيضاا التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، جيوز 
للتمييـز يف جمـال  يقدمون املسـاعدة اجملانيـة لشـخص معـو  ملمارسـة أنشـطته اليوميـة، بصـفته تلـ 

  أســاس االرتبــاط املؤقــت أو الــدائم العمالــة وعالقــات العمــل، أن يقــدم شــكوى ضــد التمييــز علــ
 بالشخص ذي اإلعاقة.

 (02)، أقرت مجلورية صـربيا اسـرتاتي ية الرفـاه االجتمـاعي0225ويف كانون األول/ديسم   -24
 الة كل  اا، وفقاا ال  تنص عل  إلزامية رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة يف إطار أقل البيئات تقييد

ت إصــالن نربــام ا مايــة االجتماعيــة يف حتســ: محايــة تلــ  مــنلم. وعليــه، تتمرــل إحــدى أولويــا
الفئـــات الضـــعيفة بشــــكل خـــاص عـــن طريــــق منـــع الرعايـــة املؤسســــية، واخلفـــ  التـــدرجيي لطاقــــة 
استيعا  مؤسسات الرعاية، والنلوض بنوعية الرعاية املؤسسية وإتاحة اإلمكانية أمام األشخاص 

وتستغر  هذه العملية بع  الوقت وتتطلـظ اا. تقييدملغادرة املؤسسات باجتاه بيئة طبيعية أو أقل 
 موارد مادية كبرية.

يف ســـبيل رفـــع مســـتوى املعـــايري اا عربيمـــاا وقـــد بـــذلت صـــربيا يف الســـنوات األخـــرية جلـــد -25
 فضـالا اخلاصة مبرافق إيواء املستفيدين )يف جماالت التشـييد والت ديـد والتكييـف، ومـا إىل ذلـ (، 

 العقلية واألفكار احمليطة حبماية األطفال والراشدين من ذوي اإلعاقة. عن تدريظ املوهف: وتغيري
__________ 

 .021/25العدد  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (02) 
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ـــة، عـــن طريـــق إدارة الرعايـــة األســـرية والرفـــاه  -28 وتتـــوىل وزارة العمـــل والسياســـات االجتماعي
االجتماعي، تنفيذ أنشطة  دف إىل حتس: هروف معيشـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة علـ  ثالثـة 

 مستويات من العمليات:
 كيانات احمللية ذات ا كم الـذايت يف إنشـاء خـدمات ا مايـة االجتماعيـة علـ  املسـتوى دعم ال

 احمللي واحملافربة عل  تل  اخلدمات، وتطوير خدمات ملصلحة األشخاص ذوي اإلعاقة؛
 حتس: معاملة املستفيدين املقيم: يف مرافق الرعاية االجتماعية وهروفلم املعيشية؛ 
 لني: وتدريبلم.تطوير ملارات املوهف: امل 
يف إطـار نربـام اا وتلبيةا ألحد الشروط األساسـية السـتدامة خـدمات الـدعم املنشـأة حـدير -20

يـــنربم قـــانون ا مايـــة االجتماعيـــة علـــ  يـــو أوثـــق وضـــع األشـــخاص ذوي  ا مايـــة االجتماعيـــة،
 العاهات املتصلة بالنمو، أي األشخاص ذوي اإلعاقة عموماا. 

ية االجتماعية حربر التمييز عل  أسـاس اإلعاقـة، حيـث يـنص علـ  ويتوخ  قانون ا ما -21
للمصـلحة املرلـ  للمسـتفيدين، مـع مراعـاة مراحـل حيـاة   وفقـاا توفري خدمات ا ماية االجتماعية "

كــل مســتفيد، وأصــله اإلثــين والرقــايف، ولغتــه، وديانتــه، و ــط حياتــه، واحتياجاتــه املتصــلة بــالنمو، 
تـوفري خــدمات "، إضـافة إىل "عم اإلضــايف ألغـراض أنشـطته اليوميـةعـن احتياجاتـه مـن الـد فضـالا 

يف إطــار بيئـة مباشــرة تتسـم بأقــل قـدر مــن التقييـد، حبيــث ُ تـار تلــ  اا ا مايـة االجتماعيــة أساسـ
 ."اخلدمات عل  يو يتيح للمستفيد البقاء يف اجملتمع

التقيـــــيم  وتصـــــنف خـــــدمات ا مايـــــة االجتماعيـــــة حســـــظ الفئـــــات التاليـــــة: خـــــدمات -29
والتخطيط؛ واخلدمات اليومية يف اجملتمع؛ وخدمات الـدعم ألغـراض املعيشـة املسـتقلة؛ وخـدمات 

 اإلرشاد والعالال الطا؛ وخدمات الترقيف االجتماعي وخدمات اإليواء.
لقــانون ا مايــة االجتماعيــة، ا ــق يف املشــاركة يف تقيــيم حالتــه  وفقــاا ويكــون للمســتفيد،  -42

بقبـول خدمـة مـا، كمـا ينبغـي أن ُ طـر يف اا اصة به، ويف تقرير ما إذا كـان راضـيواالحتياجات اخل
حينــه عــن مجيــع األمــور املتصــلة بــه، مبــا يف ذلــ  وصــف اخلدمــة املقرتحــة والغــرض واملنفعــة منلــا، 

عــن املعلومــات املتعلقــة باخلـدمات البديلــة املتاحــة وســوى ذلـ  مــن املعلومــات ذات الصــلة  فضـالا 
 من اخلدمات.بتوفري خدمة 

عدا ا االت ال   ددها قانون ا ماية االجتماعية، ال جيوز توفري أي خدمة من  فيماو  -40
 اخلدمات بدون موافقة املستفيد أو ارله القانوين. 

أما بالنسبة للمستفيدين الذين  تاجون، بسبظ حالتلم االجتماعية والصحية اخلاصـة،  -40
حي مســتمر، يتــيح هــذا القــانون، للمــرة األوىل، إنشــاء مرافــق إىل رعايــة اجتماعيــة أو إشــراف صــ

خلدمات الرعاية االجتماعية والصحية علـ  السـواء. ويتـوخ  قـانون ا مايـة االجتماعيـة ألغـراض 
هؤالء املستفيدين إمكانية إنشاء وحدات تنربيمية اجتماعية وصـحية خاصـة داخـل مرافـق الرعايـة 

 الصحية. االجتماعية، أو داخل مرافق الرعاية



CRPD/C/SRB/1 

GE.14-17466 12 

أحــد االبتكــارات الــ  نــص عليلــا قــانون الرعايــة  "مراكــز العمــل"ويشــكل مــا يســم  بـــ  -42
تــوفري خــدمات  ــدف إىل حتســ: ملــارات العمــل، "اا، االجتماعيــة. وتتــوىل تلــ  املراكــز، حتديــد

توهيــف أشــخاص ذوي إعاقــة يســتفيدون مــن خــدمات الرعايــة االجتماعيــة، يف مرافــق الرعايــة  أو
للقـانون الـذي يـنربم عمليـة إعـادة التأهيـل امللـين لألشـخاص  وفقـاا اعية ويف مراكـز العمـل، االجتم

 ."ذوي اإلعاقة وتشغيللم

 الممارسة العملية  -هاء 
ارلــو الل نــة املعنيــة مبنــع  0220عقــظ الزيــارة الــ  قــام هبــا إىل مجلوريــة صــربيا يف عــام  -44

امللينـة التابعـة جمللـس أوروبـا،   التأكيـد علـ  وجـو   التعذيظ واملعاملة أو العقوبـة الالإنسـانية أو
إعــادة تقيــيم حالــة املســتفيدين مــن اخلــدمات املقدمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الفكريــة يف مرافــق 

، 0221الرعايـــة االجتماعيـــة. وقـــد بـــادرت وزارة العمـــل والسياســـات االجتماعيـــة يف مطلـــع عـــام 
ة، إىل مطالبــة مجيــع مراكــز العمــل االجتمــاعي وهــي تتصــرف مبوجــظ التوصــية الصــادرة عــن الل نــ

واملرافــق الــ  تــؤوي األشــخاص ذوي اإلعاقــة الفكريــة بمعــادة تقيــيم معــايري الوصــاية ومــنح موافقــة 
علـ  خـدمات اإليـواء يف تلـ  املرافـق. وتلقـت مراكـز العمـل االجتمـاعي تعليمـات اا صا ة قانونيـ

مرل يف التسبظ حبرمـان املسـتفيدين مـن خـدمات مفادها أن الغرض من اإلجراءات املذكورة ال يت
مــــن القــــدرة علــــ  العمــــل، بــــل يف إجــــراء تقيــــيم صــــا  للقــــدرة املتبقيــــة، مبشــــاركة اا اإليــــواء مجاعيــــ
 لقدرا م. وفقاا املستفيدين، 

وبغرض تعزيز الكفاءة امللنية للموهف: يف مراكز العمـل االجتمـاعي، ُعقـدت يف كـانون  -45
قـــة تدريبيـــة بشـــأن خـــدمات الوصـــاية، فيمـــا تقـــرر عقـــد حلقـــة تدريبيـــة حل 0202األول/ديســـم  

أخــرى للمــوهف: العــامل: يف اجملــال نفســه يف مرافــق الرعايــة االجتماعيــة. وبوجــه خــاص، دأبــت 
مرافــق الرعايــة االجتماعيــة علــ  تنفيــذ التزامــات خاصــة بــأداء األوصــياء وســلطات الوصــاية تتعلــق 

 خدمات الرعاية الصحية الشاملة واملتواصلة  م وإدارة اتلكا م. بتوفري وثائق ا وية للنزالء، و 
وألغـــراض حتســـ: الربـــروف املعيشـــية للمســـتفيدين،   اســـترمار مبـــال  كبـــرية يف املرافـــق.  -48
يتعلـــق بـــا يز املكـــاين وتــوفري طاقـــة اســـتيعا  كافيـــة ومالئمــة )التشـــييد والشـــروط التقنيـــة(،  فيمــاو 

 ت أدت إىل حتس: نوعية حياة املستفيدين.خضع معربم املرافق لتغيريا
ويف الســنوات الــرال  األخــرية، بلــ  جممــوع االســترمارات املخصصــة للمرافــق الــ  تــؤوي  -40

وقـــد اســـتخدم اا. صـــربياا دينـــار  214 218 080األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة املتصـــلة بـــالنمو يـــو 
عــن شــراء خمتلــف  فضــالا معربــم تلــ  األمــوال يف شــت اإلصــالحات وأعمــال الت ديــد والتشــييد، 

أربعـة أو سســة أضـعاف مـا كانـت عليــه يف  0202معـدات العمـل. وقـد بلغــت اسـترمارات عـام 
 .(04)السنوات السابقة

__________ 

 من املرفق. 0و 0ترد اجلداول يف الفقرت:  (04) 
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وإضــافة إىل االعتمــادات املخصصــة مــن امليزانيــة، حتصــل مرافــق الرعايــة االجتماعيــة الــ   -41
املؤسســات االقتصــادية  تــوفر خــدمات اإليــواء علــ  هبــات لتلــ  األغــراض. فقــد قــدم عــدد مــن

احمللية والدولية ورابطات املواطن: واألفراد هبـات خصـص معربملـا لت ليـز الغـرف يف املرافـق الـ  
 تؤوي األشخاص ذوي اإلعاقة.

لــــدفرت  وفقــــاا األنشــــطة الوقائيــــة: أُلزمــــت مراكــــز العمــــل االجتمــــاعي يف مجلوريــــة صــــربيا،  -49
ماعي وقواعدها ومعايريها، بوضع برام  وقائيـة تسـاهم الشروط املتعلق بتنربيم مراكز العمل االجت

يف تلبيــة احتياجــات املــواطن: الفرديــة واجلماعيــة، أو ا ــؤول دون حــدو  مشــاكل اجتماعيــة يف 
اجملتمع احمللي أو التخفيف من وطأة تل  املشاكل. وتُنفَّذ األنشطة الوقائية يف إطار عمـل املراكـز 

دة ومواضـــيعية تســـتلدف فئـــات معينـــة. وتتـــوىل مراكـــز العمـــل عـــن طريـــق تنفيـــذ بـــرام  وقائيـــة حمـــد
االجتمــاعي تنفيــذ تلــ  األنشــطة بالتعــاون مــع منربومــات أخــرى داخــل اجملتمــع، علــ  يــو يراعــي 

 ضرورة محاية األشخاص ذوي اإلعاقة وحتس: مركزهم يف جمتمعا م احمللية.
اقتلم )الــ  تــرتاون بــ: و تلــف ذوو اإلعاقــة مــن الراشــدين بــاختالف  ــط ومســتوى إعــ -52

الــنقص يف القــدرة علــ  العمــل املســتقل وفقــدان تلــ  القــدرة(، مبــا يوجــه أولئــ  األشــخاص يــو 
 .(05)االستفادة باستمرار من خدمات مرافق الرعاية الصحية وسلطات الوصاية

ومن شأن تـوفري اخلـدمات االجتماعيـة والصـحية وسـواها مـن اخلـدمات اجلديـدة املقدمـة  -50
واألفراد يف اجملتمع احمللي أن يتيح بصورة تدرجيية  فيف الضغط املتصل بميواء األشـخاص  لألسر

عــن زيــادة إمكانيــة عــودة عــدد مــن املســتفيدين إىل أســرهم  فضــالا ذوي اإلعاقــة يف تلــ  املرافــق، 
 .وبيئتلم الطبيعية. ويف هذا الصدد، جيدر اإلشارة إىل أن تنفيذ هذه العملية قد يستغر  زمناا 

تدريم الموظفي  وتثقيفهم: نظر  عامة علنى الرنراما المعتمند  لحماينة األشنخاص  -واو 
 ذوي اإلعاقة

، نُفذت يف مجلورية صربيا  لية للتـدريظ املتواصـل للمـوهف: علـ  نربـام 0220يف عام  -50
 ا ماية االجتماعية، أو اعتماد برام  تدريبية ملقدمي خدمات ا ماية االجتماعية. وقـد أُدرجـت

العمـل علـ  وضـع نربـام داخلـي يف اا يف قـانون ا مايـة االجتماعيـة، وجيـري حاليـ أيضـاا هذه ا لية 
 هذا الصدد.

و تـوي سـ ل الـ ام  املعتمــدة احملفوهـة يف معلـد اجلملوريــة للحمايـة االجتماعيـة حــت  -52
لشبا  ذوي  ماية األشخاص ذوي اإلعاقة أو  ماية األطفال وا مس الا اا برناجم 09ا ن عل  

 .برناجماا  09و 00العاهات املتصلة بالنمو. وقد   حت ا ن تنفيذ ما يرتاون ب: 

__________ 

 من املرفق. 0انربر اجلدول الوارد يف الفقرة  (05) 
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 التنفيذ التدريجي -زاي 
إىل ا ليــــات املــــذكورة ملناهضــــة التمييــــز، علــــ  تنفيــــذ اا درجــــت مجلوريــــة صــــربيا، اســــتناد -54

التمييــز، املشــار إليلــا يف  التزاملــا بتزويــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة با مايــة القانونيــة الفعالــة ضــد
من االتفاقية. كذل ، تعكف مجلوريـة صـربيا علـ  ا ـاذ تـدابري تكفـل لألشـخاص ذوي  5املادة 

 اإلعاقة اارسة ا قو  التالية يف إطار ا رية واملساواة:
  (؛02ا ق يف ا ياة )املادة 
  (؛00حاالت اخلطر والطوارئ اإلنسانية )املادة 
 (؛00أمام القانون )املادة  املساواة يف االعرتاف 
  (؛02الوصول إىل العدالة )املادة 
  (؛04حرية الشخص وأمنه )املادة 
  عـدم التعـرض للتعـذيظ أو للمعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو امللينـة، مبـا يف

 (؛05ذل  الت ار  الطبية )املادة 
  (؛08عدم التعرض لالستغالل والعنف وسوء املعاملة )املادة 
  (؛00محاية سالمة الشخص )املادة 
  (؛01حرية التنقل واجلنسية )املادة 
  (؛00احرتام اخلصوصية )املادة 
  (؛02احرتام املنزل واألسرة )املادة 
  (؛05الصحة )املادة 
  (؛00العمل والتشغيل )املادة 
  (.09املشاركة يف ا ياة السياسية والعامة )املادة 
(: يف 00 ــــق يف ا صــــول علــــ  املعلومــــات ونشــــرها )املــــادة حريــــة الــــرأي والتعبــــري، وا -55

، اســتلل فريــق عامــل مشــرت ، بالتعــاون مــع الرابطــة الصــربية للصــم والضــعيفي 0221أيار/مــايو 
لغـــة الســـمع وبـــدعم مـــن برنـــام  األمـــم املتحـــدة اإل ـــائي، وضـــع مشـــروع قـــانون بشـــأن اســـتخدام 

يف بلغــراد  لغــة اإلشــارةوِّلــت خدمــة الرتمجــة إىل الصــربية ووضــع معــايري لتلــ  اللغــة، كمــا مُ  اإلشــارة
 . 0200عن طريق مشروع يديره البن  الدويل. ويتوقع إقرار القانون حبلول عام 

(: أُقـــر قـــانون جديـــد للحمايـــة االجتماعيـــة. 01ا ـــق يف ا مايـــة االجتماعيـــة )املـــادة  -58
لتنفيـــذ قـــانون  0200عـــام وُخصـــص مـــا يزيـــد علـــ  أربعـــة باليـــ: دينـــار صـــر  مـــن امليزانيـــة يف 

 ا ماية االجتماعية. 
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، علـــ  وجـــو  تصـــميم (08)منـــه 5ويـــنص قـــانون التنربـــيم العمـــراين والتشـــييد، يف املـــادة  -50
وتشييد املرافق العامة ومرافق األعمال عل  يو يتيح لألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال واملسـن: 

لعمـــل فيلـــا. وينبغـــي تصـــميم وتشـــييد املبـــاين الوصـــول حبريـــة إىل تلـــ  املرافـــق، والتنقـــل والبقـــاء وا
 02السـكنية وتلـ  املخصصــة لألغـراض املختلطـة للســكن والعمـل، مبـا تبلــ  سـعته أو تزيـد علــ  

شقق، عل  يو يتيح لألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفـال واملسـن: الوصـول حبريـة إىل تلـ  املبـاين 
 والتنقل والبقاء والعمل فيلا.

حتس: وضع األشخاص ذوي اإلعاقة تنفيذ إجراءات تكييـف تدرجييـة وتتوخ  اسرتاتي ية  -51
ومســتمرة للمرافــق العامــة، وللليكــل األساســي للنقــل ووســائط النقــل العــام القائمــة يف مجيــع ميــادين 

 (.04النقل، بغية تيسري وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليلا بصورة أفضل )ا دف اخلاص 
ري فعالة ومالئمة لتمك: األشخاص ذوي اإلعاقة من وسوف تتخذ مجلورية صربيا تداب -59

اارسة حقلم يف ا ياة داخل اجملتمع اارسة كاملة، وإدماجلم يف اجملتمع ومشاركتلم فيه بشكل  
(. ويتــوخ  قــانون ا مايــة االجتماعيــة، يف مجلــة أمــور، تــوفري خــدمات الــدعم 09كامــل )املــادة 

تنربيم خدمات املسـاعدة الشخصـية علـ  املسـتوى  للعيش يف اجملتمع عل  يو مستقل عن طريق
عن توفري خـدمات يوميـة خمتلفـة، مبـا يشـمل تقـدم الرعايـة اليوميـة  فضالا احمللي، ودعم اإلسكان، 
 واملساعدة داخل املنزل.

وسوف تتوىل مجلورية صربيا تنفيذ تدابري تدرجييـة لتأهيـل األشـخاص ذوي اإلعاقـة وإعـادة  -82
. ويـــنربم قـــانون إعـــادة تأهيـــل األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وتشـــغيللم علـــ  يـــو (08تـــأهيللم )املـــادة 

تفصــيلي أنشــطة املنربمــات املعنيــة بمعــادة التأهيــل امللــين لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وتشــغيللم. وقــد 
 صندو  خاص من امليزانية بغية تعزيز أنشطة التشغيل وإعادة التأهيل امللين. 0202أنشئ يف عام 

النربــام التعليمــي علــ  مســاواة اجلميــع يف ا ــق يف التعلــيم والوصــول ويــنص قــانون أســس  -80
علــ  تطبيــق تــدابري شــاملة تتعلــق باملمارســة التعليميــة. ويعــد اخنــراط مجيــع اا إليــه، مبــا ينطــوي ضــمن

ويتــوخ  القــانون إمكانيــة عمــل اا. األطفـال يف املنلــاال اإلعــدادي الســابق للمرحلــة االبتدائيـة إلزاميــ
ملنلـــاال تعليمـــي فـــردي، كمـــا ينطـــوي قـــانون أســـس  وفقـــاا  إىل الفئـــات الضـــعيفة األطفـــال املنتمـــ:

عل  املساواة ب: الفتيان والفتيات، أي عل  املساواة ب: اجلنسـ:. ويعـد اا التنربيم التعليمي ضمن
لألطفال اا عن املرحلة االبتدائية نفسلا، إلزامي فضالا املنلاال اإلعدادي السابق للمرحلة االبتدائية، 

الطــال  علــ  الســواء. وبعــد إســاز املدرســة االبتدائيــة، يكــون لكــل طالــظ ا ــق يف االخنــراط يف و 
عـــن العالمـــات املســـ لة يف االمتحانـــات النلائيـــة  فضـــالا لقائمـــة الرغبـــات،  وفقـــاا مدرســـة ثانويـــة، 

 ونسبة الن ان يف املرحلة االبتدائية.
عليميــة علــ  نشــر عــدد حمــدد مــن ويــنص قــانون الكتــظ املدرســية وغريهــا مــن اللــوازم الت -80

عــن ا ــق يف نشــر كتــظ مدرســية  فضــالا الكتــظ املدرســية للطــال  ذوي اإلعاقــة املتصــلة بــالنمو، 
 بلغة برايل وبالوسائل اإللكرتونية.

__________ 

 .84/02و 10/29و 00/29األعداد  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (08) 
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ذ االخنراط يف جمموعات يجلميع التالم (00)ويتيح قانون التعليم السابق للمرحلة االبتدائية -82
ـــالنمو يف جمموعـــات  حضـــانة نرباميـــة، كمـــا يـــنص علـــ  اخنـــراط األطفـــال ذوي اإلعاقـــة املتصـــلة ب

 تساهم يف تطوير قدرا م، بناء عل  موافقة األهل.
ويـــنربم دفـــرت الشـــروط املتعلـــق بتـــوفري الـــدعم التعليمـــي والصـــحي واالجتمـــاعي اإلضـــايف  -84

ربــــام لالحتياجــــات اخلاصــــة بتــــوفري الــــدعم اإلضــــايف للطــــال  يف الناا تقييمــــ (01)للطفــــل والطالــــظ
 التعليمي، عند االقتضاء، من خالل عمل الل نة املشرتكة ب: اإلدارات، عل  املستوى احمللي.

أمــا دفــرت الشــروط املتعلــق بالتعليمــات التفصــيلية اخلاصــة بمعمــال ا ــق يف خطــة تعليميــة  -85
 اا وفقــ، فيتــيح لألطفــال مــن الفئــات الضــعيفة أن ينتربمــوا، (09)فرديــة وتطبيــق تلــ  اخلطــة وتقييملــا

لقدرا م، يف إطار النربام التعليمي العادي. وهذا يعين أنـه  ـق للطـال  الـذين التحقـوا باملـدارس 
، 0229املخصصــة للطــال  ذوي اإلعاقــة املتصــلة بــالنمو، اــن اخنرطــوا يف الدراســة بنلايــة عــام 

املقيدين يف  يتعلق باألطفال فيماكل منلم. و  لقدرات وفقاا االستفادة من اخلطة التعليمية الفردية، 
 ،0202/0200املــدارس املخصصــة للطــال  ذوي اإلعاقــة املتصــلة بــالنمو يف الســنة األكادمييــة 

 ملنلاال فردي يتواءم وقدرات كل طفل. وفقاا يُلزم املدرسون بالعمل 
شخص يعمل يف النربام التعليمي عل  التعليم الشـامل  0 522وقد ُدر  ما يزيد عل   -88

 ردي وتنفيذها.وتطوير خطة التعليم الف
توجـه يـو إنشـاء اا جلنـة مشـرتكة بـ: اإلدارات، ومثـة حاليـ 042وقد أنشئ ما يزيد علـ   -80

يتعلــــق بالبلــــديات  فيمــــاجلــــان ااثلــــة جديــــدة يف إدارات البلــــديات واملــــدن يف مجلوريــــة صــــربيا. و 
املشـرتكة بـ:  الصغرى، فقد يبادر إىل إنشاء جلان إدارية مشرتكة. وقد ُدرِّ  مجيع أعضاء الل ـان

اإلدارات علــــــ  العمــــــل واســــــتخدام دفــــــرت الشــــــروط املتعلــــــق بتــــــوفري الــــــدعم التعليمــــــي والصــــــحي 
واالجتماعي اإلضايف للطفل والطالـظ. وتلقـ  التـدريظ ثالثـة أعضـاء دائمـ: يف الل نـة املشـرتكة 

ـــة الصـــحية، و خـــران عـــن النربـــام التعليمـــي ونربـــام ا  مايـــة بـــ: اإلدارات )ارلـــة عـــن نربـــام الرعاي
عن ارل الل نة. وُقدِّم الـدعم لعمـل الل نـة اإلداريـة مـن خـالل وضـع كـراس  فضالا االجتماعية(، 

دليـــل خمصـــص لـــذوي الطـــال  يلـــدف إىل تعـــريفلم  أيضـــاا الل نـــة املشـــرتكة بـــ: اإلدارات. ومثـــة 
 بشكل أفضل عل  دورهم يف عمل الل نة املشرتكة ب: اإلدارات، وعل  حقو  أطفا م.

إصــدار كتيــظ تطــوير املــدارس الشــاملة، بالتعــاون مــع معلــد جــودة التعلــيم وتقييمــه، و   -81
وهــو مؤسســة تســاعد املــدارس يف وضــع سياســات التعلــيم الشــامل والنلــوض برقافــة ذلــ  التعلــيم 

عن ذلـ ، يـنص قـانون أسـس النربـام التعليمـي علـ  تنفيـذ معـايري الن ـان  اا. فضالا واارسته عملي
 للمستويات املعتمدة يف نربامي التعليم االبتدائي والرانوي. اا وفقبصورة تدرجيية، 

__________ 

  .01/0202العدد  لورية صربيا،اجلريدة الرمسية جلم (00) 

. وقــد اعتمــد دفــرت الشــروط هــذا مــن جانــظ وزارة التعلـــيم 82/0202العــدد  اجلريــدة الرمسيــة جلملوريــة صــربيا، (01) 
 ووزارة الصحة ووزارة العمل وا ماية االجتماعية.

 .08/0202و 00/29العددان  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (09) 
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  راة مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في المسائل المتعلقة بتنفيذ االتفاقية -حاء 
، أنشــــأت مجلوريــــة صــــربيا جملــــس األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة. ويتكــــون 0220يف عــــام  -89

ملعنيـة باألشـخاص ذوي اإلعاقـة. ويرصـد اجمللس من ارلي الـوزارات املختصـة واملنربمـات الوطنيـة ا
اجمللس تنفيذ السياسات املتعلقة باألشـخاص ذوي اإلعاقـة ويعمـل مبرابـة منتـدى ملناقشـة األنربمـة 
املقرتحــة ذات الصــلة بــا قو  اخلاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة والنلــوض بأوضــاعلم. وعينــت 

ا يف اجمللــس ينتمــون إىل املنربمــات املنربمــة الوطنيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف صــربيا ارلــ: عنلــ
التمريليـــة، وهـــم أشـــخاص ذوو إعاقـــة بدنيـــة أو حســـية أو فكريـــة. ومجيـــع ارلـــي املنربمـــة الوطنيـــة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة يف صربيا داخل اجمللس إمـا أشـخاص ذوو إعاقـة أو ارلـوهم القـانونيون، 

اجلنسـ: حيـث تشـكل النسـاء  أي والدي األطفال ذوي اإلعاقة. وقد روعي منربـور املسـاواة بـ:
 ذوات اإلعاقة يو نصف األشخاص ذوي اإلعاقة األعضاء يف اجمللس. 

وقـــد بـــادرت حكومـــة مجلوريـــة صـــربيا، يف إطـــار صـــياغة األنربمـــة القانونيـــة الـــ  تتنـــاول  -02
املســائل املتعلقــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة، إىل إشــرا  ارلــي رابطــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

تلـــ  العمليـــة. واســـتعانت األفرقـــة العاملـــة املشـــاركة يف تلـــ  الصـــكو ، لـــدى صـــياغة  مباشـــرة يف
قانون حربر التمييـز ضـد األشـخاص ذوي اإلعاقـة وقـانون إعـادة التأهيـل امللـين لألشـخاص ذوي 
اإلعاقــــة وتشــــغيللم واســــرتاتي ية حتســــ: األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة،  ــــ اء اقرتحــــتلم الرابطــــات 

 إلعاقة وسامهوا يف جودة الصكو .الوطنية لألشخاص ذوي ا

 تنفيذ االتفاقية في امهورية صربيا -ااء 
 يف السيا  التشريعي، توفر مجلورية صربيا نفس مستوى ا قو  املنصوص عليلا يف االتفاقية. -00
ويف إقلــــيم مقاطعــــة فويفودينــــا ذات ا كــــم الــــذايت، تعمــــل الســــلطات الريفيــــة املختصــــة  -00

سياسات االجتماعية، والرعاية الصحية، والتخطيط املـدين والتشـييد، والتعلـيم باملسائل املتصلة بال
 والتشغيل، عل  تنفيذ أحكام االتفاقية ذات الصلة.

للدســـتور، تنطبـــق اتفاقيـــة حقـــو  األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة علـــ  كامـــل مجلوريـــة  وفقـــاا و  -02
رعايــة األمـم املتحــدة )قــرار  صـربيا، كومهــا دولـة متعاهــدة. بيــد أن إقامـة منطقــة مدنيــة وأمنيـة حتــت

علــ  جــزء مــن إقلــيم مجلوريــة صــربيا  0999 يونيــهحزيران/ 02( منــذ 0044جملــس األمــن رقــم 
)مقاطعــة كوســوفو وميتوهيــا( تــدفع جبملوريــة صــربيا إىل دعــوة الل نــة إىل الطلــظ مــن بعرــة األمــم 

تفاقيـة يف إقلـيم كوسـوفو املتحدة اإلدارية املؤقتة يف كوسوفو تقدم معلومـات إضـافية عـن تنفيـذ اال
 .(02)اا ال يت زأ من هذا التقريروميتوهيا، وهي معلومات سوف تشكل جزء

__________ 

 راين: اإلطار القانوين يف كوسوفو وميتوهيا.نربر املرفق الا (02) 
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عـن تقـارير منربمـة األمــم  فضــالا ومثـة تقـارير صـادرة عـن عــدة أمنـاء عـام: لألمـم املتحـدة،  -04
األمـن والتعـاون يونسكو(، وبرنام  األمم املتحدة اإل ائي، ومنربمة الاملتحدة للرتبية والعلم والرقافة )

يف أوروبــا، وجملــس أوروبــا، ومنربمــة العفــو الدوليــة، ومرصــد حقــو  اإلنســان، ومنربمــة بيــت ا ريــة، 
واملنربمــة الدوليــة للشــفافية وســوى ذلــ  مــن املنربمــات، تشــري بصــورة مســتمرة إىل وقــوع انتلاكــات 

انيــة يف كوســوفو واســعة النطــا  ومتواصــلة  قــو  اإلنســان األساســية اخلاصــة باجلماعــات غــري األلب
وميتوهيا، وال سيما الصر . ومثة بيانات مررية للفزع تتعلـق حبقـو  اإلنسـان اخلاصـة بالسـكان ذوي 

(، مـــا  ـــدو إىل دعـــوة 10 إىل 05اإلعاقــة يف املعلـــد اخلـــاص يف شـــتيمي )املشـــار إليــه يف الفقـــرات 
بالشــروع يف حتقيــق  ــدد  كوســوفو الختصاصــا ا، إىل مطالبــة بعرــة األمــم املتحــدة يف وفقــاا الل نــة، 

 ا الة الفعلية للمستفيدين من الرعاية الصحية يف شتيمي ومصريهم.

 (00)الحالة في المعهد الخاص في شتيمليه -ياء 
، كان املعلد اخلاص بميواء األشخاص ذوي اإلعاقة النفسية والعقلية، 0999لغاية عام  -05

 042مي يف إقلــيم كوســوفو وميتوهيــا، يــأوي والواقــع يف مدينــة شــتي "معلــد شــتيمليه"املعــروف بـــ 
مــــن القوميــــة الصــــربية وســــواها مــــن القوميــــات ال يوجــــد حــــت ا ن أي بيانــــات موثوقــــة اا مســــتفيد

 صا ة بشأن مصريهم. أو
من بعرة األمـم املتحـدة يف كوسـوفو، كـان  0222للبيانات الواردة يف  ذار/مارس  وفقاا و  -08

مــن القوميــة الصــربية وســواها مــن القوميــات غــري اا خصــش 045معلــد شــتيمليه يضــم مــا جمموعــة 
ـــاأللبانيـــة. ولـــدى مجلوريـــة صـــربيا ووزارة كوســـوفو وميتوه  وفقـــاا ا قـــوائم باملســـتفيدين لـــن تشـــكل، ي

مـن االتفاقيـة، احـرتام اخلصوصـية،  00من االتفاقية، محاية سـالمة الشـخص، واملـادة  00للمادة 
ميلا إىل الل نة وسواها مـن ا يئـات يف حـال إنشـاء جلـان ال يت زأ من التقرير، بل ميكن تقداا جزء

 للتحقيق يف ا الة يف شتيمي. 
وتشــري تقــارير شــت املنربمــات يف فواصــل زمنيــة خمتلفــة إىل مــا يواجلــه العمــل يف شــتيمي  -00

بيانات متباينة كل التبـاين عـن عـدد األشـخاص التـابع: للقوميـة  أيضاا من صعوبات، لكنلا تورد 
 ان يعيشون داخل املؤسسة.الصربية 

ودعـــت بعرـــة منربمــــة األمـــن والتعــــاون يف أوروبـــا املوجـــودة يف كوســــوفو املنربمـــة الدوليــــة  -01
 قو  األشخاص ذوي اإلعاقة الفكرية إىل إقليم كوسوفو ميتوهيا ألداء دور استشـاري يف وضـع 

 0وســـوفو وميتوهيـــا تشــريع جديـــد يف جمــال الصـــحة العقليــة. وقـــد زارت املنربمــة املـــذكورة إقلــيم ك
، قامـــت خال ـــا أفرقـــة 0220 يوليـــهومتوز/ 0222مـــرات يف الفـــرتة الفاصـــلة بـــ: أيلول/ســـبتم  

البحــــث بزيــــارة املرافــــق الســــكنية وغــــري الســــكنية إليــــواء املســــتفيدين مــــن ذوي اإلعاقــــة اجلســــدية 
فــق للرعايــة أكــ  مر اا ســرير  015العقليــة. وكــان مشــروع شــتيمي الــذي تبلــ  قدرتــه االســتيعابية  أو

__________ 

 نربر املرفق الراين: ا الة يف املعلد اخلاص يف شتيمي.ا (00) 
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 0220الصحية متت زيارته. وكان مركز شتيملي يضم أثناء الزيارة ال  قامت هبا املنربمة يف عام 
وذكــرت املنربمــة يف تقريرهــا أن مــن املنطقــي أن يتــوىل مســؤولية املعــايري . نــزيالا  022مــا جمموعــه 

ن عمليات األمم املتحدة إىل أ أيضاا الدولية أم: املربامل املتمرل يف األمم املتحدة، لكنلا أشارت 
أن إجراءات األمـم  أيضاا يف كوسوفو ليست عل  مستوى امللمة ال  كلفت هبا. وذكرت املنربمة 

املتحدة سـامهت علـ  يـو مفـرط يف إطالـة أمـد إيـواء األشـخاص ذوي اإلعاقـة النفسـية. وأكـدت 
الطبيـة والنفسـية غـري   املنربمة أن النزالء يتعرضون لألذى اجلسدي واجلنسي والنفسـي، وأن العنايـة
عــن أشــكال  فضــالا كافيــة، وأن مثــة حــاالت مضــايقة جنســية واســتغالل واغتصــا  يف شــتيمي، 

  أخرى من العنف، وأن ليس مثة ما ي ر احت از معربم نزالء شتيمي يف تل  املؤسسة.
وقــد توصــلت املنربمــة الدوليــة  قــو  األشــخاص ذوي اإلعاقــة الفكريــة يف شــتيملي إىل  -09
 :(00)ي من استنتاجاتيل ما

الربــــــروف الالإنســــــانية وامللينــــــة )ا رمــــــان، وانعــــــدام نشــــــاط النــــــزالء، وانعــــــدام  )أ( 
اخلصوصــية، والقــذارة، ومشــاطرة املالبــس، وغيــا  أســبا  الصــحة الشخصــية، واقتصــار العــالال 
الوحيـــد علـــ  العقـــاقري املخلـــة بالعقـــل الـــ  تُعطـــ  دون أي إشـــراف ملـــين، وعـــدم وجـــود طبيـــظ 

 عل  رأس أفرقة العمل، وا  ر عل  النزالء(؛ نفساين
العنف اجلسدي واإليذاء اجلنسي )حمتويات التقارير الواردة مـن املنربمـة الدوليـة  ) ( 

وعليـــه ميكـــن اســـتنتاال أن العنـــف اجلســـدي واإليـــذاء اجلنســـي مســـألتان اا، املـــذكورة منســـ مة متامـــ
 جديرتان باالهتمام يف شتيملي(؛

 ل يف شتيملي؛هشاشة وضع األطفا )ال( 
 االحت از التعسفي يف املرافق وأماكن الوصاية؛ )د( 
اعتمــاد التمييــز يف عمليــة تــوفري اخلــدمات، يف حــ: أن هــذه ينبغــي أن تســتند  )هـ( 

إىل احتياجــات املســتفيدين وأن تقــدم يف إطــار اجملتمــع احمللــي )اخلــدمات اجملتمعيــة(. وقــد برهنــت 
  صا ة لألشخاص ذوي اإلعاقة الفكرية؛املمارسة عل  أن املرافق الك ى غري

 املساس با ق يف مشاركة املواطن:. )و( 
لتقـــارير  وفقـــاا قائمـــة بعـــدد املنتمـــ: إىل القوميـــة الصـــربية يف شـــتيمي،  أيضـــاا يلـــي  فيمـــاو  -12

املنربمـــات وا يئـــات واملؤسســـات الدوليـــة خـــالل الســـنوات العشـــر األخـــرية، وهـــي تقـــارير  تلـــف 
 :باختالف مصادرها

  0/24حبكـم املنصـظ  0225أيار/مايو  5لتقرير ماريتس نوفيتسكي الصادر يف  وفقاا  ،
مــن مجلوريــة اا مواطنــ 90أشــخاص ينتمــون إىل القوميــة الصــربية، بيــنلم  025كــان مثــة 

 صربيا و خرون الجئون من البوسنة وا رس  وكرواتيا ومقدونيا؛ 
__________ 

 يرد تفصيل النقاط املذكورة يف املرفق الراين: ا الة يف املعلد اخلاص يف شتيمي. (00) 
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 ـــ ورد بيانـــات وزارة العمـــل وا مايـــة أمـــا تقريـــر منربمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا الـــذي ي
 022، فيشري إىل أن املرفق كـان يـأوي 0220 ذار/مارس  00االجتماعية الصادرة يف 

هنغـــــاري:. وقـــــد    02مقـــــدوني: و 5كـــــرواتي: و  8، وصـــــربياا  025، بيـــــنلم شخصـــــاا 
 يف شتيمي يف مرافق جديدة داخل قرية البليي سيلو يف مدينة شتيمي؛ طفالا  02 إيواء

 ا تقريــر الل نــة األوروبيــة ملنــع التعــذيظ أو املعاملــة أو العقوبــة الالإنســانية أو امللينــة، وأمــ
علـــ  إيـــواء  0220منـــذ  ذار/مــارس  فيشــري إىل وجـــود مــرفق: يف مدينـــة شـــتيمي عمــال

يف  00امــــرأة( و 44و رجـــالا  22يف املرفـــق األول ) 04أي اا، مريضـــ 048جمموعـــه  مـــا
  امرأة(، دون ذكر قوميات أولئ  األشخاص؛ 22و رجالا  29املرفق الراين )

  يشري تقرير املـؤمتر الصـحفي الـذي عقدتـه بعرـة منربمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا اا، وأخري
، إىل أن جممــــوع عــــدد النــــزالء يف 0202أيار/مــــايو  01املوجــــودة يف كوســــوفو، املــــؤر  

 )ويشمل هذا الرقم األلباني: والصر  عل  السواء(. 80شتيملي كان 
 022للتبــــاين الواســــع يف تلــــ  البيانــــات، والتــــدين اخلطــــري يف عــــدد النــــزالء مــــن اا ونربــــر  -10
، وعـــدم وجـــود أي معلومـــات واضـــحة أو دقيقـــة بشـــأن التـــدابري املتخـــذة يف عمليـــة نقـــل 80 إىل

الرعايـــة الصـــحية مـــن اإلطـــار املؤسســـي إىل اإلطـــار األســـري، ال بـــد مـــن ا ـــاذ إجـــراء  ـــدد عـــدد 
 .النزالء بالضبط

 : المساوا  وعدم التمييز3الما    -ثانياا  
ــــــ  حتمــــــي مصــــــا لم  -10 ــــــ  اســــــتخدام القــــــوان: ال ــــــة قــــــادرون عل األشــــــخاص ذوو اإلعاق
 تساعدهم عل  إعما ا أسوة با خرين. أو
تســـتند أنربمـــة التشـــغيل إىل تشـــريع غـــري متييـــزي شـــامل يتمرـــل يف قـــانون حربـــر التمييـــز  -12

ص ذوي اإلعاقــة، ومهــا قانونــان ينربمــان مبــدأ عــدم التمييــز يف وقــانون حربــر التمييــز ضــد األشــخا
 جمال العمالة.

