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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة اخلامسة عشرة
  ٢٠١٣فرباير / شباط١ - يناير/ كانون الثاين٢١

أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً         جتميع للمعلومات       
  ١٦/٢١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ٥ للفقرة

  صربيا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات واإلجـراءات               
امية يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية ومن املفوضية الـس            ااخلاصة، مب 

والتقرير مقدم يف   . حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة           
ولالطالع على النص الكامـل، ُيرجـى       . شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات      

اقتراحات مـن    أووجهات نظر    أويتضمن التقرير أية آراء      الو. العودة إىل الوثيقة املرجعية   
ورد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عـن          ماية السامية حلقوق اإلنسان غري      املفوض

وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات            . ١٧/١١٩مقرره  

 يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف   توروعي. يرالواردة يف التقر  
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    
 قبلمل ُت/هاق عليصدَّمل ُي  بعد االستعراضاملتخذ اإلجراء   السابقةاجلولة احلالة خالل   

ــضمام   ــصديق أو االن الت
  اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع       
  )٢٠٠١(أشكال التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية   
  )٢٠٠١(واالجتماعية والثقافية 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      
  )٢٠٠١(والسياسية 

لحـق  الربوتوكول االختياري الثاين امل   
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      

  )٢٠٠١(والسياسية 
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      

  )٢٠٠١(ضد املرأة 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن       
ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية       

  )٢٠٠١(إنسانية أو املهينة الال أو
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة    

وغريه من ضـروب املعاملـة      التعذيب  
ــسانية  أو ــة القاســية أو الالإن العقوب
  )٢٠٠٦(املهينة  أو

  )٢٠٠١(اتفاقية حقوق الطفل 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    

ـ االطفل املتعلق ب   راك األطفـال يف    تش
  )٢٠٠٣(الرتاعات املسلحة 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    
بغـاء  الطفل املتعلق ببيـع األطفـال و      

األطفال واستغالل األطفال يف املـواد      
  )٢٠٠٢(اإلباحية 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي    
  )٢٠٠٩(اإلعاقة 

االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
األشــخاص مــن االختفــاء 

  )٢٠١١(القسري 

االتفاقية الدولية حلماية   
حقوق مجيـع العمـال     
املهاجرين وأفراد أسرهم   

  )٢٠٠٤توقيع فقط، (

اإلعالنـات   وأ/التحفظات و 
  أو التفامهات/و

-  -  -  
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إجراءات الشكوى والتحقيق   
  )٣(واإلجراءات العاجلة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      
  )٢٠٠١( ١٤التمييز العنصري، املادة 

الربوتوكول االختياري األول امللحـق     
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      

  )٢٠٠١(والسياسية 
تياري التفاقية القضاء   الربوتوكول االخ 

على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة،       
  )٢٠٠٣( ٨ املادة

اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن       
ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية       

 ٢١ و ٢٠الالإنسانية أو املهينة، املواد      أو
  )٢٠٠١( ٢٢و

الربوتوكول االختياري التفاقية   
ــخاص ذوي  ــوق األش حق

  )٢٠٠٩ (٦اإلعاقة، املادة 
االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      
األشخاص من االختفاء القسري،    

  )٢٠١١ (٣٢ و٣١املادتان 

الربوتوكول االختيـاري   
امللحق بالعهـد الـدويل     
اخلاص باحلقوق االقتصادية   

  واالجتماعية والثقافية
العهد الـدويل اخلـاص    
بـــاحلقوق املدنيـــة 

  ٤١والسياسية، املادة 
الربوتوكول االختياري

اقية حقوق الطفـلالتف
املتعلق بإجراء تقـدمي

توقيع فقط،(البالغات  
٢٠١٢(  

االتفاقية الدولية حلماية   
حقوق مجيـع العمـال     
املهاجرين وأفراد أسرهم   

  )٢٠٠٤توقيع فقط، (

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  احلالة خالل اجلولة السابقة  
اإلجراء املتخذ بعد   

  مل ُيصدق عليها  االستعراض
تصديق أو االنـضمام    ال
  اخلالفة أو

اتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة 
  عليها واملعاقبة

  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
  )٤(بروتوكول بالريمو

االتفاقيات املتعلقـة بـالالجئني وعـدميي       
  ١٩٦١، باستثناء اتفاقية عام )٥(اجلنسية

ــة   ــف املؤرخ ــات جني  / آب١٢اتفاقي
 وبروتوكوالهتا اإلضـافية،    ١٩٤٩ أغسطس

  )٧(والربوتوكوالن اإلضافيان األول والثاين

  )٨(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

اتفاقيــة اليونــسكو ملكافحــة التمييــز يف 
  التعليم جمال

اتفاقيتا منظمة العمل الدوليـة       
  )٦(١٨٩ ورقم ١٦٩ رقم

 بشأن خفض   ١٩٦١اتفاقية عام   
  حاالت انعدام اجلنسية

الربوتوكول اإلضـايف الثالـث     
 ١٢التفاقيات جنيف املؤرخـة     

  )٩(١٩٤٩أغسطس /آب
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شجع عدد من هيئات املعاهدات صربيا على التصديق على االتفاقية الدولية حلماية              -١
  .)١٠(حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

صربيا على  ، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تصدق          ٢٠١١ويف عام     -٢
  .)١١( املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١اتفاقية عام 

، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تصدق صربيا على اتفاقية الهاي           ٢٠١٠ويف عام     -٣
 املتعلقة حبماية الطفل والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل؛ واتفاقية جملس             ١٩٩٣ لعام

  .)١٢()٢٠٠٧(ل من االستغالل واالعتداء اجلنسيني أوروبا املتعلقة حبماية األطفا
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تصدق صـربيا علـى تعـديالت                -٤

  .)١٣( من االتفاقية٨ من املادة ٦ الفقرة
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعدل صربيا اإلعالن الذي قدمته عند التصديق على         -٥

ة حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة،         الربوتوكول االختياري التفاقي  
  .)١٤(لكي يعكس التشريعات اجلديدة املتعلقة بالتجنيد العسكري

بأن التصديق  ) فريق األمم املتحدة القطري   (وأفاد فريق األمم املتحدة القطري يف صربيا          -٦
قوق االقتـصادية واالجتماعيـة     على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحل       

والثقافية سيكون ذا أمهية خاصة إذ سيتيح إنشاء اآللية اليت حيتاجها البلد كـثرياً وهـي آليـة                  
  .)١٥(الشكاوى الفردية اليت ستركز على انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
الـذي حيمـي حقـوق      ) ٢٠٠٦( بالدستور اجلديد    رحبت عدة هيئات معاهدات     -٧

؛ وبالقانون اجلنائي الذي يتضمن )١٦(األقليات القومية ويتضمن أحكاماً حتظر التمييز والتعذيب
  .)١٧(أحكاماً ملنع التمييز وجترمي التعذيب

والحظ فريق األمم املتحدة القطري أنه يوجد بشكل عام إطار تـشريعي حلمايـة                -٨
تحدة القطري إىل القـانون     ويف هذا الصدد، أشار فريق األمم امل      . صربياحقوق اإلنسان يف    

 بأمني املظامل، وقانون محاية البيانات الشخصية والوصول حبرية إىل املعلومـات ذات             املتعلق
، وقانون املساواة القوميةألقليات لاألمهية العامة، وقانون حظر التمييز، وقانون اجملالس الوطنية 

 املتعلق باإلقامة الدائمة واملؤقتـة، الـذي        ٢٠١١ أمهية قانون عام     أكد على و. بني اجلنسني 
وعـالوة  . مشاكل األشخاص املعرضني النعدام اجلنسية    حل  شكّل خطوة إىل األمام صوب      ي

