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  املنهجية  -أوالً  
 التقرير املتعلق جبمهورية صـربيا     ،يف مكتب حقوق اإلنسان وحقوق األقليات      ،عدأُ  -١

يتمشى مـع املبـادئ التوجيهيـة     امن أجل اجلولة الثانية من االستعراض الدوري الشامل مب     
 /متـوز  ١٩ املؤرخ   ١٧/١١٩يف مقرر جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان        املنصوص عليها   

جريت مشاورات مع منظمات اجملتمع املـدين       أُقد  و). A/HRC/DEC/17/119 (٢٠١١ يوليه
. لتقريـر لالصيغة النهائية   إعداد  والسلطات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان على السواء بغية         

 أثناء انعقاد املؤمتر اخلتامي الذي حضرته       ٢٠١٢أكتوبر  /لتشرين األو  ٢٦وُعرض التقرير يف    
  .مجيع األطراف املهتمة من احلكومة واجملتمع املدين

تطور اإلطار املعياري واملؤسسي لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان منـذ             -ثانياً  
  اجلولة األوىل لالستعراض الدوري الشامل

 /أيـار  ٦يف مجهورية صـربيا يف      ئاسية  برملانية وإقليمية وحملية ور   ُنظمت انتخابات     -٢
 وزيراً، من بينهم    ١٩، وهي تضم    ٢٠١٢يوليه  /متوز ٢٧لت احلكومة يف    كِّ وشُ .٢٠١٢ مايو

  .مخس وزيرات
 )١( املتمتع باحلكم الـذايت    إلقليم فويفودينا األساسي  النظام  مد  ، اعتُ ٢٠٠٩ويف عام     -٣

ويفودينـا املتمتـع    إقليم ف األساسي  م   وحيدد النظا  .يف اإلقليم بوصفه الصك القانوين األعلى     
درج فيها العمل   نطقة  ومميكن فصله عنها      ال باحلكم الذايت على أنه جزء من مجهورية صربيا       

  .ز التعددية الثقافية والتعددية الطائفية وغري ذلك من املبادئ والقيم األوروبيةيتعزعلى 

  اإلطار املعياري واالستراتيجي   -ألف  
ربيا يف املاضي على عدد من املعاهدات املتعددة األطراف الـيت           ت مجهورية ص  صّدق  -٤

تتصل حبقوق اإلنسان، وهي االتفاقية املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكـول            
، )٣(، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري        )٢(امللحق هبا  االختياري

، وامليثـاق االجتمـاعي األورويب   )٤( حلماية األمومة  ١٨٣قم  واتفاقية منظمة العمل الدولية ر    
، واتفاقية جملس   )٦(إجراءات مكافحة االجتار بالبشر   املتعلقة ب ، واتفاقية جملس أوروبا     )٥(املنقح

، واتفاقية جملـس    )٧(ماية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي      املتعلقة حب أوروبا  
، )٩(، واتفاقية اجلـرائم اإللكترونيـة     )٨(قيمة التراث الثقايف للمجتمع   املتعلقة ب أوروبا اإلطارية   

، واالتفاقية األوروبية املتعلقة بعدم تقادم اجلـرائم        )١٠(واتفاقية محاية التراث الثقايف غري املادي     
يتعلق  ما، واتفاقية محاية حقوق اإلنسان وكرامته في      )١١(املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب    
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، واتفاقية )١٢(االتفاقية املتعلقة حبقوق اإلنسان والطب اإلحيائي: ت البيولوجية والطبيةبالتطبيقا
  .)١٣(خفض حاالت انعدام اجلنسية

وهو قانون ينص علـى     . )١٤( قانون حظر التمييز   ٢٠٠٩مارس  /آذار ٢٦واعتمد يف     -٥
وُينشئ منـصب  ، حلماية من التمييز  اعام للتمييز وأشكاله وحاالته فضالً عن أساليب        الظر  احل

يتمتع باالستقاللية عند املفوض املعين حبماية املساواة بوصفه سلطة حكومية مستقلة، فاملفوض 
  .مهامه املنصوص عليها يف القانونأداء 
، وقـانون   )١٥(قانون اإلسكان االجتمـاعي   : واعُتمدت أيضاً القوانني التالية وهي      -٦

  املنظمـات والرابطـات النازيـة اجلديـدة        وقانون حظر مظاهر  ،  )١٦(املساواة بني اجلنسني  
، والقانون املتعلق   )١٧(الفاشية  أو النازية اجلديدة والعالمات  الفاشية وحظر استخدام الرموز      أو

، وقانون إعـادة التأهيـل املهـين لـذوي اإلعاقـة            )١٨(القوميةباجملالس الوطنية لألقليات    
، وقـانون اخلدمـة     )٢١( الـسياسية  ، وقانون األحزاب  )٢٠(، وقانون الثقافة  )١٩(واستخدامهم

التحّرش ، وقانون منع   )٢٤(، وقانون العمالة والتأمني ضد البطالة     )٢٣(، وقانون التطوع  )٢٢(املدنية
، )٢٧(املدرسـي ، وقانون التعلـيم قبـل       )٢٦(، وقانون مؤسسات التعليم والتربية    )٢٥(يف العمل 

 وقـانون قـوائم النـاخبني       ،)٢٩(وقانون اجلمعيات ،  )٢٨(وقانون مستوى التالميذ والطالب   
، وقانون  )٣٢(، وقانون احلماية االجتماعية   )٣١(، وقانون استرداد امللكية والتعويض    )٣٠(املوحدة

  .)٣٣(امليسَّر بالطب األحيائيعالج العقم عن طريق إجراءات اإلجناب 
وطنية مدت االستراتيجيات التالية يف مجهورية صربيا وهي االستراتيجية ال        ويف املاضي اعتُ    -٧

، واستراتيجية الـسالمة والـصحة يف   )٢٠٠٩(لتحسني وضع املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني        
يف مجهوريـة   ، واستراتيجية مكافحة املخـدرات      )٢٠٠٩ (٢٠١٢-٢٠٠٩العمل للفترة   مكان  
، وخطـة العمـل     )٢٠٠٩(، واستراتيجية إدارة اهلجرة     )٢٠٠٩ (٢٠١٣-٢٠٠٩للفترة  صربيا  

يف  بشأن املرأة والسالم واألمـن       ١٣٢٥رار جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان       الوطنية لتنفيذ ق  
، واالسـتراتيجية املتعلقـة حبمايـة البيانـات        )٢٠١٠ (٢٠١٥-٢٠١٠للفترة  مجهورية صربيا   

، )٢٠١٠(يف مجهوريـة صـربيا      ، واستراتيجية حتسني وضع الغجر الروما       )٢٠١٠(الشخصية  
، وخطـة العمـل     )٢٠١٠( يف مجهورية صربيا  ة القانونية اجملانية    واستراتيجية نظام توفري املساعد   

، وخطة العمل لتنفيذ استراتيجية     )٢٠١٠ (٢٠١١-٢٠٠٩الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر للفترة      
الكفـاف  حتقيق  ، واستراتيجية   )٢٠١٠ (٢٠١٢-٢٠١٠وقاية ومحاية األطفال من العنف للفترة       

 واالستراتيجية املتعلقة خبفض االكتظـاظ يف       ،)٢٠١٠(يا  والعودة إىل كوسوفو وميتوخ   املستدام  
، واستراتيجية محاية البيانات    )٢٠١٠ (٢٠١٥-٢٠١٠مؤسسات تنفيذ العقوبات اجلنائية للفترة      

 ٢٠١٦حـىت عـام      يف مجهورية صربيا     ، واستراتيجية تطوير نظام اإلعالم    )٢٠١٠(الشخصية  
، واالسـتراتيجية   )٢٠١١ (٢٠٢٠-٢٠١١ ، واالستراتيجية الوطنية للعمالـة للفتـرة      )٢٠١١(

، واالسـتراتيجية   )٢٠١١ (٢٠١٤-٢٠١١الوطنية حلل مسألة الالجئني واملشردين داخلياً للفترة        
العالقة مع العشري احلميم وخطة     إطار  األسرة ويف   إطار  الوطنية ملنع ومكافحة العنف ضد املرأة يف        
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علقـة باإلسـكان    يجية الوطنيـة املت   ، واالسترات )٢٠١١ (٢٠١٥-٢٠١٠ العمل لتنفيذها للفترة  
  ).٢٠١١(االجتماعي 

  اإلطار املؤسسي  -باء  

  جلان اجلمعية الوطنية    
توجد لدى اجلمعية الوطنية جلنة حلقوق اإلنسان وحقوق األقليات واملساواة بـني              -٨

  . وجلنة معنية حبقوق الطفل،اجلنسني

  األقلياتحقوق مكتب حقوق اإلنسان و    
غلقت وزارة حقـوق    ، أُ ٢٠١٢ابات الربملانية اليت جرت يف عام       يف أعقاب االنتخ    -٩

نشئ مكتب حقـوق    اإلدارة العامة واحلكم الذايت احمللي، وأُ     هي  األقليات و حقوق  اإلنسان و 
ويضطلع املكتب بأنشطة مهنية لصاحل احلكومة والوزارات ذات        . األقلياتحقوق  اإلنسان و 

  . قليات وتعزيزهااألحقوق حبماية حقوق اإلنسان وتتعلق الصلة 

  املفوض املعين حبماية املساواة     
. ٢٠١٠مـايو  /أيـار  ٥انتخبت اجلمعية الوطنية مفوضاً معنياً حبماية املـساواة يف            -١٠

 املساواة  محايةإىل  منع مجيع أشكال التمييز وأمناطه وحاالته و      املفوض إىل   هذا  وهتدف أعمال   
 ورصد تنفيذ أنظمة مكافحة ، العالقات االجتماعيةبني مجيع اهليئات القانونية يف مجيع جماالت

  .وحتسني حتقيق ومحاية املساواةالتمييز 

  أمني املظامل    
املـستقلة  جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية      ، منحت   ٢٠١٠مارس  /آذاريف    -١١

 أنـه    مؤكـدةً  ،أمني املظـامل    ملكتب "ألف"لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان اعتماداً من الفئة        
  .مؤسسة مستقلة منشأة وفقاً ملبادئ باريس

وعمالً بالقانون املتعلق بتعديالت قانون التصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري           -١٢
ملنـع  ، ُعّين أمني املظامل لالضطالع بأنشطة اآلليـة الوطنيـة           )٣٤(التفاقية مناهضة التعذيب  

أمنـاء املظـامل    مـع  يتعاون، أن    لدى اضطالعه هبذه األنشطة    ،أمني املظامل على  و. التعذيب
إىل حتـسني ومحايـة     نظمها األساسية   واجلمعيات اليت هتدف    املتمتعة باحلكم الذايت    ألقاليم  ل

  .حقوق اإلنسان عمالً بالقانون
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  ماية البيانات الشخصيةحبعامة والمهية األ املفوض املعين باملعلومات ذات    
 /كانون الثاين  ١ل حيز النفاذ يف      الذي دخ  )٣٥(ينص قانون محاية البيانات الشخصية      -١٣

 باألنشطة اليت تتعلـق     ‘مفوض املعلومات ذات األمهية العامة    ‘ على أن يضطلع     ٢٠٠٩يناير  
  .حبماية البيانات الشخصية

  وكالة مكافحة الفساد    
وفقاً لالستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، اعُتمد القانون املتعلق بوكالة مكافحـة             -١٤

 /كانون الثـاين   ١ ودخل حيز النفاذ بالكامل يف       ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول   يف )٣٦(الفساد
  .٢٠١٠يناير 

  إقليم فويفودينا املتمتع باحلكم الذايتمؤسسات تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف     
، أُنشئت داخل حكومـة     ٢٠١٢يف أعقاب االنتخابات اإلقليمية اليت جرت يف عام           -١٥

 وأمانـة   واإلدارة واجلماعات القوميـة،   أمانة إقليمية للتعليم    م الذايت   املتمتعة باحلك فويفودينا  
، وقد تولت األمانتان االختـصاصات الـيت        والعمالة واملساواة بني اجلنسني    إقليمية لالقتصاد 