التمييــــز يف جمـــال التشــــغيل. و ــــول  (02)وحتربـــر أحكــــام قـــانون التشــــغيل وتــــأم: البطالـــة -14
القــانون ر  العمـــل البـــت باســـتقاللية بشـــأن تشـــغيل أو توهيـــف شـــخص مـــا. يف الوقـــت نفســـه، 

ان املساواة يف معاملة األشخاص الـذين يتصـلون بـر  العمـل  دد القانون التزام ر  العمل بضم
(، أي أنـــه   5ألغـــراض املقابلـــة املتصـــلة بـــالتوهيف. والتمييـــز يف جمـــال التشـــغيل حمربـــور )املـــادة 

عـــن العمـــل بـــمجراءات إجيابيـــة تســـتلدف العـــاطل: عـــن العمـــل اـــن  فضـــالا اعتمـــاد مبـــدأ ا يـــاد، 
 واة ب: اجلنس: وحرية اختيار امللنة ومكان العمل.يواجلون صعوبات يف إجياد عمل، واملسا

__________ 

 .28/0229العدد  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (02) 
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علـ  حربـر  أيضـاا وينص قانون إعادة التأهيل امللين لألشخاص ذوي اإلعاقـة وتشـغيللم  -15
التمييــز ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة، كمــا يــنص علــ  تعزيــز مبــدأ املســاواة يف الشــمول جبميــع 

 فضـالا ائف مالئمة وهروف عمـل مؤاتيـة، ميادين ا ياة االجتماعية ويش ع عل  التشغيل يف وه
 (. 0عن املساواة يف الفرص واملساواة ب: اجلنس: )املادة 

ويتـوخ  قـانون حربـر التمييـز إمكانيـة تقــدم شـكوى إىل املفـوض املعـين حبمايـة املســاواة،  -18
 فيما يتيح قانون أم: املربامل إمكانية تقدم شكوى إىل أم: املربامل.

سس النربام التعليمي عل  تـدابري دعـم األطفـال والطـال  ذوي العاهـات وينص قانون أ -10
(، يف حــ:  ــدد النربامــان التاليــان شــروط التنفيــذ 91و 00واإلعاقــات املتصــلة بــالنمو )املادتــان 

: دفرت الشروط املتعلق بتوفري الدعم التعليمي والصحي واالجتماعي اإلضـايف بصورة أكرر تفصيالا 
فـرت الشـروط املتعلـق بالتعليمـات التفصـيلية اخلاصـة بمعمـال ا ـق يف خطـة ود (04)للطفـل والطالـظ

 تعليمية فردية وتطبيق تل  اخلطة وتقييملا.
ــــل أحــــد األهــــداف االســــرتاتي ية املنصــــوص عليلــــا يف اســــرتاتي ية حتســــ: وضــــع  -11 ويتمر

 األشـخاص ذوي اإلعاقــة يف حتسـ: وضــع أولئـ  األشــخاص ومتكيـنلم مــن أن يصـبحوا مــواطن:
لألطــــر املنصــــوص عليلــــا، تقــــرر أن تلــــا اخلطــــة حبلــــول  وفقــــاا متســــاوي ا قــــو  واملســــؤوليات. و 

 ما يلي من أهداف: 0205 عام
  إدمــاال مســألة مركــز األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف خطــط التنميــة العامــة، مــع وضــع إطــار

مؤسســـي وتفعيـــل التعـــاون املشـــرت  بـــ: القطاعـــات واإلدارات بشـــأن أنشـــطة التخطـــيط 
 السياسات يف هذا امليدان؛ورصد 

  تـــأم: محايـــة قانونيـــة فعالـــة مشـــفوعة  طـــط مصـــممة ومنفـــذة هبـــدف منـــع التمييـــز ضـــد
 عن خطط توعية اجملتمع بشأن مسائل عدم اإلعاقة؛ فضالا األشخاص ذوي اإلعاقة، 

 إىل القواعـــــد اا تـــــوفري اخلـــــدمات االجتماعيـــــة والصـــــحية وســـــواها مـــــن اخلـــــدمات اســـــتناد
 ؛ملناه  تقييم اإلعاقة واالحتياجات املقبولة دولياا  وفقاا يدين واحتياجات املستف

  يف ميــادين التعلــيم والتشــغيل  وضــع تــدابري تتعلــق بالسياســات وتنفيــذ الــ ام ، خصوصــاا
والعمل واإلسكان، عل  يو يوفر املساواة يف الفرص لألشـخاص ذوي اإلعاقـة ويـنل  

  مجيع امليادين؛باستقالليتلم و وهم الشخصي ونشاطلم ا يايت يف
  إتاحـــــــة وصـــــــول األشـــــــخاص ذوي اإلعاقـــــــة إىل املبـــــــاين ووســـــــائل النقـــــــل، واملعلومـــــــات

واالتصــاالت واخلـــدمات العامــة، عـــن طريـــق وضــع وتنفيـــذ خطـــة إلزالــة العوائـــق وتشـــييد 
  املرافق وخدمات الوصول؛

 .تأم: مستوى معيشي ومحاية اجتماعية الئق: لألشخاص ذوي اإلعاقة 
__________ 

 .11/02و 82/0202العددان  ملورية صربيا،اجلريدة الرمسية جل (04) 
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يكفل اا هاماا علق بالوصول إىل املساواة الفعلية، تشكل اإلجراءات اإلجيابية جزءيت فيماو  -19
عــن وضــع تــدابري تتعلــق بالسياســات  فضــالا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة محايــة فعالــة ضــد التمييــز، 

 وتنفيذ ال ام  يف ميادين التعليم والتشغيل والعمل واإلسكان.
ز ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــ  تــدابري ويــنص اجلــزء الرابــع مــن قــانون حربــر التمييــ -92

تعزيــز مســاواة األشــخاص ذوي اإلعاقــة. وقــد ُوضــعت التــدابري املقرتحــة علــ  يــو يراعــي املقــررات 
املتعلقة بقواعد األمم املتحدة املعياريـة ملسـاواة األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف الفـرص، وهـي تشـكل 

اا ي اإلعاقــة. ومترـل هــذه التــدابري خطوطــلتحقيـق مســاواة األشــخاص ذو اا ال بــد منــه وأساســاا شـرط
لقــــوان: ا مايــــة االجتماعيــــة، وحقــــو  التعــــوي ،  اا توجيليــــة ومعــــايري دنيــــا ينبغــــي تطويرهــــا وفقــــ

والتخطــــيط املــــدين والتشــــييد، والنقــــل واالتصــــاالت الســــلكية والالســــلكية، وأصــــول احملاكمــــات، 
 والتعليم، وتنربيم األنشطة الرقافية والرياضية.

قـــانون حربـــر التمييـــز ضـــد األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة علـــ  التـــزام مجيـــع ســـلطات ويـــنص  -90
الدولــــــة، والكيانــــــات اإلقليميــــــة ذات الســــــيادة، واألقــــــاليم احملليــــــة ذات ا كــــــم الــــــذايت مبســــــاواة 

(. 21األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة يف الفـــــرص وإدراجلـــــم ومنربمـــــا م يف تلـــــ  األنشـــــطة )املـــــادة 
مــن خــالل سلســلة مــن القــوان: املتعلقــة اا عمليــاا عريــف تنفيــذوســوف ينفــذ هــذا االلتــزام الواســع الت

مبيـــادين العمـــل وا مايـــة االجتماعيـــة، والتقاعـــد، وضـــمان اإلعاقـــة، والرعايـــة الصـــحية، والتعلـــيم، 
والوصول إىل املرافق، واملعلومات واالتصـاالت، والنقـل العـام، حيـث أن اإلعاقـة هـاهرة اجتماعيـة 

ئح اجملتمــع. وتشــكل اســرتاتي ية حتســ: وضــع األشــخاص ذوي كــل شــر ة مــن شــرااا  متــس عمليــ
مــن قــانون حربــر التمييــز  21اإلعاقــة حلقــة يف سلســلة التنفيــذ العملــي لألحكــام املبينــة يف املــادة 

 ضد األشخاص ذوي اإلعاقة.
تنفيـــذ إجـــراءات إجيابيـــة تتعلـــق بالنربـــام التعليمـــي، لكـــن تلـــ   0222وقـــد   منـــذ عـــام  -90

، والقـوان: 0229سظ أمهية إال بتطبيق قانون أسس النربام التعليمي منذ عام اإلجراءات مل تكت
 .(05)عن قانون التعليم العايل فضالا ، 0202الفرعية منذ عام 

 : التوعية8الما    -ثالثاا  
وقد اضطُلع بأنشطة الشمول بالتعليم عن طريق شـراكة مـع القطـاع غـري ا كـومي تضـم  -92

عـن  فضـالا س، واملدرس: والرابطات امللنيـة )رابطـة مدرسـي صـربيا(، مستشارين من إدارات املدار 
تعزيـــز عمـــل الفـــريق: املعنيـــ: بتنفيـــذ مشـــروعي اخلـــدمات احملليـــة احملســـنة والتعلـــيم لل ميـــع. ويـــتم 
الرتوي  للسياسة التعليمية عن طريق مقابالت جترى مع مقرري السياسات علـ  أعلـ  مسـتويات 

 تصر ات يدلون هبا.  عن فضالا النربام التعليمي، 
__________ 

 90/0221: التأويل ا قيقـي، والعـددان 022/0220و 08/0225العددان  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (05) 
 .44/0202و
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إىل اسرتاتي ية حتس: اا وحيث أن األشخاص ذوي اإلعاقة ميرلون فئة ضعيفة،   استناد -94
وضــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة ا ــاذ أحكــام قانونيــة حتــدد مركــز األشــخاص ذوي اإلعاقــة. ففــي 

الـــــذايت  ، يـــــنص قـــــانون اإلعـــــالم علـــــ  التـــــزام مجلوريـــــة صـــــربيا، واملقاطعـــــة ذات ا كـــــم5املـــــادة 
ا كومــات احملليــة ذات ا كــم الــذايت علــ  تــوفري وســائل أو شــروط معينــة تتــيح لألشــخاص  و/أو

ذوي اإلعاقـــة اارســـة حقلـــم يف اإلعـــالم دون عوائـــق، والوصـــول إىل األفكـــار واملعلومـــات وا راء 
 بشكل حر.

ــــدء -95 ة مــــن األهــــداف احملــــددة يف اســــرتاتي ية حتســــ: وضــــع األشــــخاص ذوي اإلعاقــــاا وب
وااللتزامات القانونية املتصلة هبم، تدعم وزارة الرقافـة واإلعـالم مشـاريع ملصـلحة األشـخاص ذوي 

 .(08)اإلعاقة تندرال يف إطار مسابقة سنوية  دف إىل متويل مشاريع/برام  يف ميدان اإلعالم
حبقــــو  اا خاصــــ ، نشــــرت وزارة العمـــل والسياســــات االجتماعيــــة دلـــيالا 0224ويف عـــام  -98

ص ذوي اإلعاقــة، يف شــكل كتــا  وبالصــيغة اإللكرتونيــة. وبالتعــاون مــع املنربمــة الوطنيــة األشــخا
نســخة منقحــة مــن الــدليل  0200لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف صــربيا، ُنشــرت يف شــباط/ف اير 

 تتضمن معلومات عن ا قو  املبينة يف االتفاقية.
جتماعيــــة الــــدعم ، قــــدمت وزارة العمــــل والسياســــات اال0220و 0228ويف عــــامي  -90

بشــأن اا  ملــة تــروال لالتفاقيــة، نربملــا مركــز العــيش املســتقل يف صــربيا. وتضــمنت ا ملــة كتيبــ
االتفاقيـــة وتنربـــيم موائـــد مســـتديرة ونـــدوات بشـــأن ا قـــو  املبينـــة يف االتفاقيـــة يف املـــدن العشـــر 

 الك ى يف صربيا.
لـــدكتور داميـــان تـــاتيتش منــــذ وقـــد شـــكلت احملاضـــرات املتعلقـــة باالتفاقيـــة الــــ  يتلوهـــا ا -91
مــن املــنل  النربــامي للعيــادة القانونيــة التابعــة لكليــة ا قــو  يف جامعــة بلغــراد، اا جــزء 0229 عــام

من أهم حماور البحث ال  تناولتلا املدرسة الصيفية ملناهضة التمييز اا فيما شكلت االتفاقية واحد
 04و 02جبامعة بلغراد يف الفرتة ب: ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، ال  نربمت يف كلية القانون 

 .0202أيلول/سبتم  
ويتمرل أحد أهداف قانون إعادة التأهيل امللين لألشـخاص ذوي اإلعاقـة وتشـغيللم يف  -99

القضاء عل  األحكـام املسـبقة املتعلقـة باإلعاقـة وقـدرات األشـخاص ذوي اإلعاقـة، وا ـاذ تـدابري 
إلعاقــة يف مجيــع ميــادين ا يــاة االجتماعيــة عــن طريــق حتفيزيــة  ــدف إىل اــول األشــخاص ذوي ا

علـ  تعزيـز املسـاواة يف  أيضـاا إشراكلم يف سو  العمل. وتنطوي األنشـطة املنفـذة يف هـذا الصـدد 
عـن التعـاون مـع أصـحا  املصـلحة اـن  فضالا الفرص، ورصد  ثار العمل والشمول االجتماعي، 
ذوي اإلعاقـــة واـــو م. وألغـــراض أداء هـــذه  باســـتطاعتلم املســـامهة يف تعزيـــز تشـــغيل األشـــخاص

األنشــــطة، دأبــــت املؤسســــتان املختصــــتان بتطــــوير سياســــات تشــــغيل األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة 
وتنفيــذها، املتمرلتــان يف وزارة االقتصــاد والتنميــة اإلقليميــة والوكالــة الوطنيــة للتشــغيل، منــذ دخــول 

__________ 

 يرد يف املرفق األول جدول باملبال  املخصصة. (08) 
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نــدوة ومائــدة مســتديرة  12يزيــد علــ   القــانون املــذكور حيــز النفــاذ، علــ  حضــور و/أو تنربــيم مــا
ومؤمتر هبدف توعية أصحا  املصـلحة يف سـو  العمـل واملـواطن: علـ  حقـو  األشـخاص ذوي 

 اإلعاقة واحتياجا م.
امللـــارات "ويف إطـــار برنـــام  االحتـــاد األورو  للتشـــغيل والتضـــامن االجتمـــاعي ومشـــروع  -022

أمهيــة ودور الشــراكة يف تشــغيل "حتــت عنــوان ، ُعقــد مــؤمتران "اجلديــدة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة
 من أربا  العمل والرابطات.اا شريك 002، حضرمها ما يزيد عل  "األشخاص ذوي اإلعاقة

ونربمت وزارة االقتصاد والتنميـة اإلقليميـة بالتعـاون مـع الوكالـة الوطنيـة للتشـغيل تصـميم   -020
إعـادة "و "شخاص ذوي اإلعاقةدعم أربا  العمل يف تشغيل األ"كراسات ذات صلة، من قبيل 

، ألغراض إطالع "املساواة يف الفرص يف سو  العمل"و "التأهيل امللين لألشخاص ذوي اإلعاقة
اا اجلملـــور علــــ  وضــــع األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة يف ســـو  العمــــل وفــــرص إعــــادة تــــأهيللم ملنيــــ

 عن طباعة تل  الكراسات وتوزيعلا. فضالا وتشغيللم، 
اون مــع املؤسســات املعنيــة بمعــادة التأهيــل امللــين لألشــخاص ذوي كــذل ، يتواصــل التعــ -020

اإلعاقة وتشغيللم، ورابطات األشخاص ذوي اإلعاقة، وأربا  العمل والكيانات األخرى بغـرض 
عل  فرص العمل وا قو  وااللتزامات املتعلقة اا توعية أربا  العمل واألشخاص ذوي اإلعاقة مع

 بالعمل والتشغيل.
ر الوكالــة الوطنيــة للتشــغيل، أُنشــئ مركــز إعــادة التأهيــل امللــين لألشــخاص ذوي ويف إطــا -022

اإلعاقــة وتشــغيللم. وجيــري عــن طريــق العمــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة )مــن خــالل حتفيــزهم 
عل  االلتحا  بسو  العمل وامللن وتقييم قدر م عل  العمل واكتسا  التخصصـات وتعزيرهـا، 

القـدرات وامللـارات بواسـطة الـ ام  التدريبيـة( وأربـا  العمـل )مـن عـن اكتسـا  املعـارف و  فضالا 
خـــالل التشـــ يع علـــ  املســـؤولية االجتماعيـــة وتوعيـــة أربـــا  العمـــل وأوســـاط العمـــل علـــ  أمهيـــة 
تشـــغيل األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة مـــن املنربـــورين اجملتمعـــي والفـــردي(، واختيـــار مرشـــح: وتـــوفري 

ستشـــارية ألربـــا  العمـــل وســـائر أصـــحا  املصـــلحة، أشـــكال أخـــرى مـــن املســـاعدة امللنيـــة واال
اا وعمليــــاا والســــعي إىل حتقيــــق التنــــافس يف تشــــغيل األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة وإدمــــاجلم وهيفيــــ

ويستلزم املضي يف تعزيز قدرات املركز )تلبية املعايري التنربيمية واملتعلقة باملوارد البشـرية اا. واجتماعي
عن كفالة الوصول إىل أك  عدد من  فضالا تشغيلية وال ناجمية(، وا يز املكاين واجلوانظ الفنية وال

املستفيدين مـن اخلـدمات املـذكورة، املبـادرة يف املرحلـة الالحقـة إىل تطـوير شـبكة مـن املراكـز علـ  
 املستوى اإلقليمي.

ويتعلـــق أحـــد املشـــاريع الـــ  تضـــطلع هبـــا وزارة الصـــحة يف جمـــال حتســـ: مســـتوى الرعايـــة  -024
ألساســـية بتوعيـــة امللنيـــ: العـــامل: يف ميـــدان الرعايـــة الصـــحية والكيانـــات احملليـــة ذات الصـــحية ا

عــن  فضــالا ا كــم الــذايت بغــرض حتســ: معــارف األشــخاص ذوي اإلعاقــة وملــارا م التواصــلية، 
حتس: خـدمات الرعايـة املنزليـة وزيـارات املمرضـات وتعزيزهـا، وهـي خـدمات تتسـم بأمهيـة حامسـة 

 اعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة.يف توفري املس
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بـوزارة حقـو  اإلنسـان واألقليـات، اا ، بادرت الوزارة املعروفـة سـابق0202 يوليهويف متوز/ -025
بالتعاون مع مكتظ منسق األمم املتحدة املقـيم يف صـربيا وبعرـة منربمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا 

تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة املتعلقـة اإلبالغ عن "يف صربيا، إىل عقد مائدة مستديرة حتت عنوان 
. وقد شار  يف املائدة املستديرة ارلون عن رابطـات األشـخاص "حبقو  األشخاص ذوي اإلعاقة

ذوي اإلعاقـــة، ورابطـــات أســـر األطفـــال ذوي اإلعاقـــة، وســـلطات الدولـــة ووســـائط اإلعـــالم ذات 
لـق بعمليـة إبـالغ ا يئـات التعاهديـة الصلة. وقد ُزود املشاركون جبملة مواد، بعضـلا إلكـرتوين، تتع

عـــن حتديـــد اختصاصـــات ا يئـــات التعاهديـــة  فضـــالا لألمـــم املتحـــدة، وشـــكل التقريـــر وحمتوياتـــه، 
 يتعلق بتلقي الشكاوى الفردية والنربر فيلا. فيما
ونشــــرت إدارة حقــــو  اإلنســــان واألقليــــات، التابعــــة لــــوزارة حقــــو  اإلنســــان واألقليــــات  -028

والكيانـــات احملليـــة ذات ا كـــم الـــذايت، علـــ  موقعلـــا اإللكـــرتوين نـــص االتفاقيـــة واإلدارة العامـــة 
 .(00)عن نسخة مبسطة وموجزة لالتفاقية فضالا وبروتوكو ا االختياري، 

 : الوصوا9الما    -رابعاا  
ويتمرــل ا ــدف اخلــامس الســرتاتي ية حتســ: وضــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف كفالـــة  -020

 إىل مرافق املباين والنقل، واملعلومات، واالتصاالت واخلدمات العامة.وصول أولئ  األشخاص 

 مرافق المراني -ألف 
علــ  القواعــد الــ  تتــيح لألشــخاص ذوي  (01)يــنص قــانون ســالمة الســري علــ  الطرقــات -021

اإلعاقــة الوصــول أســوة بــا خرين إىل مرافــق املبــاين. ويشــمل الســري علــ  الطرقــات تركيــظ أجلــزة 
كفوف: وذوي اإلعاقة البصرية تتيح حتديد معامل ا يز املكاين يف مرافق النقل العـام لألشخاص امل

ومناطق املشاة، والـدخول إىل املرافـق، مبـا يتـيح التنقـل داخـل املبـاين املخصصـة لالسـتخدام العـام، 
  دون عوائق وبشكل موجه.اا عن تركيظ أجلزة إنذار تكفل تنقل املكفوف: واملعوق: بصري فضالا 
وتتمرــل املعــدات املســتخدمة يف حتديــد معــامل الطــر  ألغــراض تنقــل املكفــوف: واملعــوق:  -029
 يلي: فيمااا بصري
 أشرطة تلم س حتدد بشكل واضح معامل مهاية املمش ؛ 
 أزرار تلم س حتدد طريق املشاة أمام إشارات السري؛ 
 إشارات مسعية لتوجيه السري؛ 

__________ 

نربمـة الدوليـة لفعاقـة، فيمـا أنشـأت الوثيقـة األصـلية أعدت النسخة الصربية رابطة التوجه اجملتمعي املمولة مـن امل (00) 
 .0220يف   /أغسطس  Easy Read” Service @ Inspired Services“مؤسسة 

 .52/0202و 40/0229العددان  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (01) 
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 إشارات مسعية الجتياز الطر ؛ 
 ل تقنية أخرى ذات أغراض ااثلة.وسائ 
مثـة أجلـزة مسـاعدة اا، وإىل جانظ الت ليـزات الـ  تتـيح تنقـل املكفـوف: واملعـوق: بصـري -002

إضافية ميكن تركيبلا من قبيل السك  اليدويـة، والتوجيـه عـن طريـق اللمـس وأدوات ااثلـة أخـرى 
فســـلم علـــ  يـــو أد  وأيســـر يف التنقـــل وتلمـــس طـــريقلم بأناا تتـــيح للمكفـــوف: واملعـــوق: بصـــري

 . (09)املناطق واملرافق العامة 
، اعُتمــد دفــرت الشــروط املتعلــق باألشــخاص 0202لعــام  (22)لقــانون النقــل اجلــوي وفقــاا و  -000

الــذي  (20)ذوي اإلعاقــة واألشــخاص ذوي القــدرة احملــدودة علــ  التنقــل يف وســائط النقــل اجلــوي
الصادر عن ال ملان األورو  وجملس  0020/0228 يتضمن النربام الداخلي )جملس أوروبا( رقم

، واملتعلــــق حبقــــو  األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة واألشــــخاص ذوي 0228 يوليــــهمتوز/ 5أوروبــــا يف 
 .القدرة احملدودة عل  التنقل لدى السفر جواا 

ويف عدة مدن، استعان أفراد ومنربمات حملية معنية باألشخاص ذوي اإلعاقـة باألنربمـة  -000
قــانون حربــر التمييــز ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف تقــدم شــكاوى ضــد الســلطات  الــواردة يف

املختصة ال  قصرت يف إتاحة إمكانيات الوصول. و ربر القانون املذكور التمييز يف مرافق النقـل 
 كل من األفعال التالية:اا  العام عل  أساس اإلعاقة. ويعت  متييز 

 رف  نقل راكظ ذي إعاقة؛ 
 ل اجلوي توفري املساعدة املادية لراكظ ذي إعاقة يف حـال عـدم متكـن رف  شركات النق

الشــــخص ذي اإلعاقــــة مــــن اســــتخدام خدمــــة النقــــل دون تلــــ  املســــاعدة، ويف حـــــال 
 بسالمة النقل؛اا يشكل توفري تل  اخلدمة مساس مل

  فـــرض شـــروط نقـــل غـــري مالئمـــة علـــ  الركـــا  ذوي اإلعاقـــة، ال ســـيما مـــا يتعلـــق منلـــا
 تللمتطلبـاعدا ا االت املعقولة ال  تسـتلزم فـرض تلـ  الشـروط نتي ـة  فيمابالسداد، 

 الفنية أو الزيادة اإللزامية املفروضة عل  تكاليف نقل الركا  ذوي اإلعاقة.
عل  النربر يف قضية متييز عل  أساس اإلعاقة رفعتلا سيدة اا تعكف إحدى احملاكم حالي -002

العمل علـ  إعـداد تعـديالت علـ  دفـرت اا وجيري حالي معوقة ضد إحدى شركات الطريان الوطنية.
 .الشروط املتعلق بتوفري اخلدمات للركا  ذوي اإلعاقة ان يسافرون جواا 

__________ 

ـــــــدة الرمسيـــــــة جل 020إىل  022املـــــــواد  (09)  ـــــــة صـــــــربيا، مـــــــن دفـــــــرت الشـــــــروط املتعلـــــــق بمشـــــــارات الســـــــري، اجلري ملوري
 .08/0202 العدد

 .50/00و 02/0202العددان  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (22) 

 .20/0200العدد  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (20) 
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وتــــنص تعــــديالت قــــانون  طــــيط ا يــــز املكــــاين وتشــــييده، الــــ  اســــتللتلا وزارة العمــــل  -004
 اإلعاقـــة يف نيســـان/والسياســـات االجتماعيـــة بالتعـــاون مـــع املنربمـــات املعنيـــة باألشـــخاص ذوي 

، علــــ  التــــزام املســــترمرين بالتقيــــد مبعــــايري الوصــــول لــــدى تشــــييد املرافــــق اجلديــــدة.  0228 أبريــــل
 ينص القانون عل  فرض غرامة عل  املنتلك:. كما
وروعيت أوجه التقدم اإلجيـا  تلـ  لـدى اعتمـاد القـانون اجلديـد املتعلـق بتخطـيط ا يـز  -005

القــانون املــذكور علــ  وجــو  تصــميم وتشــييد املرافــق العامــة ومرافــق ، ويــنص (20)املكــاين وتشــييده
اـــا تتـــألف قدرتـــه االســـتيعابية اا األعمـــال واملبـــاين الســـكنية وتلـــ  املخصصـــة للســـكن والعمـــل معـــ

شقق فما فو ، عل  يو يتيح لألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال واملسن: الوصـول إىل  02 من
 (.5لبقاء والعمل فيلا حبرية )املادة تل  املرافق واملباين والتنقل وا

وجيــري تنفيــذ األشــغال املتعلقــة بمزالــة العوائــق الــ  تقيــد حركــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة  -008
إىل قرار صادر عن السلطة املختصة مبنح رخص البناء. ويتـوىل مفـتش التخطـيط املخـتص اا استناد

 .االنتلاكاتتقدم طلظ بالشروع يف إجراءات قضائية بشأن 
وقد   إدراال مقررين خاص: بالوصول والتصـميم الشـامل يف منلـاال كليـة العلـوم التقنيـة  -000

 يف جامعة نويف ساد ويف كلية ا ندسة املعمارية يف جامعة بلغراد.
علــ  شــروط تفصــيلية تتعلــق بــالتخطيط واملواصــفات الفنيــة  (22)وينطــوي النربــام الــداخلي -001

نية، ومرافـق نـاطق املشـاة، ومـداخل املرافـق وتصـميم املبـاين )السـك)ألغراض  طيط النقل العام وم
عن أجلزة خاصة داخل تل  املباين تتيح تنقل األطفال واملسن:  فضالا ((، .االستخدام العام إخل

 واألشخاص ذوي التحديات البدنية واإلعاقة حبرية.
  علـ  أي شـركة دينار صر  222 222وينص القانون املذكور عل  فرض غرامة بقيمة  -009

أو كيـــان قـــانوين مســـترمر  خـــر تنتلـــ  معـــايري الوصـــول. ويعاقـــظ الشـــخص املســـؤول يف الشـــركة 
دينـار صــر .  52 222و 02 222الكيـان القــانوين ا خـر علــ  املخالفـة بغرامــة تـرتاون بــ:  أو

ـــــ  تـــــتم جبايتلـــــا ألغـــــراض  ـــــنص علـــــ  اســـــتخدام الغرامـــــات ال وال يوجـــــد أي أحكـــــام خاصـــــة ت
 عوائق.ال إزالة

 التعليم  -باء 
يــنربم قــانون أســس النربــام التعليمــي حــق اجلميــع يف التعلــيم، عــن طريــق حتديــد مبــادئ  -002

 (.4إىل  0وأهداف عامة للتعليم يف مجلورية صربيا )املواد 

__________ 

 .00/0229العدد  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (20) 

ألطفــال واملســن: واألشــخاص ذوي التحــديات دفــرت الشــروط املتعلــق بتخطــيط وتصــميم املرافــق املتصــلة بتنقــل ا (22) 
 .اجلريدة الرمسيةالبدنية واإلعاقة حبرية. ُنشر يف 
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وحيــث أن القــانون املــذكور يــنص علــ  املســاواة يف ا ــق يف التعلــيم والوصــول إليــه دون  -000
ملفلـوم النربـام التعليمـي،  وفقـاا علـ  جـزاءات يف حـال انتلـا  ذلـ  ا ـق. ف أيضاا متييز، فلو ينص 

يُلــــز م الكيــــان احمللــــي ذو ا كــــم الــــذايت بكفالــــة وصــــول أي طفــــل و/أو طالــــظ إىل مجيــــع املرافــــق 
عــن طريــق إحالــة الطفــل و/أو الطالــظ  أيضــاا املوجــودة يف إقليمــه. وميكــن كفالــة ا ــق يف الوصــول 

 ب: اإلدارات، بغية متكينه من إعمال حقه.إىل الل نة املشرتكة 

 الثقافة وتوفير المعلومات  -ايم 
 عل  االلتزام بوضع اإلعالم يف تصرف األشخاص ذوي اإلعاقة. (24)ينص قانون اإلعالم -000
، اعتمـــــــدت وزارة الرقافـــــــة ووســـــــائط اإلعـــــــالم وجمتمـــــــع 0220شـــــــباط/ف اير  00ويف  -002

أنشـطة تكفـل شـروط اسـتخدام األشـخاص ذوي اإلعاقـة مرافـق  املعلومات مبادئ توجيلية لتنفيذ
مـــــن قـــــانون حربـــــر التمييـــــز ضـــــد  21إىل املـــــادة اا املؤسســـــات الرقافيـــــة وبراجملـــــا باجملـــــان، اســـــتناد

 األشخاص ذوي اإلعاقة.
للمبادئ التوجيلية املعتمـدة، تشـار  الـوزارة بانتربـام يف متويـل عمـل احتـاد مكفـويف  وفقاا و  -004

 يف ميدان الرتا  الرقايف. صربيا وأنشطته
 0229السرتاتي ية ا كومة اإللكرتونية يف مجلورية صربيا للفرتة املمتدة من عـام  وفقاا و  -005

، تــوفَّر اخلــدمات العامــة اإللكرتونيــة علــ  يــو يكفــل وصــول مجيــع املســتخدم:، 0202إىل عــام 
علــ  يــو يتســم بالبســاطة  إىل تلــ  اخلــدمات كــامالا   مبــن فــيلم األشــخاص ذوو اإلعاقــة، وصــوالا 

 وا رية والوضون.
، وضــعت الوكالــة الصــربية الوطنيــة لتكنولوجيــا 0202ويف مطلــع كــانون األول/ديســم   -008

املبـــــادئ التوجيليـــــة لعـــــرض املواقـــــع اإللكرتونيـــــة لســـــلطات إدارة الدولـــــة، "املعلومـــــات واإلنرتنـــــت 
ملبـادئ التوجيليـة املنصـوص عليلـا يف ، ال  توصي بتسـاو  مواقـع إدارات الدولـة وا"2.2 الصيغة

 .0.2يتعلق بالوصول إىل احملتويات، الصيغة  فيماائتالف الشبكة العنكبوتية العاملية 
أن ســـلطات  0202كـــانون األول/ديســـم    02وتـــذكر خالصـــة ا كومـــة الصـــادرة يف  -000

توجيليــة لعــرض مواقــع املبــادئ ال"لـــ  وفقــاا إدارة الدولــة مســؤولة عــن مســاوقة مواقعلــا اإللكرتونيــة 
علـ  عـاتق  أيضـاا يف غضون ستة أشلر من تـاريخ إقرارهـا. وتضـع اخلالصـة  "سلطات إدارة الدولة

الوكالة الوطنية الصربية لتكنولوجيا املعلومات واإلنرتنت مسـؤولية تقيـيم مواءمـة مواقـع إدارة الدولـة 
راء اختبــار املواءمــة، وإبــالغ اإللكرتونيــة واملبــادئ التوجيليــة تلــ  يف غضــون شــلرين مــن مللــة إجــ

 ا كومة بذل .