على ذلك، الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن مشروع القانون املتعلق بتعـديل قـانون               
يتصدى للعقبات اليت يواجهها األشخاص غـري احلـائزين   اإلجراءات غري القضائية ينبغي أن  

  .)١٨(لوثائق هوية الذين يتعذر عليهم تسجيل والداهتم يف السجالت املدنية
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حثـت  ل علماً بتعديالت قانون العقوبات، فإهنـا        أحاطت جلنة حقوق الطف   بينما  و  -٩
مشروع القانون    يفصربيا على إدراج تعريف صريح جلرمية بيع األطفال يف قانون العقوبات و           

  .)١٩(باألطفالاملتعلق 
جتنيد األطفال  العقوبات لديها   وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن جترم صربيا يف قانون            -١٠

  .)٢٠(عن القوات املسلحة للدولةاليت تكون خمتلفة يف اجلماعات املسلحة 

  مةاإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العا  -جيم  

  )٢١(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
 )٢٢(احلاليةاجلولة احلالة خالل   السابقةاجلولة احلالة خالل   املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

  الفئة ألف  غري معتمد ضمن فئة معينة   )املظاملأمني (مكتب محاية مواطين مجهورية صربيا 

الواسع املوجـود يف    ؤسسي  املطار  إىل اإل ري  جلنة القضاء على التمييز العنص    أشارت    -١١
مفوضية محاية املساواة، ووزارة حقوق اإلنسان وحقوق       (لرصد محاية حقوق اإلنسان     صربيا  

، وجملس األقليات    احملليني املظاملأمناء  ، وشبكة   أمني املظامل اإلقليمي   املظامل، و  أمنياألقليات، و 
هـذه  بـني  تكامـل  الت بأن تكفل صربيا     وأوص .)٢٣()الروماحتسني وضع   ، وجملس   القومية

املؤسسات وأن ختصص موارد لتشغيل مفوضية محاية املـساواة ووزارة حقـوق اإلنـسان              
  .)٢٤( املظاملأمنيوحقوق األقليات و

إزاء االفتقار إىل آليـة     تشعر بالقلق   ، ظلت جلنة مناهضة التعذيب      ٢٠٠٨ويف عام     -١٢
اليت ُيدعى ارتكاهبا من قبل الشرطة، وأوصت       روعة  املشمستقلة وخارجية ملراقبة األفعال غري      

مـن جتـاوزات    ارتكابـه   قق على حنو مستقل ونزيه فيما ُيدعى        حياملظامل و أمني  رصد  يبأن  
أمـني  مـي   حيأيضاً بأن تنظر صربيا يف اختاذ تدابري لضمان أن          اللجنة   وأوصت. )٢٥(الشرطة

  .)٢٦( حبقوق الطفلظامل املعينأمني املعتمد قانون ياملظامل األطفال من العنف، وبأن 
والحظت جلنة حقوق الطفل أن نائب أمني املظامل يضطلع مبسؤولية متخصصة تتمثل              -١٣

  .)٢٧(مبا يكفي من املواردمكتب املفوض يف رصد حقوق الطفل، وأوصت بأن تزود صربيا 
هـو  ون  كياملظامل رمسياً ل  أمني  ورحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقرار تفويض          -١٤

اآللية الوقائية الوطنية ألغراض الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وأوصـت           
  .)٢٨(مبا يلزم من موارداملفوض هذا بأن تزود صربيا مكتب 

 ، أموربرامج ترمي، يف مجلة القضاء على التمييز العنصري وجود عدةوالحظت جلنة   -١٥
والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، على وجه       . )٢٩(القوميةمنع التمييز ضد األقليات     إىل  

عقـد  "وخطة عملها، وتنفيـذ     ) ٢٠٠٩(وضع الروما   حتسني  اخلصوص، اعتماد استراتيجية    
  .)٣٠()٢٠١٥-٢٠٠٥" (إدماج الروما
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 ورحبت جلنة حقوق الطفل خبطة العمل الوطنية ملكافحـة االجتـار بالبـشر              -١٦
) ٢٠٠٨(ية لوقاية األطفال ومحايتهم مـن العنـف         وباالستراتيجية الوطن ) ٢٠١١-٢٠٠٩(

  .)٣١()٢٠١٠(وخطة عملها 
املتعلقـة  وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تدرج صربيا يف خطة عملـها الوطنيـة                -١٧

مجيع املسائل املشمولة بالربوتوكولني االختياريني؛ وأن تـوفر        ) ٢٠١٥-٢٠١٠(باألطفال  
  .)٣٢(لتنفيذ هذه اخلطةموارد كافية 

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٣٣(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

إعادة النظـر يف القـضايا      يتيح  قانون جديد   وجود  الحظت جلنة مناهضة التعذيب       -١٨
والحظ فريق األمم . )٣٤(باالستناد إىل قرار صادر عن هيئة دولية منشأة مبوجب معاهدة دولية        

ية متناسقة وشاملة ملتابعة ورصد تنفيذ التوصيات املقدمة مـن          املتحدة القطري عدم إنشاء آل    
  .)٣٥(آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تنشئ صربيا آلية لدراسة           ٢٠١١ويف عام     -١٩
  . )٣٦(، وأن توفر للضحايا سبل انتصافالفرديةبالغات الاستنتاجات اللجنة فيما يتعلق ب

  حالة اإلبالغ  -١  

  ة املعاهدةهيئ
 املدرجةاملالحظات اخلتامية   
  يف االستعراض السابق

آخر تقرير قـدم منـذ
  حالة اإلبالغ  آخر مالحظات ختامية  االستعراض السابق

جلنة القـضاء علـى     
  التمييز العنصري 

مارس /آذار
٣٧(١٩٩٨(  

 ٢٠١٤حيــل يف عــام   ٢٠١١مارس /آذار  ٢٠٠٩
 موعد تقدمي التقارير من   

الثاين إىل الرابع جممعـة     
  يف تقرير واحد

اللجنة املعنية بـاحلقوق    
االقتصادية واالجتماعية  

  والثقافية

و ـماي/أيار
٣٨(٢٠٠٥(  

  التقرير الثاين قيد النظر  --  ٢٠١١

اللجنة املعنية حبقـوق    
  اإلنسان

ه ـيولي/متوز
٣٩(٢٠٠٤(  

حيل موعد تقدمي التقرير      ٢٠١١مارس /آذار  ٢٠٠٩
  ٢٠١٥ الثالث يف عام

اللجنة املعنية بالقضاء   
  على التمييز ضد املرأة

التقريران الثاين والثالث     --  ٢٠١٠  ٢٠٠٧مايو /أيار
معان يف تقرير واحد    اجمل

قيد النظر يف تـشرين     
  ٢٠١٢أكتوبر  /األول
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  ة املعاهدةهيئ
 املدرجةاملالحظات اخلتامية   
  يف االستعراض السابق

آخر تقرير قـدم منـذ
  حالة اإلبالغ  آخر مالحظات ختامية  االستعراض السابق

نوفمرب  /تشرين الثاين   جلنة مناهضة التعذيب
٤٠(١٩٩٨(  

نـوفمرب  /تشرين الثـاين    --
٢٠٠٨  

لتقرير حيل موعد تقدمي ا   
ــشرين   ــاين يف ت الث

  ٢٠١٢نوفمرب /الثاين
التقريران األوليان   (٢٠٠٨  ٢٠٠٨يونيه /حزيران  جلنة حقوق الطفل