 فويفودينا جلنـة معنيـة      مجعية إقليم وتضم  .  ذات الصلة  كانت تضطلع هبا األمانات السابقة    
  .باملساواة بني اجلنسني

  السلطات احمللية املعنية باملساواة بني اجلنسني    
.  سلطة حملية معنية باملساواة بني اجلنـسني       ١٠٠تعمل يف مجهورية صربيا أكثر من         -١٦

 معنية باملساواة بني اجلنسني فضالً عن الذايت احمللي هيئةوتوجد يف إطار بعض وحدات احلكم   
  . وقت واحدن يفا يعمال باملساواة بني اجلنسني، ومهشخص مكلف

تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها منذ اجلولة األوىل لالستعراض الدوري           -ثالثاً  
  الشامل

  اإلصالح القضائي  -ألف  
إجيـاد  إىل وهو يهـدف   ،٢٠٠٩بدأ اإلصالح القضائي يف مجهورية صربيا يف عام      -١٧

لمـواطنني  لية  ماتوفري احل سلطة قضائية مستقلة وشفافة وفعالة وقابلة للمساءلة وقادرة على          
  . بدون متييز، وإىل تسريع إمكانية الوصول إىل العدالة وتيسريها

اعُتمدت قوانني جديدة تندرج يف نطاق االسـتراتيجية الوطنيـة لإلصـالح            قد  و  -١٨
، وقـانون تنظـيم     )٣٧(قانون القـضاة  : والقوانني املعتمدة حىت اآلن هي كالتايل     . القضائي
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، وقانون جملس الدولة )٤٠(، وقانون النيابة العامة)٣٩( األعلىضائياجمللس الق، وقانون )٣٨(احملاكم
  .)٤٢(، وقانون احملكمة الدستورية)٤١(للنيابة العامة

يتمشى مع اإلصالح القـضائي، وهـي        اشبكة جديدة من احملاكم مب    إنشاء  وجيري    -١٩
حملكمـة  وتشمل حماكم االختصاص العام ا    . تشمل احملاكم العامة وحماكم االختصاص اخلاص     

حماكم االختـصاص    ماأ. وحماكم االستئناف وحمكمة النقض العليا    العالية  األساسية واحملكمة   
اخلاص فهي احملاكم التجارية وحمكمة االستئناف التجارية وحماكم الصلح وحمـاكم الـصلح             

  .العليا واحملكمة اإلدارية
لى ممارسة احلق يف    عُينتظر أن تؤثر     عدة قوانني    ٢٠١١خالل عام   وقد ُسّنت أيضاً      -٢٠

، وقـانون   )٤٤(، وقانون اإلجراءات املدنية   )٤٣( قانون اإلجراءات اجلنائية   :حماكمة عادلة، وهي  
وجيـري  . )٤٧(اب العدل ّت وقانون كُ  )٤٦(وصدر أيضاً قانون الدفاع   . )٤٥(إنفاذ القوانني واألمن  

  . تعديل القوانني بصورة دورية لرصد تنفيذها يف اجملاالت ذات الصلة
 الذي سـيدخل حيـز     ،قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد   األشياء املستجدة يف    وأهم    -٢١

 ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين  ١٥ وإن كان ُيطّبق منذ      ٢٠١٣يناير  /كانون الثاين  ١٥النفاذ يف   
إثبات احلقيقـة   هي تغيري دور احملكمة يف      يف الدعاوى املتعلقة جبرائم احلرب واجلرمية املنظمة        

تتوىل احملكمة تقدمي األدلـة      ما يتوىل املدعي العام مجع األدلة في      ريذا التغي ووفقاً هل ،  وتأكيدها
أهـم   مـا وأ. األطراف وسيكون للمحكمة حق التدخل وفقاً لذلك      من  التماس  تقدمي  لدى  

يكمن اهلـدف   مابتسريع اإلجراءات، فياملدنية فتتعلق  قانون اإلجراءات   األشياء املستجدة يف    
نفاذ اليت تستمر ملدة    اإليد املتعلق بإنفاذ القوانني واألمن يف تقليص إجراءات         من القانون اجلد  

  .مربر هلا  الطويلة

  القوميةاألقليات   -باء  
القوميـة وذلـك    يف جمال محاية األقليات     املوضوع   التشريع   ٢٠٠٩كمل يف عام    أُ  -٢٢

 األقليـات   اتقانون انتخاب هذا ال وينظّم  . )٤٨(القوميةباعتماد قانون اجملالس الوطنية لألقليات      
 واالسـتخدام الرمسـي للغـة       والثقافة واإلعالم واالختصاصات يف جماالت التعليم     القومية،  

 ، الـذايت  وسلطات األقاليم املتمتعة باحلكم   الدولة،   والعالقة مع سلطات     ،وألحرف كتابتها 
 وغري ذلـك مـن      ، ومتويل أنشطة اجملالس الوطنية    ،والوحدات احمللية املتمتعة باحلكم الذايت    

  .باحلكم الذايت لألقلياتاملتصلة املسائل اهلامة 
إجراءات وأساليب انتخاب اجملالس الوطنية لألقليـات       دقيق  وُينظم القانون بشكل      -٢٣

عـن طريـق اجلمعيـة        أو وميكن إجراء انتخابات اجملالس الوطنية بصورة مباشرة      . القومية
األسلوبني هذين  األسلوب الذي تشاء اتباعه من      ا  القومية بأنفسه االنتخابية، وتقرر األقليات    

وُتنظم انتخابـات   . القوميةعن طريق عملية التسجيل يف القوائم االنتخابية اخلاصة لألقليات          
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خيـار  يوجد   كل أربع سنوات، وال      ،يف وقت واحد  القومية  اجملالس الوطنية جلميع األقليات     
  .تنظيم االنتخابات قبل موعدها

أعـضاء  ، انتخب   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٦باالنتخابات اليت جرت يف     يتعلق   ماوفي  -٢٤
ويضطلع اجمللس التنفيذي الحتاد الطوائف اليهودية الصربية       .  أقلية قومية  ١٩    ل اجملالس الوطنية 

  .مبهمة اجمللس الوطين على أساس القانون

  إلغاء اخلدمة العسكرية  -جيم  
قرار إلغاء اخلدمـة     ٢٠١٠ديسمرب  /ل كانون األو  ١٥اجلمعية الوطنية يف    اعتمدت    -٢٥

، ومنذ ذلـك    ٢٠١١يناير  /كانون الثاين  ١دخل حيز النفاذ يف      الذي   )٤٩(العسكرية اإللزامية 
ووفقـاً  . تأدية اخلدمة العسكرية يف مجهورية صربيا باالستناد إىل مبدأ التطوع         جيري  الوقت  

، أُلغيـت اخلدمـة     )٥٠(لسالحلالئحة املتعلقة بطريقة وإجراءات اخلدمة العسكرية الطوعية با       
 خيص األشخاص الذين   فيماوذلك  املدنية بوصفها بديالً للخدمة العسكرية اإللزامية بالسالح        

  .يرغبون يف أداء اخلدمة العسكرية املشار إليه أعاله بسبب االستنكاف الضمريي ال

ض تطبيق التوصيات املقبولة املقدمة يف إطار اجلولـة األوىل لالسـتعرا            -رابعاً  
  الدوري الشامل

  )١التوصية (التصديق على املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان     
وقّعت مجهورية صربيا على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين              -٢٦

تصدق بعد علـى االتفاقيـة        مل ولكنها. ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١وأفراد أسرهم يف    
ُيحمل البلد التزامات مالية مفرطة سيتعذر عليه الوفاء هبا بـالنظر إىل        سنفيذها  بالنظر إىل أن ت   

  .الناتج احمللي اإلمجايل احلايل ونصيب الفرد من الدخل القومي

  )٢التوصية (املعيشة يف مؤسسات الصحة العقلية أوضاع حظر التمييز وحتسني     
 فضالً عن   وأشكال التمييز وحاالته   التمييز العام ُينظّم مسائل   إن قانون حظر التمييز       -٢٧

ووفقاً للقانون، فإن أشكال التمييز     . أساليب احلماية القانونية يف حاالت انتهاك حظر التمييز       
هي التمييز املباشر وغري املباشر، وانتهاك مبدأ املساواة يف احلقوق والواجبات والـدعوة إىل              

 املعاملـة و ، واإلزعاج ،الكراهيةيث  وحد ،ممارسة التمييز وتشكيل مجعيات لغرض    ،  املساءلة
  .حمددة  فضالً عن حاالت متييز،للتمييزالشديدة وحيدد القانون أيضاً األشكال . املهينة
 اإلجـراءات الـيت     بصورة عاجلة ُتباشر  و. وينظم القانون احلماية القضائية من التمييز       -٢٨

بعبء اإلثبات على أنـه إذا      املتعلقة  وتنص القاعدة اخلاصة    . ُتسَتهل على أساس دعوى قضائية    



A/HRC/WG.6/15/SRB/1 

GE.12-17989 8 

علـى عـدم    األدلة  عى عليه لفعل التمييز، فإن عبء تقدمي        أثبت املدعي احتمال ارتكاب املدَّ    
  . ى عليهمبدأ املساواة يف احلقوق والواجبات يقع على عاتق املدَع  أوبدأ املساواةملانتهاك حدوث 

د املرضـى املوجـودين يف      ووفقاً الستراتيجية تطوير محاية الصحة العقلية، فإن عد         -٢٩
مدة إقامتهم يف هذه    معه  مستشفى الطب النفسي اخلاص قد اخنفض بدرجة كبرية واخنفضت          

وأُعد مشروع قانون يتعلق بالرعاية الصحية لألشخاص املصابني بأمراض عقلية،          . املؤسسات
ت محاية الصحة العقلية وتنفيذ أحكامها واألسـاليب واإلجـراءا        مسألة  تنظيم  وهو يتضمن   

 وإقامة األشخاص املصابني بأمراض عقلية يف مؤسسات        التنظيم والعالج وأوضاع   ،املتعلقة هبا 
  . الرعاية الصحيةالرعاية الصحية الثابتة وغريها من مؤسسات

 والتدريب والتوعية يف جمال حقـوق اإلنـسان         ،التشريع الوطين املتعلق حبقوق اإلنسان        
  )٣التوصية (

ويتنـاول  . إطاراً قانونياً ومؤسسياً حلماية حقوق اإلنسان     وضعت مجهورية صربيا      -٣٠
سـّنت   حقوق اإلنسان وحقوق األقليات، وقـد   )٥١(اجلزء الثاين من دستور مجهورية صربيا     

 ،حقوق اإلنـسان  معينة من   مجهورية صربيا عدداً من القوانني واألنظمة اليت حتكم جوانب          
  .حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزهاعدد من االستراتيجيات املتصلة إصدار فضالً عن 

مـواد  حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية عن طريق مواد إلزاميـة و          تعليم  وأدرج    -٣١
 مادة التربية املدنية اليت تدرس يف       هي أحد العناصر األساسية ملقرر    وحقوق اإلنسان   . اختيارية

قدم وُت) خيار التعليم الديين  ل مع   بالتباد(املدارس االبتدائية والثانوية كأحد اخليارين اإللزاميني       
  . يف األسبوعةواحدحصة يف 
اإلنسان يف وكاالت اجلمهورية والوكاالت احلكومية   التثقيف يف جمال حقوق     وُيقدَّم    -٣٢

وتـضطلع  .  الصلة والسلطات احلكومية املستقلة املعنية حبماية حقوق اإلنسان        اإلقليمية ذات 
وتقـوم  . وأنشطة مـشاريعها  العادية  إطار أنشطتها   هذه الوكاالت والسلطات بالتدريب يف      
  .حقوق اإلنسانوبتقدمي تدريب يف جمال منظمات اجملتمع املدين ذات الصلة أيضاً 

بـشأن القـانون    متخصـصة   وتنظم كلية العلوم السياسية جبامعة بلغراد دراسات          -٣٣
ظفني العـاملني   من أجل املو  مصمَّمة  تخصصة  املدراسات  وهذه ال . اإلنساين وحقوق اإلنسان  

