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  الدورة الثالثة
  ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول١٥- ١ ،جنيف

  )ج(١٥ للفقرة وفقاًه املفوضية السامية حلقوق اإلنسان،  أعدتموجز
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  ٭صربيا

 إىل عمليـة االسـتعراض الـدوري       )١( من أصحاب املصلحة   ٢١هذا التقرير هو موجز للورقات املقدمة من          
  وال يتـضمن التقريـر أيـة آراء        . إلنسانيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملس حقوق ا       هب وقد أُِخذَ فيه  . الشامل

أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصالن مبطالبـات                   
 ، بقدر املستطاع  ،وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه             . حمددة

 التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدمواالفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو . النصوص األصليةمل جير تغيري   
مفوضية السامية حلقـوق    لوتتاح على املوقع الشبكي ل    . عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بشأن هذه املسائل بعينها        

 كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هـي أربـع           وبالنظر إىل . اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة     
  . ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١ بعد تصل يف املقام األول بأحداث وقعتسنوات، فإن املعلومات الواردة يف التقرير ت
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   املعلومات األساسية واإلطار-  أوالً

   نطاق االلتزامات الدولية-  ألف

وق اإلنسان على ضـمان خـضوع كوسـوفو لعمليـة           حثت منظمة رصد حقوق اإلنسان جملس حق        - ١
  . )٢(االستعراض الدوري الشامل وغريها من عمليات رصد حقوق اإلنسان بشكل مناسب وفعال

   اإلطار الدستوري والتشريعي-  باء

با، يرسي الدستور اجلديد مبـادئ عـدم        وجملس أور / ملناهضة العنصرية والتعصب   األوروبية للّجنة   وفقاً  - ٢
به واالعتراف التنوع اإلثين والثقايف والديين     َتفَهُّماية حقوق األقليات، كما ينص على أن تعزز الدولة          التمييز ومح 
  . )٣( حيظر اجلرائم العنصرية والتمييز العنصري جديداً جنائياً، سّنت صربيا كذلك قانونا٢٠٠٦ًويف عام . واحترامه

  إنسايناهليكل املؤسسي واحلقوق  – جيم

غراد حلقوق اإلنسان أن معهد أمني املظامل أُنشئ حىت اآلن يف مجهورية صربيا على ثالثـة                ذكر مركز بل    - ٣
  . مستوى الدولة، ومستوى مقاطعة فويفودينا املتمتعة باحلكم الذايت، ومستوى احلكم الذايت احمللي: مستويات

، نـص علـى     ٢٠٠٥بتمرب  س/وعلى الرغم من أن القانون املتعلق حبامي املواطنني، الذي أُجيز يف أيلول             - ٤
انتخاب أمني املظامل خالل ستة أشهر من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ، مل ُينتخب أول أمني للمظامل يف صربيا   

  . )٤(٢٠٠٧سوى يف منتصف عام 

   التدابري السياساتية-  دال

أنـشأت صـربيا   وقد  . أعرب مركز نساء طائفة الروما عن قلقه إزاء عدم تشجيع املساواة بني اجلنسني              - ٥
ومع ذلك، مل ُيبت حىت اآلن يف مـسألة         . آليات لرصد حقوق املرأة على الصعيد الوطين وعلى صعيد املقاطعات         

 خطة العمل الوطنية لتحسني حالة املرأة يف صربيا، واليت تعترب مبثابـة              يف اعتماد قانون املساواة بني اجلنسني، وال     
ويشعر مركز نساء طائفة الروما بقلق خاص       . يع أشكال التمييز ضد املرأة    األداة التنفيذية التفاقية القضاء على مج     

. إزاء عدم مراعاة املساواة بني اجلنسني يف االستراتيجيات وخطط العمل املعتمدة على الصعيدين الوطين واحمللـي               
 يف اجملتمـع،    ، مثل االستراتيجية اخلاصة بالشباب، وضع الفتيات اخلـاص        أحياناًتراعي هذه االستراتيجيات      وال

  . )٥(السيما الاليت ينتمني إىل األقليات

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-  ثانياً
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-  ألف

 بدور اهليئات الدولية يف قوانني اإلجـراءات        واٍف بشكلٍدعا مركز بلغراد حلقوق اإلنسان إىل االعتراف          - ٦
  قد اعتـرف   قانون اإلجراءات املدنية  وإن  .  للسلطات الوطنية   وموجهاً  تصحيحياً صفها عامالً والرئيسية يف صربيا ب   

لشخص الـذي   لوجيوز  . كما سيتبعه يف ذلك قانون اإلجراءات بشأن إجراء حماكمات جديدة         . هبذا املفهوم بالفعل  
ة حمكمة أخرى منـشأة مبوجـب    حلقوق اإلنسان، أو أياألوروبيةإذا رأت احملكمة أن يستفيد من ذلك،  متت إدانته   
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اتفاقية دولية صدقت عليها صربيا، أن حقوق اإلنسان واحلريات األساسية قد انُتهكت يف أثناء إجراءات احملاكمـة                 
كما أن عدم تنفيذ قرارات جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يؤيد ضـرورة إدخـال                 . اجلنائية