ــول   ــشأن الربوتوك ب
االختياري التفاقية حقوق   

ـ االطفل املتعلق ب   راك تش
ــات  ــال يف الرتاع األطف
املـسلحة والربوتوكـول   
االختياري التفاقية حقوق   
الطفل املتعلق ببيع األطفال    

بغاء األطفال واستغالل   و
  )األطفال يف املواد اإلباحية

ــران ــه /حزي  ٢٠١٠يوني
التقريران األوليان بـشأن    (

ــاري  الربوتوكــول االختي
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    
بإشراك األطفال يف الرتاعات    
ــول  ــسلحة والربوتوك امل
االختياري التفاقية حقـوق    
الطفل املتعلق ببيع األطفـال     

سـتغالل  وبغاء األطفال وا  
  )األطفال يف املواد اإلباحية

 موعد  ٢٠١٣حيل يف عام    
تقدمي التقريـرين الثـاين     

معني يف تقرير   اجملوالثالث  
  واحد

اتفاقيـــة حقـــوق 
  األشخاص ذوي اإلعاقة

 التقرير األويل قيد النظر  --  ٢٠١٢  --

االتفاقية الدولية حلماية 
مجيع األشخاص مـن    

  االختفاء القسري

تقدمي التقرير  حيل موعد     --  --  --
  ٢٠١٣األويل يف عام 

  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    

  هيئة املعاهدة
 حيل موعد تقـدميها   

  دمت يف قُ  املوضوع  يف عام
جلنة القـضاء علـى     

  التمييز العنصري 
لرومـا؛   ا وضعاملؤسسات املعنية بالتمييز العنصري؛ و      ٢٠١٢

ووثائق هوية الفئات الضعيفة؛ والتعاون مع احملكمـة        
  .)٤١(اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة

--  

اللجنة املعنية حبقـوق    
  اإلنسان

باتاينيكا؛ وإقامة العدل؛   حاالت القتل يف    التحقيق يف     ٢٠١٢
  .)٤٢(الروماوضع و

--  

اللجنة املعنية بالقـضاء   
  على التمييز ضد املرأة

--  --  --  

 والالجئون؛ والتعاون مع احملكمة ؛الضمانات األساسية  ٢٠٠٩  جلنة مناهضة التعذيب
اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة؛ والتحقيـق يف       
جرائم حرب أخرى؛ واملدافعون عن حقوق اإلنسان؛       

 يتعرض له األشـخاص ذوو اإلعاقـة        فيماوالتحقيق  
 إنـسانية   تعذيب أو معاملة أو عقوبة قاسية أو ال        من
  .)٤٣(مهينة داخل املؤسسات أو

 )٤٥(٢٠١٢ و)٤٤(٢٠١٠
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  اآلراء    
  احلالة  عدد اآلراء  ة املعاهدهيئة

 .)٤٨(طُلب املزيد من املعلومات واإلجراءات  )٤٦(١  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
 .)٤٩(طُلب املزيد من املعلومات واإلجراءات  )٤٧(١  جلنة مناهضة التعذيب

  ون مع اإلجراءات اخلاصةالتعا  -باء  
  احلالة الراهنة  السابقةاجلولة احلالة خالل   

  نعم  نعم  دعوة دائمة
  )٢٠٠٩(الدين   )٢٠٠٥(املشردون داخلياً   الزيارات املضطلع هبا

 )٢٠٠٩(املشردون داخلياً   )٢٠٠٧(املدافعون عن حقوق اإلنسان   
  تمسائل األقليا  -   حيث املبدأنالزيارات املتفق عليها م

  العنصرية  -  الزيارات املطلوبة 
 . وردت احلكومة على ستة منها. بالغاً خالل الفترة قيد االستعراض١٥أرسل   النداءات العاجلةعلى  واتالردود على رسائل االدعاء

  -  -  تقارير وبعثات املتابعة

  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
  .)٥٠(٢٠١٠ و٢٠٠٨مسامهة مالية إىل مفوضية حقوق اإلنسان يف عامي قدمت صربيا   -٢٠

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
النساء يف  بشأن  أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء القوالب النمطية             -٢١

لروما، وأوصت بأن تكفل صربيا معاملة الرجال والنساء على قدم       نساء ا مبن يف ذلك    اجملتمع،  
وأعرب فريق األمم املتحدة القطري . )٥١(املساواة والقضاء على القوالب النمطية املتعلقة باملرأة    

  .)٥٢(أوجه قلق مماثلةعن 
وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها ألن التمييز العنصري والقومية              -٢٢
يف اخلطاب السياسي   مبا يف ذلك    يف اجملتمع،   منتشرة  ظواهر  هي  قصائية وخطاب الكراهية    اإل

يف القانون؛  مدونة  والرياضة ووسائط اإلعالم ويف إطار جمموعات؛ وألن جرائم الكراهية غري           
صـربيا علـى    اللجنـة   وحثت  .  بدوافع عنصرية  اجلرائم املرتكبة عن  نه ال ميكن اإلبالغ     ألو

ختاذ تدابري أخرى ملكافحة جرائم الكراهية وخطاب الكراهية والتحـريض          تشريعات وا  سن
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على البغضاء؛ ومقاضاة اجملموعات املتطرفة العنصرية أو املعادية لألجانب؛ وتطبيق القـانون            
؛ ومكافحة التحيز العرقي والتمييز يف وسـائط        بدوافع عنصرية اجلنائي على اجلرائم املرتكبة     

اعتمـاد مدونـة ألخالقيـات وسـائط        على السواء، بطرق منها       العامة واخلاصة  ،اإلعالم
  .)٥٣(أخالقيات الصحافة؛ وترويج ثقافة التسامح والتنوع اإلثين/اإلعالم
يوجد لـدى   إزاء ما   عن استمرار قلقها    جلنة القضاء على التمييز العنصري      أعربت  و  -٢٣

طية سلبية بشأن األقليات، الناس ولدى املوظفني القضائيني واإلداريني من تصورات وقوالب من
صربيا على مواصلة الربامج املوجَّهة إىل موظفي القضاء وإنفـاذ القـانون            اللجنة  وشجعت  

احلوار بني الثقافات والتسامح وفهم األقليات، كما       تشجيع  واحملامني واملدرسني والرامية إىل     
 ووسائط اإلعالم بغيـة     شجعتها على تنفيذ برامج يف نظام التعليم العام واملنتديات السياسية         

  .)٥٤(تعزيز احترام التنوع الثقايف
سيما  والوأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء املواقف التمييزية جتاه األطفال،              -٢٤

  .)٥٥( واألطفال املشردون داخلياًناألطفال الروما واألطفال ذوو اإلعاقة واألطفال الالجئو

  منه الشخصيوأحق الفرد يف احلياة واحلرية   -باء  
أوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن جتعل صربيا تعريفها للتعذيب متماشياً مع االتفاقية،              -٢٥

اجلرميـة،  هـذه  وأن تكفل تناسب العقوبات املنصوص عليها يف القانون اجلنائي مع خطـورة    
. )٥٦(طال خيضع التعـذيب للتقـادم املـسقِ       لكي  تسرع يف إكمال اإلصالحات القضائية       وأن
ب عليهمـا   يعاقَ ت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن التعذيب وسوء املعاملة ال           وأعرب

ط بعـد عـشر     إال بعقوبة أقصاها السجن مثاين سنوات وألن هذه اجلرمية ختضع للتقادم املسقِ           
  .)٥٧(صربيا على تعديل تشريعاهتا وممارساهتا يف هذا الصدداللجنة سنوات، وحثت 

ناهضة التعذيب عن قلقها إزاء بطء التحقيقات وعدم وقف املوظفني          وأعربت جلنة م    -٢٦
وأوصت بأن حتقـق    . مؤقتاً أثناء التحقيق يف أفعال التعذيب أو إساءة املعاملة        وقفاً  عن العمل   