__________ 

، املعــدل مبوجــظ دســتور 19/02و 00/29و 80/0225و 42/22األعــداد  اجلريـدة الرمسيــة جلملوريــة صــربيا، (24) 
 ، املعدل مبوجظ دستور صربيا.40/00صربيا و
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للخـــدمات اا فريـــداا وتتســـاو  البوابـــة الوطنيـــة للحكومـــة اإللكرتونيـــة، الـــ  تشـــكل منفـــذ -001
للمبادئ التوجيلية ا نفة الذكر، كما يشـمل  0.2اإللكرتونية لسلطات الدولة كافة، مع الصيغة 

عــن  فضــالا ويــات البوابــة إىل كــالم مســموع، حتــديث البوابــة تنفيــذ برجميــات حتويــل نــص مجيــع حمت
إجيــاد صــيغة مرلــ  لعــرض حمتويــات البوابــة عــن طريــق كشــافات الشاشــة، أي إجيــاد صــيغة مرلــ  

 للمالحة يف النربام واالعتماد عل  طر  خمتصرة للوصول إىل أجزاء من احملتويات. 
ال مــن املشــرتيات التــزام مقــدم العــرض مبــنح أمــو  0221ويتــوخ  قــانون املشــرتيات لعــام  -009

العامـــة لـــدعم وثـــائق املشـــروع، مـــع تقـــدم أدلـــة علـــ  االمترـــال للمعـــايري التقنيـــة املتعلقـــة بوصـــول 
 األشخاص ذوي اإلعاقة إىل السلع واخلدمات.

 التشغيل  - اا 
لشــروط  وفقــاا للشــروط العامــة املتعلقــة بالعمالــة أو  وفقــاا يُوهَّــف األشــخاص ذوو اإلعاقــة  -022

للشــروط العامــة العمــل لــدى صــاحظ عمــل يف غيــا  أي تكييــف  وفقــاا لتوهيــف خاصــة. ويعــين ا
 للوهيفة أو ملكان العمل.

لشـــروط خاصـــة، فيعــــين العمـــل لـــدى صـــاحظ عمـــل مـــع تكييــــف  وفقـــاا أمـــا التوهيـــف  -020
 واملكان. الوهيفة
لشـــروط خاصــة اارســـة ا ـــق يف  وفقـــاا وجيــوز لصـــاحظ عمــل يوهـــف شخصـــاا ذا إعاقــة  -020

 مة التكاليف املؤقتة.اسرتجاع قي
ويــنص دفــرت الشــروط املتعلــق بالقواعــد واملعــايري التفصــيلية اخلاصــة بتنفيــذ تــدابري وأنشــطة  -022

إعــادة التأهيــل امللــين علــ  أن اجللــات املقدمــة خلــدمات إعــادة التأهيــل امللــين هــي املســؤولة عــن 
لتدريظ اإلضايف، وإعادة التـدريظ تدابري وأنشطة إعادة التأهيل امللين املتصلة بالتدريظ امللين، وا

عــــن العمــــل املخــــتلط وامللــــارات  فضــــالا وبــــرام  ا صــــول علــــ  عمــــل واحملافربــــة عليــــه وحتســــينه، 
ــــــة  ــــــة والتدريبي ــــــة لألشــــــخاص ذوي اإلعاقــــــة، وا لقــــــات الدراســــــية التعليمي والقــــــدرات االجتماعي

اص وإعــادة ألصــحا  العمــل واخلــ اء يف تــدريظ األشــخاص ذوي اإلعاقــة وســواهم مــن األشــخ
ــــة والتكنولوجيــــة املناســــبة اا، تــــأهيللم ملنيــــ والتوصــــيات والتــــدريبات املتعلقــــة بتطبيــــق ا لــــول الفني

عــن خــدمات الــدعم،  فضــالا لتحســ: كفــاءة األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف جمــايل الــتعلم والعمــل، 
 رهناا باستيفاء الشروط التالية:

  األساســي، واألداء الــوهيفي وســوى معــايري التشــييد واملعــايري الفنيــة )مــن حيــث ا يكــل
يتعلــق بــالتخطيط والتشــييد والشــؤون الصــحية  فيمــاذلــ  مــن الشــروط املنصــوص عليلــا 

عــن أنربمــة محايــة البيئــة والســالمة  فضــالا والفنيــة والتــدابري االحتياطيــة يف حــال ا ريــق، 
 والصحة يف العمل(؛

 املعايري املتعلقة بالعمال امللرة؛ 
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 أن مرافق التدريظ ينبغي، حسـظ غرضـلا  ت ليزات )وهي تعين ضمناا املعايري املتعلقة بال
وقدرة األشـخاص ذوي اإلعاقـة علـ  العمـل، أن متتلـ  معـدات مالئمـة لـنمط التـدريظ 

وجـــود أثـــا  مالئـــم وماكينـــات وأدوات، اا اجلـــاري وميســـورة الصـــيانة؛ كمـــا تعـــين ضـــمن
 رك: ونوع اإلعاقة(؛لعدد املشا وفقاا وحواسيظ، وأجلزة ومواد للتدريظ العملي، 

  .املعايري املتعلقة مبحتويات ال نام  التدريا 
الوصــول إىل العــدد األكــ  مــن الوهــائف بســبظ عــدم تضــمن تصــميم اا وال ميكــن حاليــ -024

اا،  ضـــرورياا اإلشـــارة إىل أن التعـــديل لـــيس دائمـــ أيضـــاا . وجيـــدر "التصـــميم لل ميـــع"املرافـــق مفلـــوم 
ربروف الــــ  ال ميكــــن التغلــــظ عليلــــا لــــدى االســــتعانة  ــــدمات أنــــه ال يكفــــي التــــذرع بــــال كمــــا

 األشخاص ذوي اإلعاقة.
ويتمتـــع األشـــخاص ذوو اإلعاقـــة مـــن العـــاطل: عـــن العمـــل اـــن هـــم مســـ لون يف قيـــود  -025

الوكالــة الوطنيــة للتشــغيل بــنفس فــرص الوصــول وبممكانيــة االســتفادة مــن اخلــدمات نفســلا أســوة 
 بسائر العاطل: عن العمل.

 الرعاية الصحية  -هاء 
إىل جانظ مبدأ اإلنصاف ا نف الذكر يف جمـال الرعايـة الصـحية، يسـتند قـانون الرعايـة  -028

الصحية إىل مبدأ الوصول، ومبدأ الشـمول ومبـدأ االسـتمرارية. ويتحقـق مبـدأ الوصـول إىل الرعايـة 
اا بــدني علــ  يــو يســري الصــحية عــن طريــق تــوفري الرعايــة الصــحية الكافيــة ملــواطين مجلوريــة صــربيا

علــ  مســتوى الرعايــة الصــحية األساســية. اا وخصوصــاا، أي مقبــول حضــارياا، واقتصــادياا وجغرافيــ
ويتحقق مبدأ اول الرعاية الصحية بمدراال مجيع مواطين مجلورية صـربيا يف نربـام الرعايـة الصـحية 

صــحة، والوقايـة مــن عـن طريـق تنفيــذ تـدابري وإجــراءات رعايـة صــحية متكاملـة تشــمل النلـوض بال
 األمراض عل  مجيع املستويات، والتشخيص املبكر، والعالال وإعادة التأهيل.

ويتحقــــق مبــــدأ اســــتمرارية الرعايــــة الصــــحية عــــن طريــــق التنربــــيم الشــــامل لنربــــام الرعايــــة  -020
مـــن مســـتوى الرعايـــة اا علـــ  مجيـــع املســـتويات، بـــدءاا الصـــحية الـــذي ينبغـــي ربطـــه وتنســـيقه وهيفيـــ

إىل املستوى الرالث، عل  يو يوفر الرعاية الصحية  باملستوى الراين وصوالا اا ولية ومرور الصحية األ
اا املســتمرة جلميــع مــواطين مجلوريــة صــربيا مــن األعمــار كافــة. وتنطبــق املبــادئ ا نفــة الــذكر مجيعــ

 عل  األشخاص ذوي اإلعاقة. أيضاا 
لرابطات املتعلقـة بـالنلوض بالرعايـة وتستحوذ وزارة الصحة عل  ميزانية لتمويل مشاريع ا -021

، مولت وزارة الصحة ستة مشاريع ملختلف رابطات األشـخاص ذوي 0221الصحية. ففي عام 
دينـار صـر . وقـد  002 222مببلـ   "إيـز كروغـا"منربمـة  0229اإلعاقة، فيما دعمـت يف عـام 

ألوليـة )مراكـز تغلظ معربم مؤسسـات الرعايـة الصـحية، مبـا يف ذلـ  مؤسسـات الرعايـة الصـحية ا
 الرعاية الصحية(، عل  ا واجز املادية من خالل بناء منحدرات لعبور األشخاص ذوي اإلعاقة.
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 : الحق في الحيا  21الما    -خامساا  
مـــــن التقريـــــر  522و 418و 88تشـــــري مجلوريـــــة صـــــربيا إىل ا راء املبينـــــة يف الفقـــــرات  -029

 (.CCPR/C/SRB/2ا قو  املدنية والسياسية )الدوري الراين عن تنفيذ العلد الدويل اخلاص ب
وتشــري األحكــام املــذكورة بوضــون إىل أن دســتور مجلوريــة صــربيا يقــر حبــق مجيــع مــواطين  -042

مجلورية صربيا يف ا ياة والبقـاء سـواء بسـواء مـع ا خـرين، وهـو  مـي ذلـ  ا ـق، حيـث يـنص،  
خضـاع أي شـخص، مبـن يف ذلـ  أي كون حياة اإلنسان غري قابلة لالنتلا ، عل  عدم جـواز إ

 ا رمان التعسفي من ا ياة. إىل شخص ذي إعاقة، 
وا ـــق يف ا يـــاة مكفـــول لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة علـــ  قـــدم املســـاواة مـــع ا خـــرين.  -040

ويعد انتلا  اارسة حق أي شخص ذي إعاقة يف ا يـاة، أسـوة بـأي فـرد  خـر، جرميـة يعاقـظ 
 عليلا القانون.

 عمليةالممارسة ال  
يف ســبيل إزالــة املشــاكل املتصــلة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة اا تبــذل مجلوريــة صــربيا جلــود -040

اــن تــأويلم الشــبكات املختلفــة بصــورة مؤقتــة أو دائمــة )مــن قبيــل شــبكات ا مايــة االجتماعيــة 
والرعاية الصحية والعدالة(. وتتصل هذه املشاكل باإلسكان والقدرات، وحاالت العنف املرتكظ 
ضــد النــزالء، وســوء اســتعمال األدويــة، والنربــام الغــذائي، واالفتقــار إىل أنشــطة برناجميــة أو عــالال 

 طا كاف. وتقدم منربمات اجملتمع املدين الدعم لتل  األنشطة.
مـــن االهتمـــام با ـــاالت الـــ  أســـفرت عـــن وفـــاة النـــزالء اا وال بـــد للدولـــة أن تـــويل مزيـــد -042

مر بشخص متوف ال أسرة لديـه أو ال يلـتم أقربـااه بالكشـف ح: يتعلق األاا الف ائية، خصوص
عــن أســبا  وفاتــه. فعلــ  ســبيل املرــال، حققــت وزارة العمــل والسياســات االجتماعيــة يف تشــرين 

يف حــاد  وفــاة عنيــف وقــع ضــحيته مراهــق مشــلول، وقوضــي املســؤولون  0202األول/أكتــوبر 
دد التحقيــق الـــداخلي مســؤولية مـــدير بعــد إلقــاء وســـائط اإلعــالم الضــوء علـــ  ا ــاد . وقـــد حــ

املرفق الذي   علـ  أثـر ذلـ  صـرفه مـن اخلدمـة. ومـا زالـت نتـائ  املالحقـة القانونيـة غـري معروفـة 
 حت  ربة كتابة هذا التقرير، وقد تبدأ احملاكمات يف أي وقت.

 وعقــظ زيــارة قــام هبــا أمــ: املربــامل إىل مرفــق للرعايــة الصــحية يف تســامنيكا، الحــ  -044
عدم وجود سـ ل لفحصـاءات املتعلقـة بعـدد الوفيـات وأسـباهبا  0229تقريره السنوي لعام 

 يف املرفق.
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 : حاالت الخطر والطوارئ اإلنسانية 22الما    -سا ساا  
علـــ  وجـــو  ا ـــاذ الشـــرطة إجـــراءات طارئـــة إلزالـــة املخـــاطر  (25)يـــنص قـــانون الشـــرطة -045

متكــن الســلطات املختصــة األخــرى بالتـــدخل يف  احملدقــة باألشــخاص واملمتلكــات يف حــال عــدم
 عن شروط تنفيذ املذكرات. فضالا حينه، 
 عل  مبدأي ا ماية واإلنقاذ. (28)وينص قانون الطوارئ -048
 04 944، تــراون جممـوع عــدد املشـردين داخــل إقلـيم مجلوريــة صـربيا بــ: 0202وبنلايـة عـام  -040

 .شخصاا  002 041و
علــ  أن تتــوىل مفوضــية الالجئــ: مســؤولية تــوفري اإلســكان  (20)ويــنص قــانون الالجئــ: -041

املؤقت واملعونة الغذائية، مع مراعـاة أقصـ  درجـات ا ـرص علـ  مصـا  الالجئـ: الـذين يـؤويلم 
(. وال ميكن لألشخاص الذين يعانون من عوائـق 1املركز اجلماعي أو من شأنه أن يؤويلم )املادة 

  واملعــوق:( االســتفادة مــن املركــز اجلمــاعي، ويتــوىل املفــوض يف عقليــة أو بدنيــة )املســن: واملرضــ
إىل قـــرار مركـــز العمـــل االجتمـــاعي، إيـــواءهم يف مرفـــق للرعايـــة االجتماعيـــة اا هـــذه ا ـــال، اســـتناد

 أي شكل  خر من أشكال الرعاية االجتماعية أو األسرية. أو
يا، جبميــــع ا قــــو  ويتمتــــع األشــــخاص املشــــردون، بوصــــفلم مــــواطن: جلملوريــــة صــــرب -049

 وأشكال ا ماية، أسوة بسائر املواطن:.
، (21)لالســرتاتي ية الوطنيــة ملعاجلــة مســأل  الالجئــ: واملشــردين يف مجلوريــة صــربيا وفقــاا و  -052

جيــــري تنفيــــذ طائفــــة مــــن الــــ ام  واملشــــاريع هبــــدف تســــوية املســــائل املتعلقــــة بمســــكان الالجئــــ: 
الشــمول بــال ام ، الــ  توضــع بالتعــاون مــع مفوضــية األمــم  واألشــخاص املشــردين. وتــويل معــايري

 املتحدة السامية لشؤون الالجئ:، أولوية خاصة ألسر األشخاص ذوي اإلعاقة.
مـن أشـكال ا مايـة االجتماعيــة، إذ اا خاصـ وميرـل اإلسـكان االجتمـاعي املـدعوم شــكالا  -050

 ي ألسر األشخاص ذوي اإلعاقة.يوفر، إضافة إىل ا يز السكين، الدعم املايل واالجتماع
مللمته الرالرة املنصوص عليلا يف االسرتاتي ية الدفاعيـة جلملوريـة صـربيا، واملعنونـة  وفقاا و  -050

تـــوفري "، واملتمرلـــة يف 2/0، أي امللمـــة "دعـــم الســـكان املـــدني: يف مواجلـــة التلديـــدات األمنيـــة"
أو الكــوار  التقنيــة والتكنولوجيــة وغريهــا املعونــة للســكان املــدني: يف حــاالت الكــوار  الطبيعيــة 

، ســـخر جـــيش مجلوريـــة صـــربيا مـــا يلـــزم مـــن مـــوارد بشـــرية لتـــوفري املعونـــة للســـكان "مـــن الكـــوار 
 عن تعويضلم عن األضرار ال  تسببت هبا حاالت الطوارئ. فضالا املدني: املتضررين، 

__________ 

 .90/00و 82/0229و 020/0225األعداد  ،اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا (25) 

 .90/00و 00/0229العددان  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (28) 

، املعــدل بقـــرار احملكمــة الدســـتورية االحتاديـــة، 40/0220و 01/90العـــددان  اجلريــدة الرمسيـــة جلملوريــة صـــربيا، (20) 
 .22/0202و

 .00/0200العدد  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (21) 
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 : المساوا  في االعترام أمام القانون 21الما    -سابعاا  
الــــواردة يف التقريــــر  054إىل  040تشــــري مجلوريــــة صــــربيا إىل ا راء املبينــــة يف الفقــــرات  -052

 (.CCPR/C/SRB/2الدوري الراين عن تنفيذ العلد الدويل اخلاص با قو  املدنية والسياسية )
وقــرارات تتعلــق بالقــدرة علــ  العمــل وا ــاذ تــدابري وصــاية اا ويتضــمن التشــريع احمللــي أحكامــ -054
ي تعــديللا وتكييفلــا لتتــواءم واألحكــام وااللتزامــات الــواردة يف االتفاقيــة. و ضــع الوصــاية علــ  ينبغــ

األشـــخاص احملـــروم: مـــن القـــدرة علـــ  العمـــل يف مجلوريـــة صـــربيا لقـــوان: مل يطـــرأ عليلـــا تعـــديالت 
صابون ملموسة منذ زمن طويل، واعتمد معربملا يف الفرتة ال  كان فيلا األشخاص ذوو اإلعاقة )امل

بــأمراض عقليــة والراشــدون ذوو اإلعاقــة العقليــة واملســنون( معرضــ: لالســتبعاد. وبوجــه خــاص، تعــد 
التغيــريات الــ  تطــرأ علــ  القواعــد الــ  تــنربم اإلجــراء املتعلــق با رمــان مــن القــدرة علــ  العمــل بالغــة 

 نطا  القضاء. البطء، ويقصد بذل  التغيريات ال  طرأت عل  قانون اإلجراءات املتخذة خارال 
وكانت وجلة نربر املشرع: املتعلقة باعتماد أحكام تـنربم ا رمـان مـن القـدرة علـ  العمـل  -055

وا ـــــاذ تـــــدابري الوصـــــاية متمرلـــــة يف ضـــــرورة حرمـــــان أولئـــــ  األشـــــخاص مـــــن القـــــدرة علـــــ  العمـــــل 
ليـة حتت الوصاية يف حال عدم متكنلم من رعاية مصا لم بأنفسلم بسبظ إعـاقتلم العق ووضعلم

أو ألي أســبا  أخــرى. وقــد جب ــت املمارســة العمليــة والنربريــة املعاصــرة وجلــة النربــر تلــ . وتتمرــل 
النربريــة اجلديــدة يف كــون األشــخاص ذوي اإلعاقــة قــادرين علــ  رعايــة أنفســلم، ويف ا ــاالت الــ  

ة علـ  يـو يعوزهم فيلا الدعم، تلتزم الدولـة بتـوفري ذلـ  الـدعم  ـم مبـا يشـمل تطبيـق تـدابري الوصـاي
 دقيق وانتقائي ال ميس بأي شكل من األشكال حبقو  أولئ  األشخاص وأمنلم القانوين.

وال تنــدرال القواعــد القانونيــة الــ  تــنربم إجــراءات منــع ا رمــان مــن القــدرة علــ  العمــل  -058
وإجــراءات الوصــاية يف إطــار صــ  قــانوين موحــد، بــل هــي  ضــع لسلســلة متنوعــة مــن القــوان: 

لشروط. وترد القواعد اإلجرائية األساسية يف األحكام املتعلقة بقـانون اإلجـراءات املتخـذة ودفاتر ا
خــارال نطــا  القضــاء والقــانون األســري. ويــؤثر غمــوض وعــدم اكتمــال الصــي  الــواردة يف القــوان: 

ملنربمــات اجملتمــع املــدين، يتمتــع القضــاة بقــدرة استنســابية مفرطــة  وفقــاا علــ  اإلجــراءات العمليــة. ف
جللــة إجـــراء ا رمـــان مـــن القـــدرة علـــ  العمـــل. لكنـــه ال ميكـــن قبـــول ذلـــ  يف جمملـــه. ففـــي تلـــ  

ملـا يـردهم مـن اسـتنتاجات و راء اخلـ اء  وفقاا حبكم منصبلم و اا اإلجراءات، يتصرف القضاة أساس
الــذين  ــددون مــا إذا كــان بممكــان شــخص مــن األشــخاص محايــة حقوقــه ومصــا ه أو عــدملا، 

 كـم اا خ اء احملـاكم الـ  تشـكل أساسـ تاستنتاجالعقلية يف الدرجة األوىل. وتعد لصحته ااا تبع
احملكمة بشأن ا رمان من القدرة عل  العمل جمرد تشخيص ال ينطوي عل  تقييم لسـائر قـدرات 
الشــخص علــ  محايــة حقوقــه ومصــا ه بــدعم أو بــدون دعــم. ويف هــذا الصــدد، أقــر بــأن البــدء 

أن رعايــة الصــحة العقليــة )مــن جانــظ وزارة الصــحة(، علــ  يــو يــنربم باعتمــاد قــانون خــاص بشــ
تقيــيم مركــز األشــخاص ذوي املشــاكل املتصــلة بالصــحة العقليــة واحتياجــا م، مــن شــأنه أن  أيضــاا 

وقــد . متكــامالا اا الصــادرة عــن جلنــة وزراء جملــس أوروبــا تنفيــذ R (99) 4يســاهم يف تنفيــذ التوصــية 
ات االجتماعيــة يف هــذا الصــدد، عــن طريــق اإلشــراف علــ  العمــل بــادرت وزارة العمــل والسياســ
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امللين لسلطات الوصاية وتوفري املساعدة الفنية خلـ اء سـلطات الوصـاية، إىل تزويـد أولئـ  اخلـ اء 
بتعليمات ألغراض تطبيق تدابري الوصـاية املتعلقـة باألشـخاص غـري القـادرين علـ  رعايـة حقـوقلم 

عليه، يستلزم أي إجراء يتعلق حبماية أولئ  األشـخاص تقيـيم قـدرا م و اا. كافياا  ومصا لم تطبيق
حرمــان ذلــ  الشــخص مــن القــدرة اا علــ  يــو يفضــي إىل وضــع تقيــيم بشــأن مــا إذا كــان ضــروري

علــ  العمــل، وإىل أي حــد. وينبغــي قبــل ا ــاذ أي مــن اإلجــراءات ا صــول علــ  رأي الشــخص 
عــن رأيــه يف الشــخص الــذي  فضــالا ذلــ  القبيــل،  املعــين بشــأن مالءمــة الشــروع يف إجــراءات مــن

 عليه.اا يرغظ يف أن يكون وصي
صربيا العمل عل  إدخال تعديالت هامة عل  النربام القانوين،  ةاا يف مجلوريوجيري حالي -050

تتصل إحدى أولويا ا باألشخاص ذوي اإلعاقة. وقد اـل ذلـ  اعتمـاد عـدد مـن القـوان:، مـن 
ز ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وقــانون األســرة، وقــانون إعــادة التأهيــل قبيــل قــانون حربــر التمييــ

امللـــين لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وتشـــغيللم. وتشـــري هـــذه القـــوان: إىل اعـــرتاف مجلوريـــة صـــربيا 
املتزايد حبقو  األشخاص ذوي اإلعاقة. بيد أن القواعد القانونية ال  تنربم الوصاية وا رمـان مـن 

أمـــام احـــرتام حقـــو  األشـــخاص ذوي اا شـــمل بالتعـــديل وهـــي مترـــل عائقـــالقـــدرة علـــ  العمـــل مل تُ 
بتحســـ: نربـــام ا رمـــان مـــن القـــدرة علـــ  اا واضـــحاا اإلعاقـــة. وقـــد التزمـــت مجلوريـــة صـــربيا التزامـــ

 العمل، وهي تدعم بالتايل أي مبادرات أو أنشطة تقوم هبا الرابطات يف هذا امليدان.
عية املتصــلة بمصــالن قــانون اإلجــراءات املتخــذة خــارال وإىل حــ: تنفيــذ املبــادرات التشــري -051

، تعكــف وزارة العمــل والسياســات االجتماعيــة، إىل أقصــ  حــد اكــن، علـــ  (29)نطــا  القضــاء
 الصـــــادرة عــــن جلنـــــة وزراء جملــــس أوروبـــــا، R (99) 4ا ــــاذ مــــا يلـــــزم مــــن تـــــدابري لتنفيــــذ التوصــــية 

 من القدرة عل  العمل. يتعلق بتنربيم الوصاية عل  الراشدين احملروم: فيما

 الممارسة العملية  
وتشــــري حتلــــيالت االجتلــــاد القضــــائي الــــ  قامــــت هبــــا منربمــــات اجملتمــــع املــــدين إىل أن  -059

علــ  تشــخيص حالــة اإلعاقــة العقليــة و/أو الفكريــة الــ   ــددها خــ اء اا القضــاة يعتمــدون عمومــ
، دون تــوفري أمرلــة حمــددة أو حتديــد رابــط احملكمــة )أطبــاء األمــراض النفســية والعصــبية( أو يربتومهــا

واضح مبا يعانيه الشـخص يف حياتـه اليوميـة مـن إعاقـات. ومـن حيـث املمارسـة العمليـة، ال تعقـد 
جلسة االستماع عادة خارال إطار احملكمـة الـذي يـنص عليـه القـانون لكفالـة مشـاركة األشـخاص 

ا يــنص عليــه القــانون مــن ضــمانات،  يتعلــق بالوصــاية، ورغــم مــ فيمــااحمل ــور علــيلم يف القضــية. و 
ُكشف عن وجود مشاكل عملية تتعلق مبراقبة األوصياء لـدى أدائلـم مللـاملم. ويف هـذا الصـدد، 
ال ميكن كفالة محاية كافية  قو  األشخاص املوضـوع: حتـت الوصـاية. أضـف إىل ذلـ  أن مثـة 

الـ  يكـون فيلـا الوصـي  ثغرة جدية يف التشريع تسفر عن تضار  واضـح يف املصـا  يف ا ـاالت
يف مركـــز العمـــل االجتمـــاعي )الوصـــاية املباشـــرة(، و ـــتف  املركـــز بـــدور رصـــد أداء الوصـــي اا موهفـــ

__________ 

 .41/11و 05/10العددان  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (29) 
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اللتزاماته. و دد قانون األسرة املعمول به  ليـة مراقبـة الوصـاية علـ  النحـو التـايل: اإلشـراف علـ  
مــن قــانون  225املــادة مــن قــانون األســرة(، الشــكوى مــن عمــل الوصــي ) 040الوصــي )املــادة 

من قانون األسرة(. وال بـد مـن اإلشـارة  221األسرة(، الشكوى من عمل سلطة الوصاية )املادة 
عـن الضـرر  (، كونـه مسـؤوالا 040إىل أن قانون األسرة ينص عل  التزام الوصي باملسؤولية )املـادة 

يربــت أن الضــرر  الــذي يســببه شــخص موجــود حتــت وصــايته إبــان أدائــه ألنشــطة الوصــاية، مــا مل
وقـع دون خطـأ منـه. ويقـع الــذنظ علـ  الوصـي حـ: يتسـبظ هــو نفسـه بالضـرر سـواء عـن عمــد 

 عن إمهال واضح. وتشار  سلطة الوصاية يف مسؤولية الضرر. أو

 : الوصوا إلى العدالة 25الما    -ثامناا  
ريـــل علـــ  حـــق أي شـــخص طبيعـــي أو قـــانوين يف مت (42)يـــنص قـــانون اإلجـــراءات املدنيـــة -082

نفسه يف اإلجراءات القضائية. وجيوز للطرف الذي يستحوذ عل  أهلية قانونية كاملـة أن يسـتلل 
 إجراءات قانونية بنفسه.

علـــــ  وجـــــو  تـــــوفري الفرصـــــة للمـــــتلم األبكـــــم  (40)ويـــــنص قـــــانون اإلجـــــراءات اجلنائيـــــة -080
م خالل اجللسة األوىل. لالستعانة مبحااا وافياا األصم أو غري القادر عن الدفاع عن نفسه دفاع أو

علــ  وجــو  اعتمــاد وســيلة اتصــال خاصــة مــع أولئــ  األشــخاص  أيضــاا ويــنص القــانون املــذكور 
 .من خالل مرتجم فحسظ، بل من خالل طرن األسئلة وتوفري األجوبة كتابياا  ال

ــــذ أحكــــام قــــانون اإلجــــراءات اجلنائيــــة  فيمــــاو  -080 يتعلــــق باألطفــــال والشــــبا  ذوي اإلعاقــــة، تنفَّ
عن أحكام قانون اجلاي: من األحدا  وقانون محاية القص ر فضالا انون اإلجراءات املدنية، وق

(40). 

 الممارسة العملية واإلحصاءات -ألف 
، أصدرت احملكمة البلدية يف مدينة شـاباتش حكـم الدرجـة 0220أيلول/سبتم   5يف  -082

 األوىل يف قضية التمييز عل  أساس اإلعاقة.
حــت ا ن، اا حماكمــة، ال يــزال بعضــلا جاريــ 02 الت وزارة العــدل، أجريــت لســ وفقــاا و  -084

تتعلــق بــالتمييز ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة. وقــد بلــ  عــدد القضــايا الــ  نربــرت فيلــا حمكمــة 
قضــــية، ويف كراغوييفــــاتش قضــــية واحــــدة.  05قضــــايا، ويف نــــويف ســــاد  0االســــتئناف يف بلغــــراد 

يتصـل بـالتمييز  فيمـاوى تتعلـق باإلشـراف علـ  عمـل احملـاكم ي ز خالل تل  الفـرتة أي شـكا ومل
 أثناء احملاكمات ضد األشخاص ذوي اإلعاقة.

__________ 

 .00/0200العدد  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (42) 

 15/0225و 51/0224و 81/0220و 02/0220األعــــــــــــــــداد  اجلريــــــــــــــــدة الرمسيــــــــــــــــة جلملوريــــــــــــــــة صــــــــــــــــربيا، (40) 
 .15/0225و 00/0229و 02/0229و 49/0220و، 15/0225، و005/0225و

 .15/0225العدد  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (40) 
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وعقظ النربر يف الس ل اجلنائي حملكمة الـنق  العليـا، ثبـت أثنـاء الفـرتة املشـمولة بـالتقرير  -085
ـــة للمحكمـــة، وبالتـــايل عـــدم وجـــود أي حماكمـــات تتعلـــق  عـــدم وجـــود أي قضـــايا يف الشـــعبة اجلنائي

بقضــايا التمييــز ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة. وبعــد نربــر شــعبة االجتلــاد التابعــة حملكمــة الــنق  
العليا، ثبت أن الفرتة ال  الُتمست بيانات بشأمها مل تنطـو  إال علـ  قضـية واحـدة يف الشـعبة املدنيـة 

املقيـــد تتصـــل بـــالتمييز ضـــد األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة. ومل يكـــن مثـــة شـــكاوى يف ســـ ل الشـــكاوى 
 يتعلق بالتمييز أثناء احملاكمات ضد األشخاص ذوي اإلعاقة.  فيماخالل تل  الفرتة 

ـــة القضـــائية ســـبع حلقـــات دراســـية تتعلـــق مبناهضـــة 0202ويف عـــام  -088 ، نربمـــت األكادميي
التمييــز. وحضــر ا لقــات قضــاة ومــدعون مــن احملــاكم األوليــة والعليــا ومكاتــظ املــدع: العــام:. 

 يســتلدف القضــاة واملــدع:اا تــدريبياا منلاجــ أيضــاا  0202مييــة القضــائية يف عــام ووضــعت األكاد
للمعــايري املنصــوص عليلــا يف قــانون حربــر التمييــز واملعــايري الدوليــة،  وفقــاا يتعلــق مبناهضــة التمييــز، 

 سيما املعايري املنبرقة عن جملس أوروبـا واحملكمـة األوروبيـة  قـو  اإلنسـان، والـ  اعُتمـدت إىل ال
عـن ذلـ ، أُدرال جـزء مـن  فضـالا جانظ مواد عمل صيغت يف إطار ال نام  األكادميي التدريا. 

 ال نام  يف برنام  التدريظ األويل الذي ُأجري ألول جيل من املشارك:.
معتمــدين لــدى احملــاكم. ويعمــل سســة مــن  لغــة اإلشــارةومثــة تســعة مرتمجــ: متفــرغ: ل -080

نــيش، و خــر يف نــويف بــازار وواحــد يف كراغوييفــاتش. وخــالل الفــرتة  هــؤالء يف بلغــراد، وواحــد يف
أو إىل لغة  لغة اإلشارةاملشمولة بالتقرير، بل  عدد القضايا ال  انطوت عل  خدمات الرتمجة إىل 

ومـن أصـل . ومـدخالا اا منحـدر  28وتستحوذ مرافق احملاكم يف صـربيا علـ  اا. مرتمج 40املكفوف: 
حمكمـة عليـا علـ  تعـديل  00حمكمـة أوليـة و 02م االستئناف األربـع، وهذا العدد، عملت حماك

 نقاط دخو ا حبيث تستقبل مستخدمي الكراسي النقالة.
ويســـــتحوذ املبـــــا الـــــذي يتضـــــمن، إضـــــافة إىل حمكمـــــة الـــــنق  العليـــــا، مقـــــار حمكمـــــة  -081

مسـتقل متـوائم  االستئناف الت ارية واحملكمة اإلدارية وحمكمة االسـتئناف يف بلغـراد، علـ  مـدخل
واحتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة واملعــايري اخلاصــة هبــم، كمــا ُعــدل املــدخل الرئيســي حبيــث 

 يتيح وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليه.

 إنفاذ الجزاءات الجنائية -باء 
حــق الشــخص احملكــوم عليــه ذي االحتياجــات  (42)يــنربم قــانون إنفــاذ اجلــزاءات اجلنائيــة -089

  (.2الفقرة  88عدل يتواءم ومستوى احتياجاته اخلاصة و طلا )املادة اخلاصة يف مأوى م
للبيانــات الــواردة مــن إدارة إنفــاذ اجلـــزاءات اجلنائيــة، مل تشــلد الفــرتة املشــمولة بـــالتقرير  وفقــاا و  -002
 شكاوى تتصل بالتمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة يف مرافق تنفيذ اجلزاءات اجلنائية. أي

__________ 

 .20/0200و 00/0229و 15/0225األعداد  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (42) 



CRPD/C/SRB/1 

37 GE.14-17466 

لقـــانون إنفـــاذ اجلـــزاءات  وفقـــاا  مـــأوى مالئـــم لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، و وبغـــرض تـــوفري -000
اجلنائيـــة ودفـــرت الشـــروط املتعلـــق بقواعـــد الســـلو  داخـــل املرافـــق اإلصـــالحية والســـ ن اإلقليمـــي، 
حترص املؤسسات التابعة إلدارة إنفاذ اجلزاءات اجلنائيـة كافـة علـ  كفالـة تكييـف هـروف السـ ن 

 ذوي اإلعاقة.الحتياجات األشخاص  وفقاا 
ملــوارد امليزانيــة املتاحــة والربــروف املعماريــة واملتعلقــة بــا يز املكــاين، درجــت العــادة  وفقــاا و  -000

عل  حتس: تل  الربروف بصورة مستمرة. و ذا الغرض، عمد س ن منطقة مسيديريفو، وس ن 
 جتديـد الغـرف واملرفـق اإلصـالحي اجلنـائي يف شـابا  إىل زرينيـان:منطقة نيغوت:، وس ن منطقـة 

عــن ذلــ ،   يف ســ ن منطقــة فرانيــي  فضــالا املخصصــة الحتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة. 
علـــ  جتديـــد اا شـــراء مـــراحي  خمصصـــة للكراســـي املتحركـــة. ويعكـــف ســـ ن منطقـــة بلغـــراد حاليـــ

الغرف اخلاصة عن طريق تزويدها حبمام ومراحي  مكيفة، كما صدر أمر بشـراء أسـرة مستشـف  
علـ  جتديــد  كرالييفــوعــن ذلـ ، يعمــل سـ ن منطقـة   فضـالا لـزة لتقــوم األعضـاء. متخصصـة وأج

اإلصالحي اجلنائي عل  يو  ورمرحاض خاص، فيما جيري تركيظ جلاز يف مرحاض مرفق سومب
 يساعد األشخاص ذوي اإلعاقة عل  قضاء حاجا م.