  .)٦( لضمان التنفيذ الفعال والكامل للقرارات الصادرة عن اهليئات الدوليةتعديالت على عدد من القوانني

  قوق اإلنسان تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حب-  باء

   املساواة وعدم التمييز-  ١

قلق إزاء تزايد عدد اجلماعات واملنظمات اليت تنشر عدم التسامح          ببالغ ال يشعر مركز نساء طائفة الروما        - ٧
 للّجنـة  وفقـاً و. )٧( باعتداءات ذات دوافع عنصرية ضد األقليات   أحياناًلى الكراهية العنصرية، وتقوم     وحترض ع 
 ما ُيطبق القانون اجلنائي على شخص يرتكب جرائم         ، نادراً أوروباجملس  / ملناهضة العنصرية والتعصب   األوروبية

وحتظر الـشرطة هـذه     . )٨(ة مبعاداة السامية  عنصرية ضد األقليات القومية أو اإلثنية أو الدينية، أو جرائم متصل          
كما يعرب املركز عن قلقه ألن من       .  عقوبات خفيفة  تستوجب بالنظام العام    االعتداءات، ولكن بوصفها إخالالً   

  .)٩(شأن مناخ اإلفالت من العقاب هذا أن يسهم يف نشر األفكار واالعتداءات ذات الدوافع القومية والعنصرية

 يف عـدم الكفـاءة يف التحقيـق         لـى طائفة الروما ألن التسامح إزاء التمييز يتج      ويأسف مركز نساء      - ٨
 يف أحيـان كـثرية   ، مـصحوباً  التمييز ضد طائفة الروما منتـشراً زال وما. املخالفني ومقاضاهتم ومعاقبتهم   مع

نسان يف   ذلك مركز حقوق اإل    على حنو ما أشار إليه    ، وكذلك يف املؤسسات اإلصالحية،      )١٠(باعتداءات جسدية 
ويف هذا السياق، شـددت جلنـة   . )١٢(املعتدين على الروما بأحكام خمففة فهي تدين عادةً    احملاكم،    أما. )١١(شني

قد هلسنكي حلقوق اإلنسان على أن نتائج الدراسة االستقصائية اليت أجراها مركز املهارات احلديثة وسط الشباب 
 وانتهاًء بفئات األجيال  اإلثنية واجلنسية   جتماعية، بدءاً بالفئات     عدد متنام من الفئات اال     أثبتت عدم التسامح جتاه   

ويضيف املركز أن عدد حركات . )١٣( الضوء على عدم التسامح اإلثين والعنصرياملختلفة، حيث سلطت الدراسة
  . )١٤(٢٠٠٧النازية اجلديدة يف صربيا قد تزايد، وكذلك احلوادث اليت تسببت فيها تلك احلركات يف 

رى مركز بلغراد حلقوق اإلنسان أن السلطات الوطنية واحمللية قد عجزت يف الغالب عن الوفاء بالتزاماهتـا                 وي  - ٩
وتأسف املنظمة الوطنية لألشخاص ذوي . )١٥( اخلاص مبنع التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقات   ٢٠٠٦مبوجب قانون   

قضائية باسم أعـضائها،    رفع دعاوى    ال تستطيع    اإلعاقات يف صربيا ألن املنظمات املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقات        
سـف  كما تالحظ املنظمـة مـع األ      . )١٦(وهذا أحد أسباب قلة اإلجراءات القضائية املتعلقة بالتمييز بسبب اإلعاقة         

وال تسري عملية إزالة احلـواجز املعماريـة مبنهجيـة كافيـة،     .  مزدوجاً متييزاًأحياناًالنساء ذوات اإلعاقة يواجهن       أن
يـزال األطفـال      وال. اإلعاقات ليس بوسعهم الوصول إىل كثري من املباين العامة، مبا يف ذلك مراكز االقتـراع                فذوو
، يف الوقت الذي ُيعترب فيه الوضع يف تسع من مؤسسات الوافية خدمات الدعم    اً يف اإلعاقات وأسرهم يعانون نقص     ذوو

ودعت املنظمة الوطنية لألشخاص ذوي     . )١٧(رضياًد عن كونه مُ    كل البع  اإلقامة الدائمة لألطفال ذوي اإلعاقات بعيداً     
اإلعاقات يف صربيا إىل تعديل قانون احلماية االجتماعية وتوفري الضمان االجتماعي للمواطنني لتضمينه خدمات دعـم                

يـز   بإلغاء احلكم الذي جي    ٢٠٠٥كما اقترحت تعديل قانون الرعاية الصحية لعام        . جديدة لألشخاص ذوي اإلعاقات   
  . )١٨(لألوصياء القانونيني املوافقة على العالج الطيب التجرييب باسم من هم حتت محايتهم
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   الشخصيهأمنالفرد يف احلياة واحلرية وحق  -  ٢