 يف السلطات احلكومية واجلهاز القضائي فضالً عن الـصحفيني واألشـخاص العـاملني يف             
  .منظمات القطاع املدين واملنظمات الدولية

ماية البيانات الشخـصية وأمـني      حبعامة و المهية  األ املفوض املعين باملعلومات ذات    وظيفة    
  )٤التوصية (املظامل 
، ٢٠١٠ينـاير   / كانون الثاين  ١اعتباراً من    )٥٢(ن سرية البيانات  تنفيذ قانو نظراً إىل     -٣٤

ض يف  املفوَّهذا  اليت تقيد حق     )٥٣( من قانون محاية البيانات الشخصية     ٤٥ألغيت أحكام املادة    
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والوصول إىل  الوصول إىل عمليات مجع البيانات واالطالع على البيانات والوثائق املتعلقة هبا            
بيد أن سلطات املفوض اليت     . كلفني مبعاجلة البيانات الشخصية   املأماكن وأجهزة األشخاص    

إثبات من أجل واالطالع على حمتواها   ملعلومات  واسطة من وسائط ا   كل  الوصول إىل   تتيح له   
الوقائع واختاذ القرار السليم وفقاً للقانون املتعلق ُحبرية احلصول على املعلومات ذات األمهيـة              

أحكام قانون سرية البيانات حبيـث أن املفـوض         فعل  جزئياً ب هي سلطات مقيدة     )٥٤(العامة
مطالب بتقدمي شهادة تتعلق بالفحص األمين لبعض املعلومات املصنفة على أهنا بالغة الـسرية              

وتتوىل وكالة املعلومات . عن مكتب األمن القومي ومحاية البيانات السريةتصدر وهي شهادة 
وبناًء على طلب مكتـب     . ي يسبق إصدار الشهادة   األمنية عملية الفحص األمين اخلاص الذ     

املفوض ووفقاً لقرار مكتب األمن القومي ومحاية البيانات، حيق للمفوض احلـصول علـى              
 وميكن منحه شهادة للحصول على هذا النوع       "سرية للغاية "البيانات السرية اليت توصف بأهنا      

  .٢٠١٥فرباير / شباط٢٠صاحلة حىت تكون من البيانات 
تتمكن بعد    مل  فإهنا ٢٠٠٤يف عام   على الرغم من أن مؤسسة املفوض قد أُنشئت         و  -٣٥

عمـل  املستمرة يف حجـم     زيادة  ال وقد أدت .  وسليم ملسألة حيز العمل    من إجياد حل هنائي   
توظيف العدد املطلـوب مـن      القدرة على   املفوض وتكليفه باختصاصات جديدة مع عدم       

  . أخري يف حل بعض القضاياحاالت تحدوث املوظفني بشكل مباشر إىل 
فتقر إىل ت ا ألهنُتستخدم  الولكنهاألمني املظامل كحيز مكتيب دائم، أماكن  توُخصص  -٣٦

أماكن ، فإن أمني املظامل يشغل      األماكن وإىل حني تشغيل هذه   . صحي واإلصالح الصرف ال 
ومن الضروري  . ةمؤقتة تفي باملتطلبات الدنيا الستقبال املواطنني ولعمل املوظفني يف املؤسس         

  .العملوحجم عدد الشكاوى من أجل مواكبة الزيادة املستمرة يف زيادة عدد املوظفني 
، فقد أشري إىل ضرورة     أمني املظامل  مخس سنوات يف عمل   البالغة  واستناداً إىل اخلربة      -٣٧

من أجل تنظيم اسـم     مطلوبة  وهذه التعديالت   . اإلطار القانوين القائم  على  إدخال تعديالت   
اختـاذ  وإجراءات الرقابة،   أمني املظامل وشارته، واحلاالت اليت يعلق فيها أمني املظامل          منصب  

الـسلطات وإعـداد   جانـب   من  والنظر يف الشكاوى،ملدعيمن أجل اتدابري محاية خاصة   
  .عدم األداء املنصوص عليه يف القانونجزاءات يف حالة  فضالً عن فرض ،التقارير ذات الصلة

 وتقدمي التقرير املتعلق بتنفيذ     ، وإنشاء آلية وقائية وطنية    ،رات هيئات املعاهدات  تنفيذ قرا     
  )٥ التوصية(االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 

وهـي جملـس     -قبلت مجهورية صربيا اختصاص هيئات معاهدات األمم املتحدة           -٣٨
 واللجنة املعنية   ، وجلنة مناهضة التعذيب   ،نصريالع وجلنة القضاء على التمييز      ،حقوق اإلنسان 

 واللجنة املعنية ، واللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،بالقضاء على التمييز ضد املرأة   
 يف إطار  األفراد   اليت يقدمها النظر يف الشكاوى    للسماح ب وذلك   - حباالت االختفاء القسري  



A/HRC/WG.6/15/SRB/1 

GE.12-17989 10 

 املعاهـدات   املكفولـة يف  اك احلقوق األساسية    الذين يدعون أهنم ضحايا النته    هتا  اختصاصا
  .الدولية حلقوق اإلنسان

وجد يف مجهورية صربيا آلية خاصة لتنفيذ قرارات هيئات معاهـدات األمـم             توال    -٣٩
حىت اآلن تنفـذ    الدولة  وكانت خمتلف سلطات    . املتحدة بشأن شكاوى األفراد ضد الدولة     

 املنفذ يف   ،٢٠٠٧ج املفوضية األوروبية لعام     ويف إطار برنام  . القرارات ضمن اختصاصها  هذه  
عد مشروع منوذج لتنفيذ قرارات هيئات معاهـدات        ظل صك املساعدة السابقة لالنضمام، أُ     

األمم املتحدة املتعلقة بشكاوى األفراد ضد مجهورية صربيا النتـهاك املعاهـدات الدوليـة              
 .األساسية حلقوق اإلنسان

 علـى   ٢٠١١ديـسمرب   /يف كانون األول  ظامل اإلقليمي   ووقّع أمني املظامل وأمني امل      -٤٠
ويف الشهر نفسه، وّجه أمني املظامل . اآللية الوقائية الوطنيةجمال أداء واجبات مذكرة تعاون يف 

نداًء عاماً الختيار اجلمعيات اليت سيتعاون معها يف أداء مهام اآللية الوقائية الوطنية، وأبرم بعد           
  .اجلمعيات التسع اليت كانت تستويف الشروط الضروريةة كافذلك اتفاقات تعاون مع 

 ٢٤املعقودة يومي   القضاء على التمييز العنصري،     ويف الدورة الثامنة والسبعني للجنة        -٤١
، قدمت مجهورية صربيا تقريرها األويل املتعلق بتنفيـذ االتفاقيـة           ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٥و

  .نصريالدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز الع

  )٦التوصية (تعزيز دور املرأة يف عملية صنع القرار على املستويات العليا     
وضعت مجهورية صربيا إطاراً معيارياً واستراتيجياً لتعزيز وضع املرأة باعتماد قانون             -٤٢

 واالستراتيجية الوطنية لتحسني وضع املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني          ،املساواة بني اجلنسني  
 فضالً عن خطة عمل وطنية لتنفيذ       ،٢٠١٥-٢٠١٠تنفيذها للفترة   املتعقلة ب عمل  الطة  مع خ 

املرأة والسالم واألمن يف مجهوريـة  املتعلق ب ١٣٢٥ األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  قرار جملس 
  .٢٠١٥-٢٠١٠صربيا للفترة 

الوصـول  انية  يف إمك التمثيل و املساواة يف   وينظم القانون املبدأ العام لتكافؤ الفرص و        -٤٣
وبناًء على ذلك، فـإن القـانون       . العمل السياسي إىل هيئات السلطات التنفيذية وإمكانيات      

الذي ينص علـى أن     ،  )٥٥(املتعلق بإدخال التعديالت واإلضافات على قانون انتخاب النواب       
لكـل ثالثـة    االنتخابية مرشح واحد على األقل من اجلنس األقل متثيالً          على القائمة   يوضع  

اجملموعة األوىل من ثالثة    (يف القائمة   به  أمساؤهم   ةالقائمة بالترتيب الوارد  هذه  شحني على   مر
وقد جرى الـنص    ).  القائمة أماكن واجملموعة الثانية من ثالثة أماكن وما إىل ذلك حىت هناية          

يف القانون املتعلق بإدخال التعديالت واإلضافات على قانون االنتخابات         نفسه  احلل  على هذا   
اليت أُجريـت   بقت هذه احللول للمرة األوىل يف االنتخابات الوطنية واحمللية          وقد طُ . )٥٦(حملليةا
  .٢٠١٢مايو / أيار٦ يف
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باعتماد خطة عمـل كـل أربـع    ملزمة ومبقتضى القانون، فإن األحزاب السياسية       -٤٤
أجهـزة  املساواة يف متثيل املـرأة والرجـل يف         وتعزيز  سنوات تتضمن تدابري حمددة لتشجيع      

يف اجملالس احمللية، وهي ملزمة       أو كنواب يف الربملان  النتخاهبم  املرشحني  تقدمي  ويف  األحزاب  
  .بتحميل اخلطة على مواقعها الشبكية الرمسية

وتتضمن االستراتيجية الوطنية اجملاالت اليت تـؤثر يف مـشاركة املـرأة يف رسـم                 -٤٥
 ، والعنـف ضـد املـرأة      ، والصحة ،عليم والت ، االقتصاد تالسياسات وصنع القرار يف جماال    

  . والرأي العام،والقضايا اليت تتعلق بوسائط اإلعالم
بتنفيـذ قـانون     ‘األمانة اإلقليمية لالقتصاد والعمالة واملساواة بني اجلنسني      ‘وتتقيد    -٤٦

ة األمانة باألنشط وبقيام هذه   . )٥٧(املساواة بني اجلنسني والقرار املتعلق باملساواة بني اجلنسني       
على زيادة   ، فإهنا ُتشّجع  املتعلقة بإذكاء الوعي والتثقيف مبفهوم املساواة بني اجلنسني وتعزيزه        

  . صنع القرارمشاركة املرأة يف عمليات

 هجمـات بـدوافع     األشخاص الذين يرتكبون  مكافحة مجاعات النازيني اجلدد ومعاقبة          
  )٧التوصية (عنصرية 

جيوز أن هتـدف     ال  السياسية وقانون اجلمعيات، فإنه    وفقاً للقانون املتعلق باألحزاب     -٤٧
إىل  باستخدام العنف أو  نظام الدستوري   الاإلطاحة ب  إىل   ، أي اجلمعية  ،سياسيالزب  احلأنشطة  

 ،حقوق األقليات املكفولة    أو انتهاك سالمة أراضي مجهورية صربيا، وانتهاك حقوق اإلنسان       
 قومي  أو راهية والتعصب على أساس عنصري    احلض والتشجيع على عدم املساواة والك     إىل   أو
  .انتماء آخر  أوخلفية أخرىعلى أساس   أوديين أو
الفاشـية وحظـر      أو  النازية اجلديدة  حظر مظاهر املنظمات والرابطات   وإن قانون     -٤٨

 الرموزإظهار    أو حظر املظاهرات م  الفاشية ينظّ   أو النازية اجلديدة والعالمات  استعمال الرموز   
الفاشية الـيت قـد     أو أية أعمال أخرى للمنظمات والرابطات النازية اجلديدة       أو السمات أو

احلريات املدنية، وينص علـى فـرض         أو تنتهك بأي شكل من األشكال احلقوق الدستورية      
  .على انتهاك القانونجزاءات 

إجراءات اختاذ قرار بشأن حظر عمل حـزب         )٥٨( قانون احملكمة الدستورية   ينظّمو  -٤٩
على احملكمة  دعاوى  عدة  قد ُعرضت   و. طائفة دينية   أو مجعية للمواطنني   أو نقابة و أ سياسي

  .بعضها وال يزال البعض اآلخر جارياًأُكمل ظر مجعية للمواطنني، وقد تتصل حبالدستورية 
 قراراً اعتمدت احملكمة الدستورية ،لجمهوريةلقتراح من مكتب النائب العام ووفقاً ال   -٥٠