اص ذوي اإلعاقـة يف وإىل جانظ اجللود املبذولة لكفالة إيواء احملكوم عليلم من األشـخ -002
هروف تالئم احتياجا م اخلاصة، يتمتع أولئ  األشخاص بنفس الرعاية الصحية الـ  يتمتـع هبـا 

وتوفر خدمة الرعاية الصحية املوجودة يف املرفـق الـذي يـؤوي أولئـ  األشـخاص اا. املواطنون عموم
ـــه، تتـــيح ألطبـــاء املرفـــق تـــوفري الرعايـــة  ســـ الت طبيـــة كاملـــة للشـــخص ذي اإلعاقـــة احملكـــوم علي
خــدمات  أيضــاا الصــحية الكاملــة لــه مبــا يــوائم احتياجاتــه اخلاصــة. وإضــافة إىل العــالال الطــا، مثــة 

للعـــالال النفســـي واالستشـــارات النفســـية متاحـــة لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة النفســـية االجتماعيـــة، 
عاقـــة لطبيعـــة اإلاا عـــن بـــرام  عالجيـــة ملنيـــة خاصـــة، وخمتلـــف أشـــكال ور  العمـــل )تبعـــ فضـــالا 

واالحتياجـــات املقـــدرة والقـــدرات(. و ـــال احملكومـــون، اـــن ال يتـــوفر داخـــل املرفـــق الـــذي يـــؤويلم 
يلــزملم مــن رعايــة طبيــة، للعــالال إىل مستشــف  الســ ن اخلــاص يف بلغــراد أو إىل مرفــق رعايــة  مــا

صــحية متخصصــة عاليــة تــابع لــوزارة الصــحة. ويســتحوذ مستشــف  الســ ن اخلــاص علــ  جنــان 
 .فسي ُجدد مؤخراا للعالال الن

واألشـــخاص ذوو اإلعاقـــة مشـــمولون باألنشـــطة الـــ  تـــنربم داخـــل املرفـــق، وهـــي أنشـــطة  -004
لالحتياجـــات والقـــدرات، مبـــا يشـــمل اإلشـــرا  يف العمـــل، واســـتخدام  وفقـــاا ُتكيَّـــف يف كـــل حالـــة 

رفـق، أوقات الفراغ للرتفيه والنشـاط الفـين وسـوى ذلـ  مـن أنشـطة. وتتـوىل دوائـر خمتصـة داخـل امل
ال سيما دائرة الرعاية الصحية، تـوفري املعونـة واملسـاعدة يف تلبيـة االحتياجـات اليوميـة لألشـخاص 

 ذوي اإلعاقة يف الس ون.
وبعد اإلفراال عـن األشـخاص الـذين قضـوا فـرتة حمكـوميتلم، تقـوم مراكـز خمتصـة بالرعايـة  -005

 ن إيواء الشخص.ملكا وفقاا االجتماعية بتوفري املساعدة لذوي اإلعاقة منلم، 
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وقــد ُســـ  ل يف املرفـــق اإلصـــالحي اجلنــائي يف سرميســـكا ميرتوفيتســـا وجـــود شـــخص ذي  -008
إعاقة أحيل إىل أم: املربامل اإلقليمي بسبظ معاناته مـن صـعوبات يف العنايـة بصـحته الشخصـية 

وبــــذل موهفــــو املرفــــق قصــــارى جلــــدهم اا. خــــرى، نتي ــــة كونــــه مكفوفــــاألوأداء أنشــــطته اليوميــــة 
تمك: الشخص احملكوم عليه من أداء أنشـطته اليوميـة علـ  يـو أيسـر، وصـدر أمـر إىل مـوهفي ل

عن أي اا عل  تناوله الطعام، وجودة الطعام وكميته، وإبالغ راسائلم يومياا األمن باإلشراف يومي
 .خلل قد يعاين منه الشخص احملكوم نتي ة كونه مكفوفاا 

نــويف ســاد توصــية مــن أمــ: املربــامل بــميواء شــخص  عــالوة علــ  ذلــ ، تلقــ  ســ ن منطقــة -000
حمكــــوم عليــــه، ذي حاجــــة إىل كرســــي متنقــــل، يف غرفــــة مســــتقلة يف الطــــابق األرضــــي تســــتحوذ علــــ  

الحتياجاتـــه، وذات بـــا  ذي عـــرض مالئـــم، ومنحـــدر خـــاص  وفقـــاا مرحـــاض تكـــون مرافقـــه مكيفـــة 
روجه مـن املنـاطق املغلقـة. ويف هـذا يساعده عل  التنقل يف كرسيه دون عوائق داخل املرفق ويف حال خ

الصدد، أبل  املرفق اإلدارة بأن الشخص احملكوم عليه ُوضع يف غرفة يف الطابق األرضي ذات مرحـاض 
 يدخله بكرسيه املتنقل، وأن العمل جار عل  ا اذ تدابري لتوفري التمويل بشأن التوصيات األخرى.

يـد يف بادينســكا سـكيال علــ  مهايتلـا، وقــد وتشـرف أعمــال تشـييد مرفــق إصـالحي جنــائي جد -001
روعيــت فيلــا بوجــه خــاص شــروط إيــواء األشــخاص ذوي اإلعاقــة البدنيــة، حبيــث ُعــدل تصــميم الغــرف 
اخلاصــة لتتــواءم مــع احتياجــا م. وســوف تتواصــل هــذه املمارســة يف تعــديل مــا هــو قــائم مــن املرافــق الــ  

 يط لتشييد مرافق جديدة من هذا القبيل.تؤوي األشخاص احملكوم عليلم جبنايات و/أو التخط

 معاملة أفرا  الشراة لألشخاص ذوي اإلعاقة  -ايم 
من دستور مجلورية صربيا أي متييز، سواء مورس بصورة مباشـرة أو غـري  00حتربر املادة  -009

مباشــرة وعلــ  أي أســاس كــان، وخاصــة علــ  أســاس العــر ، أو اجلــنس، أو القوميــة، أو األصــل 
أو الــــوالدة، أو الديانــــة، أو الــــرأي السياســــي أو ســــوى ذلــــ  مــــن ا راء، أو مركــــز االجتمــــاعي، 

 امللكية، أو الرقافة، أو اللغة، أو السن، أو اإلعاقة العقلية أو البدنية.
مــن قـــانون الشــرطة علــ  وجـــو  تصــرف الفــرد املـــأذون لــه، إبــان اارســـته  25وتــنص املــادة  -012

ــــوفري ا م ــــال لســــلطاته، بصــــورة حياديــــة وت ــــة لل ميــــع علــــ  قــــدم املســــاواة ودون متييــــز حي ايــــة القانوني
األشــخاص علــ  أي أســاس. ويتوجــظ علــ  الفــرد املــأذون لــه، إبــان اارســته لســلطاته، معاملــة اجلميــع 

 عن حقوقلم وحريا م األساسية األخرى. فضالا بصورة إنسانية حترتم كرامتلم، ومسعتلم، وشرفلم، 
 (44)مـــن قـــانون الشـــرطة 19مـــن املـــادة  2قـــوة، تـــنص الفقـــرة يتعلـــق باســـتعمال ال فيمـــاو  -010

علــ  تقييــد الل ــوء إىل أشــكال حمــددة مــن القــوة إزاء األشــخاص ذوي  92مــن املــادة  4والفقــرة 
اإلعاقة، مـا جيعـل اسـتعمال العصـا التكتيكيـة أو األصـفاد غـري جـائز إال يف ا ـاالت الـ  يشـكل 

 ياة البشر.عل  حاا مباشر اا فيلا أولئ  األشخاص خطر 
__________ 

 .90/00، املعدل مبوجظ دستور صربيا، و82/29و 020/0225األعداد  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (44) 
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لقـــانون الشـــرطة ودفـــرت الشـــروط املتعلـــق بـــمجراء تســـوية الشـــكاوى، تســـا لقطـــاع  وفقـــاا و  -010
الرقابة الداخلية يف وزارة الداخلية تسوية شـكاوى تقـدم هبـا، يف مجلـة أنـاس، أشـخاص ذوو إعاقـة 

شــكاوى أشــاروا إىل معاملــة أفــراد الشــرطة  ــم بصــورة غــري ملنيــة. وقــد   التحقــق مباشــرة مــن ال
الختصاصــلا. ولــدى  وفقــاا الفرديــة وإحالــة بعضــلا إىل أقســام الشــرطة اإلقليميــة لكــي تنربــر فيلــا 

التحقـــق مباشـــرة مـــن بيانـــات الشـــكاوى، راعـــ  أفـــراد الشـــرطة يف قطـــاع الرقابـــة الداخليـــة صـــحة 
مقــدمي الشــكاوى مراعــاة كاملــة، وزاروهــم يف منــاز م إلجــراء مقــابالت معلــم ومجــع مــا يلــزم مــن 

ومــات. وجيــري إخطــار أصــحا  الشــكاوى يف حينــه حســظ األصــول بشــأن نتــائ  إجــراءات معل
التحقق ال  متت. و  تيسري إجراء تقدم الشكاوى بشأن تصرفات أفراد الشرطة عن طريق توزيع 
مــواد تروجييــة مــن قبيــل الكراســات، واملطويــات، ومطبوعــات أخــرى وإضــبارات تتضــمن معلومــات 

علــ   أيضــاا وهــذه املــواد متــوافرة  يفيــة تقــدم شــكوى ضــد أفــراد الشــرطة.برســم املــواطن: بشــأن ك
الصــفحة اإللكرتونيــة لقطــاع املراقبــة الداخليــة، يف إطــار املوقــع اإللكــرتوين لــوزارة الداخليــة، ويتمتــع 

 املواطنون بالتايل بفرصة تقدم شكاواهم ع  شبكة اإلنرتنت.
اخلاصــة  لغــة اإلشــارةفــراد الشــرطة بشــأن اســتخدام واســُتلل مشــروع يتعلــق بــالترقيف الــدائم أل -012

 بالصم، بغية  يئة الربروف ال  تتيح ألفراد الشرطة التواصل مع تل  الفئة من ذوي اإلعاقة.

 سلطات الدولة المستقلة - اا 
مــن تقريرهــا الــدوري  00و 00تشــري مجلوريــة صــربيا إىل املعلومــات الــواردة يف الفقــرت:  -014

 (.CCPR/C/SRB/2ذ العلد الدويل اخلاص با قو  املدنية والسياسية )الراين عن تنفي
وجيدر التشديد عل  أن أم: املربـامل خمـول مبراقبـة شـرعية السـ ون وانترباملـا، وأن لديـه  -015

عـن التحـد  إىل مجيـع املـوهف:  فضالا ا ق يف القيام بزيارات غري معلنة ودخول مجيع األماكن، 
عـن  فضالا ين يف الس ن أو مرافق الوصاية دون اخلضوع ألي إشراف، ومجيع األشخاص املوجود

 ا ق يف تفتيش مجيع الوثائق، بصرف النربر عن سريتلا.
وبناء عل  اقرتان وزارة حقـو  اإلنسـان واألقليـات واإلدارة العامـة وا كـم الـذايت احمللـي،  -018

عل  ال وتوكول االختياري التفاقيـة  لقانون التعديالت واإلضافات املتعلقة بقانون التصديق وفقاا و 
مناهضـة التعــذيظ وغــريه مــن ضــرو  املعاملـة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو امللينــة، الــذي 

ـــر يف  ، أوكـــل دور ا ليـــة الوطنيـــة املســـتقلة ملنـــع التعـــذيظ ملكتـــظ أمـــ: 0200 يوليـــهمتوز/ 01أُق
زيـارات  ـدف إىل منـع التعـذيظ وغـريه مـن الضـرو  ا يئـة املـذكورة بـمجراء  املربامل. ويُلزم القانون

املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو امللينــة يف أي مكــان خاضــع لواليــة مجلوريــة صــربيا 
ســلطتلا، حيــث يوجــد أشــخاص حمرومــون مــن ا ريــة أو قــد يكونــون موجــودين فيلــا. ويتعــاون  أو

ملنع التعذيظ، مـع مكتـظ أمـ: املربـامل اإلقليمـي  مكتظ أم: املربامل، بوصفه  لية وطنية مستقلة
 والرابطات ال  يستلدف عمللا النلوض حبقو  اإلنسان ومحايتلا.
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وتشــري تقــارير األنشــطة الســنوية إىل أن عــدد الشــكاوى املقدمــة إىل مكتــظ أمــ: املربــامل مــن  -010
معة الطيبـة الـ  اكتســبلا وهـو أمـر متوقـع يف ضـوء السـاا، مسـتمر اا األشـخاص ذوي اإلعاقـة يشـلد تزايـد

شـــكوى تتعلـــق  04، بـــت املكتـــظ مبـــا جمموعـــه 0221املكتـــظ املـــذكور مـــع مـــرور الـــزمن. ففـــي عـــام 
ــ  0229بأشـــخاص ذوي إعاقـــة، فيمـــا بـــت يف  شـــكوى مقدمـــة مـــن أولئـــ  األشـــخاص. ويف  05بــ

قـو  ، استلل املكتـظ، مببـادرة شخصـية منـه، إجـراءات يف ثـال  قضـايا إضـافية تتعلـق حب0229 عام
. وكـــان 0221قضــايا كانـــت قــد اســـتللت يف عــام  02األشــخاص ذوي اإلعاقـــة، وواصــل النربـــر يف 

ـــة ) ـــة االجتماعي قضـــية(، فيمـــا كانـــت  00معربـــم الشـــكاوى يتعلـــق بانتلـــا  ا قـــو  يف ميـــدان ا ماي
قضــية علــ   05يعرــر يف إطــار  قضــايا(. ومل 8قضــايا( والتمييــز ) 8األخــرى تتصــل بعالقــات العمــل )

أخــرى، وُعلقــت اإلجــراءات  9قضــية، وُســحبت  00س يســتوجظ الشــكوى، فيمــا رُفضــت أي أســا
 اخلاصة برال  قضايا إضافية. ومل تصدر عن مكتظ أم: املربامل توصية إال يف قضية واحدة.

ويف مجلـــة أمـــور، تتلقـــ  املفوضـــية املعنيـــة حبمايـــة املســـاواة، املنشـــأة مبوجـــظ قـــانون حربـــر  -011
بانتلاكـــات أحكــام القـــانون املــذكور وتنربـــر فيلــا، وهـــي تــزود أصـــحا  التمييــز، شـــكاوى تتعلــق 

الشـكاوى مبعلومــات عــن حقــوقلم، وحتيــل الشــكاوى إىل احملكمــة مبوافقــة الشــخص املميــز ضــده، 
ـــه،  عـــن تعـــديل النصـــوص القانونيـــة األخـــرى  فضـــالا وترصـــد تنفيـــذ القـــانون وجتـــري تعـــديالت علي

عـــن  فضـــالا القـــانون اإلجـــراءات أمـــام أمـــ: املربـــامل، املتصـــلة بـــالتمييز وحقـــو  اإلنســـان. و ـــدد 
 02إمكانيـــة تـــوفري ا مايـــة القضـــائية. وقـــد ســـبق للمفوضـــية املعنيـــة حبمايـــة املســـاواة أن بتـــت يف 

 شكاوى عل  أساس اإلعاقة.

 : حرية الشخص وأمنه 24الما    -تاسعاا  
علـــ  طريقـــة التعامـــل مـــع  أيضـــاا يكفـــل دســـتور مجلوريـــة صـــربيا ا ـــق يف ا ريـــة واألمـــن، ويـــنص  -019

 عن حقوقه اخلاصة يف حالة حرمانه من ا رية دون قرار من احملكمة. فضالا الشخص احملروم من ا رية، 
وينص قانون الشرطة عل  التزام وزارة الداخلية بتحديد شروط عمل الشـرطة يف جمـاالت  -092

بــة وتقيــد أفــراد الشــرطة بالتزامــا م. خمتلفــة، مــن قبيــل تنربــيم الرقابــة الداخليــة، وتنفيــذها تلــ  الرقا
فمـــن واجـــظ رجـــل الشـــرطة، لـــدى أدائـــه مللامـــه، خدمـــة اجملتمـــع ومحايـــة مجيـــع األشـــخاص مـــن 

بصورة ملنية ومسؤولة وإنسـانية حتـرتم كرامـة اا أفعال غري قانونية، وعليه مسؤولية التصرف دوم أي
 (.02من املادة  0الفقرة عن سائر حقوقه وحرياته ) فضالا اإلنسان ومسعة الفرد وشرفه، 

، كــان عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة الــذين يقضــون حمكــوميتلم يف 0202ويف مطلــع  -090
وتشـــــري بيانـــــات إدارة إنفـــــاذ اجلـــــزاءات اجلنائيـــــة يف وزارة اا. شخصـــــ 01ســـــ ون مجلوريـــــة صـــــربيا 

. الداخليــة إىل أنــه ال يــتم احت ــاز األشــخاص ذوي اإلعاقــة إال يف حــال مسحــت هــروفلم بــذل 
ويف حــال عــدم تــوفر تلــ  الربــروف،  ــال أولئــ  األشــخاص إىل مستشــف  الســ ن اخلــاص يف 

 ــال األشــخاص ذوو اإلعاقــة إىل مرفــق ، أيضــاا بلغــراد. ويف حــال عــدم تــوفر تلــ  الربــروف هنــا  
 متخصص يلا احتياجا م، وتتحمل إدارة إنفاذ اجلزاءات اجلنائية تكاليف إقامتلم.
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ت الـــ  توصـــل إليلـــا نائـــظ أمـــ: املربـــامل املعـــين حبقـــو  األشـــخاص لالســـتنتاجا وفقـــاا و  -090
من الشكاوى من األشخاص ذوي اإلعاقة اا كبري اا  احملروم: من حريتلم، مل يتلق أم: املربامل عدد

اـــن يقضـــون حمكـــوميتلم يف الســـ ن أو يتواجـــدون يف االحت ـــاز. بيـــد أنـــه الحـــ ، أثنـــاء زيارتـــه 
بــذلت بعــ  اجللــود لتمكــ: األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن للســ ون، أن ســلطات هــذه األخــرية 

 ا صول عل  مأوى مالئم وتلبية احتياجا م.

 الممارسة العملية  
عــدا مــا يــنص عليــه القــانون  فيمــا ضــع حرمــان األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن ا ريــة ) -092

ون مـــــن قـــــان 55إىل  45مـــــن قـــــانون الرعايـــــة الصـــــحية واملـــــواد  44اجلنـــــائي( ألحكـــــام املـــــادة 
اإلجـــراءات املتخـــذة خـــارال نطـــا  القضـــاء. وتـــنربم تلـــ  األحكـــام إجـــراء ا  ـــر الالطـــوعي، 

القسري، يف مرفق لألمـراض النفسـية. وينبغـي قبـل ا ـاذ ذلـ  اإلجـراء ا صـول علـ  تقريـر  أي
م طبيعــة املــرض العقلـي مبــا يربــت أن هــذا املــرض ي  ظ املعــاو و/أو الطبيــظ النفسـي يقــمـن الطبيــ

مــــن  0عــــن امللكيــــة، للخطــــر )الفقــــرة  فضــــالا ملــــري  نفســــه أو حيــــاة ا خــــرين، يعــــرض حيــــاة ا
 من قانون الرعاية الصحية(. 44 املادة
وتفيد منربمات اجملتمع املـدين أن قـانون اإلجـراءات املتخـذة خـارال نطـا  القضـاء  تـزل  -094

ال يف  موضـــوع اإلجـــراءات، إذ يتـــيح للمحكمـــة البـــت يف إطالـــة مـــدة إقامـــة الشـــخص يف املرفـــق
شـــرعية مبـــدأ ا  ـــر نفســـه )منـــذ  ربـــة اســـتالم الشـــخص املعـــين إىل  ربـــة تقـــدم التقريـــر بشـــأن 

علــ  وجــو  تضــمن املــذكرة اا اســتالمه إىل احملكمــة(. وبالتــايل ال تــنص القــوان: املعمــول هبــا حاليــ
ييــد املطلــو  تقــدميلا إىل احملكمــة بشــأن إيــواء األشــخاص يف املرافــق األســبا  الــ  دعــت إىل تق

حــريتلم، بــل يــنص القــانون علــ  أن مــذكرة احملكمــة ينبغــي أن تتضــمن معلومــات عــن الشــخص 
الـــذي   اســـتالمه، والشـــخص الـــذي أتـــ  بـــه إىل املرفـــق، ويف حـــال أمكـــن ذلـــ ، طبيعـــة املـــرض 

اا (. وهـذا يفسـح اجملـال واسـع48مـن املـادة  2ومستواه، مشفوعة بالوثائق الطبيـة املالئمـة )الفقـرة 
 وفقــاا أمــام إمكانيــة التصــرف  أيضــاا رارات تعســفية مــن جانــظ احملكمــة، بــل يفــتح البــا  ال ــاذ قــ

لدوافع خفية مبيتـة لـدى أشـخاص  خـرين يرغبـون يف ا  ـر علـ  الشـخص املـذكور رغـم إرادتـه. 
ويف حـــال تعـــايف الشـــخص املعـــين إىل حـــد انتفـــاء ا اجـــة إىل اإلبقـــاء عليـــه داخـــل املرفـــق، يكـــون 

(. وال يــرغم القــانون احملكمــة علــ  50  يف اإلفــراال عــن املــري  )املــادة للمحكمــة حــق استنســا
االستماع إىل الشخص الذي يُبت با  ر عليه، وال حت علـ  رايتـه. ويف حـال إعـادة النربـر يف 

خبـريين طبيـ:، وباالسـتماع إىل  حالة ا  ر داخل املستشف ، تلزم احملكمة با صول عل  تقريـر
(. وكرـــرية هـــي 54علـــ  صـــحة ا خـــرين )املـــادة اا عـــدم تشـــكيله خطـــر الشـــخص املعـــين يف حـــال 

ا ـــاالت العمليـــة الـــ  يكـــون الشـــخص املســـ ل فيلـــا قـــد ســـحظ موافقتـــه علـــ  أن   ـــر عليـــه 
هبـذا الشـأن )مـذكرة احملكمـة(، اا دون أن يشرع املـال  الطـا يف ا ـاذ اإلجـراء الـالزم قانونيـاا صحي

مــا تكفلــه األحكــام ذات الصــلة مــن محايــة للحقــو  يف مــا ُ ضــع الشــخص للعــالال دون تطبيــق 
 تل  ا االت.
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ومل يس ل منذ التصديق عل  االتفاقيـة أي حـاالت ا ـذت فيلـا إجـراءات قانونيـة ضـد  -095
مــوهف: تــابع: للســلطات والــدوائر املختصــة بســبظ حرمــان أشــخاص ذوي إعاقــة مــن حــريتلم 

مـن القـانون اجلنـائي(. وبالتـايل،  020يـة )املـادة تقييد حـركتلم علـ  أي يـو بصـورة غـري قانون أو
 يس ل أي حاالت تتعلق بفرض اجلزاءات. مل

: حرية عدم التعرض للتعذيم أو المعاملة أو العقوبة القاسنية 23الما    -عاشراا  
   أو الالإنسانية أو المهينة

لالنتلــا  وأنــه  ( علــ  أن الســالمة البدنيــة والعقليــة غــري قابلــة05يــنص الدســتور )املــادة  -098
ميكـــــــن تعـــــــري  أي شـــــــخص مـــــــن األشـــــــخاص للتعـــــــذيظ أو املعاملـــــــة أو العقوبـــــــة القاســـــــية  ال
الالإنسانية أو امللينة، وال لت ار  طبية أو سوى ذل  من الت ار  دون موافقته حبريـة، وهـو  أو

 شأن ينطبق عل  مجيع األشخاص، مبن فيلم األشخاص ذوو اإلعاقة.
( ا مايــة القانونيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن 020ئي )املــادة ويكفــل القــانون اجلنــا -090

ــــة العمليــــة، تشــــكل محايــــة األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة مــــن التعــــذيظ  ســــوء املعاملــــة. ومــــن الناحي
يف مؤسسـات ا  ـر الصـحي. اا كبـري اا  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امللينة حتدي أو

مايــة للراشــدين واألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة اــن هــم موجــودون يف وقــد بُــذلت حمــاوالت لتــوفري ا 
ا  ــر، لكــن هــذه احملــاوالت فشــلت يف محايــة كرامــة أولئــ  األشــخاص محايــة فعليــة. وقــد تُعــزى 

لالنتلاكــات، لكنلــا قــد اا مــا تكــون مســرحاا أســبا  ذلــ  إىل طبيعــة مؤسســات ا  ــر الــ  كرــري 
 ميم تدابري ا ماية املذكورة و/أو تنفيذها.إىل أوجه قصور حمددة يف تص أيضاا تُعزى 
ويتوخ  قانون الشرطة املبادئ التالية: ا ياد، وعدم التمييز، واإلنسانية، واحرتام حقـو   -091

 اإلنسان، وتوفري املعونة الطبية.
ويستحوذ قطاع الرقابة الداخليـة علـ  جلنـة معنيـة برصـد تنفيـذ اتفاقيـة مناهضـة التعـذيظ  -099

لـــة أو العقوبـــة القاســـية أو الالإنســـانية أو امللينـــة، تتمرـــل ملمتلـــا يف رصـــد ا ـــاالت الـــ  أو املعام
تنطــوي علــ  تصــرفات مــن هــذا القبيــل مــن جانــظ أفــراد الشــرطة إزاء األشــخاص احملــروم: مـــن 

 ا رية، والتحقيق يف تل  ا االت.
يــــــة ، ُوضــــــعت خطـــــط عمــــــل خاصــــــة تتعلـــــق بعــــــدد مـــــن مرافــــــق الرعا0221ويف عـــــام  -022

االجتماعيــة الــ  تــؤوي املســتفيدين مــن تلــ  اخلــدمات،   يف إطارهــا الكشــف عــن تــدابري محايــة 
النزالء. وبغـرض تنفيـذ تلـ  األنشـطة، ُحـددت ملـل وتـدابري تنفيذيـة وإجـراءات متويليـة. وتتـوخ  
وزارة العمل والسياسات االجتماعية وضـع خطـط عمـل مـن هـذا القبيـل جلميـع املرافـق الـ  تـؤوي 

 أو راشدين ذوي إعاقة. فاالا أط
وتنطــوي خطــط العمــل هــذه، يف مجلــة أمــور، علــ  االلتــزام بعــدم اســتقبال أطفــال ذوي  -020

إعاقــة إال بعـــد إجـــراء اســـتعراض تفصـــيلي  يريـــات ملفـــا م، والتأكـــد مـــن وجـــود قـــدرات مالئمـــة 
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قيــود امليكانيكيــة، املطبقــة )ال "التــدابري التقييديــة"إلقــامتلم يف املؤسســات ذات الصــلة وســ ل لـــ 
وعزل النزالء وتربيت وضعلم، وتطبيق العالال بالعقاقري للشفاء من االضطرا  النفسي وا ركـي( 

يتعلــق  فيمــاعنــد تــوخي كــل تــدريظ، وحتديــد مدتــه. كــذل ، ال جيــوز تطبيــق التــدابري التقييديــة، 
 ار من املعاو النفسي. بنزيل حمدد، إال بأمر من املعاو النفسي، وال ميكن إصدار أي أمر إال بقر 

وقـــــد ُتوخيـــــت إجـــــراءات حمـــــددة بشـــــأن ا ـــــاالت املنطويـــــة علـــــ  خطـــــر إصـــــابة النـــــزالء  -020
إيــذائلم ألنفســلم )تقيــيم املعــاو النفســي وتقيــيم األســلو  الوقــائي(، و  حتديــد التعــاون بــ:  أو

  هذا اجملال.وزارة العمل والسياسات االجتماعية ووزارة الصحة بشأن ترقيف املال  الطا يف

 الممارسة العملية  
بوضــع اا وتشــري منربمــات اجملتمــع املــدين إىل أن مرافــق العــالال النفســي غــري ملزمــة قانونيــ -022

يتعلـق مبرافـق الرعايـة االجتماعيـة، وضـعت  فيمـابروتوكول يتعلق بتطبيق قيود بدنيـة علـ  النـزالء. و 
عـــايري دنيـــا للخـــدمات يف جمـــال ا مايـــة وزارة العمـــل والسياســـات االجتماعيـــة، يف إطـــار تطـــوير م

االجتماعية، جمموعة من املعايري تتعلق، يف مجلة أمور، باإلجراءات والتدابري التقييدية املعمـول هبـا 
يف مرافـــق الرعايـــة االجتماعيـــة. وهـــذه اإلجـــراءات والتـــدابري مربتـــة يف كراســـات توجيليـــة تتضـــمن 

ىل وضـع ال وتوكـول امللـزم اخلـاص بـه. ورغـم ازديـاد تعليمات يبادر مبوجبلـا كـل مرفـق مـن املرافـق إ
الــوعي يف صــفوف مــال  املرافــق واملؤسســات اإلداريــة، مقارنــة بالســنوات القليلــة املاضــية، بشــأن 
الضـــرر واخلطـــر املتـــأتي: مـــن اســـتخدام القيـــود، جيـــدر مواصـــلة حتســـ: املمارســـة العمليـــة املتعلقـــة 

   األذى الذايت.بالقيود املطبقة يف ا االت املنطوية عل

 : حرية عدم التعرض لالستغالا والعنف واإليذاء21الما    -حا ي عشر
 األسر  والحماية القانونية م  العنف -ألف 

ينطــوي قــانون األســرة للمــرة األوىل علــ  بــا  خــاص يــنص علــ  أحكــام تتصــل بــالعنف  -024
يف اا جديـداا األسـري مصـطلحاألسري واألسرة وا ماية القانونية لضحايا العنف. ويشكل العنف 

القانون الوضعي جلملورية صربيا، وقد أحـرز النربـام اخلـاص لل ـزاءات املدنيـة والقانونيـة يف إطـاره 
يف محايـــة ضـــحايا العنــف األســـري )املكـــون: يف أغلـــظ األحيــان مـــن نســـاء وأطفـــال اا هامـــاا تقــدم

 وذوي إعاقة ومسن:(. 
( عل  بند جنائي خاص يتعلـق بـالعنف 094وينص أحد أبوا  القانون اجلنائي )املادة  -025

اا وقانونيـاا األسري، إذ حتربر هذه املادة أي سلو  يصدر عن أفراد األسرة مبا ميكـن توصـيفه جنائيـ
عل  حربر أي سلو  ينتل  التدابري املدنية اا من تل  املادة حتديد 5باجلرمية، حيث تنص الفقرة 

 ابري ا ماية من العنف األسري املنصوص عليلا يف قانون األسرة.وتد
 ."إمهال القاصر وإيذائه"عن ذل ، يكفل القانون ا ماية اجلنائية والقانونية من  فضالا  -028
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ويــنص القــانون اجلنــائي علــ  جرميــة اغتصــا  الشــخص الضــعيف، وقــد غــدت أحكــام  -020
 قسوة بعد التصديق عل  االتفاقية. الس ن املتعلقة مبرتكا تل  اجلرمية أشد

 الوثائق المتعلقة بالسياسات  -باء 
تشــــمل اســــرتاتي ية حتســــ: وضــــع األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة تــــدابري ذات صــــلة حبمايــــة  -021

 األشخاص، ال سيما النساء واألطفال ذوي اإلعاقة، من العنف واإليذاء واالستغالل.
رة، تـوفر مراكـز العمـل االجتمـاعي املنشـأة داخـل ويف إطار النربام املؤسسي  مايـة األسـ -029

 إىل القانون، خدمات املعونة والدعم لألسر.اا كل كيان حملي ذي حكم ذايت، استناد
أي األطفــال والنســاء واملســن:، اا، وميــس العنــف يف معربــم األحيــان أكرــر الفئــات ضــعف -002

ة تقـــدم ملحـــوظ يف مجلوريـــة مبــن فـــيلم األشـــخاص ذوو اإلعاقــة. وقـــد ُأحـــرز يف الســـنوات األخــري 
وتنص عل  تدابري خاصـة  صربيا يف جمال كبح العنف. وأُقرت أحكام قانونية تنربم مركز الضحايا

بـاإلبالغ اا عن التـزام كـل مـواطن التزامـاا أدبيـ فضالا باملخالف:، وحتدد اختصاصات هيئات معينة، 
 عن العنف.

ظ خـــــ اء يف جمـــــال نربـــــم ا مايـــــة وبغيـــــة إرســـــاء نربـــــام موحـــــد، جيـــــري باســـــتمرار تـــــدري -000
ـــة، والشـــرطة وقطـــاع املنربمـــات غـــري ا كوميـــة، هبـــدف  ـــة، والتعلـــيم، والصـــحة، والعدال االجتماعي

 .(45)حتديد وا اذ إجراءات منسقة مشرتكة  ماية األطفال من سوء املعاملة واإلمهال
 مجلوريـة صـربيا وتش ع االسـرتاتي ية الوطنيـة ملنـع العنـف ضـد املـرأة والعنـف األسـري يف -000

وقمعلمــا تنفيــذ القواعــد واملعــايري القانونيــة الدوليــة واحملليــة الــ  حتمــي حقــو  اإلنســان، وتــنل  
باملســـاواة بـــ: اجلنســـ: وحتربـــر أي شـــكل مـــن أشـــكال العنـــف ضـــد املـــرأة، مبـــا يف ذلـــ  العنـــف 

ضــع مــن أشــكال العنــف الــذي ميــس النســاء يف معربــم ا ــاالت. ولــدى و  األســري بوصــفه شــكالا 
إىل اا االســرتاتي ية، أويل اهتمــام خــاص بتحديــد فئــات معينــة، ال ســيما الفئــات الضــعيفة، اســتناد

مب موعــات النســاء اللــوايت قــد اا خاصــاا عــدد األفــراد ودرجــة ضــعفلم. وتــويل االســرتاتي ية اهتمامــ
إلعاقة، عن فئات النساء الضعيفة من قبيل النساء ذوات ا فضالا يتعرضن للتمييز املتعدد األوجه، 

ونســـاء الرومـــا، وأملـــات األطفـــال ذوي اإلعاقـــة واإلعاقـــات املتصـــلة بـــالنمو أو األمـــراض املزمنـــة، 
يف وضـع  أيضـاا والنساء الريفيات، واملسـنات، والالجئـات واملشـردات. وقـد سـامهت إىل حـد كبـري 

يف  ، وهــي منربمــة تعــا حبمايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة"إيــز كروغــا"الوثيقــة اــرالت عــن رابطــة 
  صربيا ودعملم.

__________ 

هيئــات الدولــة املســؤولة مـا يلــي مــن صــكو  ملزمـة: خطــة العمــل الوطنيــة ا ـذت حكومــة مجلوريــة صــربيا وسـائر  (45) 
املتعلقــة باألطفــال؛ االســرتاتي ية الوطنيــة ملنــع العنــف ضــد األطفــال ومحــايتلم منــه، وخطــة العمــل املتعلقــة بتنفيــذ 

ة ذات صـلة تل  االسرتاتي ية؛ وال وتوكول العام  ماية األطفـال مـن سـوء املعاملـة واإلمهـال وبروتوكـوالت خاصـ
 )نربام ا ماية االجتماعية، والصحة، والتعليم، والعدالة، والشرطة(.
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، الصــادرة عــن "النســاء ذوات اإلعاقــة: ضــحايا العنــف غــري املرئيــات"وتشــكل مطبوعــة  -002
، املادة الوحيدة من هذا النوع ال  توفر إحصاءات عن حاالت العنف املنـزيل "إيز كروغا"منربمة 

ضـــد النســـاء عـــن دراســـات حـــاالت العنـــف املرتكبـــة  فضـــالا الـــ  أبلغـــت الرابطـــة عنلـــا يف صـــربيا، 
 5 502 "إيــــز كروغــــا"تلقــــت منربمــــة  ،0221إىل  0990خــــالل الفــــرتة مــــن ذوات اإلعاقــــة. و 

( نسـاء ذوات إعاقـة تعرضـن ملختلـف أنـواع املائـةيف  92وقد أجرت معربـم االتصـاالت ). اتصاالا 
 04( مث االقتصــادية )املائــةيف  01العنــف. وقــد مترــل معربــم ا ــاالت يف إســاءة املعاملــة اللفربيــة )

( والعنـــف املائـــةيف  00( فســـوء املعاملـــة البدنيـــة )املائـــةيف  00(، تليلـــا حـــاالت ا  ـــر )املائـــة يف
 41لتل  االنتلاكـات )اا (. وتعد النساء ذوات اإلعاقة الفكرية األكرر تعرضاملائةيف  8اجلنسي )

ضـــمور ، ومـــن الاملائـــةيف  20(، فيمـــا تشـــكل نســـبة اللـــوايت يعـــان: مـــن الشـــلل الـــدماغي املائـــةيف 
 5النسـاء ذوات اإلعاقـات املتعـددة فتبلـ  نسـبتلن  ، أمـااملائـةيف  05العضلي والعصا  العضلي 

. وتعــزى تلــ  األرقــام إىل كــون النســاء اللــوايت يعــان: بدرجــة أكــ  مــن اإلعاقــة يعتمــدن املائــةيف 
ــــدني ــــر ضــــاا ب ــــايل أكر ــــام باحتياجــــا ن األساســــية، ولســــن بالت ــــدعم يف القي اا عفعلــــ  املســــاعدة وال

مـا يكـن عرضـة ألشـكال معينـة مـن سـوء املعاملـة، مـن قبيـل رفـ  مسـاعد ن اا فحسظ، بل كرري 
عل  العناية بأنفسلن، وجتويعلن، وحرمامهن من األجلزة ال  تساعدهن عل  التنقل ومن وسائل 

عــن  ديــدهن بــرتكلن وحيــدات يف الشــارع دون مســاعدة، وبــأمهن ســينتل: يف  فضــالا االتصــال، 
، ناهي  "يف حال مل يطعن األوامر"عيادة لألمراض النفسية، وأمهن سيعشن يف عزلة تامة دار أو 

مــن املتســبب: بــأذى مــن الرجــال،  املائــةيف  10بأشــكال أخــرى مــن ســوء املعاملــة. وكانــت نســبة 
ومعربملم من أفراد األسرة الـ  تعتمـد عليلـا النسـاء ذوات اإلعاقـة أكرـر االعتمـاد. وترصـد وزارة 

 عمل املرافق يف نربام ا ماية االجتماعية. أيضاا والسياسات االجتماعية العمل 
الــــ   "إيــــز كروغــــا"وتــــوفر وزارة العمــــل والسياســــات االجتماعيــــة الــــدعم لنشــــاط رابطــــة  -004

تســتحوذ علــ  خــط للطــوارئ وتســدي املشــورة النفســية والقانونيــة باجملــان للنســاء واألطفــال ذوي 
 ف والتمييز.اإلعاقة ان يقعون ضحية العن

ولــدى مكتــظ أمــ: املربــامل اختصــاص رصــد اخلــدمات املقدمــة يف مرافــق إيــواء األطفــال  -005
 0229والشـــبا  والراشـــدين واملســـن: مــــن ذوي اإلعاقـــة، وقـــد قــــام موهفـــو املكتـــظ يف عــــامي 

 برصد عمل مرافق إيواء األشخاص ذوي اإلعاقة ودور املسن:. 0202و
ة مجلوريــة صــربيا الــدعم الســرتاتي ية مكافحــة االجتــار ، قــدمت حكومــ0228ويف عــام  -008

 ال  حتدد  ليات مكافحة االجتار بالبشر. (48)بالبشر يف مجلورية صربيا

__________ 

 .000/28العدد  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (48) 
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 : حماية سالمة الشخص 21الما    -ثاني عشر
يتمتـــع األشـــخاص ذوو اإلعاقـــة يف مجلوريـــة صـــربيا، أســـوة بـــا خرين، حبـــق دســـتوري يف  -000

يـــة ومحـــايتلم مـــن التعـــذيظ واملعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو الالإنســـانية ســـالمتلم البدنيـــة والعقل
امللينة. والسالمة البدنية والعقلية غـري قابلـة لالنتلـا . وال جيـوز تعـري  أي شـخص للتعـذيظ  أو

أو للمعاملـــة أو العقوبـــة الالإنســـانية أو امللينـــة أو ألي جتـــار  طبيـــة أو علميـــة دون موافقـــة منـــه 
 الدستور(. من 05 )املادة
و مـــــي قـــــانون الرعايـــــة الصـــــحية حقـــــو  اإلنســـــان والقـــــيم اإلنســـــانية املتعلقـــــة بالرعايـــــة  -001

عـــن حقـــو  املرضـــ ، عـــن طريـــق كفالـــة ا ـــق يف الوصـــول إىل الرعايـــة الصـــحية،  فضـــالا الصـــحية، 
ـــة االختيـــار، وا ـــق يف اخلصوصـــية وســـرية  وا ـــق يف املعلومـــات، وا ـــق يف التبلـــ ، وا ـــق يف حري

ملعلومات، وا ق يف ا اذ قرار مسـتقل وإعطـاء املوافقـة، وا ـق يف مراجعـة الوثـائق الطبيـة، وا ـق ا
يف السرية، وحق املري  يف البت بالت ـار  الطبيـة الـ   ضـع  ـا، وا ـق يف الشـكوى وا ـق يف 

 التعوي . وتنطبق مجيع هذه ا قو  عل  مجيع املرض ، مبن فيلم األشخاص ذوو اإلعاقة.
وللمري  ا ق يف أن يقوم الشـخص املعـين بتـوفري الرعايـة الصـحية لـه بمخطـاره يف حينـه  -009

عل  يو ميكنه من ا اذ قرار باملوافقة عل  تدبري طا مقرتن أو عـدم املوافقـة علـ  ذلـ  التـدبري، 
ق يف إطـار ا ـق يف حريـة اخليـار. وللمـري  ا ـق يف ا ـاذ قـرار حـر بشـأن كـل مـا يتعلــاا وخصوصـ

 ياتــه أو حيـاة ا خــرين. وتـنص القاعــدة اا عـدا ا ــاالت الـ  تشــكل  ديـد فيمــاحبياتـه وصـحته، 
عل  عدم جواز تعري  املـري  ألي تـدبري طـا دون موافقـة منـه. وال ميكـن تطبيـق التـدبري الطـا 

لألخالقيـات  وفقـاا رغم إرادة املري ، أو ارله، إال يف ا االت االسـترنائية الـ   ـددها القـانون، و 
اا (، أو ضــمنيأو كتابيــاا  الطبيــة. وجيــوز للمــري  أن يوافــق علــ  تــدبري طــا مقــرتن صــراحة )شــفوياا 

)عــدم املوافقــة صــراحة(. وال تعــد ملزمــة موافقــة غــري مســبوقة حســظ األصــول بمخطــار، ويتحمــل 
ترتتــظ علــ  امللــين املخــتص بالرعايــة الصــحية املعــين بتطبيــق التــدبري الطــا خمــاطر أي  ثــار ســلبية 

إلغـاء موافقتـه علـ  التـدبري الطـا إىل حـ: موعـد تطبيـق ذلـ  اا تل  ا الة. وجيوز للمري  شـفوي
للشــروط املنصــوص عليلــا مبوجــظ القــانون. و ــق للمــري  تعيــ: شــخص يعطــي  وفقــاا اإلجــراء، 

حال بات املـري  املوافقة بالنيابة عنه، أو يبلَّ  بالنيابة عن املري  بشأن تطبيق التدبري الطا، يف 
 عــن ا ــاذ قــرار بشــأن املوافقــة. وللمــري  ا ــق يف رفــ  تــدبري طــا مقــرتن، حــت يف حــالاا عــاجز 

كــان هــذا التــدبري يلــدف إىل إنقــاذ حيــاة املــري  أو اإلبقــاء عليلــا. ويُلــز م امللــين املخــتص بتــوفري 
رفـ  التقريـر الطـا املقـرتن،  الرعاية الصـحية بـأن يوجـه انتبـاه املـري  إىل ا ثـار املرتتبـة علـ  قـراره

وبـــأن يطالـــظ املـــري  بتقـــدم بيـــان خطـــي ُ فـــ  يف ســـ الت العـــالال. ويف حـــال رفـــ  املـــري  
تقـــدم بيـــان خطـــي، يتعـــ: تســـ يل مـــذكرة رمسيـــة هبـــذا الصـــدد. وينبغـــي للملـــين املخـــتص بتـــوفري 

مقرتن أو رفضه  الرعاية الصحية تس يل بيانات القيد الطا بشأن موافقة املري  عل  تدبري طا
مــــن قــــانون الرعايــــة الصــــحية، املتعلقــــة  21مــــن املــــادة  4لــــذل  التــــدبري. ومتترــــل أحكــــام الفقــــرة 

يتصـــــل مببـــــادرة املنربمـــــة الوطنيـــــة  فيمـــــاألحكـــــام االتفاقيـــــة  كـــــامالا   باالختبـــــارات الطبيـــــة، امترـــــاالا 
 لألشخاص ذوي اإلعاقة يف صربيا.
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ع األشـــخاص، مبـــن فـــيلم األشـــخاص ذوو ويتضـــح مـــن األحكـــام ا نفـــة الـــذكر أن مجيـــ -002
اإلعاقة، حمميون من أي إجراءات طبيـة تتخـذ مـن دون مـوافقتلم علـ  تـدبري طـا مقـرتن، حبيـث 

 ال جيوز إجراء أي تدبري طا بالقوة، مبا يف ذل  التعقيم وإمهاء ا مل )اإلجلاض(.