صربيا يف مجيع ادعاءات التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية              
أن توقف عن العمل أثناء التحقيقات األشخاص الذين ُيدعى ارتكـاهبم           أو املهينة احملظورة، و   

  . )٥٨(األفعالهلذه 
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها ألن الشرطة ال حتترم حـق احملتجـز يف                 -٢٧

وحقـه يف   لفحصه،  وحقه يف أن ُيعرض على طبيب مستقل        هو  االتصال مبحامٍ من اختياره     
  .)٥٩(االتصال بأسرته

أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء افتقار املهن الطبية إىل بروتوكـوالت           و  -٢٨
التعذيب وغريه مـن ضـروب      عما تتوصل إليه من استنتاجات بوجود       بشأن كيفية اإلبالغ    

  . )٦٠(املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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جود برنامج إلعمـال حقـوق      وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن أسفها لعدم و         -٢٩
 وأوصت بأن تضع صربيا     ،وتعويضانتصاف  ضحايا التعذيب وسوء املعاملة يف احلصول على        

  .)٦١(برنامج مساعدة خاصاً
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء ما تتسم به أماكن االحتجـاز                -٣٠

 ،حتجزون معـاً  ني واملشتبه فيهم يُ   متدنية وغري مالئمة، وألن املتهم    أوضاع  لدى الشرطة من    
  .)٦٢(الكباركما ُيحتجز القاصرون مع 

االحتجاز، وعدم اسـتقالل    أوضاع  وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها بشأن          -٣١
بواسطة خرباء  على أوضاع السجون    تفتيش  للاملوظفني الطبيني يف السجون، واالفتقار إىل نظام        

  .)٦٣(إصالح نظام السجون وأن تنشئ نظاماً للتفتيشوأوصت بأن تنفذ صربيا . مستقلني
السجون، يف  كتظاظ  االإزاء  عن استمرار قلقها    اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     وأعربت    -٣٢

بيق  السجون، وأن تنظر يف توسيع نطاق تط       أوضاعصربيا معاملة السجناء و   حتّسن  وأوصت بأن   
  .)٦٥(مماثل مم املتحدة القطري عن قلقريق األوأعرب ف. )٦٤(العقوبات البديلة غري احلبس

إزاء معاملة األطفال والكبار من     مناهضة التعذيب عن استمرار قلقها      جلنة  أعربت  و  -٣٣
دة طويلة يف مؤسسات وتقييدهم ملسيما إيداعهم قسراً  والذوي اإلعاقات الذهنية أو البدنية،   

 وأوصت بأن حتقق صربيا يف      يف مؤسسات احلماية االجتماعية ومستشفيات األمراض العقلية،      
لمعاملة أو العقوبـة القاسـية      لالتقارير املتعلقة بتعرض األشخاص ذوي اإلعاقة للتعذيب أو         

تنفيـذ  لويف إطار متابعة جلنة مناهضة التعذيب     . )٦٦(الالإنسانية أو املهينة داخل املؤسسات     أو
مؤسـسات الرعايـة   يف أوضاع األشخاص املودعني    : مالحظاهتا اخلتامية، أفادت صربيا بأن    

إيداع األفراد أو حرماهنم من احلرية بصورة العوامل اليت تشري إىل االجتماعية قد ُسويت؛ وأن    
منعت قبـول األطفـال   قد ؛ وأن وزارة العمل والسياسة االجتماعية  أُزيلتقد  مشروعة  غري  

ة العمـل   الكبار؛ وأن إدارة التفتيش التابعـة لـوزار       اليت يودع فيها    الصغار يف مؤسسات    
  .)٦٧(املؤسسات ال تستويف املعايري الدنياغرف يف استخدام قد حظرت والسياسة االجتماعية 

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن حتارب صربيا استخدام األطفال يف املواد اإلباحيـة               -٣٤
بتوعية األطفال ووالديهم بطـرق      - بالتعاون مع وسائط اإلعالم      - على اإلنترنت؛ وأن تقوم   

م اإلنترنت استخداماً مأموناً؛ وأن تعتمد تشريعات حمددة بشأن التزام مقدمي خدمات            استخدا
  . )٦٨(الوصول إليهاعلى اإلنترنت ومنع املستخدم فيها أطفال اإلنترنت مبنع نشر املواد اإلباحية 

العنف املرتيل،  انتشار  إزاء  عن استمرار قلقها     اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      أعربتو  -٣٥
ُيقدم فيها الـدعم    دعم  ومراكز  دور إيواء   تنشئ  أن  صت بأن تكافح صربيا هذا العنف و      وأو

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلق خاص إزاء االعتـداء          . )٦٩(الطيب والنفسي والقانوين  
اجلنسي على البنات واالفتقار إىل تدابري للوقاية واحلماية؛ وحثـت صـربيا علـى تنفيـذ                

تنفيذ محالت لتوعية املوظفني بظاهرة العنـف       على  ملنع العنف املرتيل و   االستراتيجية الوطنية   
  .)٧٠(املرتيل وتدريبهم على التعامل معها
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مـن  فقط  ألن عدداً قليالً    عن استمرار قلقها    اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     أعربت  و  -٣٦
إزاء قلقهـا   وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن      . )٧١(صل إىل احملاكم  يالعنف املرتيل   حاالت  

لعقوبات املفروضة وبطء اإلجراءات املتبعة، وحثت صربيا على معاقبـة          املستوى املنخفض ل  
وأعرب فريـق األمـم     . )٧٢(النساء واألطفال، مبا يف ذلك العنف املرتيل      ضد  العنف  مرتكيب  

لـيت  املتحدة القُطري عن قلق مماثل ألن اجلناة يبقون يف مرتل األسرة، رغم التدابري احلمائية ا              
  .)٧٣(إخراجهم منه على الفورتنص على 

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء االفتقار إىل نظام محاية اجتماعية يشمل               -٣٧
وأعربت اللجنة  . )٧٤(مجيع الضحايا األطفال، وأوصت بأن تضع صربيا نظاماً من هذا القبيل          

 واألطفال الالجـئني    ،لروماعن أسفها خصوصاً إزاء االفتقار إىل برامج تستهدف األطفال ا         
 ، وأطفـال الـشوارع    ،لرعايةلمؤسسات  املودعني يف   طفال  األ و ،املشردين داخلياً األطفال  و

صربيا على تدعيم أنشطة الوقاية،     اللجنة  وشجعت  . إليهم وإمهاهلم اإلساءة  منع  والبنات بغية   
  .)٧٥( بصفة خاصةاألطفال الضعفاء أو املعرضني للخطرلصاحل تسجيل الوالدات، يف ذلك مبا 
 وسيلة شائعة لتربيـة األطفـال،   ةالبدنيالعقوبة والحظت جلنة مناهضة التعذيب أن      -٣٨

  .)٧٦( يف مجيع األماكنةالبدنيالعقوبة وحثت صربيا على اعتماد قانون حيظر 
فيها املدافعون  يعمل  وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء البيئة العدائية اليت             -٣٩

. سيما العاملون منهم يف جمايل العدالة االنتقالية وحقوق األقليـات          والق اإلنسان،   عن حقو 
  .)٧٧(صربيا على االعتراف قانوناً باملدافعني عن حقوق اإلنساناللجنة وحثت 

تنفيذ مالحظاهتا اخلتامية، أفادت صربيا بأن قـانون      لويف إطار متابعة جلنة مناهضة التعذيب         -٤٠
املـدافعني عـن حقـوق      حتسني وضـع     يعكس اجلهد املبذول يف سبيل       )٢٠٠٩(حظر التمييز   