 حيظر عمـل    ٢٠١٢ وقراراً يف عام     "ناسيونالين ستروي "منظمة   عمل    حيظر ٢٠١١ يف عام 
  ."تاتشاستفيين بوكريت أوبراز"  أواملواطننيمجعية 
الرياضية األحداث  ذ باستمرار أحكام القانون املتعلق مبنع السلوك غري الالئق يف           نفَّوُت  -٥١

  .)٥٩(رات متييزاعتبااليت تنطوي على منع التخريب ومجيع أنواع االعتداءات من أجل 
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  )٨التوصية (حقوق الطفل واملرأة ومكافحة العنف املرتيل     
املتعلقة  على اتفاقية جملس أوروبا      وقّعت مجهورية صربيا   ،٢٠١٢أبريل  / نيسان ٤يف    -٥٢
واعتمدت احلكومة أيضاً وثائق اسـتراتيجية      . نع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املرتيل      مب

  .)٦٠(ف املرتيلتتعلق باحلماية من العن
التمتع ميع أفراد األسرة يكون جلوينص القانون املتعلق باملساواة بني اجلنسني على أن    -٥٣

ـ التـدابري و  التمييز  ُيعترب من قبيل    وال  . احلماية من العنف املرتيل   باملساواة  على قدم    ربامج ال
املـساعدة  لتقدمي  م  ستخدُتتدابري وبرامج   محاية ضحايا العنف املرتيل وهي      ) ١: (املوجهة إىل 

احلماية من العنـف    لغرض  واالستحقاقات  أنواع املساعدة   االجتماعية والقانونية وغريها من     
 توفري الرعاية لضحايا العنف     )٢(؛  والتخفيف من آثاره  العنف  هذا  املرتيل والقضاء على آثار     

 وذلك  رتيلالعنف امل من يرتكبون   ) ٣( ؛منع العنف وممارسة احلق يف احلياة بدون عنف       لغرض  
  .العنفهذا املزيد من ارتكاب منع لغرض 
 وينص قانون احلماية االجتماعية على أن يكون املستفيدون من الرعاية االجتماعيـة             -٥٤
واإلمهـال  إساءة املعاملة    األطفال املعرضون للخطر واألطفال ضحايا       :، ضمن مجلة فئات   هم

 عن أطفال الرعايا األجانب الذين يقعون    فضالً ، واألطفال ضحايا االجتار بالبشر    ،واالستغالل
 ، اخلدمات املتوخاة يف اإلرشاد واخلدمات العالجية      وتتمثل جمموعات . يا لالجتار بالبشر  ضحا

ـ    ،وخدمات اإلسكان والتعليمية،  واخلدمات االجتماعية    ة للعـيش    وخدمات الدعم املطلوب
إلدمـاج  حمددة لغرض ا    اخلدمات املشار إليها أيضاً خدمات     وتشمل جمموعات . باستقاللية

  . وخطوط النجدة لألطفال، ودور إيواء لألطفال،لتأهيل البدين والنفسيااالجتماعي و
 ، واالعتداءات علـى الـسالمة الشخـصية       ، التهديدات )٦١(وجيّرم القانون اجلنائي    -٥٥

وينص قانون اإلجراءات   .  والقتل ،إصاباتيف   والتسبب   ،وتعريض حياة أفراد األسرة للخطر    
احملاكمة يف غضون فترة زمنية معقولـة،       : يلي  ما  على ،خيص العنف املرتيل   فيما،  )٦٢(ائيةاجلن

النفسية، وحظر االقتـراب مـن      الفنية  واالستماع إىل الشهود من الفئات الضعيفة، واخلربة        
  .الضحايا، ومسؤولية املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون

لطفل من االعتداء واإلمهال، وهو صك ملزم       وبعد اعتماد الربوتوكول العام حلماية ا       -٥٦
قانوناً جلميع املشاركني يف عملية محاية الطفل، وضعت الوزارات ذات الـصلة واعتمـدت              

تنظيم القواعد واإلجراءات احملددة يف عملية      حتقيق املزيد من    بروتوكوالت خاصة ستؤدي إىل     
ية لألطفـال، والـشرطة،     مثل مؤسسات الرعاية االجتماع   حمددة  محاية الطفل يف قطاعات     

  . واهليئات القضائية،الرعاية الصحيةونظم ، التعليميةواملؤسسات 
نفاذ بروتوكول خاص وضعته وزارة الصحة حلماية النـساء         بدأ  ،  ٢٠١٠ومنذ عام     -٥٧

، اعُتمد الربوتوكـول العـام      ٢٠١١نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . املعرضات للعنف وعالجهن  
إطار واهليئات واملنظمات وتعاوهنا يف حاالت العنف ضد املرأة يف          املتعلق بسلوك املؤسسات    



A/HRC/WG.6/15/SRB/1 

13 GE.12-17989 

التعاون بني الوزارات   استحدث  العشري احلميم، وهو بروتوكول     مع  عالقة  يف إطار ال  األسرة و 
هذا وإن  . السياسة االجتماعية والعدالة والشؤون الداخلية والصحة     بتطبيق وتعريف   املختصة  

العنـف  يـشهد   حيدد للمرة األوىل صراحة أن الطفل الذي        الربوتوكول، وهو وثيقة وطنية،     
  .املرتيل ُيعترب أيضاً ضحية للعنف

وتعكف األمانة اإلقليمية لالقتصاد والعمالة واملساواة بني اجلنـسني علـى تنفيـذ               -٥٨
يف إقليم القائم على نوع اجلنس  وغريه من أشكال العنف     املرتيل  استراتيجية احلماية من العنف     

  . املتمتع باحلكم الذايتفويفودينا
تتعاون األمانة اإلقليمية   فتئت    ما ويف حماولة إلذكاء الوعي وتعزيز حقوق اإلنسان،        -٥٩

سيما ألغراض رصـد الوصـول إىل العدالـة          بشكل مكثف مع أمني املظامل اإلقليمي، وال      
 واحلصول على الرعاية الصحية واالجتماعية وعلى خدمات احلماية املتخصصة يف حـاالت           

ضافة إىل ذلـك    باإلو. العشري احلميم مع  عالقة  إطار ال األسرة ويف   إطار  العنف ضد املرأة يف     
اإلنـسان  مجعيات اجملتمع املدين اليت هتدف إىل ممارسة حقوق         أعمال  تدعم األمانة اإلقليمية    

  ".النجدة يف فويفودينا"شبكة من مجعيات وإنشاء 

  )٩التوصية (حتسني نظام قضاء األحداث     
تطبيق يسري يف اجتاه توسيع نطاق ال     تشريع األحداث   لجتري مجهورية صربيا إصالحاً       -٦٠

التعليمية نطاق قائمة األوامر    وجيري أيضاً توسيع    . ن اإلجراءات اجلنائية التقليدية   عوالتحول  
   .وتطبيق املدعني العامني هلا أثناء التحقيقات اجلنائية األولية

الـيت يتيحهـا    يف رصد تطبيق محاية األحداث اجلاحنني       وإن اجمللس يضطلع بدور خاص        -٦١
خيص رصد وحتسني أعمال هيئات اإلجراءات اجلنائية وتنفيذ العقوبات اجلنائيـة   فيماالقانون اجلنائي   

  .)٦٣(٢٠٠٩ وهي هيئات أنشأهتا وزارة العدل واحملكمة العليا يف عام ،املفروضة على األحداث
ماعية، جرى توظيف وسائل هامة لتحسني معـايري        وكجزء من نظام احلماية االجت      -٦٢

بإيداع األشـخاص يف مؤسـسة      ضمان تنفيذ التدابري اإلصالحية اخلاصة      لتوفري اخلدمات و  
هذه املؤسسات إىل حد كبري ممـا أدى        طاقات   يف الوقت نفسه خفض      جيريتربوية، غري أنه    

  . واحلاالت االستثنائيةيربرها ا مإىل تطبيق هذا التدبري بصورة انتقائية ويف احلاالت اليت هلا

  )١٠التوصية (األشخاص ذوو اإلعاقة     
مـن  يتكون  اإلطار القانوين الذي ُينظم بشكل أوثق عمالة األشخاص ذوي اإلعاقة             -٦٣

 واللوائح  )٦٥(وتوظيفهموقانون إعادة التأهيل املهين لألشخاص ذوي اإلعاقة        ،  )٦٤(قانون العمل 
توظيـف  بأسلوب رصد االضطالع باملسؤولية عن      املتعلق   ذات الصلة، مثل كتاب القواعد    

تعلـق  املقواعد  ال، وكتاب   )٦٦(االضطالع باملسؤولية وأسلوب إثبات   األشخاص ذوي اإلعاقة    
لتقييم قدرة األشخاص ذوي اإلعاقة على العمل وفرص        املفصلة  بالطريقة والتكاليف واملعايري    
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الشروط واملعايري  ب وكتاب القواعد املتعلق     )٦٧(ةبالوظيفكيفية احتفاظهم     أو العمل املتاحة هلم  
  .)٦٨(إعادة التأهيل املهيناملتعلقة بلتنفيذ التدابري واألنشطة املفصلة واملقاييس 

االقتصادي لألشخاص ذوي اإلعاقة     -الوضع االجتماعي   وجرى التأكيد على دعم       -٦٤
الت منها تأهيلهم مهنيـاً     يف عدد من وثائق السياسات يف عدة جما       وعلى زيادة تعزيزه وذلك     

عطى األولوية لالستراتيجية الوطنيـة     وزيادة قدراهتم التنافسية يف سوق العمل، وتُ      وتوظيفهم  
  .٢٠١٢ وخلطة العمل الوطنية للعمالة لعام ٢٠٢٠-٢٠١١للعمالة للفترة 

إطـاراً قانونيـاً    وتوظيفهم  وقد حدد قانون التأهيل املهين لألشخاص ذوي اإلعاقة           -٦٥
أكفـأ وأفـضل    إدماجاً   إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق العمل املفتوحة          كأساس

 وتوسيع  ،وحتديد وضعهم عمل  فرص  إتاحة   و ، وتقييم القدرة على العمل    ،حصصباستخدام  
ألشخاص ذوي اإلعاقة   املهين ل تأهيل  ال بإعادة   ةتعلقاملاخلدمات واألنشطة   مقدِّمي  نطاق شبكة   

التأهيل املهين لألشخاص ذوي اإلعاقة     إعادة  أدوار الشركات يف     و ،وبناء قدراهتم ومؤهالهتم  
  .التوظيفكشكل خاص من أشكال وتوظيفهم 

 موظفاً على األقل ٢٠لديه وينص القانون على االلتزام املفروض على كل رب عمل           -٦٦
 ٢٠م رب العمل الذي يستخدم مـن        وُيلَز. بتوظيف عدد معني من األشخاص ذوي اإلعاقة      

أما رب العمل الذي يستخدم     . فاً بتوظيف شخص واحد ذي إعاقة على األقل        موظ ٤٩ إىل
 موظفاً فهو ملزم بتوظيف شخصني على األقل من األشـخاص ذوي اإلعاقـة      ٥٠أكثر من   

  . جديداً موظفاً ٥٠توظيف شخص ذي إعاقة مقابل كل بو
ل وتـشغي توظيف  كأشكال خاصة من    جديدة  وقد أدخل القانون أشكاالً تنظيمية        -٦٧

التأهيل املهـين لألشـخاص ذوي اإلعاقـة        إعادة  األشخاص ذوي اإلعاقة، مثل شركات      
وينص القانون على إنـشاء     .  واملؤسسات واملنظمات االجتماعية   ،ومراكز العمل وتوظيفهم،  

  .توظيفهمصندوق تابع للميزانية من أجل إعادة التأهيل املهين لألشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيز 
احملددة اختاذ التدابري   باإلقليمية لالقتصاد والعمالة واملساواة بني اجلنسني       األمانة  وتقوم    -٦٨

 ختصيص أموال إضـافية     :يف إقليم فويفودينا املتمتع باحلكم الذايت     التالية خلفض معدل البطالة     
املزيد من األشخاص توظيف من امليزانية إلقليم فويفودينا املتمتع باحلكم الذايت من أجل متويل         