 حرية التنقل والجنسية : 28الما    -ثالث عشر
ن دســتور مجلوريــة صــربيا علــ  أنــه جيــوز مبوجــظ القــانون تقييــد حريــة مــ 29تــنص املــادة  -000

ال ـــاذ إجـــراءات اا التنقـــل واإليـــواء وا ـــق يف مغـــادرة مجلوريـــة صـــربيا يف حـــال كـــان ذلـــ  ضـــروري
جنائيــــة، ومحايــــة النربــــام العــــام، ومنــــع األمــــراض املعديــــة أو الــــدفاع عــــن مجلوريــــة صــــربيا. وتــــنص 

 صـول علـ  جنسـية مجلوريـة صـربيا وإمهاءهـا  ضـعان ألنربمـة من الدسـتور علـ  أن ا 21 املادة
التنقــل،  عــن شــروط تقييــد حريــة فضــالا القــانون. و ضــع شــروط ا صــول علــ  اجلنســية وإمهائلــا، 

ذوي إعاقــة اا ألحكــام القــانون، وهــي تنطبــق علــ  اجلميــع، بصــرف النربــر عمــا إذا كــانوا أشخاصــ
  شــروط التقييــد املؤقــت  ريــة التنقــل يف منطقــة مــن قــانون الشــرطة علــ 58ال. وتــنص املــادة  أم
 لألغراض التالية:  وفقاا مرفق حمدد،  أو

 ا ؤول دون ارتكا  جنايات أو جنح؛ 
 العرور عل  مرتكظ اجلناية أو اجلنحة والقب  عليه؛ 
 العرور عل  الشخص الذي جيري البحث عنه والقب  عليه؛ 
  بارتكا  جناية أو جنحة.العرور عل  قرائن ومواد قد تكون مبرابة أدلة 
ويـــنص قـــانون الشـــرطة علـــ  أنـــه ال جيـــوز تقييـــد حريـــة التنقـــل بصـــورة مؤقتـــة ملـــدة أطـــول  -000
يستلزمه حتقيق ا دف الذي صدر اإلذن من أجله. ويستلزم تقييد ا رية ملـدة أطـول مـن مثـاين  اا

 (.58من املادة  0ساعات موافقة حمكمة املنطقة املختصة )الفقرة 
الــواردة يف التقريــر  489إىل  451تشــري مجلوريــة صــربيا إىل املواقــف املبينــة يف الفقــرات و  -002

 الدوري الراين عن تنفيذ العلد الدويل اخلاص با قو  املدنية والسياسية.

 : العيش باستقاللية واالنخراط في المجتمع 29الما    -رابع عشر
يف ا صــول علــ  إعانــة ماليــة ألغــراض  يــنص قــانون ا مايــة االجتماعيــة علــ  أن ا ــق -004

املساعدة والرعاية من جانظ شخص  خر ينبغي أن يعط  للشخص الذي  تاال، بسبظ إعاقته 
البدنية أو ا سية أو أي صـعوبات فكريـة أو تغـريات صـحية تطـرأ عليـه، إىل مسـاعدة ورعايـة مـن 

(. ويســتحق 90املــادة  مــن 0جانــظ شــخص  خــر يف القيــام بأنشــطته اليوميــة األساســية )الفقــرة 
املساعدة والرعاية من جانظ شخص  خر أي شـخص  تـاال، بسـبظ إعاقـة بدنيـة مـا، أو عاهـة 
بصـــــرية تتســـــبظ يف فقدانـــــه اإلحســـــاس بـــــالنور عـــــن طريـــــق االســـــتعانة جبلـــــاز دقيـــــق أو نربـــــارات 
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، أو صـعوبات فكريـة أو تغـريات صـحية، إىل مسـاعدة ورعايـة مـن جانـظ شـخص 2.25 بدرجة
ة احتياجاته اليومية األساسية أو يف حال عدم متكنه من النلـوض مـن سـريره، أو التنقـل  خر لتلبي

داخــــل شــــقته دون مســــاعدة، أو تنــــاول الطعــــام وتغيــــري مالبســــه أو القيــــام باحتياجــــات النربافــــة 
األساسية بدون مساعدة من شخص  خر. وقد أُدرجـت تلـ  األحكـام يف صـيغة قـانون ا مايـة 

من املنربمة الوطنية لألشـخاص ذوي اإلعاقـة يف صـربيا. ويـنص قـانون ا مايـة االجتماعية مببادرة 
ألغـــراض املســـاعدة والرعايـــة مـــن اا دينـــار صـــر  شـــلري 0 822االجتماعيـــة علـــ   صـــيص مبلـــ  

ملؤشـــــر أســـــعار االســـــتلال   وفقـــــاا جانـــــظ شـــــخص  خـــــر وتعـــــديل هـــــذا املبلـــــ  مـــــرت: يف الســـــنة 
 (. 92 )املادة
ماية االجتماعيـة، جيـوز زيـادة اإلعانـة املتعلقـة باملسـاعدة والرعايـة املـوفرة لقانون ا  وفقاا و  -005

بأنربمــــة املعاشــــات التقاعديــــة وضــــمان  مــــن جانــــظ شــــخص  خــــر ألي شــــخص يربــــت، عمــــالا 
من عاهة بدنية بنـاء علـ  أي مـن األسـس، أو مـن خلـل  املائةيف  022اإلعاقة، أنه يعاين بنسبة 

(، أو أي شـخص يعـاين مـن عاهـات 90من املـادة  0)الفقرة  دائم يف اجللاز العصا أو النفسي
مــن  0أو أكرــر، بنــاء علــ  أساســ: )الفقــرة  املائــةيف  02متعــددة، شــريطة أن تبلــ  نســبة العاهــة 

(. وتبلـــ  القيمـــة الشـــلرية للزيـــادة يف اإلعانـــة املتعلقـــة باملســـاعدة والرعايـــة مـــن جانـــظ 90املـــادة 
ملؤشــــر أســــعار االســــتلال   وفقــــاا اا ل مــــرت: ســــنويدينــــار صــــر ، وتُعــــد 02 522شــــخص  خــــر 

من قانون ا مايـة االجتماعيـة(. و ـق ألي مـن الوالـدين العـاطل: عـن العمـل، الـذي  94 )املادة
تــوفري الرعايــة املباشــرة لطفــل ُمــنح زيــادة يف اإلعانــة املتعلقــة اا عامــ 05يتــوىل منــذ مــدة ال تقــل عــن 

ا صول عل  تعوي  خـاص يف شـكل مبلـ  نقـدي  باملساعدة والعناية من جانظ شخص  خر،
شلري يسدد مدى ا ياة يف حـدود ال تقـل عـن قيمـة املعـا  التقاعـدي املنـدرال يف إطـار ضـمان 

يتعلـق بالسـن للحصـول علـ  معـا  تقاعـدي، اا عاماا املوهف:، شريطة أن يكون قد استو  شرط
اقـــة، يف حـــال عـــدم اســـتحقاقه املعـــا  لألنربمـــة املتعلقـــة باملعاشـــات التقاعديـــة وتـــأم: اإلع وفقـــاا 

 من قانون ا ماية االجتماعية(. 94التقاعدي )املادة 
و دد قانون ا ماية االجتماعية الفئات ال  تندرال يف إطارها خدمات الرعاية الصـحية  -008
(. وتنطوي هـذه، يف مجلـة أمـور، علـ  اخلـدمات اجملتمعيـة الـ  تتضـمن الرعايـة اليوميـة 42)املادة 

ــــة و  ــــة االجتماعي ــــوخ  قــــانون ا ماي ــــة. ويت ــــوفري ، أيضــــاا املســــاعدة املنزلي للمــــرة األوىل يف صــــربيا، ت
خدمات الـدعم للعـيش املسـتقل: الـدعم املعيشـي، واملسـاعدة الشخصـية، والتـدريظ علـ  العـيش 
املســـتقل. ويشـــكل هـــذا خطـــوة هامـــة يف تطـــوير خـــدمات الـــدعم الـــ  مـــن شـــأمها أن تتـــيح اـــول 

ــــدعم اا اإلعاقــــة اجتماعيــــاألشــــخاص ذوي  بشــــكل كامــــل ودعــــم اســــتقالليتلم. وســــوف ميــــو ل ال
املعيشــي مــن امليزانيــة الوطنيــة، فيمــا متــول خــدمات املســاعدة الشخصــية مــن ميزانيــات الكيانــات 

للقـدرات املاليـة للكيانـات احملليـة ذات ا كـم الـذايت يف مجلوريـة اا احمللية ذات ا كم الذايت. ونربر 
بدون دعم مايل مـن اا توفري املساعدة الشخصية عملياا ال بشأن ما إذا كان اكنصربيا، ي ز تسا

 جانظ ا كومة الصربية واجللات املاية األجنبية.



CRPD/C/SRB/1 

49 GE.14-17466 

ويتـــوخ  قـــانون ا مايـــة االجتماعيـــة تعـــدد اجللـــات الـــ  تـــوفر اخلـــدمات، واملســـاواة يف  -000
خـالل عمليـة الرتخـيص وحتديـد شروط توفري اخلـدمات مـن القطاعـات العـام واخلـاص واملـدين مـن 

املعايري الدنيا وحتديد اخلدمات، ال سيما اخلدمات اجملتمعية. وهذا يؤدي إىل إمكـان العمـل مبزيـد 
اخلــــدمات املــــوفرة للم تمعــــات احملليــــة، ال ســــيما تلــــ  الــــ  تعــــيش فيلــــا أعــــداد كبــــرية مــــن  مــــن

دمات ا مايـــة االجتماعيـــة األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة. أمـــا يف املنـــاطق األفقـــر، فُيكفـــل العمـــل  ـــ
 واستدامتلا عن طريق  لية التحويالت املخصصة من املستوى الوطين.

ويــنص قــانون ا مايــة االجتماعيــة علــ  االســتفادة مــن خــدمات اإليــواء املنــزيل. ومــع أن  -001
القــانون يــنص علــ  التــزام مراكــز العمــل االجتمــاعي بــالتحقق مــن هــروف الرعايــة غــري املؤسســية،  

يف مجلوريـة صـربيا يتمرـل يف إيـواء األشـخاص ذوي  0222عرف السـائد حـت مطلـع عـام كان ال
اإلعاقـــة يف مرافـــق عامـــة، وذوي اإلعاقـــات البدنيـــة مـــن الشـــبا  يف مـــ و للرعايـــة، وذوي اإلعاقـــة 
الفكرية يف مرافق للرعاية العقلية لألشـخاص ذوي العاهـات النفسـية االجتماعيـة. ومل تسـع صـربيا 

إىل تنربـيم خـدمات الـدعم غـري املؤسسـي لألشـخاص ذوي اإلعاقـة، وذلـ   0222إال منذ عـام 
بصـــورة أوليـــة عـــن طريـــق مشـــاريع رائـــدة. وتضـــطلع مجلوريـــة صـــربيا جبلـــود هامـــة يف جمـــال حتســـ: 

 الشروط والنتائ  يف هذا امليدان.
ريقـة وينربم قانون ا ماية االجتماعية شروط التنمية املستدامة لفسـكان االجتمـاعي وط -009

عــن  فضــالا تــوفري األمــوال ألغــراض تطــوير اإلســكان االجتمــاعي واســتخدام األمــوال املتصــلة بــه، 
مســائل أخــرى تتصــل باإلســكان االجتمــاعي. وُتســتخدم أمــوال اإلســكان االجتمــاعي، يف مجلــة 
اا، أغراض، يف حتقيق أشكال خمتلفة من توفري الشـقق إلسـكان األشـخاص ذوي اإلعاقـة اجتماعيـ

قــدام  احملــارب: وقــدام  احملــارب: يف اخلدمــة املدنيــة، ودعــم معيشــة األشــخاص ذوي  عــن فضــالا 
اإلعاقـــة. ويـــنص القـــانون علـــ  أن ا ـــق يف تلبيـــة االحتياجـــات املنزليـــة يعـــود لألشـــخاص الـــذين 
تعـــوزهم شـــقة، أو األشـــخاص الـــذين تعـــوزهم شـــقة ذات معـــايري مالئمـــة، أو أولئـــ  الـــذين لـــيس 

اا ة يف هــروف الســو  ا اليــة مــن مــداخيللم اخلاصــة. وتعــد اإلعاقــة واحــدباســتطاعتلم اقتنــاء شــق
مــن أهــم املعــايري املســتخدمة يف حتديــد تسلســل األولويــة يف تلبيــة احتياجــات إســكان األشــخاص 

 اإلسكان. تاحتياجااملؤهل: لتلبية 
حــدة يرلنــدا وبرنــام  األمــم املتأوبــدعم مــن جلــات مايــة أجنبيــة، أي حكومــة مجلوريــة  -022

اإل ائي واجملموعة البلقانية للمبادرات االجتماعيـة، ومؤسسـة أوكسـفام، وبتمويـل مـن وزارة العمـل 
والسياســات االجتماعيــة، وصــندو  االبتكــارات االجتماعيــة، ومقاطعــة فويفودينــا املســتقلة وعــدة  

علـــ   0220كيانـــات حمليـــة ذات حكـــم ذايت، تعكـــف عـــدة مـــدن يف مجلوريـــة صـــربيا منـــذ عـــام 
شــخص ذوي  022ر خدمــة املســاعدة الشخصــية عــن طريــق مشــاريع رائــدة ملــا يزيــد علــ  تطــوي

 إعاقة. وقد استخدمت املشاريع كذل  يف إطال  معايري اخلدمات.
الرتكيـــز يف ميـــدان ا مايـــة االجتماعيـــة علـــ  تطـــوير اخلـــدمات  0220وجيـــري منـــذ عـــام  -020

)األطفــال، اا أكرــر فئــات املــواطن: ضــعفاالجتماعيــة الــ  تســتلدف اجملتمعــات احملليــة، ال ســيما 
النســــاء، واألشــــخاص ذوو اإلعاقــــة املتصــــلة بــــالنمو، وضــــحايا العنــــف، ومجاعــــة الرومــــا وســــائر و 
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اجملتمعــات احملليــة، ناهيــ  بالفئــات األخــرى(. ويف هــذا الصــدد، زيــد عــدد اخلــدمات املقدمــة يف 
جــات يف مرافــق مؤسســية، مــن الفــرتة الســابقة هبــدف ا ــؤول دون إيــواء األشــخاص ذوي االحتيا

 فضـالا قبيل الرعاية اليومية لألطفال ذوي االحتياجات املتصلة بـالنمو واألشـخاص ذوي اإلعاقـة، 
عــن خــدمات املســاعدة الشخصــية، والعــيش املســتقل، واملســاعدة املنزليــة، وســائر اخلــدمات. وقــد 

اريع، ومل يعــد عــدد منلــا   العمــل باخلــدمات املــذكورة عــن طريــق شــت الــ ام  واملســابقات واملشــ
لالســـتدامة بعـــد انتلـــاء متويـــل املشـــروع )بســـبظ عـــدم كفايـــة قـــدرات الكيانـــات احملليـــة ذات  قـــابالا 

 ا كم الذايت عل  مواصلة متويل تل  املشاريع(.

 الممارسة العملية  
تشــــــري منربمــــــات اجملتمــــــع املــــــدين إىل أن إمكانيــــــة إعــــــادة األطفــــــال ذوي اإلعاقــــــة مــــــن  -020

إىل اجملتمع ال تزال حمدودة. وفيما اخنفـ  عـدد األطفـال احملـروم: مـن الرعايـة األبويـة  املؤسسات
عــن اا ذوي اإلعاقــة املوجــودين يف الرعايــة املؤسســية عــاجز  ال يــزال عــدد األطفــالاا، حــاداا اخنفاضــ

اللحــا  علــ  يــو مــرض هبــذا االجتــاه. وبغــرض كــبح هــاهرة ا  ــر علــ  األطفــال، قــررت وزارة 
ا ــــاذ إجــــراءات  ــــدف إىل إعــــادة النربــــر يف  0228السياســــات االجتماعيــــة يف عــــام العمــــل و 

القرارات ال  تودع األطفال يف مرافق الرعاية االجتماعية. ويف هذا الصـدد، يتمرـل اجلانـظ األهـم 
مــا، وعلــ  وثــائق تربــت أن مركــز اا يف شــرط ا صــول علــ  موافقــة مــن الــوزارة إليــداع فــرد مــا مرفقــ

عــن إجــراء اســتعراض  اا، فضــالا مــاعي حــاول تــوفري مــأوى للطفــل يف بيئــة أقــل تقييــدالعمــل االجت
 دوري كل ستة أشلر لضرورة بقاء الطفل يف املرفق.

وتشــري منربمــات اجملتمــع املــدين إىل ضــيق فــرص العمــل والــدعم املقــدم يف ا يــاة اليوميــة،  -022
إلطـــار املؤسســـي إىل اإلطـــار مـــا جيعـــل مـــن األصـــعظ نقـــل الراشـــدين ذوي اإلعاقـــة العقليـــة مـــن ا

األســـــري. واألمـــــر نفســـــه ينطبـــــق علـــــ  األشـــــخاص املوجـــــودين يف مؤسســـــات الرعايـــــة النفســـــية 
واألشخاص املوجودين يف مؤسسات الرعاية االجتماعية، حيث ال يوجد لدى العديد منلم أسـر 

بقـاء علـيلم أو ال ميكن توفري الدعم  م بسبظ عوزهم لألصـول و/أو املـداخيل، اـا يـدفع إىل اإل
 يف تل  املؤسسات دون أي أسبا  طبية حقيقية.

 : التنقل الشخصي11الما    -خامس عشر
لقـــانون ســـالمة الســري، جيـــوز تـــوفري التــدريظ للمرشـــح: لنيـــل إجــازة الســـو  مـــن  وفقــاا و  -024

األشخاص ذوي اإلعاقة، وهـو تـدريظ ينبغـي أن يـتم يف إطـار مركبـات مصـنوعة أو مكيفـة لتلبيـة 
 جات تل  الفئة. احتيا
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ويعف  األشخاص ذوو اإلعاقة واملنربمات ال  تضملم من سداد رسـم سـنوي مفـروض  -025
علـــ  وجـــو   (40)علـــ  املركبـــات ألغـــراض اســـتخدام الطـــر  العامـــة. ويـــنص قـــانون الطـــر  العامـــة

القيـــام، يف حـــال كـــان ســـائق املركبـــة مـــن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، بتعلـــيم املركبـــة بشـــارة خاصـــة 
(. و ــول تلــ  الشــارة اســتخدام املرائــظ املخصصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، املــزودة 02دة )املــا

 بلوحة إضافية تشري إىل ذل  الغرض، يف ح:  ربر عل  سائر املركبات استخدام ذل  ا يز.
، اســـتفادت عمليـــة إعـــادة تشـــييد أحـــد الشـــوارع املركزيـــة يف بلغـــراد، وهـــو 0220ويف عـــام  -028

نا، من فرصة تركيظ ارات تعمل باللمس السـتعمال املكفـوف: واألشـخاص الـذين شارع كراليا ميال
عـن إزالـة األرصـفة الـ  تعيـق مـرور األشـخاص ذوي القيـود علـ   فضـالا يعانون مـن عاهـات بصـرية، 

التنقل. وقد توىل فريق خ اء من كلية ا ندسة املعمارية يف جامعة بلغراد تنفيذ ذل  املشروع، بـدعم 
 جملس مدينة بلغراد وبالتشاور مع املنربمة احمللية لألشخاص ذوي اإلعاقة. مايل من
و ــق للكفيــف املضــمون االســتعانة بــأدوات التعــرف ا ســي. إذ  ــق لــه، يف حــال كــان  -020
علــ  اســتخدام لغــة برايــل، ا صــول علــ   لــة كاتبــة تســتخدم تلــ  اللغــة. و ــق للكفيــف اا مــدرب

 مكتبــــة أو مدرســــة، ا صــــول علــــ  مســــ ل. كمــــا  ــــق لــــه يفاا املضــــمون، يف حــــال كونــــه عضــــو 
ا صول عل  جلاز القتفاء لغة برايل، وعل  نربارات سوداء وعصا بيضاء. أما املضمون األصـم 

فيحـق لــه ا صـول علـ  عصــا تعمـل باملوجـة فــو  الصـوتية. وأمـا الكفيــف اا، والكفيـف يف  ن معـ
 ، أو الطالــظ أو املوهــف أو أي شــخص املضــمون املقيــد يف الصــف اخلــامس االبتــدائي فمــا فــو 

يتعلـــق برتتيبـــات  فيمـــابممكانـــه اســـتخدام برجميـــة النطـــق باللغـــة الصـــربية للمكفـــوف:، فيحـــق لـــه، 
العمالــة، ا صـــول علـــ  برجميــة النطـــق باللغـــة الصــربية للمكفـــوف:، يف حـــال كــان لديـــه حاســـو  

 ينطوي عل  تل  ال جمية. ال
طبيــة والتقنيــة املتاحــة مــن أمــوال الضــمان الصــحي اإللزامــي ويــنربم دفــرت شــروط األجلــزة ال -021

أ اط األجلزة الطبيـة التقنيـة، والتعليمـات املتعلقـة بصـرف األجلـزة الـ  يضـعلا الصـندو  ا كـومي 
عــن  فضــالا للضــمان الصــحي يف خدمــة األشــخاص املضــمون: مــن أمــوال الضــمان الطــا اإللزامــي، 

مة يف صـــنع األجلــزة، وشـــراء تلــ  األدوات وصـــيانتلا وإصـــالحلا، املعــايري املتعلقـــة بــاملواد املســـتخد
عن طريقـة حصـول األشـخاص املضـموم: علـ  حقـو  تلـ  األجلـزة. ويـنربم دفـرت الشـروط  فضالا 

أشكال اارسة األشخاص املضمون:  قلم يف اسـتخدام تلـ  األجلـزة. و ـدد دفـرت  أيضاا املذكور 
كـومي للضـمان الصـحي )مبشـاركة أو بـدون مشـاركة( يف الشروط األجلزة ال  يضعلا الصندو  ا 

خدمــة األشــخاص املضــمون: علــ  النحــو التــايل: األجلــزة الرتميميــة )وجبــات األســنان(، األجلــزة 
التقوميية )أجلزة تقوم القدم:(، وأنواع معينة مـن األجلـزة ومعـدات اإلصـحان، واألجلـزة البصـرية، 

وت والكـــالم، وأجلـــزة تقـــوم األســـنان، كمـــا أن مصـــطلح واألجلـــزة الســـمعية، وأجلـــزة متكـــ: الصـــ
اا الســــلع الالزمــــة الســــتخدام أجلــــزة حمــــددة. وتشــــكل قائمــــة األجلــــزة جــــزء أيضــــاا األجلــــزة يشــــمل 

يت ــزأ مــن دفــرت الشــروط وهــي تشــمل أنــواع األجلــزة، وتعليمــات صــرفلا، واملشــارك: يف عمليــة  ال
__________ 

 .020/00و 002/20و 020/25األعداد  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (40) 
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صرية األجل. ويشكل كتيظ قواعد األجلـزة هـو صرفلا، وصيانتلا وقطع غيارها ذات الصالحية الق
ألنــواع األجلـزة، علــ  معــايري حمــددة إلنتــاال  وفقــاا ال يت ــزأ مــن دفـرت الشــروط وينطــوي، اا ا خـر جــزء

 األدوات، والقطع، والكميات، ومعدات الصيانة، وقطع الغيار.
 فقــــاا و يلــــي: تشــــخيص طــــا جيــــرى  فيمــــاوتتمرــــل التعليمــــات املتعلقــــة بصــــرف األجلــــزة  -029

(، والقياســــات املتعلقــــة بســــن الشــــخص ICD 10للتصــــنيف الــــدويل لألمــــراض، التنقــــيح العاشــــر )
املضمون ووزنه وطوله، وعدد األجلزة املصروفة ألنواع معينة من األجلـزة؛ والسـكن وسـوى ذلـ  
مــن الشــروط ذات الصــلة باســتخدام أجلــزة حمــددة وتطبيقلــا بصــورة ســليمة )الســكن، الكلربــاء، 

توى الصـحة الفرديـة، مسـتوى النربافـة، مسـتوى العقـل أو توازنـه، عـادات التـدخ:، إىل املاء، مسـ
ما هنال (. أما معـايري جـودة األجلـزة فتتمرـل يف طريقـة صـنع األجلـزة: النـات  النلـائي، تكييـف 

لتلــ  االحتياجــات،  وفقــاا لالحتياجــات اخلاصــة، والنــات  شــبه النلــائي املعــدل  وفقــاا صــنع اجللــاز 
ملــواد املســتخدمة يف صــنع أجلــزة كاملــة أو قطــع منلــا، وعــدد األجلــزة، وصــيانة األجلــزة وأنــواع ا

 فضالا قطعلا خالل الفرتة املمتدة من انتلاء مدة الكفالة إىل انتلاء العمر االفرتاضي لل لاز،  أو
 عن بارامرتات أخرى تكفل حسن عمل األجلزة.

 صوا إلى المعلومات : حرية التعرير والرأي، والو 12الما    -سا س عشر
الــواردة يف التقريــر  422إىل  294تعيــد مجلوريــة صــربيا تأكيــد ا راء املبينــة يف الفقــرات  -042

 (.CCPR/C/SRB/2الدوري الراين عن تنفيذ العلد الدويل اخلاص با قو  املدنية والسياسية )
م وجمتمـــع املعلومـــات ففـــي إطـــار القطـــاع املعـــين باملعلومـــات، تتخـــذ وزارة الرقافـــة واإلعـــال -040

تدابري وتضطلع بأنشطة  دف إىل مسـاعدة األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف اارسـة ا قـو  اخلاصـة 
وتشـار  يف متويـل اا، ناهمـاا حبرية التعبـري والـرأي والوصـول إىل املعلومـات دون عوائـق، وتقـرتن إطـار 

 ال ام  واملشاريع وتشرف عل  تطبيق القانون.
قافــة واإلعـالم وجمتمــع املعلومـات طــرن مقرتحـات القــوان: املتعلقـة بتــأم: وتتـوىل وزارة الر -040

 .(41)عمل نربام اإلعالم العام دون عوائق
ويكفـل قــانون اإلعــالم حــق مجيــع املــواطن: يف اإلعـالم. ويــنربم هــذا القــانون محايــة خاصــة  -042

يف املعلومــات  ــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة واألشــخاص املعــوق: وســواهم مــن ذوي االحتياجــات 
إىل هذا البند، تلتزم اجلملوريـة واملقاطعـة ذات ا كـم الـذايت والكيـان احمللـي ذو اا (. واستناد5)املادة 

ا كم الذايت، عل  التوايل، بتوفري جزء من التمويل وبتليئة هروف أخرى لتمكـ: األشـخاص ذوي 
 إىل األفكار واملعلومات وا راء. اإلعاقة من اارسة حقلم يف اإلعالم بدون عوائق، ووصو م حبرية

__________ 

، املعـدل مبوجـظ 19/02و 00/29و 80/25و 42/22األعـداد  )اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا،قانون اإلعالم  (41) 
، 08/25و 90/24و 40/20األعــداد  )اجلريــدة الرمسيــة جلملوريــة صــربيا،قــرار احملكمــة الدســتورية( وقــانون البــث 

 ( وهو قانون يدخل يف نطا  اختصاص الوزارة.40/29و 15/25و 80/28املعدل بقوان: أخرى، و
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ــــل  -044 وتطــــرن وزارة الرقافــــة واإلعــــالم وجمتمــــع املعلومــــات عطــــاءات ســــنوية للمشــــاركة يف متوي
إىل دعم ال ام  الـ  تسـاهم يف حتسـ: وصـول  أيضاا املشاريع/ال ام  املتعلقة بـاإلعـالم وال   دف 

ــــاقة إىل املعلومـــات. ففـــي عـــام  ،   مـــن خـــالل العطـــاءات  صـــيص 0229األشـــخاص ذوي اإلعـ
مـــن خـــارال اا دينـــار  0 891 152يف حـــ: تســـا مجـــع اا، صـــربياا دينـــار  0 028 492مبـــال  بقيمـــة 

 عطــاء مســـتقل للمشــاركة يف متويـــل مشـــاريع/ 0202العــــطاءات. وقـــد طُــرن للمـــرة األوىل يف العـــــام 
 دينـاراا  0 900 801ل بقــيمة بــرام  تستلدف األشخاص ذوي اإلعــاقة، أسفر عن  صيص أمــوا

 ـذا الغـرض سسـة  0200صربيا. وقد بلغت األموال املخصصة من ميزانية مجلورية صـربيا يف عـام 
 مالي: دينار صر .

وينص قانون البث عل  التزامات خاصة من جانظ أصحا  مرافق البث العامـة بمنتـاال  -045
، وتراعــي بوجــه خــاص فئــات اجتماعيــة وبــث بــرام  تســتلدف، دون متييــز، مجيــع شــرائح اجملتمــع

حمــــددة، مــــن قبيــــل األطفــــال والشــــبا ، واألقليــــات واجملموعــــات اإلثنيــــة، واألشــــخاص املعــــوق:، 
والصــــم والــــبكم اا، واألشــــخاص ذوي املركــــز االجتمــــاعي الضــــعيف واألشــــخاص الضــــعفاء صــــحي

، 01ملتزامنـة )املـادة التزام ببث النص الكتا  لوصـف اجلـزء الصـويت مـن ا ركـات وا ـوارات ا )مثة
((. وتتوىل ا يئة الناهمة املستقلة، املتمرلة يف الوكالة ا كومية للبث، اإلشـراف 0، البند 0 الفقرة

 عل  تنفيذ أحكام القانون من جانظ وكاالت البث.
ـــة العامـــة -048 علـــ  أي التـــزام  (49)وال يـــنص قـــانون حريـــة الوصـــول إىل املعلومـــات ذات األمهي

باشـرة علـ  التخاطـظ بلغـة لسلطات بتزويد األشـخاص ذوي اإلعاقـة بقـدرة مخاص من جانظ ا
أو بأجبديــة برايــل، لكنــه يــنص علــ  تــوفري املســاعدة لألشــخاص العــاجزين بــدون مســاعد  ةاإلشــار 

 (.1، الفقرة 08عن االطالع عل  الوثيقة ال  تتضمن املعلومات املطلوبة )املادة 

 صية: احترام الخصو 11الما    -سابع عشر
يـــنص قـــانون الرعايـــة الصـــحية علـــ  ا ـــق يف ســـرية البيانـــات. وتعـــد البيانـــات الـــواردة يف  -040

 .رمسياا  الوثائق الطبية بيانات شخصية  ص املري  وتشكل سراا 
ـــــة البيانـــــات الشخصـــــية -041 ـــــانون محاي ـــــات الشخصـــــية  (52)أمـــــا ق ـــــة البيان ـــــنص علـــــ  محاي في
ـــه الش ألي (. وتلتـــزم اجللـــة املقدمـــة 0خصـــية )املـــادة شـــخص طبيعـــي، بصـــرف النربـــر عـــن قدرات

لقانون محاية البيانـات الشخصـية، بتزويـد الشـخص ذي اإلعاقـة علـ  يـو مفلـوم  وفقاا للبيانات، 
بنســخة مــن البيانــات. وجيــوز ألي شــخص أمــي، أو ذي إعاقــة، أي شــخص عــاجز عــن طلــظ 

دم ذلــ  الطلــظ بســبظ ع ــزه البــدين أو أي نــوع  خــر مــن الع ــز، تقــاا، اارســة أي حــق خطيــ
 إىل حمضر يصاغ هبذا الشأن.اا استناداا شفوي

__________ 

 .  28/0202و 024/29و 54/20و 002/24األعداد  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (49) 

 .024/0229و 90/21العددان  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (52) 
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ون محايــة البيانـات الشخصــية، جيــوز ألي شـخص ذي إعاقــة طلــظ االطــالع نلقــا وفقـاا و  -049
عل  البيانات خارال املكان الرمسي لل لة املقدمة للبيانات، يف حال عـدم اسـتحواذ ذلـ  املكـان 

إليـــه. وتلتـــزم اجللـــة املقدمـــة للبيانـــات بتمكـــ:  علـــ  مرفـــق مالئـــم لوصـــول الشـــخص ذي اإلعاقـــة
الشـــخص ذي اإلعاقــــة مــــن االطـــالع علــــ  البيانــــات بالطريقـــة الــــ   تارهــــا هـــو. كــــذل ،  ــــق 

شـخص عــاجز عــن االطـالع علــ  الوثيقــة املتضــمنة للمعلومـات الالزمــة االســتعانة مبســاعد،  ألي
 يف حال عدم وجود هذا األخري.