 ٢٠٠٨قد بادرت يف عام     األقليات  حقوق  وأفادت صربيا بأن وزارة حقوق اإلنسان و      . )٧٨(اإلنسان
تطبيق آليات مراقبة حقوق اإلنسان، هبدف إضفاء طابع مؤسسي على التعاون           بشأن   بإجراء إصالح 

، أبرمت الوزارة، يف إطار هذا اإلصـالح، مـذكرة          ٢٠٠٩ عام   ويف. والتشاور مع القطاع املدين   
مع القطاع املدين بـشأن إعـداد التقـارير         بانتظام  علومات  املتعاون تعهدت فيها بأمور منها تبادل       

  .)٧٩(تنفيذ االلتزامات الدولية ودعم املنظمات غري احلكومية يف االضطالع بأنشطتهاب املتعلقة
ألن الصحفيني واملـدافعني  عن استمرار قلقها حبقوق اإلنسان اللجنة املعنية  أعربت  و  -٤١

عن حقوق اإلنسان والعاملني يف وسائط اإلعالم يتعرضون للـهجوم والتهديـد والقتـل؛              
  .)٨٠(اجلرائمهذه تقاضي املسؤولني عن أن وأوصت بأن حتمي صربيا هذه الفئات و

النساء عرب احلدود ألغـراض     إزاء االجتار ب  قلقها  وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن        -٤٢
 العقوبـات   ختفيضلمالحقات القضائية، و  املنخفض ل عدد  الاالستغالل اجلنسي وغريه، وإزاء     

بأن تقاضي صربيا اجلنـاة وتعاقبـهم       اللجنة  وأوصت  . الدنيا إىل السجن مدة ثالث سنوات     
القانون تذكي وعي موظفي إنفاذ     بأن  دمات إعادة اإلدماج، و   خبباالنتصاف و وتزود الضحايا   

  .)٨١(واهلجرة وشرطة احلدود وتدرهبم يف هذا اجملال
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وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن أكثر من نصف ضحايا االجتار               -٤٣
، وأوصت بأن حتارب صربيا هذه الظاهرة؛ وأن تقاضي مجيـع           قاصرونواالستغالل اجلنسي   

  .)٨٢(إعادة التأهيل واملساعدة واحلمايةمات املسؤولني عنها وتعاقبهم؛ وأن تزود الضحايا خبد
لجرائم املتصلة ببيع األطفال    املرتفع ل عدد  الوأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء          -٤٤
. )٨٣(ألطفال وبغاء األطفال واستخدامهم يف املواد اإلباحيـة       االقتصادي واجلنسي ل  ستغالل  االو

لـصاحل  ت التعويض والتعايف وإعادة اإلدمـاج       خدمااالفتقار إىل   وأعربت أيضاً عن قلقها إزاء      
واالستغالل يف املواد اإلباحية، وأوصت بأن تكفل صربيا وصـول  البغاء األطفال ضحايا البيع و   

األطفال إىل إجراءات التماس التعويض وخدمات التعايف البدين والنفـسي وإعـادة اإلدمـاج              
وعالوة على ذلك،   . )٨٤(زل عن الكبار  االجتماعي، وأن توفر هلؤالء األطفال مالجئ تؤويهم مبع       

  .)٨٥(أوصت اللجنة بأن تتخذ صربيا تدابري ملنع استغالل األطفال يف السياحة اجلنسية

   وسيادة القانون،اإلفالت من العقابو ،إقامة العدل  -جيم  
فإهنا بالقضاة،  املتعلق  رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بسّن القانون اجلديد         بينما    -٤٥
 غري  اتربت عن قلقها بشأن قصور أداء احملاكم يف جمال إقامة العدل، مما أفضى إىل تأخري              أع

صربيا على ضمان التقيد الصارم     اللجنة  وحثت  .  أخرى يف اإلجراءات   أوجه قصور  و ةمعقول
  .)٨٦(إقامة العدلعملية أداء احملاكم وكفاءة  القضاء وعلى زيادة يةمببدأ استقالل

م املتحدة القُطري اعتماد جمموعة من القوانني املتعلقة باإلصـالح          والحظ فريق األم    -٤٦
ويف . ٢٠٠٩ وتنفيذ اإلصالحات الرئيسية للنظام القضائي يف عـام          ٢٠٠٨القضائي يف عام    

معايري التقيـيم وشـفافية   بالنقد الرئيسي املتعلق بتدين جودة ذاته، أحاط الفريق علماً الوقت  
  .)٨٧(عملية انتخاب القضاة

إزاء األحكام الدستورية اليت تنص     عن استمرار قلقها    جلنة مناهضة التعذيب    أعربت  و  -٤٧
صـربيا  جتعل  على قيام اجلمعية الوطنية بانتخاب القضاة من مجيع املستويات، وأوصت بأن            

  .)٨٨(وفقاً ملعايري موضوعية كاملؤهالت والرتاهة واالقتدار والكفاءةتعيني القضاة جيري 
خبصوص حتديد النظام الداخلي للمحاكم     قلقها  ناهضة التعذيب عن    وأعربت جلنة م    -٤٨

واالفتقار إىل تشريعات بشأن التدابري التأديبية املمكن اختاذها يف حق القضاة، وأوصت بـأن              
  .)٨٩(تنشئ هيئة تأديبية مستقلة يف هذا الصددأن حتدد صربيا النظام الداخلي للمحاكم و

حبقوق اإلنسان أن قانون اإلجراءات اجلنائيـة ُيجيـز         الحظت اللجنة املعنية    بينما  و  -٤٩
حثت صربيا على إعادة النظر يف فإهنا تقدمي املساعدة القانونية اجملانية يف قضايا جنائية معينة، و        

يف أي قضية تقتضي    املساعدة  لكي يتيح تقدمي هذه     خمططها اخلاص باملساعدة القانونية اجملانية      
  .)٩٠(مصلحة العدالة ذلكفيها 
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والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري بقلق أن شكاوى التمييز العنصري اليت              -٥٠
  .)٩١(الصادرة يف هذا الصددأحكام احملاكم املظامل قليلة جداً شأهنا يف ذلك شأن تناوهلا أمني 

إزاء استمرار اإلفالت من    عن استمرار قلقها     اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      أعربتو  -٥١
قلة فقط   وبعده، وألن    ٢٠٠٠ حقوق اإلنسان املرتكبة قبل عام       تانتهاكاصوص  خبالعقاب  

. كانـت خفيفـة   األحكام الصادرة   ، وألن   عمليات مقاضاة  إىل   قد أفضت من التحقيقات   
وكررت توصيتها بأن حتقق صربيا يف مجيع قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان املدعى حدوثها             

  .)٩٢(العدالةها إىل يف التسعينات وأن ُتسلم املسؤولني عن
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء الصعوبات اليت يواجهها األفراد              -٥٢

اجلـرائم  الساري حالياً على هذه     تقادم  اليف احلصول على تعويض عن جرائم احلرب، وإزاء         
  . )٩٣(مس سنواتواحملدد خب

ن صربيا مع احملكمة اجلنائية الدولية      ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بتعاو        -٥٣
ن من وجه العدالة راتكـو مالديـتش        لكنها الحظت بقلق أن اهلاربيْ    وليوغوسالفيا السابقة   

وشجعت اللجنة صربيا على أن تضمن تـسليم مجيـع          . وغوران هادجيتش ما زاال طليقني    
 إىل العدالة، وأن عالًبارتكاهبا فاإلنسانية وضد ارتكاب جرائم التواطؤ يف املتهمني باألشخاص 