 ورصد أموال ملنظمات اجملتمع املدين غري الرحبية من أجل أنشطة املشاريع اليت             ؛عاقةذوي اإل 
 وإقامة وتنفيذ مشاريع دولية تتضمن أنـشطة        ؛تشجع على توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة     

أراضـي  علـى  املوجودين ترمي إىل تشجيع وتعزيز النهوض بوضع األشخاص ذوي اإلعاقة         
 ؛ والترويج يف وسائط اإلعالم لسياسة تكافؤ الفـرص؛        كم الذايت  باحل إقليم فويفودينا املتمتع  

يف سوق العمل، وتقـدمي اقتراحـات       منتظمة  وحتليل حالة األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة       
  . إىل حكومة إقليم فويفودينا املتمتع باحلكم الذايتتتضمن التدابري واألنشطة يف هذا اخلصوص 
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لقـانون املتعلـق باملؤسـسات      وفقاً ل  ،ورية صربيا جييز النظام التعليمي يف مجه     وال  -٦٩
التعليمية والتربوية أية فروق يف تعليم األطفال والطالب ذوي االحتياجات اخلاصـة وذوي             

التدابري اليت  األنظمة  وتنظم اللوائح وغريها من     . غريهم من األطفال والطالب   تعليم  اإلعاقة و 
 على التعليم لألطفـال والطـالب ذوي        إمكانية احلصول تضمن املساواة واإلنصاف وإتاحة     

  .االحتياجات اخلاصة وذوي اإلعاقة على السواء ولغريهم من األطفال والطالب
والصحي واالجتماعي اإلضايف   التعليمي  وإن كالً من كتاب القواعد املتعلق بالدعم          -٧٠
د احلق يف خطة    وكتاب القواعد املتعلق باملبادئ التوجيهية املفّصلة لتحدي       ،)٦٩(لطفل والطالب ل

 يضمن حق كل طفل وطالب ذي احتياجـات خاصـة           )٧٠(فردية وتنفيذها وتقييمها  تعليمية  
 ضايف يف جمال التعليم الذي حيتاج إليه   وإعاقة يف أن خيضع لتقييم من أجل احلصول على دعم إ          

  .لكي حيصل على تعليم فعال ويتحقق إدماجه الكامل

  )١١التوصية (حظر العقوبة البدنية     
على الدولة باختاذ مجيع التدابري الـضرورية حلمايـة         التزاماً   )٧١(قانون األسرة ُينشئ    -٧١

. ومن أي شكل من أشكال االستغالل     والعاطفي  الطفل من اإلمهال واإليذاء البدين واجلنسي       
 العقوبة اليت تنتهك    أو  للمعاملة املهينة  اتعريض أطفاهلم ن  للوالَدْيجيوز    ال ،القانونووفقاً هلذا   

أفعال من هـذا القبيـل    من أي ان عن محاية أطفاهلم   مسؤوال االكرامة اإلنسانية للطفل، ومه   
  . أشخاص آخرونايرتكبه
وحيظر القانون املتعلق باملؤسسات التعليمية والتربوية اإليـذاء البـدين والـشتائم              -٧٢

  .يز والعنف مبعىن أنه يضمن حق الطفل يف احلماية من التمي،الشخصية املوجهة إىل األطفال
، وهو حيظـر العقوبـة      ٢٠١١وقد أُعد مشروع قانون حقوق الطفل يف هناية عام            -٧٣

 فإن العقوبة البدنية واألفعال املهينـة  ،شروع القانونووفقاً مل. الطفلالبدنية وفرض قيود على   
  .الظروفضد الطفل ألغراض تأديبه حمظورة يف مجيع 

  )١٢التوصية (االجتار بالبشر     
توفري املـساعدة   ل يف مجهورية صربيا إجراءات ملنع االجتار بالبشر ومكافحته و         تتخذ  -٧٤

اآلليـة الوطنيـة لتنـسيق    عن طريق واحلماية للضحايا على املستويني االستراتيجي والعملي    
 مكافحة االجتار بالبشر واآللية الوطنية لتحديد هوية ضحايا االجتار بالبـشر            وتطوير سياسة 

  .م وتقدمي املساعدة إليهم ومحايتهموإحالته
على اتفاق تعاون بني وزارة الداخلية       ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢يف  وقد ُوقع     -٧٥

ووزارة املالية ووزارة العمل والشؤون االجتماعية ووزارة الـصحة ووزارة العـدل ووزارة             
فـاق بـااللتزام بإقامـة     ويضطلع املوقعون على االت   . يف جمال مكافحة االجتار بالبشر    التعليم  



A/HRC/WG.6/15/SRB/1 

GE.12-17989 16 

عالقات تعاون خاصة ومباشرة يف وضع اآللية الوطنية لتحديد هوية ضحايا االجتار بالبـشر              
  .ومساعدهتم ومحايتهم وفقاً الستراتيجية مكافحة االجتار بالبشر يف مجهورية صربيا

ينصان ومن النتائج احملددة لالتفاق أن قانون الرعاية الصحية وقانون التأمني الصحي              -٧٦
. على توفري محاية أفضل وأكثر مشولية لضحايا االجتار بالبشر على املستويني احمللي والـدويل             

ويتوخى قانون احلماية االجتماعية تصنيف ضحايا االجتار بالبشر يف فئـة تتمتـع حبمايـة               
  .اجتماعية خاصة

لـة  دل القانون املتعلق بالتعديالت واإلضافات املدخ     ، عُ ٢٠٠٩أغسطس  /ويف آب   -٧٧
القانوين األدىن واحلـد  زيادة احلد باالجتار بالبشر،  - ٣٨٨على القانون اجلنائي أحكام املادة   

القانوين األقصى من حيث الشكل األساسي للجرمية، يف حني أن حكم الـسجن املتـوخى               
 بدون إمكانيـة إصـدار      "ثالث سنوات واثنيت عشرة سنة    "بني    ما للشكل األساسي يتراوح  

خـدمات االجتـار    مستعملي   معاقبة   ومن املتوخى أيضاً  . د القانوين األدىن  حكم أقل من احل   
، والـيت   ٣٨٩على املـادة    املدخلة  واعُتمدت أيضاً التعديالت واإلضافات     . بالبشر بالسجن 

احلـد األدىن   زيادة   وتنص املادة على     ،"االجتار باألحداث ألغراض التبين   "نصها  اآلن  أصبح  
  .مجيع أشكال االستغالل واالجتارللسن وعلى محاية األحداث من 

 ٢٠١١-٢٠٠٩وألغراض تفعيل خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر للفترة            -٧٨
 الربنامج املشترك ملكافحة االجتار بالبشر ٢٠١٠يونيه / حزيران ١، اسُتهل ابتداء من     )٢٠٠٩(

 تنفذه وكاالت األمم املتحدة     الذي" املبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر يف صربيا      "املسّمى  
لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة ومكتـب األمـم         السامية  مفوضية األمم املتحدة    (

  .بالتعاون مع احلكومة) املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
 إنشاء مركز حلماية ضحايا االجتار بالبشر سيضم        :وتشمل أنشطة الربنامج املشترك     -٧٩

العاجلة  وإقامة أول دار إيواء وطين لتوفري اإلقامة         ؛‘محاية ضحايا االجتار بالبشر   دائرة تنسيق   ‘
لضحايا االجتار بالبشر، وإنشاء صندوق للمعونة املباشرة، وإنشاء مكتب قـانوين ملكافحـة             

  ).بلغراد ونوفيساد ونيش(االجتار بالبشر يف كليات القانون الثالث 
 استراتيجية جديـدة تـسمى بـصفة عمليـة          وضعيف  وقد بدأت وزارة الداخلية       -٨٠

، "مجهوريـة صـربيا   "االستراتيجية الوطنية ملنع االجتار بالبشر ومكافحته ومحاية ضـحايا          "
 مكافحة االجتار بالبشر    ، أي استراتيجية  االستراتيجية السابقة حمل  هذه االستراتيجية   وستحل  

  .٢٠٠٦اليت ُوضعت يف عام 

  )١٣التوصية (تعزيز سيادة القانون     
سـيما   النظام القانوين عن طريق قراراهتـا، وال      تطوير  ُتسهم احملكمة الدستورية يف       -٨١

 عندما تبت   ،إجراءات الرقابة املعيارية  يف جمال   : التاليةالقرارات املتخذة يف إطار اختصاصاهتا      
لـة  التشريعات العامة األخرى للدستور وقواعد القانون الدويل املقبو  ويف مدى امتثال القانون     
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عمليـة تـوفري احلمايـة      جمال   ويف   ،بوجه عام واملعاهدات الدولية اليت صدقت عليها صربيا       
 على أساس طعن دسـتوري ميكـن أن        املباشرة حلقوق اإلنسان وحقوق األقليات واحلريات     

املنظمات املمنوحة صالحيات عامة      أو إجراءات حمددة للهيئات احلكومية     أو ُيقدم ضد أفعال  
 ،تنكر حقوق اإلنسان وحقوق األقليات واحلريات اليت يكفلـها الدسـتور            أو واليت تنتهك 

يف حالة عدم النص على       أو  حلمايتها  املتاحة شريطة استنفاد سبل االنتصاف القانونية األخرى     
  .هذه السبل

 ، سواء من الداخل أم مـن اخلـارج        ،كيان اعتباري   أو ويتمتع كل شخص طبيعي     -٨٢
ذا كان يتمتع حبقوق اإلنسان وحقوق األقليات واحلريـات         باحلق يف تقدمي طعن دستوري إ     

هيئـة    أو  أخرى دولة  أو  جيوز لشخص طبيعي آخر    ،ضافة إىل ذلك  باإلو. ياًاملكفولة دستور 
إذن أخرى خمتصة برصد حقوق اإلنسان وحقوق األقليات واحلريات وممارستها، على أساس            

نكراناً   أو عتقد أن هناك انتهاكاً   خطي خاص، أن تقدم طعناً دستورياً باسم الشخص الذي ي         
  .حريته اللذين يكفلهما الدستور  أوحلقه
نكراناً   أووجيوز ألي شخص أن يقدم طعناً دستورياً إذا كان يعتقد أن هناك انتهاكاً              -٨٣

للحقوق اليت يتمتع هبا سواء أكانت حقوق اإلنسان أم حقوق األقليات املكفولة بالدسـتور              
  .ممنوحة إذناً عاماًمنظمة   أوهيئة حكوميةُمتخذ من جراء إ  أومن جراء فعل فردي

وال ميكن تقدمي أية شكوى إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان قبل تقدمي طعـن                -٨٤
يرضى عـن قـرار احملكمـة         ال وجيوز ملقدم الطعن الذي   . دستوري إىل احملكمة الدستورية   

  يف أمـر    أن تبت  ،أمورمجلة  يف  اإلنسان،  الدستورية أن يلتمس من احملكمة األوروبية حلقوق        
طـول اإلجـراءات    معقولة، على أن ُيؤخذ يف االعتبـار      ضمن مدة زمنية    ما  حماكمة إجراء

  .املعروضة على احملكمة الدستورية

  )١٤التوصية (التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة     
ملة مع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا      أقامت مجهورية صربيا عالقات تعاون كا       -٨٥

  . عالٍ جداً وعلى مستوى، بصورة مستمرةالسابقة وهي جتري بسالسة
التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة من حيث تـسليم           واكتمل    -٨٦

ن  اللـذا  ش راتكو مالديتش وغوران خادجيت     ومها الفارين من   اثننياملتهمني بعد تسليم آخر     
، ويستمر التعاون يف الوقت احلاضـر       ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٠مايو و / أيار ٢٦بض عليهما يف    قُ

  .يف شكل تسليم الوثائق والوصول إىل الشهود واحملفوظات
 طلباً مقدماً ملـساعدة احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة           ٢ ٠٧٩جمموعه    ما ومن بني   -٨٧