 ام المنزا واألسر : احتر 15الما    -ثام  عشر
يــنص قــانون األســرة علــ  أن الــزواال تعبــري عــن حيــاة مشــرتكة بــ: رجــل وامــرأة ينربملــا  -052

القــــانون، وأنــــه ال ميكــــن عقــــد الــــزواال إال علــــ  أســــاس حريــــة خيــــار الــــزوج: واملســــاواة بينلمــــا 
قيـد علـ  يف حـال وجـود  من قانون األسرة، ال  حتربر عقـد الـزواال 04(. وتشدد املادة 2 )املادة

 إرادة أحد الطرف:، عل  أمهية حرية اخليار يف عقد ذل  الزواال.
وينص قانون األسرة عل  أن رغبـة شـخص غـري ذي قـدرة علـ  التفكـري السـليم يف عقـد  -050

 أمام عقد ذل  الزواال.اا الزواال إ ا تشكل عائق
زواال األشــخاص  وال ينطــوي النربــام القــانوين جلملوريــة صــربيا علــ  أي قيــود حتــول دون -050

 املعوق:، يف حال عدم مساس عقد ذل  الزواال حبرية خيار أي من األشخاص املعني:.
وال ميس معيار اإلعاقة لدى الطفل أو أحد الوالدين أي قرار يتعلق مبمارسة الوالـد حقـه  -052

مومـة، يف األبوة/ األمومـة أو مبـنل  العالقـات الشخصـية بـ: طفـل ووالـد ال ميـارس حـق األبوة/األ
 عن القرارات املتعلقة حبماية ا قو  اخلاصة بالطفل.  فضالا 
مــن  99إىل  94وترغــظ مجلوريــة صــربيا يف اإلشــارة إىل املعلومــات الــواردة يف الفقــرات  -054

 (. CRC/C/SRB/1التقرير األويل املقدم إىل جلنة حقو  الطفل )
غــري املوجـودين حتـت وصــاية  فقـانون األسـرة يــنص علـ  أشـكال خاصــة  مايـة األطفـال -055

أحد األبـوين، وهـي أشـكال غـري مشـروطة أو حمـددة  صـائص معينـة للطفـل تتعلـق بمعاقتـه )تبـين 
 الطفل، أو رعايته يف إطار أسرة أخرى أو إيداعه مؤسسة للحماية االجتماعية والوصاية عليه(.

ملتخصصــة يف األســـر وقــد أحــرز تقــدم يف املضـــي يف تنفيــذ عمليــة تطــوير نربـــام الرعايــة ا -058
عن األطفـال املعـوق:، بغـرض ا ـد  فضالا اجلديدة، مبا يؤمن األطفال ذوي الصعوبات السلوكية، 

 من تطبيق أشكال ا ماية املؤسسية.
بأحكام قانون العمل،  ق ألحد والدي الطفل احملتـاال إىل رعايـة خاصـة بسـبظ  وعمالا  -050

وص عليلــا يف األنربمــة املتعلقــة بالضــمان الصــحي، عــدا ا ــاالت املنصــ فيمــاشــدة درجــة إعاقتــه، 
أخذ إجازة مـن العمـل، عقـظ انتلـاء إجـازة األمومـة واإلجـازة مـن العمـل ألغـراض رعايـة الطفـل، 

 العمل نصف دوام، عل  أن ال تت اوز سن الطفل املعين اخلامسة. أو
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دمـاغي و ق للوالد أو الوصي، أي الشخص املعـين برعايـة شـخص معـو  بسـبظ شـلل  -051
أو شلل األطفال أو أي نوع  خر من الشلل، أو الضمور العضلي أو سـوى ذلـ  مـن األمـراض، 

إىل رأي املؤسسـة الطبيـة املختصـة، العمـل نصـف دوام، بنـاء علـ  طلبـه، علـ  أن ال يقـل اا استناد
 عدد ساعات العمل عن نصف ساعات العمل الكاملة.

علــ  حــق أحــد الوالــدين يف  (50)ذات األطفــال ويــنص قــانون الــدعم املــايل املقــدم لألســر -059
 ا صول عل  االستحقا  املايل املتعلق باألطفال.

ويشكل التعوي  عن تكاليف إيواء األطفال ذوي اإلعاقـة يف مؤسسـات ا ضـانة أحـد  -082
تدابري ا ماية املتصلة هبذه الفئة من األطفال، كومهم يشكلون شر ة سكانية ضعيفة. ومن شأن 

 دبري أن يش ع عل  اول أولئ  األطفال بالنربام التعليمي.هذا الت
، اعتمـدت وزارات الصـحة، والتعلـيم، والعمـل والسياسـات االجتماعيـة 0202ويف عام  -080

دفرت الشروط املتعلق بالدعم التعليمي والصحي واالجتماعي اإلضايف املقـدم لألطفـال والتالمـذة، 
خــل الكيانــات احملليــة ذات ا كــم الــذايت. كــذل ، والــذي ينطــوي علــ  إنشــاء جلــان مشــرتكة دا

، بالتعــــــاون مــــــع مؤسســــــة األمــــــم املتحــــــدة للطفولــــــة 0202تعكــــــف وزارة الصــــــحة منــــــذ عــــــام 
مــن مستشــفيات التوليــد اا ، بــدء"مكــان الطفــل داخــل األســرة"(، علــ  تنفيــذ مشــروع اليونيســف)

ستشـفيات التوليـد إنشــاء وانتلـاء مبؤسسـات دعـم أسـر األطفـال ذوي اإلعاقـة. وقـد   يف إطـار م
أفرقـــة خـــ اء مكونـــة مـــن أطبـــاء نســـائي:، وأطبـــاء توليـــد، وقـــابالت قانونيـــات، وبـــاحر: نفســـي: 

 وعامل: اجتماعي:.
وتنص اسـرتاتي ية حتسـ: وضـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة علـ  أهـداف معينـة تتمرـل يف  -080

الـدعم الـوايف عـن طريـق املرافـق تدعيم األسر ال  يعيش فيلا أشـخاص ذوو إعاقـة، بواسـطة نربـام 
اخلـدمات،  والوكاالت ال  تساعد عل  إدماال األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع وحتس: جـودة

 عن تدابري تنفيذ تل  اخلدمات. فضالا 
اعتمـــاد الـــرأي القائـــل بـــأن لألطفـــال ا ـــق يف العـــيش داخـــل األســـر وأن اا وقـــد   مـــؤخر  -082

 ى ليســـت مالئمـــة الحتياجـــا م البدنيـــة واملعرفيـــة والنفســـية. مؤسســـات الرعايـــة االجتماعيـــة الكـــ
 وهذا يتصل بوجه خاص باألطفال ذوي اإلعاقة.

تنفيذ عملية نقل الرعاية الصحية من اإلطار املؤسسي إىل اإلطـار  0220وجيري منذ عام  -084
عمليــة، األســري، وهــي تشــكل إحــدى أولويــات إصــالن نربــام ا مايــة االجتماعيــة. ومــن الناحيــة ال

اسُتللت يف مجيع املؤسسات أنشطة  دف إىل حتس: حالة املستفيدين ومحايتلم. وطُرحت عقـظ 
ذلــ  مســألة ا اجــة إىل مهــ  خــاص يف إعــادة تعريــف الشــبكة القائمــة ملؤسســات رعايــة األطفــال، 

دمات تغيري دورها عل  يو ميكنلا مـن تلبيـة احتياجـات اجملتمـع مـن خـالل تـوفري اخلـاا يعين ضمن ما
احملليـة. وقـد أعقـظ ذلـ  جلـود هامـة بُــذلت يف جمـال تطـوير اخلـدمات داخـل اجملتمـع جلميـع فئــات 

__________ 

 .020/29و 005/25و 08/20األعداد  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (50) 
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مــن قبيــل األطفــال ذوي اا، املســتفيدين. بيــد أن تلــ  اخلــدمات مل تكــن متــوفرة ألكرــر الفئــات ضــعف
 اإلعاقات اجلسيمة والشديدة أو األطفال النزالء يف مؤسسات الرعاية.

ىل النتـــائ  الـــ  أحرز ــــا وزارة العمـــل والسياســـات االجتماعيـــة يف جمــــال وميكـــن النربـــر إ -085
اإلصــالن خــالل الســنوات الــرال  املاضــية علــ  مســتوي:: األول يتعلــق بالنتــائ  احملــرزة يف جمــال 
محاية األطفـال، والرـاين بـالتغريات الـ  طـرأت علـ  النربـام مـن حيـث اعتمـاد حلـول تضـع الطفـل 

إىل تعزيـــز اإلطـــار املؤسســـي القـــادر علـــ  االســـت ابة  أيضـــاا يـــو يفضـــي يف مركـــز االهتمـــام، علـــ  
 بشكل أو  لالحتياجات، وإعمال حقو  الطفل، وال سيما األطفال ذوي اإلعاقة.

 : التعليم 14الما    -تاسع عشر
 م.تستتبع املساواة يف ا قو  وإتاحة التعليم لل ميع تنفيذ تدابري إدماال يف إطار اارسة التعلي -088
ويقوم مفلوم النربام التعليمي يف مجلورية صربيا عل  وحدات تنربيمية قائمة خـارال مقـر  -080

( املســؤولة عــن االضــطالع بوهــائف اإلشــراف الرتبــوي 01وزارة التعلــيم، وهــي إدارات املــدارس )
عـــن أداء  فضـــالا امللـــين، وتـــوفري الـــدعم للتخطـــيط اإل ـــائي وحســـن أداء املؤسســـات ذات الصـــلة، 

 .(50)ملا ينص عليه القانون يف كل منطقة من املناطق التابعة لتل  اإلدارات وفقاا أخرى  وهائف
و ربر قانون أسس النربام التعليمي يف مجلورية صـربيا أي متييـز يف التعلـيم بـ: األطفـال  -081

والتالمــذة ذوي اإلعاقــة أو أي مــن األطفــال والتالمــذة ا خــرين. وتــنربم القــوان: الفرعيــة وســائر 
ألنربمــة تــدابري كفالــة املســاواة يف التعلــيم وتــوفري التعلــيم لألطفــال ذوي اإلعاقــة ســواء بســواء مــع ا

  األطفال والتالمذة ا خرين.
وينص قانون أسـس النربـام التعليمـي، ودفـرت الشـروط املتعلـق بالـدعم التعليمـي والصـحي  -089

املتعلــق بالتعليمــات التفصـــيلية واالجتمــاعي اإلضــايف املقــدم لألطفــال والتالمـــذة، ودفــرت الشــروط 
اخلاصــة بمعمــال ا ــق يف خطــة تعليميــة فرديــة وتطبيــق تلــ  اخلطــة وتقييملــا، علــ  حــق األطفــال 
والتالمذة ذوي اإلعاقة يف تقييم الدعم اإلضايف الذي  تـاجون إليـه يف جمـال التعلـيم، بغيـة كفالـة 

 الصــكو  ا نفــة الــذكر، ا ــذت تــدابري إىلاا زيــادة فعاليــة التعلــيم وتعزيــز جلــود اإلدمــاال. واســتناد
__________ 

 ر جمموعـات منتربمـة، فضـالا ُال األطفال ذوو اإلعاقة الفكرية بنربـام التعلـيم السـابق للمرحلـة االبتدائيـة، يف إطـا (50) 
عن جمموعات خاصة )تدرجيية(، كما أُعمل حق األطفـال اخلاضـع: للعـالال االستشـفائي يف التعلـيم. ويف إطـار 
ال نــام  الســابق للمرحلــة املدرســية،   تنفيــذ بــرام  تعليميــة منتربمــة، فيمــا تت ــه اجللــود إىل تنفيــذ بــرام  حمــددة 

للقواعـد املتبعـة يف مرافـق ا ضـانة يف  طفـال واألهـايل واهتمامـا م، امترـاالا وخمصصة أخرى، وفقـاا الحتياجـات األ
مؤسســـة ســـابقة للتعلـــيم املدرســـي، تقـــع  059الكيانـــات احملليـــة ذات ا كـــم الـــذايت. وتوجـــد يف مجلوريـــة صـــربيا 

فيــذ مرفــق خــاص. وقــد   يف إطــار املــدارس االبتدائيــة الــ  ال تنطــوي علــ  حضــانات تن 50مبــا و 0 284 يف
 019برنــــام  حتضــــريي للدراســــة الســــابقة للمرحلــــة املدرســــية. ويوجــــد يف أبنيــــة املــــدارس االبتدائيــــة مــــا جمموعــــه 

حضانة. و ضع النسبة الكلية لتغطية األطفال من مجيع األعمار لزيادة مطـردة )وفقـاا للبيانـات املقدمـة مـن وزارة 
 (.0229يف عام  40.20و 0220يف املائة يف عام  20التعليم، بلغت تل  النسبة 
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 ـــدف إىل إتاحــــة الكشـــف عــــن اإلعاقــــات لـــدى األطفــــال والتالمـــذة واألشــــخاص ا خــــرين يف 
مراحللا األوىل، وحتديد احتياجا م التعليمية بغرض إعمال حقلم يف التعليم الكامـل، والتأهيـل، 

 والعمل واالستقاللية. 
وإعـــادة التأهيـــل تـــدريظ خـــ اء علـــ  امللـــارات اخلاصـــة وقـــد   يف كليـــة التعلـــيم اخلـــاص  -002
، وتقنيــة التكبــري والتواصــل البــديل، والتنقــل، وســوى ذلــ  مــن ةعلقــة بأجبديــة برايــل ولغــة اإلشــار املت

اجملاالت. وشار  يف التـدريظ أشـخاص ذوو خـ ة مـن رابطـة املكفـوف: والضـعيفي البصـر ورابطـة 
أخـرى. وجيـوز كـذل ، بنـاء علـ  طلـظ مؤسسـات  عـن رابطـات فضـالا الصم والضعيفي السـمع، 

التعليم السابق للمرحلـة الدراسـية ومؤسسـات تعليميـة أخـرى، إشـرا  خـ اء مـن مـدارس األطفـال 
 ذوي اإلعاقة.

وينص قانون أسس النربام التعليمي عل  أنـه جيـوز إجـراء األنشـطة التعليميـة لألشـخاص  -000
لغــة اصــة أو أي حلــول تقنيــة أخــرى، علــ  التــوايل، بواألجبديــة اخل لغــة اإلشــارةالــذين يســتخدمون 

 (.4الفقرة  ،9أو لغة أخرى ذات صلة )املادة  اإلشارة
ويــــنص قــــانون أســــس النربــــام التعليمــــي علــــ  وجــــو  إجــــراء األنشــــطة التعليميــــة باللغــــة  -000

لغــا م يتعلــق بــأفراد األقليــات الوطنيــة، فت ــرى األنشــطة التعليميــة ب فيمــا(. أمــا 9الصــربية )املــادة 
األم. ويف ا ــــاالت االســــترنائية، ميكــــن إجــــراء تلــــ  األنشــــطة بكلتــــا اللغتــــ: أو باللغــــة الصــــربية 

لقــانون مســتقل. كــذل ، جيــوز إجــراء األنشــطة التعليميــة بلغــة أجنبيــة أو بلغتــ:،  وفقــاا وحــدها، 
تعليميــــة علــــ  التــــوايل ألحكــــام هــــذا القــــانون والقــــانون ا خــــر. وجيــــوز إجــــراء األنشــــطة ال امترــــاالا 

، أو األجبدية اخلاصـة أو أي حلـول تقنيـة أخـرى، علـ  لغة اإلشارةلألشخاص الذين يستخدمون 
 أو األجبدية ذات الصلة.  لغة اإلشارةالتوايل، ب
وإضافة إىل تدريظ خ اء عل  التعامل مـع األطفال/التالمـذة ذوي اإلعاقـة واألشـخاص  -002

ة التأهيــل، اعُتمــدت بــرام  معينــة أخــرى يف كليــات ذوي اإلعاقــة يف كليــة التعلــيم اخلــاص وإعــاد
اـول األشـخاص  أيضـاا تستحوذ عل  مال  تعليمي مدر  عل  العمل يف ذل  اجملـال، مـا يعـين 

 ذوي اإلعاقة بالنربام التعليمي بصفة خ اء عامل: يف املؤسسات التابعة للنربام. 
التعليمـــي يف مجلوريـــة صـــربيا يف وتتمرـــل إحـــدى امللـــام الواجبـــة التنفيـــذ يف إطـــار النربـــام  -004

إنشاء نربام املعلومات املوحد الذي يشمل البيانات املتعلقة باألطفال والتالمذة والطال ، مبـا يف 
 ذل  البيانات املتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقة.

ويف ضوء استقاللية اجلامعة، ال توجد لدى وزارة التعلـيم والعلـم بيانـات تتعلـق بعـدد الطـال   -005
يف الدراســـة، ناهيـــ  بعـــدد األطفـــال  عـــوق: املســـ ل:، أو عـــدد الطـــال  املعـــوق: املنخـــرط: أصـــالا امل

 املعوق: الذين  رجوا يف مراحل الليسانس واملاجستري والدراسات املتخصصة ودراسات الدكتوراه.
ــــدعم التعليمــــي  -008 ــــان قــــانون أســــس النربــــام التعليمــــي، ودفــــرت الشــــروط املتعلــــق بال وقــــد أت

لصـــحي واالجتمـــاعي اإلضـــايف املقـــدم لألطفـــال والتالمـــذة ودفـــرت الشـــروط املتعلـــق بالتعليمـــات وا
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التفصـــيلية اخلاصـــة بمعمـــال ا ـــق يف خطـــة تعليميـــة فرديـــة وتطبيـــق تلـــ  اخلطـــة وتصـــنيفلا، ا ـــاذ 
عـــن حـــاالت اإلعاقـــة لـــدى األطفـــال والتالمـــذة واألشـــخاص اا تـــدابري  ـــدف إىل الكشـــف مبكـــر 

جـــا م التعليميـــة، هبـــدف إعمـــال حقلـــم يف إســـاز حتصـــيللم العلمـــي، وا صـــول ا خـــرين، واحتيا
 عل  املؤهالت والعمل واالستقاللية.

ـــة متقدمـــة تـــنص علـــ  اـــول  -000 وتشـــري منربمـــات اجملتمـــع املـــدين إىل أن ســـن قواعـــد قانوني
ادي عـــن ســـائر الفئـــات الضـــعيفة( بالنربـــام التعليمـــي العـــ فضـــالا األطفـــال ذوي اإلعاقـــة الفكريـــة )

 ل دون بقاء األطفال املودع: لـدى مؤسسـات ا مايـة االجتماعيـة خـارال النربـام التعليمـي.  مل
ويعكــف بعــ  املؤسســـات منــذ مــدة علـــ  ا ــاذ تـــدابري لشــمول عــدد معـــ: مــن األطفـــال ذوي 
اإلعاقــات اخلفيفــة مبــدارس خاصــة، لكــن هــذه غــري كافيــة بــالطبع مــا دام مثــة أطفــال حمرومــون مــن 

عليم. ويف العديد من حـاالت األطفـال املـودع: لـدى املؤسسـات، ال يقـوم الوالـدان حتصيل أي ت
مـــا يكـــون األوصـــياء مـــن مـــوهفي مراكـــز الرعايـــة اا بواجبا مـــا وال مهـــا ميارســـان حقوقلمـــا، وكرـــري 

االجتماعيـــة نفســـلا، مـــا يعـــوزهم إىل عالقـــة قويـــة كافيـــة باألطفـــال، ناهيـــ  باهتمـــاملم بأولئـــ  
لوريــة صــربيا منــذ مــدة علــ  بــذل جلــود مــن أجــل التغلــظ علــ  الربــروف األطفــال. وتعكــف مج

ا نفـــة الـــذكر، وهـــو هـــدف ا ـــذت وزارة العمـــل والسياســـات االجتماعيـــة ووزارة التعلـــيم تـــدابري 
 ملموسة يف سبيل حتقيقه.

 : الصحة13الما    -عشرون 
رالثـــة ذات األولويـــة يف ســـيا  اخلطـــة اإل ائيـــة للرعايـــة الصـــحية، يتمرـــل أحـــد امليـــادين ال -001
النربــام الصــحي وحتســينه يف تــوفري الرعايــة الصــحية ألضــعف الفئــات الســكانية. ويف هــذا  لصــيانة

اإلطار، يتمرل أحد األهـداف احملـددة يف إعمـال كامـل القـدرة الصـحية لألشـخاص ذوي اإلعاقـة 
 من خالل تنفيذ اسرتاتي ية حتس: وضع األشخاص ذوي اإلعاقة ورصدها وتقييملا.

وترمــي اســرتاتي ية حتســ: وضــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة وخطــة العمــل املتصــلة هبــا إىل  -009
حتديــد األهــداف والتــدابري واألنشــطة الــ  مــن شــأمها أن تســاهم يف اعتمــاد  ــط ومهــ  اجتمــاعي: 

لفطـار  وفقـاا يقومان عل  حقو  اإلنسان إزاء التدابري املتعلقة بوضـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة. و 
من بينلا إتاحة اخلـدمات ، 0205د، يُتوخ  حتقيق جمموعة من األهداف العامة حبلول عام احملد

للطرائـق  وفقـاا االجتماعية والصحية وسائر اخلدمات بنـاء علـ  حقـو  املسـتفيدين واحتياجـا م، و 
 يف جمال تقييم اإلعاقة واالحتياجات.اا ا ديرة املعتمدة دولي

اا. هــذا الصــدد عــن طريــق تطبيــق األســاليظ املعتمــدة دوليــوســوف تقــيَّم االحتياجــات يف  -012
عـن ذلـ ، ينبغـي كفالـة تـوافر تلـ  اخلـدمات مـن النـواحي املعماريـة والتنربيميـة وال ناجميــة.   فضـالا 

تطبيــق تكنولوجيــات وبــرام  اا كــذل ، ال بــد مــن تطــوير ســائر اخلــدمات وتوفريهــا، مــا يعــين ضــمن
بشـــأن ا قـــو  واخليـــارات املتعلقـــة بكيفيـــة اســـتخدام  معلوماتيـــة حديرـــة لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة

 تل  اخلدمات عل  املستوى احمللي.
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لكنـه إلزامـي، اا، تـدرجيي وتتوخ  اسرتاتي ية حتسـ: وضـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة حتـوالا  -010
يف نربـــام التقيـــيم، بغيـــة تفعيلـــه ومســـاوقته مـــع النربـــام املتـــوخ  مـــن خـــالل العمليـــة اإلصـــالحية، 

لنربـــــام متكـــــ: األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة، حســـــظ قـــــدرات كـــــل مـــــنلم. وتـــــنص  قـــــاا وفاا وحتديـــــد
االســرتاتي ية علـــ  العمــل بنمـــوذال اجتمــاعي )بيولـــوجي نفســاين( لفعاقـــة، وهــو النمـــوذال الـــذي 

 يشكل األساس النربري للتصنيف الدويل لتأدية الوهائف والع ز والصحة.
 نربام الدعم واخلدمات املقدمة ويف إطار ا دف العام، مثة هدف خاص يتعلق بتحس: -010

الحتياجـــات كـــل مـــنلم. وتتمرـــل التـــدابري املتوخـــاة يف حتقيـــق ا ـــدف املـــذكور  وفقـــاا للمســـتفيدين 
يلـــي: املضـــي يف تطـــوير مفلـــوم تقيـــيم القـــدرات واالحتياجـــات باجتـــاه النمـــوذال البيولـــوجي  فيمـــا

صـنيف الـدويل لتأديـة الوهـائف النفساين االجتمـاعي ومواءمـة معـايري التصـنيف الـوطين ومعـايري الت
والع ز والصحة؛ وتطوير معايري جودة اخلدمات االجتماعية والطبية وسائر اخلدمات ال  يتوخ  
توفريهــا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف اجملتمــع احمللــي، عــن طريــق تقــدم الــدعم ال نــاجمي واملنل ــي 

تماعيــة والطبيــة وســائر اخلــدمات لتنفيــذ تلــ  املعــايري؛ وتطــوير نربــام مراقبــة جــودة اخلــدمات االج
بواسطة نربام اإلشراف والرصد وبرام  الترقيـف والتطـوير امللـين ملقـدمي اخلـدمات؛ وكفالـة مراعـاة 
نربــام اخلــدمات االجتماعيــة والطبيـــة وســائر اخلــدمات املتصـــلة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة مراعـــاة  

ق الكامل لعمليـة نقـل نربـام الرعايـة عن التطبي فضالا كاملة ملبدأ توفري اخلدمات للم تمع احمللي، 
الصــــحية مــــن اإلطــــار املؤسســــي إىل اإلطــــار األســــري؛ وكفالــــة تطــــوير العمــــل اجلمــــاعي املتعــــدد 
التخصصات عل  مجيع املستويات عن طريـق ربـط املؤسسـات بقطـاع:  خـرين؛ وكفالـة الوصـول 

مـي وبرنـاجمي، حبيـث إىل اخلدمات االجتماعية والطبية وسائر اخلدمات من منربور معماري وتنربي
يتم تزويد ا يز املكاين مبنحدرات، وتوفري اخلدمات ال  تيسر عملية التنقل، وإضفاء املرونة علـ  

ــــة،  ــــوفري اخلــــدمات الترقيفي ــــة، وت عــــن العمــــل  فضــــالا ســــاعات العمــــل، وتعــــديل األ ــــاط اإلعالمي
ات )املؤسســـات بتكنولوجيـــات حديرـــة؛ وتطـــوير  ليـــات تتـــيح التعدديـــة يف مصـــادر تـــوفري اخلـــدم

، علـــ  يـــو يتـــيح تقـــدم اخلـــدمات (ا كوميـــة، والوكـــاالت، ورابطـــات املـــوهف: والقطـــاع اخلـــاص
املســتفيد )الشــخص ذو اإلعاقــة( حمــور "علــ  التــوايل إىل املعــايري املنصــوص عليلــا ومبــدأ اا اســتناد

ومـؤهال م؛  ؛ وتطوير معايري اخلـدمات، وتـدريظ املسـاعدين الشخصـي:"اخلدمة املنشأة واملقدمة
ــــ: القطاعــــات يف تقــــدم اخلــــدمات لألشــــخاص ذوي  وتــــوفري االســــتمرارية والتســــاو  والتعــــاون ب

، مبا يتـيح للشـخص ذي اإلعاقـة حـق اختيـار  ـط "الوسيلة تتبع املستفيد"اإلعاقة؛ وتطوير  وذال 
 اخلدمـــة واجللــــة الـــ  توفرهــــا؛ وتشـــ يع تطــــوير خــــدمات جديـــدة يف اجملتمــــع احمللـــي ودعــــم تلــــ 
اخلدمات عن طريق تطبيق خطط بعينلا تش ع األشـخاص ذوي اإلعاقـة علـ  مواصـلة نشـاطلم 
وتـــــدعم اســـــتقالليتلم؛ وتـــــوفري الرعايـــــة الصـــــحية الشـــــاملة لألشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة )النلـــــوض 
باخلــدمات الصــحية، والوقايــة مــن األمــراض علــ  مجيــع املســتويات، والتشــخيص املبكــر، والعــالال 

لربـروف الشـخص أو مرضـه،  وفقاا التمييز عل  أساس الربروف أو املرض،  وإعادة التأهيل(، دون
الحتياجاته؛ ومتكـ: األشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن إعمـال ا ـق يف االسـتعانة بـأجلزة طبيـة  وفقاا و 

فنيــة حديرــة )وجبــات األســنان، وأجلــزة تقــوم األعضــاء وســوى ذلــ  مــن األجلــزة الــ  تســاعد 
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الحتياجـات كـل  وفقـاا لـزة البصـر والسـمع والنطـق وسـواها(، املشـي والوقـوف واجللـوس، وأج عل 
شخص؛ وكفالة قيام العامل: الطبي: بتوفري الرعاية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقـة، علـ  يـو 
 ـــرتم مجيـــع حقـــو  املرضـــ  )ا ـــق يف املعلومـــات، وحريـــة اختيـــار الطبيـــظ، واخلصوصـــية وســـرية 

وافقة، واالطالع عل  الس الت الطبية، وسرية البيانات، املعلومات، وا ق يف ا اذ القرارات وامل
واالعرتاض، والتعوي  عن األضرار(؛ ومتك: األشخاص ذوي اإلعاقة من الوصول إىل اخلدمات 
املتخصصة للرعايـة الصـحية وإعـادة التأهيـل؛ وكفالـة تـوفري بـرام  إلعـادة تأهيـل مجيـع األشـخاص 

إىل االحتياجات الفرديـة ألولئـ  األشـخاص؛ وتطـوير اا دذوي اإلعاقة، وتطوير تل  ال ام  استنا
ــــة  بــــرام  إعالميــــة ملصــــلحة األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة تتعلــــق بــــا قو  واخليــــارات املتصــــلة بكيفي
االســتفادة مــن اخلــدمات، وإعــداد خــرائط للخــدمات املتــوافرة علــ  املســتوى احمللــي  ــذا الغــرض؛ 

 من خالل برنام  لتطوير تصنيف امللن. وإنشاء وهائف جديدة ذات صلة بتطوير اخلدمات،
ويتمرــل أحــد التــدابري الــ  تــنص عليلــا االســرتاتي ية يف كفالــة إعمــال ا ــق يف ا صــول  -012

عل  أجلزة خاصة للتقوم والتعوي ، وصيانة تل  األجلزة بصورة منتربمة، وتوفري السـلع الطبيـة 
اإللزامــي. وتــرد األحكــام املتعلقــة هبــذا واألدويــة مبــا يــؤمن حياز ــا وصــيانتلا مــن الضــمان الصــحي 

  من االتفاقية. 02ا ق يف اجلزء ذي الصلة بتطبيق املادة 
وألغراض رصد النتائ  احملرزة وتقييم سان تنفيذ اخلطط املوضوعة، سوف تبادر حكومة  -014

مجلوريــة صــربيا إىل إنشــاء هيئــة تســم  جملــس تنفيــذ اســرتاتي ية حتســ: وضــع األشـــخاص ذوي 
عاقــة، ملمتلــا إعــداد تقــارير مــوجزة مقدمــة مــن الــوزارات املختصــة، واملؤسســات ذات الصــلة، اإل

ـــائ  احملـــرزة يف جمـــال حتســـ: وضـــع  وســـوى ذلـــ  مـــن الشـــركاء ذوي الصـــلة بشـــأن األنشـــطة والنت
 األشخاص ذوي اإلعاقة.

قانون يتعلق حبقو  اإلنسان والقيم اإلنسانية املتصلة بالرعاية الصحية، ينص  فيماو  -015
الرعاية الصحية عل  أن لكل مواطن ا ق يف ا صول عل  الرعاية الصحية عل  يو يراعـي 

يف حـق املـواطن يف سـالمته اا أقص  معايري حقو  اإلنسان والقـيم اإلنسـانية، واملتمرلـة حتديـد
عـــن احـــرتام معتقداتـــه األخالقيـــة والرقافيـــة والدينيـــة  فضـــالا البدنيـــة والنفســـية وأمـــن شخصـــه، 

عــن أن لكــل طفــل دون الرامنــة عشــرة ا ــق يف أعلــ  مســتوى مــن العافيــة  فضــالا عقائديــة، وال
والرعايـــــة الصـــــحية. وينطبـــــق هـــــذا ا كـــــم علـــــ  مجيـــــع األشـــــخاص، مبـــــن فـــــيلم األشـــــخاص 

 اإلعاقة. ذوو
ويــــنص قــــانون الضــــمان الصــــحي علــــ  أن األشــــخاص املنتمــــ: إىل الفئــــات الســــكانية  -018

مضــمون:  تــاجون إىل رعايــة صــحية اا أشخاصــ أيضــاا يــد يعــدون هــم املعرضــة خلطــر املــرض املتزا
ألغـــــراض الوقايـــــة، وا مايـــــة، والتشـــــخيص املبكـــــر لألمـــــراض ذات األمهيـــــة االجتماعيـــــة الطبيـــــة 

عــــن األشــــخاص املنتمــــ: إىل فئــــة الســــكان املعــــوق:  فضــــالا القصــــوى، وعــــالال تلــــ  األمــــراض، 
لشروط ا صول عل  مركز األشخاص املضمون:  يف حال عدم استيفائلماا، املستبعدين اجتماعي

أو يف حال عدم استحقاقلم لالمتيازات املنصوص عليلا يف الضمان الصـحي اإللزامـي بوصـفلم 
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يف أســرة الشــخص املضــمون، مــن قبيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة وذوي اإلعاقــة الفكريــة. اا أفــراد
ســـامهات الضـــمان الصـــحي وألغـــراض العنايـــة هبـــؤالء األشـــخاص، جيـــري  صـــيص أمـــوال مـــن م

ملعـدل اإلسـلام يف الضـمان الصـحي  وفقـاا إىل املبلـ  األساسـي و اا اإللزامي يف ميزانية الدولـة اسـتناد
اإللزامـــي حســـظ مـــا يـــنص عليـــه القـــانون. وبـــذا،  صـــل األشـــخاص ذوو اإلعاقـــة وذوو اإلعاقـــة 

الضـــمان الصـــحي  الفكريـــة علـــ  مركـــز األشـــخاص املضـــمون: املســـتحق: لالمتيـــازات الـــواردة يف
لفجــراء املنصــوص عليــه يف  وفقــاا اإللزامــي، مبــا ينطــوي عليــه ذلــ  مــن فحــوى ونطــا  ومنل يــة و 

 هذا القانون واألنربمة املعتمدة لتنفيذ هذا القانون، أسوة بسائر األشخاص املضمون:.
للربــروف  وفقــاا ويــنص القــانون علــ  حــق كــل مــري  يف ا صــول علــ  الرعايــة الصــحية  -010
ملبـدأ الرعايـة اا ة اخلاصة به، ويف إطار حدود القدرات املالية لنربام الرعاية الصحية. وتطبيقـالصحي

الصحية،  ق للمري  الوصـول علـ  قـدم املسـاواة إىل اخلـدمات الصـحية دون متييـز علـ  أسـاس 
 القدرات املالية، أو مكان اإليواء، أو نوع املرض، أو زمن الوصول إىل اخلدمة الطبية.

 : التأهيل وإعا   التأهيل 11الما    -وعشرونحا ي 
ينص قـانون إعـادة التأهيـل امللـين لألشـخاص ذوي اإلعاقـة وتشـغيللم علـ  إعـادة التأهيـل  -011

امللين لألشخاص ذوي اإلعاقة وتنربيم وتنفيذ برنام  للتدابري واألنشـطة يلـدف إىل تـأهيللم لشـغل 
 أو تغيريهم للوهيفة.اا وارتقائلم وهيفي وهائف مالئمة، وتشغيللم، وا فاظ عل  عمللم،

وينربم قانون إعادة التأهيل امللـين لألشـخاص ذوي اإلعاقـة وتشـغيللم بالتفصـيل عمليـة  -019
 فضالا تنربيم مؤسسات إعادة التأهيل امللين لألشخاص ذوي اإلعاقة وتشغيللم، ومراكز العمل، 

 عن شروط عمل تل  املؤسسات.
تعلـــق بتقيـــيم الـــدعم التعليمـــي والصـــحي واالجتمـــاعي اإلضـــايف ويكفـــل دفـــرت الشـــروط امل -092

املقــــدم لألطفــــال والتالمــــذة رصــــد احتياجــــات الطفــــل، وتــــوفري الــــدعم لــــه يف حياتــــه االجتماعيــــة 
 الالحقة وتوجيه قدراته املتبقية إىل أقص  حد اكن.

ي إعاقــة ذو اا و  كفالــة خــدمات إعــادة التأهيــل يف مجيــع املؤسســات الــ  تــأوي أشخاصــ -090
ذوي إعاقة، وال  تستلدف، من ناحية، ا فاظ عل  القدرات، ومن ناحية أخرى زيادة  وأطفاالا 

 فرص األشخاص ذوي اإلعاقة مبا يساعدهم عل  تلبية احتياجا م عل  يو أكرر كفاية.
مــــن قـــانون إعــــادة التأهيــــل امللــــين لألشــــخاص ذوي  02و 09وتـــنص أحكــــام املــــادت:  -090

 .يللم عل  حق األشخاص العامل: من ذوي اإلعاقة يف إعادة تأهيللم ملنياا اإلعاقة وتشغ
وســوف ينطــوي اتفــا  مشــرت  بــ: وزيــر شــؤون التشــغيل ووزيــر الشــؤون الصــحية ووزيــر  -092

الشـــؤون التعليميـــة علـــ  الشـــروط واملعـــايري والقواعـــد التفصـــيلية لتنفيـــذ التـــدابري واألنشـــطة املتعلقـــة 
 .بمعادة التأهيل امللين
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ويف ضـــوء رداءة ا يكـــل التعليمـــي لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة )تبلـــ  نســـبة ا ـــائزين علـــ   -094
 املائــــــــــةيف  00.00، واملســــــــــتوى الرــــــــــاين املائــــــــــةيف  25.42املســــــــــتوى األول مــــــــــن املــــــــــؤهالت 

(، وحالــة العمالــة واضــطرار األشــخاص ذوي اإلعاقــة إىل حتســ: نــوات  املائــةيف  20.24 والرالـث
يــنص قــانون إعــادة التأهيــل اا، التــدابري واألنشــطة املتعلقــة بمعــادة تــأهيللم ملنيــ عمللــم بعــد تنفيــذ

امللين لألشخاص ذوي اإلعاقة وتشغيللم عل  تطوير برام  تدريبية تسـتند إىل احتياجـات سـو  
العمل، عل  يو يست يظ للمعايري األساسية لتحقيق النتائ  املقـررة واكتسـا  امللـارات امللنيـة. 

دورة تدريبية تتعلق باحتياجات سو  العمل ور  العمل املعـروف،  09عقد  0202م و  يف عا
 ذا إعاقة.اا شخص 090شار  فيلا 

ويتكون أربا  العمل املعنيون بمعادة التأهيل امللين مـن مؤسسـات إعـادة التأهيـل امللـين  -095
ة األخــــــرى لألشــــــخاص ذوي اإلعاقــــــة وتشــــــغيللم، واملؤسســــــات التعليميــــــة والكيانــــــات القانونيــــــ

 واألشخاص الطبيعي: الذين يست يبون للمعايري ذات الصلة.