وأعربت جلنة مناهـضة التعـذيب      . )٩٤(حتمي الشهود طيلة مجيع مراحل اإلجراءات وبعدها      
  .)٩٥(مماثلة توصيات اوقدمتمماثلة قلق أوجه واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن 

، يف إطار   سرورها ألن تالحظ  ، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن       ٢٠١١ويف عام     -٥٤
 احملكمة اجلنائية مهامتنفيذ املالحظات اخلتامية، أن صربيا تدعم اآلليات اليت ستستلم    لمتابعتها  

انتهاء مهامها، مثل إنشاء آلية جديدة لتصريف األعمـال         عند  الدولية ليوغوسالفيا السابقة    
  . )٩٦(معينة إىل احملكمة اجلنائية الدوليةمهام املتبقية باالعتماد على احملاكم الوطنية أو بإسناد 

يف الـضئيل   إزاء التقـدم    عن استمرار قلقها    اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     وأعربت    -٥٥
يف التحقيق مع املسؤولني عن قتل أصحاب اجلثث اليت ُعثر عليهـا يف منطقـة باتاينيكـا و                

مقاضاهتم ومعاقبتهم، وحثت صربيا على حتديد املالبسات اليت أفـضت إىل دفـن مئـات               
  .)٩٧(الضحاياأقارب األشخاص يف باتاينيكا وتقدمي تعويض إىل 

  احلق يف اخلصوصية ويف حياة أسرية  -دال  
أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها ألن الروما يفتقرون إىل وثـائق             -٥٦
اهلوية الشخصية وشهادات ميالد، وحثت صربيا على ضمان أن تتاح جلميـع مـن              ثبات  إل

. )٩٨(يفتقرون إىل وثائق شخصية إمكانية التسجيل واستخراج وثـائق ملمارسـة حقـوقهم            
  .)٩٩(مماثلةوقدمت توصيات مماثلة قلق أوجه وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن 
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 ، التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي      حرية الدين أو املعتقد، وحرية      -هاء  
  السياسيةاحلياة وحق املشاركة يف احلياة العامة و

أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء ما يتضمنه قـانون الكنـائس                -٥٧
سيما فيما يتـصل     والواألديان األخرى،   " التقليدية"والطوائف الدينية من متييز بني األديان       

وأعربت . )١٠٠(اعتباريةجيل الرمسي لكنيسة أو طائفة دينية ما واحلصول على شخصية           بالتس
إزاء العقبات اليت يقال إن الـسلطات الدينيـة         قلقها  جلنة القضاء على التمييز العنصري عن       

عنيـة حبقـوق    وحثت اللجنة امل  . )١٠١(ككياناتتسجيل  المعينة تواجهها يف    جلماعات أقلية   
 على التمييز العنصري صربيا على أن تكفل احترام مبدأ املـساواة يف             اءاإلنسان وجلنة القض  

  .)١٠٢(املعاملة واملساواة بني اجلميع يف التمتع باحلق يف حرية الدين
 املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقـد، أثنـاء زيارهتـا البلـد يف                شددتو  -٥٨
، اتعاليم دينـه  الطائفة  ملمارسة  مسبقاً   أن التسجيل ينبغي أال يكون شرطاً     على  ،  ٢٠٠٩ عام

وينبغي أال يتوقف   .  مزايا قانونية وما يتصل بذلك من    الشخصية  الكتساب ال وإمنا فقط شرطاً    
ترتيب وضع رجال  التسجيل على استعراض املعتقد من حيث احملتوى املوضوعي أو اهليكل أو       

ية سـلطة البـت يف تـسجيل    ضافة إىل ذلك، ينبغي أال يكون ألي جمموعة دين      باإلو. الدين
  .)١٠٣(جمموعة دينية أخرى

هتميش آراء األفراد الذين ال يعتنقون أي ديـن          جيري   هأنوالحظت املقررة اخلاصة      -٥٩
يف األفـراد   إذ مل يؤخذ هؤالء     . غري املتدينني األشخاص  طوائفهم أو   داخل  وأولئك املنشقني   

م فرصة التعبري مؤسسياً عن آرائهم يف احلسبان بصورة واقعية يف آخر تعداد سكاين ومل تتح هل     
  . )١٠٤(شؤون الدين أو املعتقد

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء التمييز يف إعادة ممتلكات               -٦٠
  .)١٠٥( كانت قد صودرت ممتلكاهتاأقليات دينية معينةمجاعات 

جرميـة  يشكل   التشهري ما زال     وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن         -٦١
الدولة على ضمان توافق مجيع القيود املفروضة على حرية         اللجنة  يف القانون الصريب، وحثت     

  .)١٠٦(جترمي التشهريإلغاء الرأي والتعبري مع أحكام العهد وعلى النظر يف 
، وبعث املقررون اخلاصون املعنيون بتعزيز ومحاية احلق يف حريـة الـرأي والتعـبري        -٦٢

وباحلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات، وحبالة املدافعني عن حقوق اإلنـسان             
. ٢٠١١رسالة خبصوص ادعاءات حظر االستعراض الفخري للمثليني يف بلغـراد يف عـام              ب

قـدمت، يف   قد  وأفادت املعلومات الواردة بأن مجعية االستعراض الفخري للمثليني يف بلغراد           
 ٢سـتعراض يف    هذا اال تنظيم  لإىل وزارة الداخلية    خطياً  ، طلباً   ٢٠١١أغسطس  /أوائل آب 

 ٢ و ١احتجاجات سلمية مضادة يومي     أُعلن عن    ،وإبان ذلك . ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول 
الداخليـة، يف   أعلن وزيـر    ،  ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٣٠ويف  . ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول 
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يف عطلة هناية   عات العامة املقرر تنظيمها     التجممجيع  أعقاب اجتماع جمللس األمن الوطين، أن       
مـن  ) ١(١١ملـادة  مبوجـب ا  حمظورة  ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢ و ١يومي  األسبوع  

  .)١٠٧(القانون املتعلق بتجمعات مواطين مجهورية صربيا
قرار السلطات الصربية حظر    لوأعربت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن أسفها          -٦٣

وحثت املفوضـة   . ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٦مة املقرر تنظيمها يف     التجمعات العا مجيع  
السلطات الصربية على تيسري تعيني تاريخ آخر لتنظيم االستعراض الفخري للمثليات واملثليني            
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية الذي كان من املقرر تنظيمه ذلك اليـوم،              

 األساسية يف التعبري وتكـوين اجلمعيـات        ة من ممارسة حرياهتم   هذه الفئ  منع أفراد    بدالً من 
وعالوة على ذلك، حثت املفوضة حكومة صربيا على أن تتخذ خطوات           . والتجمع السلمي 

لفئة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسانية          كافية  لضمان محاية   
، مثل الروما، حبيث يتسىن ألفرادها ممارسة حرياهتم فضالً عن سائر الفئات واألقليات الضعيفة  

  .)١٠٨(يف التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي
لنـساء يف   املـنخفض ل  عدد  الوأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء           -٦٤

صربيا متثيل النـساء يف     حتّسن  ومناصب صنع القرار، وأوصت بأن      الرفيعة املستوى   املناصب  
  . )١٠٩(أجهزة الدولة واإلدارة احمللية

يف القوميـة   متثيل األقليات   حتسني  وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان صربيا على          -٦٥
القومية األجهزة الوطنية واحمللية وضمان احلماية الكاملة واملساواة يف املعاملة ألفراد األقليات            