الواردة، من  جلميع الطلبات   ا بالكامل تقريباً    ليوغوسالفيا السابقة، استجابت مجهورية صربي    
 االستجابة  اتتزال يف مرحلة إجراء     ال حيث أن الطلبات اليت وردت مؤخراً هي وحدها اليت        

لدفاع عن املتهمني بشأن احلصول علـى إمكانيـة         ل  أو ومل ُيرفض أي طلب للمحكمة    . هلا
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احملكمة املتعلقة بتسليم أوامر مجيع طلبات بشأن واُتخذت إجراءات  . االطالع على احملفوظات  
 ،أراضي مجهوريـة صـربيا    املوجودين يف   شخاص  األاحلضور والوثائق اخلطية األخرى إىل      

مجيع طلبات احملكمة املتعلقة بضمان محاية الشهود املوجودين على األراضـي           وكذلك بشأن   
  .اخلاضعة الختصاص هيئات مجهورية صربيا

  )١٥التوصية (ن املسؤولية عن انتهاك حقوق اإلنسا    
عدا البت يف    فيماكما أهنا،    يف مجهورية صربيا     ةحمكمأعلى  حمكمة النقض العليا هي       -٨٨

سبل االنتصاف القانونية االستثنائية اليت تطبق على قرارات احملاكم يف مجهورية صـربيا ويف              
عام لـضمان   لاقانوين  الرأي  الوهي أيضاً اهليئة املختصة بإبداء      مسائل أخرى حيددها القانون،     

التطبيق املوحد للقانون يف احملاكم وباستعراض تطبيق القانون وغريه من األنظمـة وعمـل              
  .يقررها قانون تنظيم احملاكماحملاكم وبتنفيذ االختصاصات األخرى اليت 

ووزارة العدل واإلدارة العامة برصد العايل وتقوم حمكمة النقض العليا وجملس القضاء         -٨٩
  .جلنائية ومبنع سقوط القضايا بالتقادماإلجراءات امدة 
 ،٢٠١٠ينـاير   / كانون الثاين  ١ الذي دخل حيز النفاذ يف       ،قانون القضاة وقد أخذ     -٩٠
 واختـاذ   ، والعقوبـة التأديبيـة    يةالتأديباملخالفة  تحديد  ب ، وذلك املسؤولية التأديبية للقاضي  ب

  . وإنشاء هيئات الختاذ اإلجراءات التأديبية،إجراءات تأديبية

  )١٦التوصية (االستنكاف الضمريي     
جمنـد  إعالن االستنكاف الضمريي من جانب جيوز ، )٧٢(عمالً بقانون اخلدمة املدنية   -٩١

ميكنه اإلعالن عن ذلك إال بعـد         ال اجليش الصريب غري أنه   يكون ضمن احتياطي    عسكري  
القـانون علـى    ويـنص   . اخلدمة العسكرية بالسالح  إمتام  انتهاء فترة أربع سنوات من يوم       

مشاركة أشخاص من خارج وزارة الدفاع يف عملية البت يف طلبات اخلدمة املدنية وعمليـة           
  .رصد أداء العمل يف اخلدمة املدنية

  )١٧التوصية ( وكفاءته القضاء واستقالل ،تعزيز سياسات مكافحة الفساد    
احة آليات التنفيذ، فإن    حتدد صر   ال بالنظر إىل أن االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد        -٩٢

  .٢٠١١يونيه /وضع استراتيجية جديدة يف حزيرانيف وزارة العدل واإلدارة العامة قد بدأت 
قيام مؤسسة حمـددة     أي   ،وقائي ملكافحة الفساد هو خطط الرتاهة     تدبري  وثاين أهم     -٩٣

 هـي   ووكالة مكافحة الفـساد   . تطوره فيها   أو خطر ظهور الفساد  ملدى  بعملية تقييم ذايت    
  .برصد صياغة خطط الرتاهة وتنفيذهااملكلفة ؤسسة امل

املـصلحة  تسوية تضارب   وتقوم ب وتدير الوكالة سجالً للملكية وترصد حالة امللكية          -٩٤
 قيمـة زيادة وحتدد الوكالة أسباب أوجه عدم االتساق احملتملة بني       . املوظفني العموميني لدى  



A/HRC/WG.6/15/SRB/1 

19 GE.12-17989 

املؤسسة اليت يعمل فيها   بإبالغ  الوكالة  تقوم  مث  . واملبلغ عنه املشروع  ودخله  املوظف  ممتلكات  
  .السلطات املختصة األخرىإبالغ  عن احلالة فضالً عن وظيفة عامةاملعين الذي يشغل املوظف 

. الـسياسية الكيانـات   وتتمثل إحدى االختصاصات اهلامة للوكالة يف مراقبة متويل           -٩٥
 علـى   )٧٣(متويل األنشطة الـسياسية   وهبدف تعزيز مساءلة األحزاب السياسية، ينص قانون        

  . ومينح وكالة مكافحة الفساد سلطة اإلشراف املباشر،واضحةوجزاءات أحكام مفصلة 
 ٢٠١٠يوليه  /وتنص التعديالت املدخلة على قانون وكالة مكافحة الفساد منذ متوز           -٩٦

كون لديهم اعتقاد   غني عن املخالفات الذين يبلغون الوكالة حبسن النية عندما ي         على محاية املبلِّ  
كتاب القواعـد    ٢٠١١يوليه  /يف متوز مد  وقد اعتُ .  الفساد يف مكان عملهم    بوجودمعقول  

  .فسادوجود املتعلق حبماية األشخاص الذين يبلغون عن حالة اشتباه ب
وأحد العناصر البالغة األمهية يف منع الفساد هو التثقيف وإذكاء الـوعي بأسـباب                -٩٧

وما فتئـت   . ملنع الفساد والقضاء عليه   ذات كفاءة    عن إنشاء آليات      فضالً ،الفساد ونتائجه 
ذ دورات تدريبية حمددة ملختلـف الفئـات        تضع برامج مفصلة وتنفّ   وكالة مكافحة الفساد    

  .املواضيع الرئيسية املتعلقة مبنع الفسادبشأن املستهدفة 

  )١٨التوصية (حرية الدين     
ـ أن  لكنائس وللطوائف الدينيـة     يف مجهورية صربيا ل   من املمكن    أصبح  -٩٨ ل يف  سجَُّت

الضرورية املنصوص عليها يف قانون الكنـائس       املعايري  السجل اخلاص هبا إذا كانت تستويف       
 أصبح باإلمكان االعتراف جبميع الكنائس والطوائف الدينية        ،وبالفعل. )٧٤(والطوائف الدينية 

مـع دسـتور   وتـصرفاهتا   وطقوسها  تتعارض أهدافها وتعاليمها    ال اليت تعمل يف البلد واليت    
  .مجهورية صربيا وال تشكل هتديداً حلقوق اآلخرين

كالكنائس واملنظمات الدينية الـيت     الدينية  ومع تطبيق القانون الذي حيدد الطوائف         -٩٩
قانون الوضع القانوين للكنائس والطوائف     وفقاً ل   طلب ميتقدعن طريق   وضعها القانوين   م  ُينظَّ

، وقانون الوضع القانوين للطوائف الدينيـة    )٧٥(الشعبية االحتادية  يوغوسالفيا   الدينية جلمهورية 
إذا كان علـى الطوائـف       فيماكبرية تتمثل   ، ظهرت معضلة    )٧٦(للحزب الراديكايل الصريب  

.  مشفوعاً بنظامهـا األساسـي     ،يكن عليها أن تقدم أيضاً طلباً خالل التسجيل        مل  أو الدينية
 النحو املناسب، أُعد تفسري رمسي للقانون ينص على أن الطوائف           علىهذه املسألة   ولتوضيح  

إذا يـتعني عليهـا،     الراغبة يف أن تسجل نفسها يف سجل الكنائس والطوائف الدينية           الدينية  
القانونية اليت حصلت عليها يف السابق، أن تقـدم         شخصيتها  أرادت أن حتافظ على استمرار      

إىل السلطة املختصة وفقاً ألحكـام القـوانني        طلب التسجيل وكذلك الطلب الذي قدمته       
ـ السابقة السارية والنظام األساسي وأية وثيقة أخرى حتكم تنظيمها الداخلي وعملها وأُ          س ُس
هـذه  تعاليمها وطقوسها الدينية فضالً عن جمموعة بيانات من أتباعها تتعلق بانتمـائهم إىل              

  .ظمة دينيةشترط بوجه عام إلنشاء منُي  ماوهوالدينية، الطائفة 
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  )١٩التوصية (حرية التعبري ومحاية الصحفيني من العنف     
 ، ودور الدولة يف نظام اإلعالم     ،حتدد استراتيجية تطوير نظام اإلعالم املصلحة العامة        -١٠٠

 وشـفافية   ، وملكية وسـائط اإلعـالم     ،ووضع وسائط اإلعالم ودورها يف جمتمع دميقراطي      
  . وتركز وسائط اإلعالم،امللكية
 إىل مبدأ التأكيد الكامل للحقوق واحلريات       )٧٧(البث اإلذاعي واملتلفز  ويستند قانون     -١٠١

انتهاكات ألحكام القانون اليت تـشري      وإذا حدثت   . سيما حرية التعبري والتعددية    املدنية، وال 
 الكراهية املوجـه    خطابعلى    أو القوميةالتحريض على التمييز ضد أفراد األقليات       إىل حظر   
جلمهورية صربيا أن يفرض أحد التدابري واملتلفز فإنه جيوز جمللس وكالة البث اإلذاعي   ضدهم،  

  .دائمة  أوواإلنذار وإلغاء ترخيص البث بصورة مؤقتةاللوم  :التالية وهي
يكون لرؤساء حتريـر    بينما   ،امجالبث احترام املعايري األساسية للربن    ويضمن قانون     -١٠٢

احلصول علـى   املواطنني يف   ربنامج من أجل تلبية احتياجات      وسائط اإلعالم حرية تكييف ال    
يتعلق  فيمااحملددة  املعايري  عملية البث    مجيع هيئات البث أن حتترم أثناء        علىجيب  و. املعلومات

  .مبضمون الربنامج يف إطار مفاهيمها الربناجمية
شراف املنـتظم   أثناء اإل  ،يف مجهورية صربيا يف املرحلة األخرية     البث  ميكن لوكالة   و  -١٠٣

 على أية خمالفات مـن  أن تعثرعلى الربامج اليت تبثها هيئات البث أثناء تأدية واجبها الرمسي،        
خطاب الكراهيـة    أواليت تتعلق حبظر التحريض على التمييزالبث  أحكام قانون   حيث انتهاك 

 برامج هيئات   الوطنية وبعض البث  يف برامج هيئات    القومية  أفراد األقليات   ضد  املوّجه مباشرة   
  .اإلقليمية اليت ختضع لإلشراف املنتظمالبث 
مكتب يتناول  و. بتطبيق القانون اجلنائي  العنيف  وميكن محاية الصحفيني من السلوك        -١٠٤

املدعي العام األساسي األول يف بلغراد حالياً قضية يظهر فيها الصحفيون كأطراف مضرورة،             
يف املعـّرف   علـى النحـو     للخطـر   األمـن    تعريضعلى جرمية جنائية تتمثل يف      وتنطوي  

جرمية جنائية أخرى هـي     على   من القانون اجلنائي، و    ١باإلشارة إىل الفقرة    ) ٣(١٣٨ املادة
  .من القانون اجلنائي) ١(٣٤٤يف املادة املعّرف على النحو العنيف السلوك 

  )٢٠التوصية  (املدافعون عن حقوق اإلنسان    
وطنيـة  حنو سياسة   " املؤمتر املعنون    ٢٠١١نوفمرب  /لثايناستضافت بلغراد يف تشرين ا      -١٠٥

هدف هذا امللتقى إىل حتليل وضع املدافعني عـن         قد  و". تتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان    
 فضالً عن حتسني تنفيذ املعايري الواردة يف إعالن األمـم           ،حقوق اإلنسان يف مجهورية صربيا    

  .ساناملتحدة املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلن
عملية صياغة االستراتيجية الوطنية ملكافحة التمييز      وقد اسُتهلت يف مجهورية صربيا        -١٠٦