 : العمل والتشغيل 11الما    -ثاني وعشرون
يكفل دسـتور مجلوريـة صـربيا لألشـخاص ذوي اإلعاقـة محايـة خاصـة يف العمـل وشـروط  -098

 (.5، الفقرة 82للقانون )املادة  وفقاا عمل خاصة، 
هيــل امللــين لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وتشــغيللم، مــن خــالل وقــد عمــل قــانون إعــادة التأ -090

االلتــزام بتشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقــة، مببــدأ العمــل اإلجيــا  الــذي يلــدف إىل حتقيــق معــدل 
 أك  من اول األشخاص ذوي اإلعاقة بسو  العمل. 

ل ويـنص قــانون إعـادة التأهيــل امللــين لألشـخاص ذوي اإلعاقــة وتشــغيللم علـ  حــوافز عمــ -091
 يــئ الربــروف الالزمــة لشــمول األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــ  قــدم املســاواة بســو  العمــل، وتقيــيم 
قــدرات العمــل، وإعــادة التأهيــل امللــين، وااللتــزام بتســ يل األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وشــروط إجيــاد 

عن  فضالا الوهائف وأدائلا يف مؤسسات إعادة التأهيل امللين لألشخاص ذوي اإلعاقة وتشغيللم، 
أشـكال أخــرى لتشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتــوهيفلم، إضــافة إىل مســائل أخــرى ذات صــلة. 

، بلغــت نسـبة األشــخاص ذوي اإلعاقـة اــن حـازوا علــ  املســتوى األول 0200لبيانــات عـام  وفقـاا و 
، املائــةيف  00.5، فيمــا بلغــت نســبة ا ــائزين علــ  املســتوى الرــاين املائــةيف  24.42مــن املــؤهالت 

يف  0.99 ، واملسـتوى اخلـامساملائـةيف  08.1، واملستوى الرابع املائةيف  20.09ى الرالث واملستو 
. وتقـرر مبوجـظ برنـام  املائةيف  0.50، واملستوى السابع املائةيف  0.98، واملستوى السادس املائة

أن يشـــــــمل التـــــــدريظ علـــــــ  ســـــــو  العمـــــــل  0200أنشـــــــطة الوكالـــــــة الوطنيـــــــة للتشـــــــغيل يف عـــــــام 
 خــر اا شخصــ 52دربــوا علــ  ســو  العمــل، و 252شــخص ذي إعاقــة، بيــنلم  422 جمموعــه مــا

يتعلـــق بالتـــدريظ علـــ  احتياجـــات أربـــا  العمـــل،  فيمـــادربـــوا بنـــاء علـــ  طلـــظ أربـــا  العمـــل. أمـــا 
 ينخرط أي شخص ذي إعاقة يف ذل  ال نام  )مصدر املعلومات: الوكالة الوطنية للتشغيل(. مل
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ة علــ  العمــل وفــرص العمــل أو ا فــاظ عليلــا معــايري طبيــة ويشــمل إجــراء تقيــيم القــدر  -099
واجتماعيـة ومعـايري أخــرى حتـدد الفــرص والقـدرات الالزمــة لشـمول الشــخص ذي اإلعاقـة بســو  

عـن  فضـالا العمل وأدائه وهائف حمددة بصورة مسـتقلة أو باالسـتعانة  دمـة دعـم، وأجلـزة فنيـة، 
 ة واخلاصة.فرص العمل ال  تندرال يف إطار الشروط العام

،   توجيه سياسة التشغيل باجتاه إعداد أنربمة جديدة توفر بيئة أفضل 0202ويف عام  -222
وأداء أكرـــر فعاليـــة لســـو  العمـــل، علـــ  يـــو يشـــ ع تشـــغيل األشـــخاص العـــاطل: عـــن العمـــل 

 واألشخاص ذوي اإلعاقة بوجه خاص.
ل بتــــدابري السياســــة ولألشــــخاص ذوي اإلعاقــــة، بوصــــفلم فئــــة ضــــعيفة، أولويــــة الشــــمو  -220

الفعالــة لســو  العمــل. ويــوفَّر الــدعم املتصــل با صــول علــ  أول وهيفــة بعــد التحصــيل العلمــي، 
الدعم ا ادف إىل االخنـراط يف سـو  العمـل علـ  أسـرع يـو بعـد مغـادرة املدرسـة، عـن طريـق  أي

لبحـث ا ريـث للبحـث عـن عمـل أو لاا برام  املمارسة العملية وا رفية والتـدريظ املعـدل خصيصـ
التــدريظ علــ  التحفيــز وإنشــاء منتــديات للبحــث عــن وهــائف(.   أيضــاا عــن وهــائف )مبــا يشــمل 

كــذل ، يــنص قــانون إعــادة تأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتشــغيللم علــ  خيــار دعــم مرتــظ 
(. 20)املــادة اا شــلر  00الشـخص ذي اإلعاقــة، يف حــال توهيفــه بــدون خـ ة عمــل ســابقة، مــدة 

لذين ال يسـتحوذون علـ  أي مـؤهالت، فيخضـعون لتـدريظ ملـين. وسـوف يـتم األشخاص ا أما
 رصد  ثار برام  التدريظ امللين والتدريظ بوجه عام.

ويف حال تقصـري ر  العمـل عـن االلتـزام املنصـوص عليـه مبوجـظ القـانون أو عـدم وفائـه  -220
ات تبلـ  قيمتلـا ثالثـة بااللتزام ذي الصلة من خالل بع  البدائل املطرحة، يرغم علـ  دفـع غرامـ

أضعاف ا د األدىن للمرتبات املنصوص عليلـا مبوجـظ أنربمـة العمـل، تسـدد لكـل شـخص ذي 
 إعاقة مل يتم تشغيله.

تنربيميـــة  ويعتمـــد قـــانون إعـــادة التأهيـــل امللـــين لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وتشـــغيللم أشـــكاالا  -222
مـن قبيـل مؤسسـات إعـادة التأهيـل  خاصة لتشـغيل األشـخاص ذوي اإلعاقـة وتـوهيفلم،اا جديدة وأطر 

 امللين لألشخاص ذوي اإلعاقة وتشغيللم، واملؤسسات واملنربمات االجتماعية، ومراكز العمل.
عل  حربر أي شـكل مـن أشـكال اإلسـاءة يف  (52)وينص قانون منع إساءة املعاملة يف العمل -224

 اية من سوء املعاملة.عن إساءة استعمال ا ق يف ا م فضالا يتعلق بأدائه،  فيماالعمل و 
ويــنص قــانون العمــل علـــ  عــدم جــواز تشــغيل أي موهـــف بــدوام يفــو  عــدد ســـاعات  -225

الســتنتاجات املؤسســة الطبيــة  وفقــاا العمــل املنصــوص عليلــا يف حــال أســفر العمــل الــذي يؤديــه، 
علــ  عــدم جــواز إرغــام موهــف ذي  أيضــاا  املختصــة، إىل تــردي حالتــه الصــحية. ويــنص القــانون

صــحية، مربتــة مبوجــظ مؤسســة طبيــة قانونيــة خمتصــة، علــ  أداء أشــغال تــؤدي إىل تــردي  مشــاكل
 (.10حالته الصحية أو إىل  ثار خطرة عل  حميطه )املادة 

__________ 

 .28/02العدد  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (52) 
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لقــانون العمــل، يُلــز م ر  العمــل مبــنح أي شــخص ذي إعاقــة حمــدود القــدرة علــ   وفقــاا و  -228
 (.020ة العمل وهيفة تتفق وقدرته املتبقية عل  العمل )املاد

وال ينص قانون العمل عل  أي محاية خاصة تتعلق بملغاء عقـد عمـل شـخص ذي إعاقـة،  -220
لكنه ينص عل  أحكام تتعلق بعقود العمل امللغاة بصورة غري شرعية وكيفيـة تصـرف مفتشـي العمـل 

 يف حال إلغاء عقد عمل عل  هذا النحو، وهي أحكام تطبق عل  مجيع املوهف:.

 ليةالممارسة العم  
شــلد عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة املســ ل: يف الوكالــة الوطنيــة للتشــغيل علــ  مــدى  -221

وقــد أدى إنفــاذ االلتــزام بتوهيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة إىل اا. نســبياا الســنوات األخــرية اســتقرار 
 2 810توقيـع  0202تزايد فرص عمل العاطل: من تل  الفئة. فعل  سـبيل املرـال، شـلد عـام 

ا إعاقة عل  عقود عمل، وهو تقدم كمي ونوعي ذو شأن نسبة إىل ما كان عليه األمر ذاا شخص
يف الســــــنوات الســــــابقة. وحيــــــث أن قــــــانون إعــــــادة التأهيــــــل امللــــــين لألشــــــخاص ذوي اإلعاقــــــة 

، بلــ  جممــوع العــامل: مــن األشــخاص ذوي 0202دخــل حيــز النفــاذ بنلايــة عــام  (54)وتشــغيللم
يف أعداد العـاطل: عـن العمـل  ااثالا اا التشغيل مل تنعكس تناقص. بيد أن عملية 5 551اإلعاقة 

مـــن تلـــ  الفئـــة، إذ تبعلـــا تـــدفق ألشـــخاص جـــدد قيِّمـــت قـــدر م علـــ  العمـــل واكتســـبوا مركـــز 
من قـانون إعـادة التأهيـل امللـين لألشـخاص ذوي  4ملنطو  املادة  وفقاا األشخاص ذوي اإلعاقة، 

يتعلـــق بــاألفراد وســـو   فيمــاتعراض املعـــايري العامليــة املعتمـــدة إىل اســاا اإلعاقــة وتشــغيللم. واســـتناد
العمل، سوف تبادر هيئـة شـلادات اخلـ اء إىل تقيـيم تـأثري األمـراض وسـائر املشـاكل علـ  القـدرة 

 إىل اجلدول املعتمد.اا عل  العمل، وفرص العمل واإلبقاء عل  تل  الفرص، استناد
ــذ 0202ويف عــام  -229 يتعلــق بتقيــيم قــدرات العمــل. ومــن أصــل جممــوع  اا مقــرر  4 200، ا خ

إىل قلـة الصـعوبات وا ـواجز، وتـوافر فـرص العمـل  املائـةيف  04املقررات املعتمدة، أشـارت نسـبة 
 للشروط العامة دون تعديالت. وفقاا 
وقد أسفر التغيري الذي طرأ عل  الشروط الـواردة يف سـ الت الوكالـة الوطنيـة للتشـغيل،  -202

التحلــيالت املتعلقــة بــاملؤهالت وا ياكــل العمريــة لطــالا العمــل مــن األشــخاص ذوي إضــافة إىل 
اإلعاقة، عن توجيه التدابري واألنشطة املتعلقة بسو  العمل باجتاه تغطية األشخاص ذوي اإلعاقة 
بصورة أكمل عن طريق ا اذ تدابري تشغيل فعالة. فعل  سبيل املرال، بل  عـدد األشـخاص ذوي 

علـــ  عمـــل خـــالل ســـتة أشـــلر مـــن ا ـــاذ تـــدبري يف هــــذا  0202ن حصـــلوا يف عـــام اإلعاقـــة اـــ
عـن  فضـالا شاركوا يف برام  إداريـة واستشـارية تتعلـق باالرتقـاء الـوهيفي، اا، شخص 0 228 اجملال

 .(55)التعليم والتدريظ اإلضافي: والدعم املايل للوهائف

__________ 

 .0229 وأيار/ماي 02 (54) 

 من املرفق. 002إىل  001ترد البيانات اإلحصائية املتعلقة بال ام  املنفذة يف الفقرات  (55) 
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لقـانون  وفقـاا تشـغيل األشـخاص ذوي اإلعاقـة إىل التقرير املتعلق بتنفيذ االلتـزام باا واستناد -200
إعــادة التأهيـــل امللــين لألشـــخاص ذوي اإلعاقــة وتشـــغيللم، بلــ  متوســـط عــدد األشـــخاص ذوي 

 .شخصاا  02 208إىل الطلبات املقدمة، اا ، استناد0202اإلعاقة يف عام 
ة وبغـرض إجيــاد فــرص لزيــادة فعاليــة اــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة بســو  العمــل وجــود -200

لتشـغيل األشـخاص اا ، دعمـ0200ف اير شـباط/ 2غيل يف تغطيتلا، طرحت الوكالة الوطنية للتش
 ذوي اإلعاقة، عطاءات تتعلق مبا يلي:

 إعانات ألربا  العمل من أجل إجياد وهائف جديدة؛ 
 إعانات للعاطل: من ذوي اإلعاقة بغرض العمل الذايت؛ 
 اإلعاقة؛ تنربيم وتنفيذ أشغال ينخرط فيلا األشخاص ذوو 
  تعوي  األشخاص الذين يقدمون الدعم امللين لألشخاص ذوي اإلعاقـة يف العمـل عـن

 طريق سداد رواتظ  م؛
 املشاركة يف متويل برام  تدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة تلبية ملتطلبات أربا  العمل؛ 
 ي؛تقدم طلبات لتعوي  األشخاص ذوي اإلعاقة عن التكاليف الكافية لتكيفلم الوهيف 
  تنفيـــذ املمارســــة العمليـــة امللنيــــة وتقــــدم طلبـــات ا صــــول علــــ  إعانـــات لــــدعم رواتــــظ

 األشخاص ذوي اإلعاقة ان تعوزهم اخل ة العملية.
، مجـــــع املكتـــــظ "تقريـــــر مؤسســـــات إعـــــادة التأهيـــــل امللـــــين"ويف إطــــار البحـــــث املعنـــــون  -202

ذوي اإلعاقــــة ومتكيــــنلم  اإلحصــــائي جلملوريــــة صــــربيا بيانــــات تتعلــــق بمعــــادة تأهيــــل األشــــخاص
إىل ذلـــ  التقريـــر، ميكـــن اا يف ور  ا مايـــة ومعاهـــد التـــدريظ امللـــين ومؤسســـاته. واســـتناداا وهيفيـــ

مالحربة الفرو  يف أعداد النساء والرجال العاطل: عـن العمـل مـن األشـخاص ذوي اإلعاقـة اـن 
وخـارال املؤسسـة، وأولئــ  أُهلـوا يف إطـار مؤسســة التأهيـل امللـين )مــن اجملمـوع، وداخـل املؤسســة، 

 الذين ال يزالون ينتربرون ا صول عل  عمل(.
وجيري يف إطار التقرير اإلحصائي السنوي املتعلق بالسـن وأشـكال ا مايـة االجتماعيـة،  -204

الـــذي يعـــده مركـــز الرعايـــة االجتماعيـــة، مجـــع البيانـــات املتعلقـــة مبختلـــف فئـــات املســـتفيدين مـــن 
 ي تشغيللم عن طريق مركز الرعاية االجتماعية.ا ماية االجتماعية ان جير 

وتعـــرض أحكـــام قـــانون مـــوهفي اخلدمـــة املدنيـــة وقـــانون مرتبـــات مـــوهفي اخلدمـــة املدنيـــة  -205
اإلطــار القــانوين الــذي يــؤمن ا مايــة العامــة مــن التمييــز يف ا يئــات ا كوميــة  (58)ومــوهفي الدولــة

 يف مجلورية صربيا.

__________ 

 .99/02و 020/20و 005/28و 82/28و 80/28األعداد  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (58) 
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 عل  ما يلي: (50)ة املدنيةوينص قانون موهفي اخلدم -208
  حربــر تطبيـــق أي شـــكل مـــن أشـــكال االمتيـــاز أو ا رمـــان علـــ  مـــوهفي اخلدمـــة املدنيـــة

ـــانتلم أو جنســـلم اا يتعلـــق حبقـــوقلم أو واجبـــا م، وخصوصـــ فيمـــا بســـبظ عـــرقلم أو دي
 (؛0انتمائلم القومي أو السياسي، أو عل  أساس أي معيار  خر )املادة  أو

 اســـي للتوهيـــف يف هيئـــات الدولـــة علـــ  يـــو يتـــيح جلميـــع املـــوهف: االلتـــزام باملبـــدأ األس
 (؛9وهائف  ضع لنفس الشروط )املادة 

  مراعاة الرتكيبة القومية ومتريل اجلنسـ: وعـدد األشـخاص ذوي اإلعاقـة لـدى التشـغيل يف
 (؛9هيئات الدولة مبا يعكس ا يكل السكاين عل  أفضل يو )املادة 

  شح: إىل مبدأ االستحقا ، حبيث تتم عملية اختيار املرشح: استناد عملية اختيار املر
اا لكــل وهيفــة إداريــة، أو أي وهيفــة أخــرى لــدى ا يئــات اإلداريــة التابعــة للدولــة، اســتناد

 بالدرجة األوىل إىل مؤهالت املرشح: ومعارفلم وملارا م؛
 ضــلم ومحــايتلم املســاواة بــ: مجيــع مــوهفي اخلدمــة املدنيــة لــدى البــت يف تــرقيتلم وتعوي

 (.00)املادة اا قانوني
التـزام ر  العمـل بتـوفري أمـوال مليزانيـة  (51)وينربم االتفا  اجلماعي اخلاص هبيئات الدولة -200

مجلوريــة صــربيا بغــرض تنفيــذ التــدابري املنصــوص عليلــا مــن أجــل إزالــة املخــاطر يف جمــال الســالمة 
حــواد  عمــل تتســبظ يف اإلعاقــة  والصــحة يف العمــل، مبــا يشــمل خمصصــات الوقايــة مــن وقــوع

(. ويف حــال أدت ا ادثــة إىل إعاقــة شــديدة،  ــق للموهــف ا صــول علــ  مســاعدة 05)املــادة 
 (.4، البند 05من الدولة يف إطار النفقات املتصلة باإلعاقة )املادة 

 : تأمي  مستوى معيشة وحماية ااتماعية كافيي 18الما    -ثالث وعشرون
شـــروط التنميـــة املســـتدامة لفســـكان العـــام وطريقـــة  (59)ســـكان العـــاميـــنربم قـــانون اإل -201

عـن مسـائل هامـة أخـرى  فضـالا تـوفري واسـتخدام األمـوال املخصصـة لتطـوير اإلسـكان العـام، 
تتعلـق باإلســكان العــام. وتسـتخدم أمــوال اإلســكان العــام، يف مجلـة أغــراض، لتحفيــز خمتلــف 

عـــن األفـــراد واألســـر مـــن ذوي  فضـــالا قــة، أ ــاط تـــوفري الشـــقق لســـكن األشـــخاص ذوي اإلعا
اإلعاقة ومصا  ا ـر ، وتـوفري اإلسـكان عـن طريـق دعـم األشـخاص ذوي اإلعاقـة. ويتمتـع 
با قو  ال  يكفللا هذا القانون يف جمال تلبيـة االحتياجـات مـن السـكن األشـخاص الـذين 

لتوايل، ان ال يستطيعون ال ميتلكون شققاا، والذين ال تستويف شققلم املعايري الكافية، عل  ا
__________ 

 80/20و 84/20و 12/25، التعــــــديالت 10/25و 09/25العــــــددان  اجلريــــــدة الرمسيــــــة جلملوريــــــة صــــــربيا، (50) 
 .024/29و 008/21و

 .95/21العدد  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (51) 

 . 00/0229العدد  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (59) 
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شـــراء شـــقة بأســـعار الســـو  باالعتمـــاد علـــ  مـــداخيللم. وتشـــكل اإلعاقـــة املعيـــار األساســـي 
لتحديـــد قائمـــة األولويـــات املتعلقـــة بتلبيـــة االحتياجـــات الســـكنية لألشـــخاص الـــذين ميلكـــون 

 ا ق. هذا
خاصــة وتــنص اســرتاتي ية حتســ: وضــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــ  أهــداف عامــة و  -209

 من االتفاقية. 01تتعلق بتطبيق املادة 
يتـيح لألشـخاص ذوي اإلعاقـة  شـامالا اا نرباميـاا وقد أنشأ قانون ا ماية االجتماعية إطـار  -202

الوصـــول إىل اخلـــدمات واألجلـــزة وخـــدمات اإلعانـــة األخـــرى بأســـعار معقولـــة، مبـــا يشـــمل تـــوافر 
 صلة باإلعاقة.ال ام  ال  تغطي التكاليف املالية اإلضافية املت

ويــنص قــانون ا مايــة االجتماعيــة علــ  أن ا مايــة االجتماعيــة املقدمــة عــن طريــق تــوفري  -200
اخلـــدمات والـــدعم املـــايل هـــي حـــق لكـــل األفـــراد واألســـر الـــذين  تـــاجون إىل املعونـــة االجتماعيـــة 

تســاعد علــ  والــدعم الالزمــ: للتغلــظ علــ  املشــاكل االجتماعيــة واملعيشــية وإجيــاد الربــروف الــ  
تلبية املتطلبات األساسية. ويف هذا السيا ، تتمرل خدمات االحتياجـات االجتماعيـة يف أنشـطة 
الـــدعم واإلعانـــة الـــ  تقـــدم إىل الفـــرد واألســـرة هبـــدف حتســـ: املســـتوى املعيشـــي، وإزالـــة خمـــاطر 

ل يف عـــن تـــوفري إمكانيـــات العـــيش املســـتق فضـــالا الربـــروف املعيشـــية الرديئـــة أو التخفيـــف منلـــا، 
اجملتمـــع. ومُيــــارس ا ــــق يف خمتلــــف أ ــــاط الــــدعم املـــايل هبــــدف كفالــــة ا ــــد األدىن مــــن املســــتوى 

 املعيشي واملساعدة عل  إدماال املستفيدين اجتماعيا.
 أيضاا واملستفيدون من نربام ا ماية االجتماعية هم مواطنو مجلورية صربيا، ولو أنه  ق  -200

ألحكـــــام القـــــانون  وفقـــــاا ي اجلنســـــية االســـــتفادة منلـــــا، للمـــــواطن: األجانـــــظ واألشـــــخاص عـــــدمي
ملبـدأ عـدم التمييـز الـوارد يف قـانون ا مايـة االجتماعيـة، يتمتـع مجيـع  واالتفاقيات الدولية. وامتراالا 

األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة بـــنفس ا قـــو  املتصـــلة  ـــدمات ا مايـــة االجتماعيـــة والـــدعم املـــايل، 
 بعاد االجتماعي.عن الدعم الالزم ملنع االست فضالا 
وقد نص قانون ا ماية االجتماعية عل  ا ق يف املساعدة االجتماعية املاليـة. ويسـتفيد  -202

مـــن هـــذا ا ـــق كـــل فـــرد وأســـرة ال يت ـــاوز دخللمـــا مـــن امللكيـــة أو مـــن أي مصـــادر أخـــرى قيمـــة 
علـ  اعتبـار املساعدة االجتماعية املالية املنصـوص عليلـا يف هـذا القـانون. كـذل ، يـنص القـانون 

أي فـرد عاطـل عــن العمـل مـن أفــراد األسـرة، اــن يعتنـون بشـخص ذي إعاقــة أو طفـل ذي إعاقــة 
إىل اإلعانـة املقدمـة مـن املعونـة والرعايـة الـ  يوفرهـا شـخص  خـر، علـ  أي أسـاس كـان، اا اسـتناد

 املالية. مبرابة شخص عاجز عن العمل، وهو امتياز يعطي ا ق يف املساعدة االجتماعية
ا صـول علـ  تعويضـات  أيضـاا وإضافة إىل املساعدة االجتماعيـة املاليـة،  ـق للشـخص  -204

زيــادة اا ماليــة أخــرى، مــن قبيــل اســتحقا  املســاعدة والرعايــة مــن جانــظ شــخص  خــر، وحتديــد
العـــالوة املتعلقـــة باملســـاعدة والرعايـــة املقـــدمت: مـــن شـــخص  خـــر. وهـــذه ا قـــو  غـــري مشـــروطة 

الســــتفادة مــــن ا ـــــق يف املســــاعدة االجتماعيــــة املاليـــــة يف إطــــار الشـــــروط بالــــدخل، بــــل ميكـــــن ا
 املنصوص عليلا يف قانون ا ماية االجتماعية.
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وقد نص قانون ا ماية االجتماعية عل  تدبري خاص يتعلق بتـوفري الـدعم املباشـر ألهـل  -205
ألهـل العـاطل: عـن األشخاص ذوي اإلعاقة ان يعتنون بأطفا م داخل األسرة، إذ يعرتف حبـق ا

العمل، ان يعتنون بأطفال ذوي إعاقة وليسوا مضمون: عل  أي أساس  خر، يف عـالوة خاصـة 
ألغراض الرعاية واملسـاعدة املقدمـة مـن جانـظ شـخص  خـر مُتـنح للطفـل )مـن الـوالدة حـت سـن 
السادســة والعشـــرين(، وتتمرـــل يف تعــوي  مـــايل طويـــل األجـــل، يف حــال عـــدم اســـتحقا  األهـــل 

لمعا  التقاعدي عل  أي أساس  خر. ويعين هذا التـدبري تـوفري الـدعم ألسـرة األشـخاص ذوي ل
 اإلعاقة وا ؤول دون إيداع األطفال ذوي اإلعاقة املؤسسات. 

اا كذل ، ينص قـانون ا مايـة اخلاصـة علـ  إنشـاء صـندو  خـاص لنقـل املـوارد خصيصـ -208
صربيا، مبا يتيح بوضون تطوير خدمات معينة ويشكل  يف مجلوريةاا إىل أكرر اجملتمعات احمللية فقر 

ــــ  تعوزهــــا القــــدرة علــــ  إنشــــاء خــــدمات  ــــة ال ــــات الــــدعم املقــــدم للم تمعــــات احمللي إحــــدى  لي
للمواطن:، است ابة الحتياجا م، واحملافربة عل  تلـ  اخلـدمات. وتقـر وزارة العمـل والسياسـات 

الكافيـة لتلبيـة احتياجـات األشـخاص ذوي  االجتماعية بعدم وجود القدرات واخلـدمات امللموسـة
اإلعاقة. لذا، جيري العمل عل  وضع جمموعة من األنشطة ا ادفة إىل إعداد برام  ومعايري دنيـا، 

 وتنربيم خدمات تستلدف، يف مجلة أمور، حتس: وضع األشخاص ذوي اإلعاقة.
كيــز علــ  األشــخاص للحــد مــن الفقــر يف صــربيا،   الرت  0222الســرتاتي ية عــام  وفقــاا و  -200

ذوي اإلعاقـة بوصـفلم إحــدى الفئـات االجتماعيــة ا امشـية املعرضــة بصـورة خاصــة خلطـر الفقــر. 
 املائـةيف  02وتشري األحبـا  الـ  اضـطلع هبـا البنـ  الـدويل وأعقبلـا اعتمـاد هـذه الوثيقـة أن يـو 
ا  املسـتوى. من األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد أسرهم يعيشون يف مستوى خط الفقر أو دون ذ

وتــنص االســرتاتي ية علــ  تطــوير خــدمات الــدعم، والتشــ يع علــ  التعلــيم الشــامل وزيــادة معــدل 
 .0222يف عام  املائةيف  02التشغيل، وقد بل  هذا األخري 

وعقظ إنشاء الفريق املعين با ـد مـن الفقـر يف إطـار مكتـظ نائـظ رئـيس وزراء مجلوريـة  -201
ة داخل اجملتمع املدين لـدعم تنفيـذ االسـرتاتي ية املـذكورة، بـل صربيا، أُنشئت جمموعات متخصص

 اإلشراف عل  رابطات األشخاص ذوي اإلعاقة. أيضاا إن إحدى اجملموعات املتخصصة تولت 
ومبناســـبة اعتمـــاد الوثـــائق املتعلقـــة بتحقيـــق األهـــداف اإل ائيـــة لأللفيـــة، أقـــرت مجلوريـــة  -209

لفقـــر، بـــأن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة ميرلـــون إحـــدى أكرـــر الســـرتاتي ية ا ـــد مـــن ا وفقـــاا صـــربيا، 
بالتــدابري ا ادفــة إىل اا صــر  والــت األشــخاص ذوي اإلعاقــة اــوالا اا، الفئــات االجتماعيــة ضــعف

 حتقيق األهداف اإل ائية لأللفية.
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 : المشاركة في الحيا  السياسية والعامة 19الما    -رابع وعشرون
 جلملوريـــة صـــربيا،  ضـــع ا ـــق يف التصـــويت ألحكـــام قـــانون يف إطـــار النربـــام القـــانوين -222

الــــذي يــــنص علــــ  أن ا ــــق يف التصــــويت والرتشــــح ملقاعــــد  (82)انتخــــا  أعضــــاء جملــــس النــــوا 
 أيضــاا )أ( يعتــ   اجلمعيــة الوطنيــة جلملوريــة صــربيا هــو حــق لكــل مــواطن مقــيم يف مجلوريــة صــربيا

القانونيــة؛ و)ال( قــد جتــاوز الرامنــة عشــرة مــن  مجلوريــة صــربيا؛ ) ( يتمتــع باألهليــة أحــد مــواطين
 العمر.
كذل ، ينص قانون انتخا  أعضاء جملس النوا  عل  حق أي مقـرتع غـري قـادر علـ   -220

يف مركز لالقرتاع )من قبيل املكفوف: أو األشخاص ذوي اإلعاقة أو األميـ:( اا التصويت شخصي
قـــرتاع، علـــ  النحـــو الـــذي  ـــدده هـــو يف االســـتعانة بشـــخص  خـــر ينـــو  عنـــه يف مـــلء بطاقـــة اال

يف  االقـرتاع، املعنونـة إجـراء (0، الفقـرة 00يؤدي بالتـايل إىل اارسـته  قـه يف االقـرتاع )املـادة  ومبا
هل عدم قدرة الناخظ عل  التصويت يف مركـز االقـرتاع: الشـخص العـاجز عـن االقـرتاع أو الـذي 

علـ   (80)أيضاا ينص قانون االنتخابات احمللية . و )أ((00)املادة  حتول الربروف دون قيامه بذل (
للــوائح االنتخابيــة، يف هــل  وفقــاا حــق املقــرتع يف التصــويت خــارال مركــز االقــرتاع الــذي ُســ ل فيــه 

  (.0، الفقرة 22للطرائق املنصوص عليلا يف هذا القانون )املادة  وفقاا الربروف و 
يقـــة إبـــداء الـــرأي بصـــورة مباشـــرة. علـــ  طر  (80)ويـــنص قـــانون االســـتفتاء واملبـــادرة الوطنيـــة -220
هبــذا القــانون، تطبــق أنربمــة اختيــار املمرلــ: مباشــرة علــ  طريقــة إبــداء الــرأي املباشــر مــن  وعمــالا 

اا، جانظ األشخاص غـري القـادرين علـ  التصـويت يف مراكـز االقـرتاع، وبالتـايل التصـويت شخصـي
 (.2قرة ، الف02وهي أحكام تنربم طريقة تصويت أولئ  األشخاص )املادة 

ويستنت  من أحكام قانون انتخا  أعضاء جملس النوا  وقانون االنتخابات احملليـة أنـه    -222
وأن مجيـع مـواطين مجلوريـة ، كـامالا اا  تطبيق مبدأ االقرتاع ا ر العام املباشر القائم عل  املسـاواة تطبيقـ

 نفسلا، دون استرناء. صربيا يتمتعون حبقو  التصويت املباشرة وغري املباشرة يف هل الشروط
الفرصــة  0224وقــد أتاحــت التعــديالت الــ  أُدخلــت علــ  القــوان: االنتخابيــة يف عــام  -224

لألشــــخاص ذوي اإلعاقــــة اــــن هــــم عــــاجزون عــــن التنقــــل أو يعــــانون مــــن صــــعوبات يف املشــــي، 
الل نـة  من مناز م، حبيث توضع دائرة حول أورا  االقرتاع ال  ينبغـي ألعضـاءاا التصويت انطالق

األشـخاص، مث يصـار إىل وضـع تلـ  األورا  يف مغلفـات  أولئـ إىل اا االنتخابية إيصا ا شخصي
خمتومـــة تســـلم إىل أعضـــاء الل نـــة الـــذين يضـــعومها بـــدورهم يف صـــندو  االقـــرتاع الكـــائن يف مركـــز 

م تنربــي 0220االقــرتاع. وقــد أتاحــت التعــديالت الــ  أُدخلــت علــ  القــوان: االنتخابيــة يف عــام 
 عملية اقرتاع األشخاص ذوي اإلعاقة ان يقيمون يف مؤسسات الرعاية الطويلة األجل.

__________ 

ـــــــة صـــــــربيا، (82)  ـــــــة جلملوري ـــــــدة الرمسي  01/24و 05/22و 00/22و 50/22و 89/20و 25/22عـــــــداد األ اجلري
 .024/29و 029/28و 020/25و 15/25و

 ، املعدل بقرار احملكمة الدستورية.24/02و 009/20العددان  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (80) 

 .91/ 00و 41/94العددان  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (80) 
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 : المشاركة في الحيا  الثقافية، وأنشطة الترفيه والراحة والرياضة 51الما    -وعشرونخامس 
يتــوىل قطــاع اإلبــداع ا ــديث التــابع لــوزارة الرقافــة واإلعــالم وجمتمــع املعلومــات، يف إطــار  -225

عطـاء الســنوي املطــرون لالشــرتا  يف متويــل املشـاريع/ال ام  الــ  تســاهم نوعيتلــا يف تطــوير الفــن ال
والرقافـــة وعرضـــلما، املشـــاركة يف متويـــل مشـــاريع تســـتلدف األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة وتلـــ  الـــ  

 0229يشــار  فيلــا أولئــ  األشــخاص. فعلــ  ســبيل املرــال،   مــن خــالل عطــاء طــرن يف عــام 
دينار صر . كمـا   خـارال إطـار العطـاء  0 194 222بقيمة إمجالية قدرها اا وعمشر  02متويل 

 دينار صر . 0 802 222مجع أموال بقيمة إمجالية قدرها 
ـــــة 0202أمـــــا يف عـــــام  -228 ، فقـــــد تســـــا املشـــــاركة يف متويـــــل تســـــعة مشـــــاريع بقيمـــــة إمجالي
لعطــاء بقيمــة إمجاليــة دينــار صــر . وقــد ُمولــت ســتة مشــاريع مــن خــارال ا 0 422 222 قــدرها
، فقـــــد بلغـــــت جممـــــوع خمصصـــــات 0200دينـــــار صـــــر . وأمـــــا يف عـــــام  2 202 222 قـــــدرها
 دينار صر . 0 422 222 املشاريع
 0229 لالسرتاتي ية الوطنية لتطوير الرياضة يف مجلورية صربيا للفـرتة املمتـدة مـن العـام وفقاا و  -220

مــن األهــداف االســرتاتي ية، وقــد   اا اقــة واحــد، مترــل رياضــة األشــخاص ذوي اإلع0202إىل العــام 
 .0229 حتديد مجيع األنشطة ذات الصلة يف خطة العمل ال  اعُتمدت يف عام

البحــث عــن النتــائ  احملــرزة يف "ودعمــت وزارة الشــبا  والرياضــة تنفيــذ مشــروع بعنــوان  -221
، "0229و 0221يتعلق مب موعات الشبا  الضعيفة يف عامي  فيماميدان سياسات الشبا  

 04،   مبوجبلــــا تنفيــــذ 0202وهــــي مبــــادرة قــــام هبــــا مركــــز األحبــــا  البديلــــة يف أيلول/ســــبتم  
مـــن إمجـــايل عــــدد  املائـــةيف  04اســـتلدفت فئـــات الشــــبا  الضـــعيفة ) 0229يف عـــام اا مشـــروع

من املستفيدين مباشرة من تلـ   املائةيف  00املشاريع(، وشكلت نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة 
ـــة للشـــبا  املنتمـــ: إىل امل شـــاريع. وكانـــت املشـــاريع تتعلـــق بتقـــدم املســـاعدة النفســـية واالجتماعي

 فضـالا الفئات الضعيفة، وإدماجلم يف اجملتمع، وا ـد مـن خطـر الفقـر يف صـفوف تلـ  الفئـات، 
 عن النلوض حبقو  الشبا  واألسر ومساعد م يف اارسة حقوقلم.

إىل ســــ الت دقيقــــة ميرــــل املشــــكلة األساســــية الــــ   والحربــــت الرابطــــات أن االفتقــــار -229
يواجللا الشبا  ذوو اإلعاقة، مبن فيلم الشـبا  الـذين يعـانون مـن أشـكال شـديدة مـن اإلعاقـة 

عن الصعوبات ال  تواجه اارسة ا قـو ، وعـدم كفايـة بـرام   فضالا ان يعيشون ضمن أسرهم، 
عاقة بالكامل من ا يـاة االجتماعيـة وعـدم الشمول وعرض احملتويات، واستبعاد الشبا  ذوي اإل

 هلور عدد كبري منلم أمام املأل.
ويف إطــــار العطــــاء املتعلــــق بشــــمول الرابطــــات بعمليــــة تنفيــــذ اســــرتاتي ية حتســــ: وضــــع  -242

بغـرض اا األشخاص ذوي اإلعاقة، عن طريق ال ام  ال  تضطلع هبا وزارة الشبا  والرياضة سنوي
ية ذات األولويــــة وأنشــــطتلا املقــــررة يف خطــــة العمــــل،   متويــــل ثالثــــة تنفيــــذ أهــــداف االســــرتاتي 

، بقيمـة 0200إىل  ذار/مارس  0229مشاريع للرابطات تغطي الفرتة املمتدة من أيلول/سبتم  
 .ديناراا  0 044 022إمجالية قدرها 
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حتية برمانية مشاريع للبا الت 0229وقد اضطلعت وزارة الشبا  والرياضة خالل العام  -240
تناولت تشييد املباين الرياضية والرتفيلية والتسلوية لألشخاص ذوي اإلعاقة، وإصالن تل  املباين 

، نُفذت ثالثة 0202وخالل عام اا. صربياا دينار  02 049 998وتعديللا، بقيمة إمجالية قدرها 
إصالن تل  مشاريع با حتتية لتشييد مبان رياضية وترفيلية وتسلوية لألشخاص ذوي اإلعاقة، و 

تنفيــذ  0200وقــد تقــرر يف عــام اا. دينــار  05 249 105املبــاين وتعــديللا، بقيمــة إمجاليــة قــدرها 
 .صربياا  ديناراا  01 025 022مشاريع بقيمة إمجالية قدرها 

ومتــــــول وزارة الشــــــبا  والرياضــــــة بــــــرام  تتعلــــــق بأنشــــــطة املنربمــــــات الرياضــــــية اخلاصــــــة  -240
،   متويــل املنربمـــات الرياضــية التاليـــة: 0202و 0229 باألشــخاص ذوي اإلعاقــة. ففـــي عــامي

الل نة الصربية لأللعا  األوملبية للمعوق:، والرابطة الرياضية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف صـربيا، 
والرابطــــة الرياضــــية للمكفــــوف: وضــــعيفي النربــــر يف صــــربيا، واأللعــــا  األوملبيــــة اخلاصــــة لصــــربيا، 

 . والرابطة الرياضية للصم يف صربيا
وإضــافة إىل متويــل الــ ام  العاديــة واملخيمــات الرياضــية واملشــاريع مــن صــندو  امليزانيــة،  -242
من ميزانية وزارة الشبا  والرياضـة متويـل جـائزة االسـتحقاقات الرياضـية، واجلـوائز واملـنح  أيضاا يتم 

 اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة. 