  .)١١٠(اخلاضعة لواليتها

  شروط عمل عادلة ومؤاتيةالتمتع ب احلق يف العمل ويف  -واو  
أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء الفارق بني النـساء والرجـال                -٦٦
  .)١١١(يتصل مببدأ األجر املتساوي لقاء العمل املتساوي القيمة فيما
اص ألشخبإعادة التأهيل املهين لوالحظ فريق األمم املتحدة القُطري أن قانون املتعلق          -٦٧

املسائل املتصلة بالتمتع باحلق يف     هبدف حل    ٢٠٠٩مد يف عام    قد اعتُ وتوظيفهم  ذوي اإلعاقة   
حوافز ألصحاب العمل   ينص على   القانون  هذا  وأفاد فريق األمم املتحدة القُطري بأن       . العمل

غري أن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة املـسجلني يف         . نظام حصص وأخذ ب عليهم  التزامات  و
ضافة إىل ذلك، ال ُيعرف عدد األشخاص ذوي        باإلو. نات ال يكفي لتغطية احلصة    قاعدة البيا 

  .)١١٢(اإلعاقة العاملني بعقود طويلة األجل
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  ستوى معيشة الئقالتمتع مباحلق يف الضمان االجتماعي ويف   -زاي  
أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عـن قلقهـا ألن الرومـا يعيـشون يف                -٦٨

ويتعرضون للتمييز يف احلصول على سكن الئق، وكثرياً ما يتعرضون للطرد لة منعزمستوطنات 
تعويضات،  دون أن تتاح هلم مساكن بديلة أو سبل انتصاف قانونية أو          من املسكن   القسري  

برامج السكن االجتماعي، وهـو  يقدمون طلبات لإلفادة من  كما يواجهون صعوبات عندما     
 إعادة توطني أي عمليةانطواء أن تكفل عدم : ة صربيا علىوحثت اللجن. ُيفضي إىل التمييز ما

عزل مـستوطنات   سكن الروما؛ وأن تتجنب     حتّسن أوضاع   عمليات طرد قسري؛ وأن     على  
  .)١١٣(الرومامن أجل تضع برامج سكن اجتماعي أن  السكنية؛ والروما عن سائر األحياء

الروما املقـيمني يف    وضع  أن  وباملثل أعرب فريق األمم املتحدة القطري عن قلقه بش          -٦٩
  .)١١٤(واملعرضني يف أحيان كثرية للطرد القسريرمسية مستوطنات غري 

، أعربت املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصـر           ٢٠١١ويف عام     -٧٠
املقررة اخلاصة املعنية   (احلق يف مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق             

طرد مجاعة من   قيام مديرية املباين يف صربيا مفادها ب      عن قلقها إزاء إدعاءات     ) ن الالئق بالسك
 ١١١( أسرة من الروما     ٢٧جتارية، والحظت أن قرابة     مباٍن  الروما يف نويف بيوغراد بغية بناء       

أشارت كما  .  يف حي نويف بيوغراد مهددة بالطرد الوشيك       ٧٢اجملموعة  تسكن يف   ) شخصاً
مع مجاعة الرومـا وأن     سبق  مدون تشاور   قد ُبدئ فيها     مفادها أن عملية الطرد      إدعاءاتإىل  

ضافة إىل ذلك، ُيّدعى أن عمليات الطرد باإلو. السلطات مل تعرض على املتضررين سكناً بديالً
  .)١١٥(املقدم من أمني املظامل الذي عرضت عليه هذه املسألةبدأت على الرغم من الطعن 

  احلق يف الصحة  -حاء  
عـن طريـق    أفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن النظام الصحي متاح بصفة عامة              -٧١

رضية أعداد كافية من مراكز الصحة األولية واملستشفيات ومرافق الرعاية املتخصصة وأعداد مُ 
بيد أن النظام حتول إىل نظام قائم على الرعايـة املتخصـصة            . من العاملني يف قطاع الصحة    

  .)١١٦(اجع عدد أطباء األسرةتسبب يف تر مما

  احلق يف التعليم  -طاء  
د االعزل املفروض على أفر   أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء            -٧٢

صـربيا علـى التـصدي      اللجنة  احلصول على التعليم، وحثت     بإمكانية  الروما فيما يتصل    
احلصول على تعلـيم    إمكانية  تيسري  ؛ وعلى   العامةيف املدارس   عزل حبكم الواقع    حيدث من    ملا

 إجـراءات   ووضـع جيد بسبل منها زيادة عدد مساعدي التدريس املنـتمني إىل الرومـا؛             
  .)١١٧(املدارسوإحلاقهم بمتخصصة الستقبال العائدين من أطفال الروما 
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 ٢٠٠٩والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن قانون أساس التعليم املعتمدة يف عـام                -٧٣
لكن تنفيذه ال يزال جزئياً، وجيب زيادة احلرص على         ومييز عمالً بقانون حظر التمييز،      حيظر الت 

  .)١١٨(الطالب الروما عن غريهم من الطالب يف املدارس اخلاصة واملدارس العاديةعزل منع 

  احلقوق الثقافية  -ياء  
ئ ميكـن أن تنـش    القوميـة   الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن جمالس األقليات           -٧٤

احلفاظ ، فضالً عن    وتطويرهاوالنهوض هبا   اخلصائص الثقافية   للحفاظ على   مؤسسات ثقافية   
  .)١١٩(القوميةعلى اهلوية الوطنية لألقليات 

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -كاف  
الحظ فريق األمم املتحدة القطري عدم إحراز تقدم ملحـوظ يف عمليـة إخـراج               -٧٥

لألطفـال  كبرية احلجـم    فهناك مؤسسات   . ساتاألشخاص الكبار ذوي اإلعاقة من املؤس     
  .)١٢٠(والكبار ذوي اإلعاقات الذهنية وال تزال هذه املؤسسات مبعث قلق

  األقليات  -الم  
الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري بقلق أيضاً أوجـه التحامـل الـسياسي                -٧٦

شيني والبوجنيفاك، اليت تتعرض    األقليات، مبا فيها مجاعات البشناق واأللبان والفال      جتاه   يوالتارخي
. )١٢١(ما يتصل بالعمالة والتعليم والتمثيل يف الشؤون العامة الوطنية        وخاصة في لإلقصاء والتمييز،   

ألن الروما واألشكاليني واملـصريني يتعرضـون       قلقها  ضافة إىل ذلك، أعربت اللجنة عن       باإلو
لة وخدمات الرعاية الصحية واملـشاركة      سيما فيما يتصل بالعما    ، وال والتنميطوالتحّيز  للتمييز  

وشاطرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان جلنـة       . )١٢٢(دخول األماكن العامة  إمكانية  السياسية و 
 أعـرب فريـق     ،وعلى وجه اخلصوص  . )١٢٣(القضاء على التمييز العنصري قلقها بشأن الروما      

  .)١٢٤(الروماهه الشديد الذي يواجإزاء التمييز قلقه األمم املتحدة القطري عن 
الرومـا  مجاعـات   لشؤون الالجئني بـأن     السامية  وأفادت مفوضية األمم املتحدة       -٧٧

احلصول متطلبات  واألشكاليني واملصريني يف صربيا كثرياً ما يواجهون صعوبات يف استيفاء           
تسجيل الـوالدة إىل    ما يثبت   على بطاقات اهلوية الوطنية، وذلك أساساً بسبب افتقارهم إىل          

  .)١٢٥(املواطنة وتسجيل اإلقامةإثبات نب جا
فريق األمم املتحدة القطري أن إلغاء الرسـوم اإلداريـة          رأى  ضافة إىل ذلك،    باإلو  -٧٨

لكنه أعرب عن قلقه لوجـود      ويشكل خطوة إىل األمام،     املواليد  املتصلة بإجراءات تسجيل    
حتول دون  كبرية  بة  تكاليف أخرى، كالضرائب البلدية وتكاليف السفر، ما زالت تشكل عق         