  .وفقاً لتوصيات املفوض املعين حبماية املساواة ومنظمات اجملتمع املدين
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 إىل جانب ألبانيا وإيطاليا والتفيا واجلبل   ،، أصبحت مجهورية صربيا   ٢٠١٢ويف عام     -١٠٧
مكافحة التمييـز   "ة عضواً شريكاً يف املشروع التابع جمللس أوروبا وهو           دول ،األسود وبولندا 

ىل دعم الدول ويهدف هذا املشروع إ". اهلوية اجلنسانية يف أوروبا  أوامليل اجلنسيالقائم على   
اليت قدمتها جلنة الوزراء إىل الدول األعضاء بـشأن التـدابري           ) ٢٠١٠(٥يف تنفيذ التوصية    

  .اهلوية اجلنسانية  أوعلى امليل اجلنسيالقائم ييز الالزمة ملكافحة التم
واملنفـذ يف  " تنفيذ سياسات مكافحة التمييـز  "املعنون   ٢٠١١عام  ويرمي مشروع     -١٠٨

تنفيذ تشريعات مكافحـة    املختلفة ل إطار صك املساعدة السابقة لالنضمام إىل تعزيز اآلليات         
ممثلي املؤسسات احلكوميـة ذات الـصلة        إىلالتدريب  وتقدمي  ،  تنفيذاً يتسم بالكفاءة  التمييز  
  .تعزيز التسامح واملساواة والتنوعلغرض وذلك 

  )٢١التوصية (القومية وضع األقليات     
على أن تعتمد اجملالس الوطنية وُتعـّدل  القومية ينص قانون اجملالس الوطنية لألقليات        -١٠٩

 ،ممتلكاهتايف   النهائية، وأن تتصرف      املالية ااألساسية وخططها وتقاريرها املالية وبياناهت    نظمها  
الوطنيـة  والعالمات  اسم اجمللس الوطين اخلاص هبا ورموزه وختمه، وحتدد الرموز          وتبت يف   

، وتنشئ املعاهد واجلمعيات واملؤسـسات والـشركات يف         القوميةلألقليات  والعطل الرمسية   
 وُتعـّين ممـثلني   ، كتابتها الثقافة والتعليم واإلعالم واالستخدام الرمسي للغة وحروف   تجماال

من أجل جملس العالقات بني اإلثنيات داخل الوحدة احمللية املتمتعة بـاحلكم  القومية لألقليات  
  . وحتدد حاالت اإلقرار ومتنحها،الذايت
أن بإمكاهنا أن هو االختصاصات البالغة األمهية اليت تضطلع هبا اجملالس الوطنية  وأحد    -١١٠

 فضالً عن رصد تنفيذ القـوانني واألنظمـة األخـرى يف            ،مة أخرى سن قوانني وأنظ  تبادر ب 
 وأن تـشارك يف     ، الثقافة والتعليم واإلعالم واالستخدام الرمسي للغة وكتابة أحرفها        تجماال

ألنظمة وتقترح تعديالت على األنظمة اليت حتكم احلقوق املكفولـة يف           إعداد هذه ا  عمليات  
أيضاً باقتراح أنظمة خاصة وتدابري مؤقتة      القومية  ليات  وختتص جمالس األق  . اجملاالت املذكورة 

احلق يف احلكم الذايت ألغراض حتقيق املساواة الكاملة بني أفراد          تكريس  فيها  جيري  يف جماالت   
  . من الناحية األخرىوأغلبية السكانالقومية من ناحية األقلية 
الوطنية تتمتع بـاحلق يف     أعاله، فإن اجملالس    املذكورة  ضافة إىل االختصاصات    باإلو  -١١١

 ،وأمـني املظـامل اإلقليمـي واحمللـي       وأمني املظامل،    ،رفع دعاوى أمام احملكمة الدستورية    
أن هناك انتهاكاً للحقوق واحلريات اليت يتمتع هبـا         كلما رأت   والسلطات املختصة األخرى    

  .القوميةأفراد األقليات 
على أن املوارد الالزمة لعمل اجملالس      ة  القوميوينص قانون اجملالس الوطنية لألقليات        -١١٢

األقاليم املتمتعة باحلكم الذايت والوحـدات احملليـة        من  من ميزانية اجلمهورية و   ُتقدَّم  الوطنية  
ميزانيـة  املقدَّمـة مـن     وختصص املـوارد    . املتمتعة باحلكم الذايت واهلبات وإيرادات أخرى     
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ائة منها يف شكل مبالغ متساوية على مجيع         يف امل  ٣٠نسبة  مبوجبها  ُتوزَّع  بطريقة  اجلمهورية  
شكل يتناسب مع عدد  يف املائة املتبقية ُتوزَّع ب٧٠  لاجملالس الوطنية املسجلة يف حني أن نسبة ا

احملددة والعدد الكلي للمعاهد العاملة يف جماالت الثقافة والتعليم واإلعالم          القومية   أفراد األقلية 
 ختـصيص  اتإجـراء كمـا أن  . تابتها ونطاق أنشطتها  واالستخدام الرمسي للغة وأحرف ك    

املتعلقـة  الالئحة التنظيمية   يف  أدق  بصورة  حمدَّدة  ميزانية مجهورية صربيا    املقدَّمة من   األموال  
ميزانية مجهورية صربيا لتمويل أعمال جمالس األقليات       املقدَّمة من    ختصيص األموال    اتبإجراء
لية تنظيمية إلسناد العالمات تتضمن معايري وتـدابري        آأنشأت هذه الالئحة    وقد  . )٧٨(القومية

  .لتوزيع األموال
 يسمح لإلقليم بـضمان     )٧٩(إلقليم فويفودينا املتمتع باحلكم الذايت     األساسي   والنظام  -١١٣

سكان إقليم  إمجايل  من  اليت تشكل أقلية عددية     القومية  منح حقوق إضافية ألفراد اجلماعات      
ضافة إىل ذلك، فـإن     باإلو.  املكفولة أعلى من احلماية حلقوقهم   منحهم مستوى     أو فويفودينا

يف الـسلطات   ممـثلني    واكونيأن  ينبغي  اليت تعيش يف إقليم فويفودينا      القومية  أفراد األقليات   
عمل منطقة  يعيشون يف   يف السكان الذين    متثيلها  نسبة  بنسبة تتناسب مع    اإلقليمية  واملنظمات  
  .ليميةاملنظمات اإلق  أوهذه اهليئات

ويقع على عاتق األمانة اإلقليمية للتعليم واإلدارة واجلماعات القومية مسؤولية تنفيذ             -١١٤
املشروع برناجماً  وقد اعُترب   ". تأكيد التعددية الثقافية والتسامح يف فويفودينا     "املشروع املعنون   

بالشباب يف إقليم   ية  الدولالثقافات يركّز على فكرة تعزيز الثقة       ومتعدد  معقداً متعدد املواضيع    
  . فويفودينا

  )٢٢التوصية (الروما لشعب االقتصادي  -اإلدماج االجتماعي وحتسني الوضع االجتماعي     
. الرومـا شعب  إطار استراتيجي وتشريعي يف مجهورية صربيا لتحسني حالة         ُوضع    -١١٥

شعب ني وضع   تنفيذ استراتيجية حتس  الرامية إىل   مدت ملدة ثالث سنوات خطة العمل       اعُتقد  و
قوق اإلنسان وحقوق   حلإطار مؤسسي لتنفيذ االستراتيجية وهو إنشاء مكتب        وأُنشئ  . الروما

 لتحسني وضع الروما، ومكتب إلدماج الروما، وجملس إدماج الروما الذي           األقليات، وجملس 
  .ادأسسه إقليم فويفودينا املتمتع باحلكم الذايت ومركز إدماج الروما الذي أنشأته مدينة بلغر

 عقد  :وهييف هذا الصدد،    وتشارك مجهورية صربيا بنشاط يف املبادرات األوروبية          -١١٦
 /تـشرين األول  إدماج الروما وإعداد اإلعالن املتعلق بالروما الذي اعتمده جملس أوروبا يف            

  .٢٠١٠أكتوبر 
  على ممارسة حقوق املواطنني على حنو أبـسط )٨٠(وينص القانون املتعلق بالسجالت    -١١٧

االمتثال الواجب لشرعية اإلجراءات واألمن القانوين عندما يتعلق األمر بإدراجهم          مع  وأسرع  
ضافة إىل تسوية مسألة التسجيل الالحق      باإلو. إصدار شهادة من السجالت     أو يف السجالت 

  جتديد السجالت التالفة   ات، فإن القانون ينظم أيضاً إجراء     املواليدلوالدة يف سجالت    واقعة ا ل



A/HRC/WG.6/15/SRB/1 

23 GE.12-17989 

 القـانون   ويـصف . منطقة كوسوفو وميتوخيا املتمتعة باحلكم الذايت     خيص   فيماملفقودة  ا أو
 اإلجـراء   )٨١(خارج نطاق القضاء  املباشرة  اإلجراءات  قانون  املتعلق بالتعديالت املدخلة على     

على النحو املنصوص عليه املواليد ُتدرج يف سجل      مل ومكان الوالدة اليت  وقت  املتعلق بتحديد   
  . ة اليت حتكم إدارة السجالتيف األنظم

تنفيـذ اسـتراتيجية    الرامية إىل   ، نفذت وزارة الصحة خطة العمل       ٢٠١١ويف عام     -١١٨
باملوافقـة  وقد ُنفِّذت خطة العمل بأسلوبني، أوهلما       . حتسني وضع الروما يف مجهورية صربيا     

الصحة العامة على حنو مشترك مؤسسات الرعاية الصحية األولية ومعاهد  نفذهتا  مشاريع  على  
وقد أدت احللول القانونية إىل     . توظيف وسيطات يف اجملال الصحي    بومجعيات الروما، وثانياً    

توجد لـديهم     ال  إصدار بطاقات صحية لألشخاص من طائفة الروما الذين        اتتبسيط إجراء 
  .أماكن إقامة دائمة يف مجهورية صربيا بسبب أمناط حياهتم التقليدية  أوعناوين
. لت نتائج إصالح الرعاية االجتماعية إىل قانون يتعلق باحلمايـة االجتماعيـة           ووُح  -١١٩

ـ     ووفقاً هلذا القانون، فإن حقوق الروما يف احلصول على           ـ دعم  أنواع خمتلفة مـن ال ادي امل
ضافة إىل ذلك، فإن املستفيدين من الرعاية االجتماعيـة ميكـن أن يكونـوا              باإلو. مكفولة

 أصبح عدد كبري من     ،ومنذ عدة سنوات إىل اآلن    . ي اجلنسية مواطنني أجانب وأشخاصاً عدمي   
  . الروما يشاركون بنشاط يف األعمال العامة عن طريق مراكز الرعاية االجتماعية

  فـإن املـواطن إذا     ،)٨٢(ووفقاً للقانون املتعلق باإلقامة املعتادة واملؤقتة للمـواطنني         -١٢٠
اتفاق إجيـار     أو  احلق يف ملكية شقة سكنية     يتمكن من تسجيل إقامته املعتادة على أساس       مل

، فإن السلطة املختصة تصدر قراراً حيدد إقامتـه         أخرى قانونيةباالستناد إىل أُُسس      أو  ما شقة
عنوان مؤسسة الرعاية االجتماعية      أو املعتادة على عنوان املؤسسة اليت يقيم فيها بصورة دائمة        

ذاك   أوتلك املؤسـسة على ذمة  املواطنجيل تساملواطن، إىل جانب منطقة وجود تغطي اليت  
 فإن  ،وبناء على ذلك  . املركز  أو أن عنوان املواطن سيكون هو عنوان املعهد      مع ِذكر   املركز  

يوجد لديهم مكان إقامة مسجل على عنوان مركز الرعاية االجتماعيـة             ال األشخاص الذين 
 ،يف جمال الرعاية االجتماعية   لفة  املختواستخدام اخلدمات   املختلفة  ُتكفل هلم ممارسة احلقوق     

  . فضالً عن احلقوق األخرى املكفولة
 بالروما كفئة اجتماعية ضعيفة ضعفاً شديداً       )٨٣(قانون اإلسكان االجتماعي  يعترف  و  -١٢١