 : النساء ذوات اإلعاقة1الما    -سا س وعشرون
يستند أحد مبادئ اسـرتاتي ية حتسـ: وضـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة إىل مبـدأ املسـاواة  -244

ب: الرجال والنساء. وينطوي ذل  عل  إدماال املنربور اجلنساين يف السياسات العامة، حيث أنه 
مــن قبيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة. وتُعــرِّف اا، يتســم بأمهيــة خاصــة بالنســبة ألكرــر الفئــات ضــعف

ي ية حتســ: وضــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة املســاواة بــ: اجلنســ: بأمهــا تتمرــل يف مســاواة اســرتات
عـن املسـاواة يف فـرص  فضـالا املرأة بالرجل يف اارسة حقو  اإلنسان اخلاصة هبما مسـاواة كاملـة، 

املسامهة يف التقدم عل  املستويات الوطين والسياسـي واالقتصـادي واالجتمـاعي والرقـايف، ناهيـ  
عــن ذلــ ، ينطــوي مفلــوم املســاواة بــ: اجلنســ:  فضــالا تمتع علــ  قــدم املســاواة مبزايــا التقــدم. بــال

لفحـــوى املســـاواة  علـــ  التـــزام ا كومـــة باملســـاواة يف الفـــرص، وطـــرن تعريـــف أكرـــر تفصـــيالا  أيضـــاا 
يف ميـــداين االقتصـــاد والسياســـة، اا ومبـــدئلا يف ميـــادين معينـــة مـــن ا يـــاة االجتماعيـــة، وخصوصـــ

د اخليارات املتعلقة با اذ تـدابري العمـل اإلجيـا  بغيـة القضـاء علـ  أوجـه الالمسـاواة بصـورة وحتدي
 فعلية، ومحاية ا ق يف املساواة. 

يتعلـــق اا خاصـــاا وقـــد حـــددت اســـرتاتي ية حتســـ: وضـــع األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة هـــدف -245
اركتلن علـــ  قـــدم بمتاحـــة فـــرص متســـاوية للنســـاء ذوات اإلعاقـــة وتعزيـــز تلـــ  الفـــرص بغيـــة مشـــ

 وبفعالية يف حياة اجملتمع. وحتقيقاا  ذا ا دف، ُوضعت التدابري التالية: املساواة
  تطــوير وصــول النســاء ذوات اإلعاقــة بشــكل كامــل وكــاف إىل اخلــدمات الالزمــة وتــوفري

 ذل  الوصول  ن مبا يلدف إىل حتس: مستوى معيشتلن؛
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   العالقـات بـ: اجلنسـ: واملنربـور اجلنسـاين توعية اجملتمـع واألشـخاص ذوي اإلعاقـة علـ
 واملتعلق باإلعاقة؛

  تـــوفري معلومـــات بشـــأن النســـاء ذوات اإلعاقـــة تتعلـــق بـــأدوارهن االجتماعيـــة، وضـــعفلن
 إزاء العنف األسري؛اا حتديد

 توفري معلومات عن حقو  اإلنسان اخلاصة بالنساء ذوات اإلعاقة )ا ق اإلسا (؛ 
 ـــــف واألذى ضـــــد النســـــاء ذوات اإلعاقـــــة، وإســـــاءة ا ـــــاذ تـــــدابري  ـــــدف إىل م نـــــع العن

 معاملتلن واستغال ن؛
  ـــــة باألشـــــخاص ذوي القيـــــام، بالتعـــــاون مـــــع املؤسســـــات واملنربمـــــات ذات الصـــــلة املعني

اإلعاقــة، بصــياغة وإعــداد بــرام  املعونــة النفســية واالجتماعيــة والقانونيــة املتعلقــة بالنســاء 
 ذى وسوء املعاملة؛ ذوات اإلعاقة ان تعرضن للعنف واأل

  تقـــدم الـــدعم للمنربمـــات واملؤسســـات الـــ  تتصـــدى للعنـــف املرتكـــظ ضـــد األشـــخاص
 ذوي اإلعاقة؛

  ا اذ تدابري وأنشـطة  ـدف إىل زيـادة مسـتوى املعـارف وامللـارات املوجـودة لـدى النسـاء
 ذوات اإلعاقة، بغية كفالة مشاركتلن عل  قدم املساواة وبفعالية يف حياة اجملتمع.

 عل  النساء ذوات اإلعاقة.اا وتركز اسرتاتي ية منع العنف ضد املرأة خصيص -248
وتــنص خطــة العمــل املتعلقــة بتنفيــذ االســرتاتي ية الوطنيــة لتحســ: وضــع املــرأة والنلــوض  -240

زيــادة مشــاركة املــرأة يف عمليــة "باملســاواة بــ: اجلنســ:، يف إطــار أنشــطة ا ــدف العــام املتمرــل يف 
، يف مجلـة أمـور، علـ   يئـة الشـروط األساسـية ملشـاركة "وحتقيق املساواة بـ: اجلنسـ: صنع القرار

النساء من الفئات املعرضة للتمييز املزدوال أو املتعدد يف ا ياة العامـة والسياسـية. ويف إطـار تنفيـذ 
ة ، الغـرض منلـا التوعيـ"قـدرات النسـاء ذوات اإلعاقـة"هذا ا دف، ُوضعت خطة تروجييـة بعنـوان 

العامة عل  قدرات النسـاء ذوات اإلعاقـة وتنفيـذ مشـاريع رائـدة وحلقـات دراسـية تسـتلدف هـذه 
 الفئة من املواطنات بغية زيادة مشاركتلن يف ا ياة العامة والسياسية.

حتســ: صــحة النســاء والنلــوض باملســاواة بــ: اجلنســ: يف السياســات "ويــنص مشــروع  -241
ـــة الصـــحية ذات اجلـــودة للنســـاء، ال ســـيما علـــ  هـــدف خـــاص يتمرـــل يف  "الصـــحية تـــوفري الرعاي

 املنتميات إىل الفئات املعرضة للتمييز املتعدد األسس.
النسـاء ضـمن الفئـات الضـعيفة  (82)0200وتصنف خطة العمـل الوطنيـة للتشـغيل لعـام  -249

الـــ  تتمتـــع باألولويـــة إىل جانـــظ فئـــة األشـــخاص الـــذين يصـــعظ علـــيلم ا صـــول علـــ  عمـــل، 
يف املنـــاطق الريفيـــة واملنـــاطق الـــ  أصـــاهبا القحـــط، مبناســـبة اـــول أولئـــ  األشـــخاص اا وخصوصـــ

 بتدابري سياسة التشغيل الفعالة عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل.
__________ 

 .4/00و 55/02العددان  رية صربيا،اجلريدة الرمسية جلملو  (82) 
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وقــــانون إعــــادة التأهيــــل امللــــين  (84)ويســــتند قــــانون التشــــغيل والضــــمان يف حالــــة البطالــــة -252
دأي عـدم التمييــز واملسـاواة بـ: اجلنسـ:، وقـد أدخــل لألشـخاص ذوي اإلعاقـة وتشـغيللم إىل مبـ

 جديدة عل  ميدان التشغيل.اا القانونان املذكوران أفكار 
وأشـــــارت الســـــ الت املتعلقـــــة بالبطالـــــة املوجـــــودة لـــــدى الوكالـــــة الوطنيـــــة للتشـــــغيل إىل  -250
دل ، أو مــا تعــا0229كــانون األول/ديســم    20امــرأة ذات إعاقــة بتــاريخ  0 058جمموعــه  مــا

مـــن جممـــوع عـــدد األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة. ومـــن أصـــل هـــذا العـــدد،  املائـــةيف  20.49نســـبته 
 امرأة السعي من أجل ا صول عل  عمل. 5 909 حرت
كانون   20أما س الت البطالة املوجودة لدى الوكالة الوطنية للتشغيل، فأشارت بتاريخ  -250

 20.02عاقـة، أو مـا تشـكل نسـبته امـرأة ذات إ 8 800إىل ما جمموعه  0202األول/ديسم  
 من جمموع عدد األشخاص ذوي اإلعاقة. املائةيف 

، أشـــارت الســـ الت املتعلقـــة بالبطالـــة لـــدى الوكالـــة 0200 يونيـــهحزيران/ 22وبتـــاريخ  -252
مــــن جممــــوع عــــدد  املائــــةيف  22.08امــــرأة، أو مــــا نســــبته  8 118الوطنيــــة للتشــــغيل إىل وجــــود 
 األشخاص ذوي اإلعاقة. 

يلــــي بيانــــات اــــول النســــاء ذوات اإلعاقــــة بتــــدابري سياســــة التشــــغيل الفعالــــة يف  فيمــــاو  -254
 :0229 عام
   من النساء؛ املائةيف  04.94يف معارض العمل، بينلم نسبة اا شخص 0 091شار 
  ذا إعاقـــــــة، اا شخصـــــــ 09اــــــل التـــــــدريظ الـــــــذي قدمـــــــه نـــــــادي البحـــــــث عـــــــن العمـــــــل

 ئة من النساء؛ايف امل 20.84 بينلم
  ــــــــة، اا شخصــــــــ 249التــــــــدريظ املتعلــــــــق بالبحــــــــث الفعلــــــــي عــــــــن عمــــــــل اــــــــل ذا إعاق

 ئة من النساء.ايف امل 24.52 بينلم
فكانـت  0202أما اول النساء ذوات اإلعاقة بتدابري سياسـة التشـغيل الفعليـة يف عـام  -255

 بياناته عل  النحو التايل:
   املائـــــــةيف  09.19ذا إعاقـــــــة يف معـــــــارض العمـــــــل، بيـــــــنلم نســـــــبة اا شخصـــــــ 0 002شـــــــار 

 النساء؛ من
  مــنلم  املائــةيف  52ذا إعاقــة، اا شخصــ 54اــل التــدريظ يف نــادي البحــث عــن العمــل

 من النساء؛
  أشـــــــخاص ذوي إعاقـــــــة،  202اـــــــل التـــــــدريظ عـــــــن البحـــــــث الفعلـــــــي عـــــــن العمـــــــل

 من النساء. املائةيف  22.10 بينلم
__________ 

 .28/29 لعددا اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (84) 
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 2 810جمموعـــه  ، ُســـ ل يف إطـــار الوكالـــة الوطنيـــة للتشـــغيل مـــا0202وخـــالل عـــام  -258
 امرأة. 0 000عن العمل يف صفوف األشخاص ذوي اإلعاقة، بينلم  عاطالا 
وقد الت ال ام  والتـدابري الـ  اسـتلدفت النسـاء يف خطـة العمـل الوطنيـة للتشـغيل يف  -250
غري قادرين بسلولة عل  إجياد وهيفة ونساء اا تدابري إجيابية تستلدف أشخاص أيضاا  0202 عام

 تمييز املتعدد األسس يف سو  العمل احمللية.معرضات لل

 الممارسة العملية  
 /، الصــادر يف كــانون األول(85)"النســاء ذوات اإلعاقــة يف صــربيا"للتقريــر املعنــون  وفقــاا و  -251

، وهــي منربمــة معنيــة حبمايــة حقــو  املــرأة ودعــم النســاء ذوات "إيــز كروغــا"ديســم  عــن رابطــة 
د والتقيـــيم، مل يـــتم اإلقـــرار علـــ  يـــو كـــاف بوضـــع النســـاء ذوات اإلعاقـــة يف صـــربيا، ومركـــز الرصـــ

اإلعاقــة رغــم مــا قامــت بــه مجلوريــة صــربيا مــن أنشــطة يف ســبيل حتســ: حقــو  النســاء. ويشــري 
إىل أن النســاء ذوات اإلعاقــة غائبــات  "النســاء ذوات اإلعاقــة يف صــربيا"التحليــل الــوارد يف تقريــر 

صـــدى ألشــــكال العنـــف والتمييـــز الــــ  يتعرضـــن  ـــا بســــبظ عـــن نربـــر اجملتمــــع وأن القـــانون ال يت
نسـبة إىل  "مرتاجعـات ثـال  خطـوات إىل الـوراء"اختالف وضعلن. وتربل النساء ذوات اإلعاقـة 

ونسـاء، مـن حقـو . وال تتصـدى القـوان: ملـا يتعرضـن لـه مـن اا ما يتمتع هبا سائر املواطن:، ذكـور 
عدا تصـر ات  فيمااءات اجتماعية يف هذا الصدد، متييز متعدد األسس، وال جيري ا اذ أي إجر 

 تتحد  عن تسوية هذه املسألة.

 : األافاا ذوو اإلعاقة1الما    -سابع وعشرون
مـن التقريـر األويل  95و 94تلتزم مجلورية صـربيا جبميـع ا راء املعـر  عنلـا يف الفقـرت:  -259

 (.CRC/C/SRB/1جلملورية صربيا املقدم إىل جلنة حقو  الطفل )
ويف إطـــار عمليـــة تنفيـــذ اســـرتاتي ية تطـــوير ا مايـــة االجتماعيـــة وخطـــة العمـــل الوطنيـــة  -282

املتعلقــــة باألطفــــال، أســــزت وزارة العمــــل والسياســــات االجتماعيــــة، بالتعــــاون مــــع منربمــــة األمــــم 
حتويــل "املتحــدة للطفولــة )اليونيســيف(، أنشــطة علــ  مــدى ثــال  ســنوات هبــدف تنفيــذ مشــروع 

. وتتصـــل جمموعـــة مـــن أنشـــطة املشـــاريع (88)"واء األطفـــال وتطـــوير بـــدائل مســـتدامةمؤسســـات إيـــ
__________ 

 .28/29العدد  اجلريدة الرمسية جلملورية صربيا، (85) 

يف إطــار أنشــطة حتســ: محايــة األطفــال غــري املوجــودين حتــت وصــاية ذويلــم وتكريــف تطبيــق تــدابري محايــة األطفــال  (88) 
مـع منربمـة األمـم املتحـدة للطفولـة اا ، وقعـت وزارة العمـل والسياسـات االجتماعيـة اتفاقـتقييداا  املوجودين يف بيئة أقل

)اليونيســيف( بشــأن تنفيــذ مشــروع "حتويــل مؤسســات إيــواء األطفــال ووضــع بــدائل مســتدامة: مكــان الطفــل داخــل 
تعلـق بتحسـ: محايـة األطفـال غـري ، وهو مشروع ميوله االحتاد األورو . وقد ال هذا املشـروع أربعـة أجـزاء ت"األسرة

املوجــودين حتــت وصــاية ذويلــم: )أ( حتويــل مؤسســات األطفــال؛ ) ( حتســ:  ليــات الرصــد والتنربــيم القــانوين يف 
و)د( تعزيـــز دور النربـــام الطـــا بغيـــة تـــوفري الـــدعم املبكـــر لألســـرة  ؛املؤسســات؛ )ال( وضـــع نربـــام متخصـــص للرعايـــة

 ة املؤسسات. وكلف هذا املشروع زهاء مليوين يورو.هبدف منع إيداع األطفال ذوي اإلعاق
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بتطــوير نربــام الرعايـــة، مــع الرتكيـــز بوجــه خـــاص علــ  تطــوير مـــا يســم  بالرعايـــة املخصصــة الـــ  
عــن اســتعراض أداء العــامل: الطبيــ: يف  فضــالا تشــمل، يف مجلــة شــرائح، األطفــال ذوي اإلعاقــة، 

إيــــداع األطفـــال ذوي اإلعاقـــة مؤسســــات ا مايـــة االجتماعيـــة. وقــــد مستشـــفيات التوليـــد ومنـــع 
 0229اخلطة الشاملة لتحويل مؤسسات الرعاية االجتماعية إليواء األطفـال بـ: عـامي "أعدت 

لتكــون حصــيلة لألنشــطة الــ  اضــطلع هبــا الفريــق املعــين بتحويــل املؤسســات. وتكفــل  "0202و
ــــة وتســــاعد مقــــرري السياســــات يف  طــــيط هــــذه الوثيقــــة  طــــيط أداء نربــــام ا مايــــة اال جتماعي

املنل يـــــة والـــــزمن واإلطـــــار املتعلـــــق  فـــــ  جممـــــوع قـــــدرات املؤسســـــات املعنيـــــة بـــــميواء األطفـــــال 
ســنوات(، وحتسـ: جــودة ا مايــة يف املؤسســات املعنيــة )عــن  5خــالل فــرتة  املائــةيف  52 )بنسـبة

ل جـزء مـن قـدرات تلـ  املؤسسـات إىل طريق تعزيز قدرات اخل اء وحتس: هـروف اإليـواء( وحتويـ
 خــــــدمات تــــــوفَّر داخــــــل اجملتمعــــــات احملليــــــة إلعــــــادة تأهيــــــل األطفــــــال ودعملــــــم. ويف نيســــــان/

مــن جانــظ ا كومــة، حتــت عنــوان "القــرار املتعلــق بشــبكة  أيضــاا ، اعُتمــدت اخلطــة 0202 أبريــل
ــــة  . وينبغــــي التشــــديد علــــ (80)مؤسســــات ا مايــــة االجتماعيــــة إليــــواء املســــتفيدين" هــــذه الناحي

للقـــرار املتخـــذ بتحويـــل قـــدرات املؤسســـات املعنيـــة باألطفـــال، الـــ  ال تـــزال جمانيـــة اا بالـــذات، نربـــر 
ومتاحــة، إىل خــدمات تــوفَّر داخــل اجملتمعــات احملليــة لــدعم األطفــال وإعــادة تــأهيللم، مبــن فــيلم 

 األطفال ذوو اإلعاقة والصعوبات.
مـــع وزارة الصـــحة لألغـــراض التاليـــة: )أ( منـــع إيـــداع وأثنـــاء تنفيـــذ املشـــروع،   التعـــاون  -280

األطفال املعرض: منذ الوالدة خلطر اإلصابة بصعوبات عقلية أو بدنية شديدة، أو الـذين يعـانون 
مـن تلـ  الصـعوبات، مؤسسـات ا مايـة االجتماعيـة فـور والد ـم مباشـرة؛ و) ( تنربـيم أدوات 

شــــأن القمــــع البــــدين )التقييــــد( للمســــتفيدين ترقيفيــــة ملــــوهفي مؤسســــات ا مايــــة االجتماعيــــة ب
 املــودع: مؤسســات ا مايــة االجتماعيــة اخلاصــة باألطفــال والراشــدين مــن ذوي اإلعاقــة، امترــاالا 

صـــياغة مبـــادئ  أيضـــاا لالتفاقيـــات الدوليـــة واملعـــايري املتصـــلة حبمايـــة أولئـــ  املســـتفيدين. وقـــد   
ي اإلعاقـة، كمـا   تنفيـذ أنشـطة  ــدف إىل توجيليـة )إجـراءات( تتعلـق بـدعم أهـايل األطفــال ذو 

 تعزيز دور اخلدمات امليدانية وقدرا ا.

 الممارسة العملية   
اا شــــلد عــــدد األطفــــال ذوي اإلعاقــــة املســــ ل: لــــدى مراكــــز الرعايــــة االجتماعيــــة تزايــــد -280
، فيمــــــا بلــــــ  02 900، بلــــــ  عــــــدد أولئــــــ  األطفــــــال 0220مــــــر الســــــن:. ففــــــي عــــــام  علــــــ 

 .00 205ليبل   0229، مث ارتفع هذا العدد يف عام 0221يف عام  00 500 عددهم
__________ 

ينربم هذا القرار شبكة مؤسسات ا ماية االجتماعية إليواء املستفيدين املنشأة مـن جانـظ ا كومـة والسـلطات  (80) 
املختصـــة يف املقاطعـــة ذات الســـيادة. وقـــد ا ـــذ القـــرار وفقـــاا للتوجلـــات واملبـــادئ اإلصـــالحية املنبرقـــة عـــن نربـــام 

لألنشـــطة األساســـية الـــ  تقـــوم هبـــا مؤسســـات اا ة االجتماعيـــة والصـــكو  الوطنيـــة الرئيســـية، ووضـــع تعريفـــا مايـــ
ملا   إحرازه مـن نتـائ  يف إطـار إصـالن نربـام اا ا ماية االجتماعية إليواء املستفيدين، وحدد قدر ا بالضبط وفق
 .ابري محاية أقل تقييداا ا ماية االجتماعية، واالحتياجات الفعلية وااللتزامات بتطبيق تد
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ويبـــــ: اجلـــــدول التـــــايل عـــــدد األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة املـــــودع: مؤسســـــات ا مايـــــة  -282
 .(81)االجتماعية، مبا يف ذل  التقلبات ال  شلد ا السنوات اخلمس املاضية

 المجموع  08إىل  01من  01لغاية سن الـ  السنة
0228 142 040 382 2 
0220 050 042 491 2 
0221 812 008 599 2 
0229 800 812 194 2 
0202 522 800 112 2 

مترــل يف حتســـ: اا بعــداا أيضــوا ــذ دعــم عمليــة نقـــل الرعايــة مــن املؤسســات إىل األســـرة  -284
ــــة. ويف هــــذا الســــيا ،   يف  مســــتوى معيشــــة األطفــــال املــــودع: مؤسســــات ا مايــــة االجتماعي

، بالتعــاون مــع مركــز محايــة الرضــع واألطفــال والشــبا  يف بلغــراد ومجعيــة سافســكي 0221 عــام
فينــــاتش ملســــاعدة األشــــخاص الــــذين يواجلــــون حتــــديات عقليــــة ومجعيــــة ســــتاري غــــراد ملســــاعدة 

العــــامل الــــذي أنتمــــي إليــــه: البيئــــة "األشـــخاص الــــذين يواجلــــون حتــــديات عقليــــة، تنفيــــذ مشـــروع 
. وكــان هــدف املشــروع يتمرــل يف كفالــة تقــدم "اقــة العقليــة والبدنيــةالطبيعيــة لألطفــال ذوي اإلع

املســــاعدة والــــدعم لألطفــــال ذوي اإلعاقــــة املــــودع: املؤسســــة املعنيــــة. وقــــد جــــاء هــــذا املشــــروع 
لضــرورة تنســيق ا مايــة املــوفرة ألولئــ  األطفــال علــ  يــو يــؤمن مصــلحتلم ومصــلحة اا انعكاســ

تطوع:، الذين يررون عامل أولئ  األطفال بتواصللم الكريـف أسر م الطبيعية. ويساهم إشرا  امل
وشــراكتلم معلــم، يف إجيــاد الشــروط األساســية لعــودة األطفــال إىل بيئــتلم الطبيعيــة. وقــد حربــي 

 تنفيذ املشروع بدعم وزارة العمل والسياسات االجتماعية.
ة لألطفـــال تنربـــيم ملرجـــان العــروض املســـرحي 0202و  خــالل عطلـــة الفصـــح يف عــام  -285

ذوي اإلعاقـــة املـــودع: مؤسســـات ا مايـــة االجتماعيـــة، واألطفـــال غـــري املوجـــودين حتـــت وصـــاية 
 "زهــرة علــ  راحــة يــدي"ذويلــم واألطفــال املنتمــ: إىل اجملتمــع احمللــي. واســتمر امللرجــان املعنــون 

كتور نيكـوال واشـرت  يف تنربيمـه قطـاع رعايـة األسـر وا مايـة االجتماعيـة، ومعلـد الـد  كامالا اا  شلر 
شــومينكوفيتش لألطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، ومنطقــة برتوفــاتش ذات ا كــم الــذايت. وقــد 
هدف امللرجان، إىل جانظ األنشطة ال  رافقته، إىل إدمـاال األشـخاص ذوي اإلعاقـة العقليـة يف 

 اجملتمع األوسع والقضاء عل  األحكام املسبقة ال  تتناو م يف اجملتمع.
علــ  نطــا   شــامالا اا نربــم معلــد مــايل بتشيلتســي إليــواء الراشــدين أول ملرجانــ كــذل ، -288

. ودام امللرجـان ثالثـة أيـام خـالل "نوطـات موسـيقية لل ميـع"مجلورية صربيا بأسرها حتت عنوان 
 شخص. 422وحضره  0202شلر تشرين الراين/نوفم  

__________ 

 املصدر: معلومات مستقاة من شبكة معلومات وزارة العمل والسياسات االجتماعية. (81) 
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 : اإلحصاءات وامع الريانات52الما    -ثام  وعشرون
املكتـــظ اإلحصـــائي جلملوريـــة صـــربيا بيانـــات صـــادرة عـــن املؤسســـات العاملـــة يف نشـــر  -280

ميـــدان ا مايـــة االجتماعيـــة. وتشـــمل تلـــ  املؤسســـات مرافـــق إيـــواء األطفـــال والشـــبا ، وإيـــواء 
الراشدين، وإعادة التأهيل امللين لألشخاص ذوي اإلعاقـة ومراكـز الرعايـة االجتماعيـة. ويـتم مجـع 

 ا  إحصائية جتري بانتربام كل سنت: وتغطي إقليم مجلورية صربيا.البيانات عن طريق أحب
إىل التقــــارير الســــنوية املتعلقــــة بأنشــــطة ا مايــــة االجتماعيــــة الــــ  تضــــطلع هبــــا اا واســــتناد -281

مؤسســـات إيـــواء األطفـــال ذوي اإلعاقـــة، ومؤسســـات إيـــواء األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، ومؤسســـة 
أن عـدد املؤسسـات وعـدد املسـتفيدين مـن خـدما ا، مصـنفة إيواء املسن:، يتم مجع البيانـات بشـ

حســـظ اجلـــنس، والعمـــر، ونـــوع اإلعاقـــة، والوالـــدين، وطريقـــة ســـداد تكـــاليف اإليـــواء، والتعلـــيم، 
 وسوى ذل  من بيانات. 

وتتــيح التقــارير الســنوية املتعلقــة بأنشــطة مؤسســات إعــادة التأهيــل امللــين مجــع البيانــات بشــأن  -289
 ألشخاص ذوي اإلعاقة وتدريبلم يف ور  ا ماية ومؤسسات التدريظ امللين ومرافقه.إعادة تأهيل ا

ــــة للمســــتفيدين مــــن القصــــر وجيــــري ســــنوياا  -202 ــــة االجتماعي ــــات املتعلقــــة با ماي  مجــــع البيان
 إىل إضبارات إحصائية معدة  ذا الغرض.اا املسن: يف مراكز الرعاية، استنادو 

ياسات االجتماعية رصد اإلحصـاءات عـن طريـق حتليـل التقـارير وتتوىل وزارة العمل والس -200
السنوية املتعلقة بأنشطة مؤسسات إيواء املستفيدين ومراكز الرعاية االجتماعيـة، بوصـفلا ا يئـات 
املعنيــة باالســتقبال والوصــاية. ولــدى مجــع البيانــات، ُتســتخدم تعــاريف اإلعاقــة حبســظ األهــداف 

 سومة.االسرتاتي ية والقانونية املر 
لقـــــانون ا مايـــــة االجتماعيـــــة، جيـــــري العمـــــل علـــــ  إعـــــداد قـــــانون فرعـــــي يتعلـــــق  وفقـــــاا و  -200

بســ الت ووثــائق املؤسســات الــ  تــوفر خــدمات ا مايــة االجتماعيــة. وملــا كــان قــانون ا مايــة 
االجتماعيـــة اجلديـــد يكفـــل التعدديـــة يف جمـــال تقـــدم خـــدمات ا مايـــة االجتماعيـــة )مؤسســـات 

ايــــة االجتماعيــــة املمولــــة مــــن امليزانيــــة، والرابطــــات، وأربــــا  العمــــل، والشــــركات، ومنربمــــات ا م
وســــواها(، ســــوف يتضــــمن القــــانون الفرعــــي املــــذكور التزامــــاا بمعــــداد تقــــارير منتربمــــة عــــن عــــدد 
املســــتفيدين مــــن اخلــــدمات، وأ ــــاط اخلــــدمات املقدمــــة، وتطبيــــق معيــــار اجلــــودة، وعــــدد الطعــــون 

فيدين بشــــأن اخلــــدمات املقدمــــة، مبــــا يشــــمل اخلــــدمات اخلاصــــة والشــــكاوى املقدمــــة مــــن املســــت
 باألشخاص ذوي اإلعاقة.

ويف الوقـــت نفســـه، جيـــري يف إطـــار تنربـــيم معلـــد ا مايـــة االجتماعيـــة جلملوريـــة صـــربيا  -202
العمــل بنربــام إبــالغ ابتكــاري جلميــع املؤسســات الــ  تــوفر ا مايــة االجتماعيــة، علــ  يــو يكفــل 

مـــن الفعاليـــة يف مجـــع البيانـــات املتعلقـــة باملســـتفيدين واخلـــدمات املـــوفرة  ـــم،  أكـــ اا قـــدر  مســـتقبالا 
ونطا  وتغطية اخلدمات املقدمة عل  مستوى اجملتمع احمللي، مبـن فـيلم األشـخاص ذوو اإلعاقـة، 

 للمعايري الدولية  ماية حقو  اإلنسان.  وفقاا للمؤشرات ال  ينبغي رصدها اا وذل  طبق
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 : التعاون الدولي51ا   الم -تاسع وعشرون
مــا فتئــت مجلوريــة صــربيا تــدعم، يف إطــار األمــم املتحــدة واملنربمــات الدوليــة األخــرى،  -204

القرارات واملقررات وسائر الصكو  املتعلقـة حبمايـة حقـو  األشـخاص ذوي اإلعاقـة. وكـان بلـدنا 
ـــة العامـــة  يـــة لأللفيـــة لصـــا  املتعلـــق بتنفيـــذ األهـــداف اإل ائ 85/018أحـــد راعـــي قـــراري اجلمعي

املتعلـــق باتفاقيـــة حقـــو   84/054ومـــا بعـــدها، و 0205األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة حبلـــول عـــام 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وال وتوكــول االختيــاري امللحــق هبــا. ويف إطــار جملــس حقــو  اإلنســان، 

قــو  املتعلــق بــدور التعــاون الــدويل يف دعــم اجللــود الوطنيــة إلعمــال ح 08/05رعــ  بلــدنا القــرار 
 األشخاص ذوي اإلعاقة.

وقدم برنام  األمم املتحدة اإل ائي يف مجلورية صربيا الدعم إلعـداد مسـودة اسـرتاتي ية  -205
حتســــ: وضــــع األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة، وعمليــــة مواءمــــة األنربمــــة الوطنيــــة وأحكــــام االتفاقيــــة، 

سات االجتماعيـة، وإعـداد والتصديق عل  االتفاقية، وتعي: خبري قانوين لدى وزارة العمل والسيا
الصـربية، ومسـودة القـوان: الفرعيـة املتعلقـة بتنفيـذ قـانون إعـادة التأهيـل  لغة اإلشارةمسودة قانون 

امللــين لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وتشــغيللم، ومســودة قــانون حربــر التمييــز ضــد األشــخاص ذوي 
ي. وقــدم برنــام  األمــم عــن أنشــطة صــندو  االبتكــار االجتمــاعي واالتفــا  العــامل فضــالا اإلعاقــة، 

الــدعم إلصــالن مؤسســات إعــادة التأهيــل امللــين، بالتعــاون مــع حكومــة  أيضــاا املتحــدة اإل ــائي 
النروي . وقام البن  الدويل، من خالل برنام  توفري اخلدمات احمللية احملسنة، بدعم تعزيز قـدرات 

ت االجتماعية. وقد قدمت رابطات األشخاص ذوي اإلعاقة، بالتعاون مع وزارة العمل والسياسا
الــوزارة نفســلا الــدعم للــرتوي  لقــانون إعــادة التأهيــل امللــين لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وتشــغيللم، 
بالتعــاون مــع رابطــات ارلــي أربــا  العمــل والنقابــات. أمــا االحتــاد األورو ، فقــدم الــدعم لدراســة 

ومشــــاريع رابطــــات جـــدوى تتعلــــق بمصـــالن نربــــام تشــــغيل األشـــخاص ذوي اإلعاقــــة يف صـــربيا، 
األشـخاص ذوي اإلعاقــة ا ادفــة إىل الــرتوي  ألنربمــة مناهضــة التمييــز وإعــداد تقريــر الربــل املتعلــق 
بتنفيــذ االتفاقيـــة. وقـــدمت إدارة التنميـــة الدوليـــة الـــدعم إلعـــداد مســـودة معـــايري خـــدمات ا مايـــة 

وميـــة والـــدعم االجتماعيـــة، مبـــا يف ذلـــ  خدمـــة املســـاعدين الشخصـــي:، ومؤسســـات الرعايـــة الي
املعيشـــي. وقـــدمت الوكالـــة اإل ائيـــة جلملوريـــة أيرلنـــدا الـــدعم للمشـــروع الرائـــد املتمرـــل يف خدمـــة 
املســـاعدة الشخصـــية. أمـــا حكومـــة النمســـا، فقـــدمت الـــدعم لتبـــادل اخلـــ ات يف جمـــال التشـــغيل 

ريع حمليـــة وإعـــادة التأهيـــل امللـــين. وقـــدمت وكالـــة الواليـــات املتحـــدة للتنميـــة الدوليـــة الـــدعم ملشـــا
 دف إىل إزالة ا واجز املعمارية يف عـدة مـدن مـن صـربيا. وأمـا السـويد، فـدعمت عـدة مشـاريع 
اا  ـــدف إىل حتســـ: مســـتوى معيشـــة األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة. ودعـــم اجمللـــس ال يطـــاين مشـــروع
إلشــرا  األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف األنشــطة الرقافيــة. أمــا مؤسســة أوكســفام واملؤسســة الدوليــة 

لتطــوير منربمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف مجلوريــة صــربيا اا منتربمــاا لمعــوق:، فتقــدمان دعمــل
تعمل منربمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( بانتربام اا، وتعزيز قدرات تل  املنربمات. وأخري 

 عل  دعم املشاريع ا ادفة إىل إدماال األطفال والشبا  ذوي اإلعاقة يف مجلورية صربيا. 
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 : التنفيذ والرصد على المستوى الواني 55الما    -ثونثال 
 دد قانون الوزارات اختصـاص وزارة حقـو  اإلنسـان واألقليـات، وإدارة الدولـة وا كـم  -208

الـــذايت احمللـــي، وإدارة حقـــو  اإلنســـان واألقليـــات، جلملـــة أغـــراض منلـــا إعـــداد األنربمـــة املتعلقـــة 
وافـــق األنربمـــة الوطنيـــة وأحكـــام املعاهـــدات الدوليـــة حبقـــو  اإلنســـان واألقليـــات، ورصـــد مـــدى ت

 وسواها من الصكو  الدولية املتعلقة حبقو  اإلنسان واألقليات.
وقــد الــت عمليــة إعــداد التقــارير املنربمــات التاليــة: املنربمــة الوطنيــة لألشـــخاص ذوي  -200

، ورابطــــة اإلعاقــــة )وهــــي رابطــــة شــــاملة ملنربمــــات األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة يف مجلوريــــة صــــربيا(
، ومركـــز توجيـــه اجملتمـــع/املركز اإلقليمـــي لفشـــراف علـــ  "إيـــز كروغـــا"الطـــال  املعـــوق:، ومجعيـــة 

، ومركز تنمية اجملتمع الشـامل، ومركـز "جيفي  أوس افنو"حقو  األشخاص ذوي اإلعاقة، ومركز 
لرابطــات العــيش املســتقل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وشــبكة املنربمــات املعنيــة باإلعاقــة وائــتالف ا

 املنضوية يف املنربمة الدولية لفعاقة العقلية يف صربيا.
اعُتمـــد مبــدأ يــنص علــ  جـــواز ، وعقــظ املشــاورات الــ  جـــرت يف اجتمــاع الفرقــة العاملــة -201

مشـــاركة الرابطـــات بصـــورة مباشـــرة يف إعـــداد التقـــارير، وتقـــدم إضـــافات واملســـامهة يف أنشـــطة الفرقـــة 
العمــل مــن  بصــورة غــري مباشــرة مــن خــالل طــرن تعليقــات علــ  نســخة عــن املشــاركة فضــالا العاملــة، 

 . يف املائة 05التقرير بنسبة فاقت  التقرير ومسودته. وقد سامهت النساء يف الفرقة العاملة يف إعداد
وقــد ُنشــرت مســودة التقريــر علــ  املوقــع اإللكــرتوين ملديريــة حقــو  اإلنســان واألقليــات،  -209
ملتعلقة باالتصال باملديرية، وال  ميكن بواسـطتلا للرابطـات امللتمـة إرسـال يف ذل  املعلومات ا مبا

 تعليقا ا ومالحربا ا.
    