  .)١٢٦(واملواطنة واستخراج وثائق اهلوية املواليد تسجيل بالروما الفقراء واملهمشني قيام 
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اللجنـة  ألقليات، وحثت   اوأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء عدم محاية            -٧٩
مكانية األحداث السياسية بإ  ُتنبئ  خاصة عندما   و ،صربيا على أن حتمي األقليات من اهلجمات      

  .)١٢٧(تعرض األقليات للعنف، وعلى أن تعزز التنوع اإلثين داخل قوة الشرطة

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -ميم  
أوصت ف )٢٠٠٨(املتعلق باللجوء   القانون اجلديد   إىل  جلنة مناهضة التعذيب    أشارت    -٨٠

األجانب احملتـاجني إىل    بأن تطبق صربيا القانون اجلديد وحتمي ملتمسي اللجوء وغريهم من           
تنفيذ املالحظات  لوأشادت جلنة مناهضة التعذيب، يف إطار متابعتها        . )١٢٨(احلماية اإلنسانية   

 مللتمـسي اللجـوء  فيـه  ر وفَّ، الذي ُي)١٢٩(اخلتامية، بافتتاح مركز اللجوء يف بانيا كوفيلياكا     
  .)١٣٠(العيش األساسية، وفقاً ملا جاء يف رد الدولةأوضاع 

األطفـال الـذين    لتحديد هوية   أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تنشئ صربيا آلية         و  -٨١
شركوا يف نزاع مسلح يف اخلارج، مبن فيهم األطفال ملتمسو اللجـوء            حيتمل أن يكونوا قد أُ    

لتعـايف البـدين    تقدم إليهم املـساعدة ل    واألطفال الالجئون واألطفال غري املصحوبني، وأن       
  .)١٣١( اجملتمعوالنفسي وإعادة االندماج يف

قـانون اللجـوء    باعتماد  احلكومة  منذ قيام    هوالحظ فريق األمم املتحدة القطري أن       -٨٢
، ٢٠٠٨السامية لشؤون الالجئني يف عام      فوضية  امل من   استالم مهمة البت يف صفة الالجئ     و

وذكر فريق األمم املتحـدة القطـري       . بأي الجئ وفقاً للقانون اجلديد    بعد  تعترف   ملفإهنا  
دخـول اإلقلـيم    إمكانية  :  جماالت القلق الرئيسية التالية    شؤون الالجئني السامية ل فوضية  ملاو

، ومواطن القصور احلالية يف معاجلة طلبات اللجوء،        اإلعادة القسرية والتمتع حبماية فعالة من     
 بشأن  هاكما أعربت اجلهتان عن قلق    . متسمة بالكفاءة إجراءات جلوء منصفة و   إجياد  وضمان  
  .)١٣٢(الالجئني املعترف هبمشأن ار إىل إطار قانوين باالفتق
شؤون الالجئني بأن تضفي صربيا طابعاً رمسيـاً علـى          السامية ل فوضية  املوأوصت    -٨٣

؛ التـدريب زيـادة عـدد املـوظفني و   عن طريق  قدرته وكفاءته   حتّسن  مكتب اللجوء وأن    
ظام التماس اللجـوء؛ وأن     كفل وصول األشخاص غري املقيمني يف مراكز الالجئني إىل ن          وأن

وأن تنظر بـدالً  ، "بلداً آخر آمناً"رفض طلبات اللجوء ال لسبب سوى عبور امللتمس        توقف  
إمكانيـة املراجعـة    حتّسن  أسسها املوضوعية؛ وأن    باالستناد إىل   طلبات اللجوء   من ذلك يف    

  .)١٣٣(اللجوء يف الدرجة الثانية على يد مفوضية القضائية 

  اخلياًاملشرودن د  -نون  
أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء ضعف العائدين واملشردين              -٨٤

  .)١٣٤(احلماية من انعدام اجلنسيةمن ضمانات صربيا تزيد داخلياً، وأوصت بأن 
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 حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، يف أعقاب زيارة        أوصى ممثل األمني العام املعين    و  -٨٥
شؤون السامية ل فوضية  املمع  تعمد صربيا، بالتعاون الوثيق     بأن  ،  ٢٠٠٩ عام   متابعة قام هبا يف   

عمليـة،  الألغراض  لتنظيم محلة تسجيل على أساس االحتياجات كي يتسىن،         إىل   ،الالجئني
زالت لديهم احتياجات   حتديد عدد املشردين داخلياً الذين مل تسو أوضاعهم بصفة دائمة وما            

  .)١٣٥( شخص٢٠٠ ٠٠٠ع املشردين داخلياً الذي يفوق من جممومن املساعدة حمددة 
. داخلها منخفض على حنو مثبط    عدد العائدين إىل كوسوفو و    أن  والحظ املمثل ذاته      -٨٦

ولكـن يوجـد    ن داخلياً   املشرديصرب  من عرقية ال  هم  احملتملني  فاألغلبية الساحقة للعائدين    
والعقبات . العودة إىل مشال كوسوفو   يأملون  ألبان كوسوفو الذين ما زالوا      معهم أيضاً بعض    

نقص فرص العمالة   وأمناط التمييز املتجذرة    هي  الرئيسية يف هذا الوقت أمام العودة املستدامة        
  .)١٣٦(ألقلياتلخاصة املتاحة وموارد الرزق وندرة املدارس 

لـة  وأفاد املمثل بأن الروما واألشكاليني واملصريني املشردين داخلياً ما زالوا يف حا              -٨٧
وقد أعرب عن قلقه ألن االفتقـار إىل        .  على السواء  ضعف شديد داخل كوسوفو وخارجها    

حبقوقها هذه  خرى حيول دون متتع فئات املشردين داخلياً        األوثائق  الوثائق اهلوية الشخصية و   
  .)١٣٧(على قدم املساواة مع غريها

ملعرضـني لنفايـات    ألن مشكلة الروما املشردين داخلياً وا     قلقه  وأعرب املمثل عن      -٨٨
ميتروفيتشي مل تسو بعد وألن األطفال بـصفة خاصـة          /الرصاص السامة يف مشال ميتروفيكا    

  .)١٣٨(الوا معرضني ملخاطر جسيمة على صحتهم وسالمتهم البدنية ما
للتعاون مع سلطات كوسوفو على املستوى      طرق  وناشد املمثل حكومة صربيا إجياد        -٨٩

فأحد التحديات مـا زال يتمثـل يف        . حديات املتصلة بالتشرد  التالتغلب على   من أجل   الفين  
أو علـى األقـل     وراءهم  إعادة املساكن واألراضي واملمتلكات اليت خلفها املشردون داخلياً         

سامهت آليات إعادة املمتلكات اليت وضـعها اجملتمـع         قد  و. تقدمي التعويض املناسب إليهم   
اخلطرية اليت تعتري نظـام     أوجه القصور   ما من   إىل حد   هذه  الدويل يف حتصني عملية اإلعادة      

  .)١٣٩(العدالة واجلهاز اإلداري يف كوسوفو

   واملسائل البيئية،احلق يف التنمية  -سني  
بيئية يتعرض فيها النـاس     " نقاط ساخنة "الحظ فريق األمم املتحدة القطري وجود         -٩٠

عمال احلكومـة تـدابري     ويتضمن جدول أ  . للمخاطر يف مناطق املناجم وأفران صهر املعادن      
يلزم إيالء مزيد مـن     خاصة مبهنة التعدين وأنشطة للتخفيف من التعرض للمخاطر، بيد أنه           

  .)١٤٠(ذه املسائلاالهتمام هل
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