وحتدد االستراتيجية الوطنيـة    . وحبقها يف أن ُتعطى أولوية يف مسألة تسوية األوضاع السكنية         
السكن لألشخاص الـذين يعيـشون يف       أوضاع   خاصاً لتحسني    لإلسكان االجتماعي تدبرياً  

  .مستوطنات دون املستوى املطلوب
، ُيقّدم التعليم االبتـدائي الـوظيفي يف        ٢٠١٣ إىل عام    ٢٠١١عام  ويف الفترة من      -١٢٢

مجهورية صربيا وهو يستهدف فئات السكان الضعيفة اليت ُيحتمل أن تكون أكثـر تعرضـاً          
  .ريها من الفئاتللسلوك التمييزي من غ
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 كفئة تواجه صـعوبة     ٢٠١١د فئة الروما يف خطة العمل الوطنية للعمالة لعام          وحتدَّ  -١٢٣
 التدابري املتخذة   مجيعاالستفادة من   وظيفة، ولذلك فإهنا ُتمنح أولوية يف       العثور على   أكرب يف   

 خاصـة لتـشجيع     ضافة إىل ذلك، ُتنفَّذ برامج وتدابري     باإلو.  العمالة الفعالة  يف إطار سياسة  
  .توظيف الروماوزيادة 

  )٢٣التوصية (الالجئون واملشردون داخلياً     
ال تزال مجهورية صربيا بلداً يوجد فيه أعلى عدد من الالجئني واملشردين داخلياً يف                -١٢٤
بـسبب إدمـاجهم يف     رئيسية  بصفة  وذلك  وعلى الرغم من اخنفاض عدد الالجئني       . أوروبا

 مـشرد   ٢١٠ ٠٠٠ الجئني وأكثر من     ٦٦ ٤٠٨يزال هناك حنو      ال مجهورية صربيا، فإنه  
 ٢٥٠ ٠٠٠وقد ُمنحت جنسية مجهورية صربيا ملا يزيد عن         . داخلي على أراضي البلد اليوم    

  .عملية إلدماج الالجئني يف أوروبا احلديثةأكرب ميثل   ماالجئ وهو
 يف كوسوفو وميتوخيا مركزاً ١٣ مركزاً مجاعياً يف مجهورية صربيا، منها     ٣٦وهناك    -١٢٥

وتقدم مفوضية شؤون   .  مشرداً داخلياً  ٢ ٣٢٨ الجئاً و  ٥٤٧ شخصاً، منهم    ٢ ٨٧٥ أويت
  .الالجئني إىل األشخاص املوجودين يف املراكز اجلماعية املأوى والغذاء

 بالتعاون مع املنظمة الدوليـة      ،، استهلت مفوضية شؤون الالجئني    ٢٠٠٨ويف عام     -١٢٦
 عملية تنفيذ مشروع لوضع خطط عمـل للبلـديات          ، الذايت احمللية  للهجرة وأجهزة احلكم  

املشروع إىل اعتماد وثائق استراتيجية وخطط عمـل لتحـسني وضـع            ويهدف  والبلدات،  
وألغراض حتقيق هذا اهلدف على مستوى أجهزة احلكم الـذايت          . الالجئني واملشردين داخلياً  

  . د خطط عمل حمليةاحمللية، أُنشئت جمالس للهجرة تضطلع مبهمة اعتما
 ،بلدة  أو  بلدية ١٤٦حىت اآلن   وقد مشل التدريب يف جمال وضع خطط العمل احمللية            -١٢٧
  بلديـة  ١٢١وجد على أراضي مجهورية صـربيا       تو.  بلدية يف كوسوفو وميتوخيا    ١٤ منها
بلدة أخرى متكنت     أو  بلدية ١٢٦بلدة جنحت يف صياغة خطط عمل حملية واعتمادها، و         أو

 يف املائـة مـن      ٨٠حنو   حلول دائمة ومستدامة، كما أن       جمالس للهجرة وإلجياد   من إنشاء 
  . هلذا الغرضيف امليزانيةخاصاً بنداً قد أدرجت البلدات   أوالبلديات
 مليون يورو مـن ميزانيـة       ١١,٢، ُمنح مبلغ    ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول ومنذ    -١٢٨

بلـدة يف     أو  بلديـة  ١٥٣ احمللية يف    يف خطط العمل  املتوخاة  مجهورية صربيا لدعم األنشطة     
  .رية صربيا شاركت يف هذا املشروعمجهو
دائماً  حالً ٥ ٢٤٨، قدمت مفوضية شؤون الالجئني ٢٠١٢-٢٠٠٨وخالل الفترة     -١٢٩

 جمموعة مـن    ٣ ٤٦٩الجئني ومشردين دولياً عن طريق منح       من أجل أشخاص    مستداماً  و
سابق التجهيز،   بيتاً   ٢٤٨ياً بأراضيها، ومْنح    ريف مسكناً   ٨٥٥ وشراء   ،جمموعات مواد البناء  

  .من أجل التمكني االقتصادي جمموعة ٥ ٠٧٢، ومْنح  وحدة سكنية٦٧٦وبناء 
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ـ    ٤٠    لاووفقاً لبيانات مفوضية شؤون الالجئني، فإن         -١٣٠ سمى بـاملراكز    مركزاً اليت ُت
.  مشرد داخلي  ١ ٤٠٠اجلماعية غري الرمسية املوجودة على أراضي مجهورية صربيا تأوي حنو           

  .أهنا دور إيواء مستقلةبوُتعرَّف املراكز اجلماعية غري الرمسية 
قـضية  حبل  ، اعتمدت احلكومة االستراتيجية الوطنية املتعلقة       ٢٠١١ويف بداية عام      -١٣١

خاصـاً  ، وهي تتضمن هدفاً اسـتراتيجياً    ٢٠١٤-٢٠١١الالجئني واملشردين داخلياً للفترة     
تلبية االحتياجات السكنية، وبصفة خاصة احتياجات الفئات األكثـر         يتمثل يف حتسني نظام     

بـني  والتعاون املنـسق    احملددة بوضوح   ضعفاً على أساس االحتياجات واملعايري واألولويات       
  .اجلهات الوطنية واحمللية والدولية

برامج االحتاد  كان جيري بشكل حصري تنفيذ      وباملقارنة مع األعوام السابقة عندما        -١٣٢
ألورويب بالتعاون مع الشركاء املنفذين، فإن الربنامج املنفذ يف إطار صك املساعدة الـسابقة              ا

 حيدد عنصراً برناجمياً منفصالً يرمي إىل حتقيق أنشطة خطـط العمـل             ٢٠١١لالنضمام لعام   
العائدين الـذين يعيـشون يف      أضعف  لالجئني واملشردين داخلياً و   من أجل ا  احمللية املصممة   
  .ة على أساس اتفاق إعادة القبولمساكن خاص

، استضافت سراييفو يف البوسنة واهلرسـك مـؤمتر         ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٤ويف    -١٣٣
الالزمة لتنفيذ برنامج اإلسكان اإلقليمي الـذي       املوارد   هبدف ضمان توفري     املاحنني الدوليني 

ومت . يف املنطقـة  يهدف إىل إجياد حل ملشكلة السكن اليت يعاين منها الالجئون األشد ضعفاً             
مشكلة السكن اليت تعـاين     تقريباً من أجل حل      مليون يورو    ٣٠٠ضمان تقدمي   أثناء املؤمتر   

، ويف البوسنة واهلرسك ومجهورية كرواتيا ومجهورية        أسرة يف مجهورية صربيا    ٢٧ ٠٠٠ منها
رية لتنفيـذ  يف الفترة املقبلة مجع األموال املتبقية الـضرو    أن جيري    ومن املتوقع . اجلبل األسود 

وتبلغ تكلفة املشروع اإلقليمي جلمهورية     .  مليون يورو  ٥٨٣الربنامج اإلقليمي املقدرة بنحو     
 أسرة من ١٦ ٧٨٠تواجه السكن اليت مشكلة  حل الذي من شأنه مليون يورو و٣٣٥ صربيا

الربنامج يف  هذا  ومن املقرر أن يبدأ تنفيذ      .  شخص ٤٥ ٠٠٠، أي حنو    الالجئني األشد ضعفاً  
  . وسيستمر ملدة مخس سنوات٢٠١٣ معا

 ٩/١٢ قـرار جملـس حقـوق اإلنـسان       -األهداف الطوعية يف جمال حقوق اإلنسان           
  )٢٤ التوصية(

  .حلقوق اإلنسانأساسية  دولية على مثاين معاهداتصّدقت مجهورية صربيا   -١٣٤
ملـستمر  يوفر التـدريب ا   يقوم على التفّرغ    ويدير مركز التدريب القضائي برناجماً        -١٣٥

لألشخاص الذين يشغلون مناصب قضائية يف جمال تنفيذ قرارات احملكمة األوروبية حلقـوق             
  .اإلنسان واملعايري الدولية األخرى يف جمال محاية حقوق اإلنسان واحلريات

اختصاص محايـة   وحقوق األقليات التابع للحكومة     ويتوىل مكتب حقوق اإلنسان       -١٣٦
  .ملستوى الوطينحقوق اإلنسان وتعزيزها على ا
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 التعـاون مـع وزارة العمـل والـسياسة     ب، برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي   ويقوم  -١٣٧
  .يتعلق بتطبيق قانون مكافحة التمييز فيماتنفيذ برامج لتعزيز حقوق اإلنسان ب ،االجتماعية

خمتلفة بيد أن جوانب    . ومل تعتمد مجهورية صربيا خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان          -١٣٨
  .اية حقوق اإلنسان وتعزيزها مدرجة يف وثائق واستراتيجيات عديدةمحل

عن طريق مشاريع   جيري تنفيذه   الربنامج العاملي للتدريب يف جمال حقوق اإلنسان        و  -١٣٩
  .لسلطات احلكومية املختصة ومنظمات اجملتمع املدين ذات الصلةتتوالها اوأنشطة أخرى 

م تقارير دورية عن تنفيذ املعاهدات الدوليـة        وتقدم مجهورية صربيا وتعرض بانتظا      -١٤٠
األساسية حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليها، وقد وجهت دعـوة مفتوحـة إىل املكلفـني               

  .بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة
، ويتوىل فريق استراتيجية احلد من الفقر يف مجهورية صربيا ٢٠٠٣مدت يف عام   واعُت  -١٤١

االسـتراتيجية  هذه  ضعت  وقد وُ . تنفيذهاوتنسيق  ن الفقر رصد    اإلدماج االجتماعي واحلد م   
  .اجملتمع املدينمن مبشاركة 

  أولويات مجهورية صربيا يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -خامساً  
  :يلي فيماتتمثل أولويات مجهورية صربيا يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   -١٤٢
ة مع االلتزامات الدولية يف جمـال محايـة حقـوق           مواصلة مواءمة األنظمة الوطني    •

 اإلنسان؛

 تعزيز دور اآلليات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان؛ •

 إنفاذ التدابري الرامية إىل تعزيز املساواة الكاملة والفعالة يف خمتلف جماالت احلياة؛ •

 جمتمع متعدد اإلثنيات ومتعدد الثقافات؛إجياد التشجيع على  •

تعزيز وتنفيذ برامج محاية حقـوق   يف جمال   ون مع اجملتمع املدين     حتسني عالقات التعا   •
 اإلنسان؛

 التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية يف جمال محاية حقوق اإلنسان وحقوق األقليات؛ •

املشاركة بنشاط يف الربامج الدولية للتعاون يف جمال حقوق األقليات واملساواة بـني              •
 ء دعائم الدميقراطية وسيادة القانون؛اجلنسني ومحاية األطفال وإرسا

 دعم عمل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان؛ •

التعاون مع هيئات معاهدات األمم املتحدة يف جمايل رصد تنفيذ االتفاقات الدوليـة              •
 وإصالح هذه اهليئات؛
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مواصلة التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة لألمـم املتحـدة              •
 .ة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات املواضيعيةوتوجيه دعو
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