 أن التعذيب حمظور مبوجب القانون، والحظ أنه على الرغم من بعض نيشذكر مركز حقوق اإلنسان يف   - ١٠
املركـز إىل املؤسـسات   موظفـو  وباإلشارة إىل الزيارات اليت قام هبـا  . ضالتحسينات، ال يزال الوضع غري مر     

  . )١٩( وجود بعض احلاالت الفردية على الرغم من اجلهود املبذولة ملنع التعذيبوا، فقد الحظنيشاإلصالحية يف 

رة طويلة   فإن اإلقامة لفت   ، أن األوضاع يف مرافق بعينها سيئة، وعليه       نيشوأكد مركز حقوق اإلنسان يف        - ١١
، كما  اًشديداً  اكتظاظ سجون صربيا     مجيع وتعاين. يف ظل هذه األوضاع تشكل يف ذاهتا معاملة الإنسانية ومهينة         

 وباإلشارة إىل املقابالت اليت أجراهـا     . األوروبيةأنه ال ميكن تطبيق املعايري الوطنية اليت هي دون معايري السجون            
ن الرتالء يعتربون أنفـسهم      م عدد ضئيل ليس مثة سوى    خلصوا إىل أن    فقد   املركز يف املؤسسات الوطنية،      موظفو

قـد أوصـت     ملناهضة التعـذيب     األوروبية اللجنة   إنو. )٢٠(جسدي من جانب مسؤويل السجون    ضحية عنف   
لقضاء على ظاهرة اكتظاظ السجون، وذلـك يف        إىل ا السلطات باختاذ تدابري لوضع وتنفيذ سياسة شاملة هتدف         

  . )٢١(أوروباجنة ومعايري جملس ضوء تعليقات الل

 إىل سـت مؤسـسات وإحـدى        عقليـاً  إىل الزيارات اليت أجرهتا املنظمة الدولية حلقوق املعوقني          واستناداً  - ١٢
، وثّقـت املنظمـة   ٢٠٠٧أغسطس / إىل آب٢٠٠٦ديسمرب /مستشفيات األمراض النفسية يف الفترة من كانون األول   

كما أن األحوال القذرة    . شخاص ذوي اإلعاقات املعزولني عن بقية اجملتمع      حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان ضد األ     
 حلياة األشخاص الذين    واألمراض املعدية وانعدام الرعاية الطبية والتأهيل وانعدام اإلشراف، كلها عوامل تشكل هتديداً           

ن ذوي اإلعاقات مقيدين    وقد وجد حمققون من املنظمة بعض األطفال والكبار م        . يعيشون يف تلك املؤسسات الصربية    
 للمنظمة فإن املعاملة الالإنسانية واملهينة تنتشر يف هـذه املؤسـسات،            وفقاًو. إىل األسّرة أو غري مسموح هلم مبغادرهتا      

  . )٢٢(ويواجه ذوو اإلعاقات من األطفال والكبار أحوال معاملة خطرية ومؤملة تعترب مبثابة تعذيب

 أن صربيا تفتقر إىل القوانني املناسبة حلماية األشخاص ذوي          عقلياً املعوقني   والحظت املنظمة الدولية حلقوق     - ١٣
وعلى الرغم من صدور . اإلعاقات من االحتجاز التعسفي يف مستشفيات األمراض النفسية ومرافق الرعاية االجتماعية

اقة ُتسلب دون اختاذ قانون الوصاية اجلديد الذي تضمن بعض التحسينات، ال تزال مجيع حقوق األشخاص ذوي اإلع
املـوَدعني   فإن معظـم األشـخاص       ومن الناحية العملية،  . اإلجراءات القانونية الواجبة أو احلق يف االستعانة مبحام       

وأوضحت املنظمة أنه ليس مثة دعم أو       . )٢٣(مؤسسات ُيحتجزون مدى احلياة دون إجراء قانوين أو إشراف قضائي         
تمع لذوي اإلعاقات، كما ال يتوفر أي دعم لألسر اليت ترغب يف االحتفاظ يف خدمات من الناحية الفعلية يقدمها اجمل

 علـى   وأبرزت املنظمة الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقات يف صربيا أن احلكومـة، رداً           . )٢٤(املرتل بطفل ُولد معاقاً   
تهاكات حلقوق اإلنسان يف    ، قررت التحقيق يف االدعاءات حبدوث ان      عقلياًادعاءات املنظمة الدولية حلقوق املعوقني      

ومن ضمن اجلهود املبذولة لتصحيح الوضع، سلطت املنظمة الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقات يف صربيا . املؤسسات
 من شأهنا أن متكّن ذوي اإلعاقات من العيش يف جمتمعاهتم عـن طريـق   تطوير أطر وخدمات اجتماعية  الضوء على   

  . )٢٥(اجملتمع، ومراكز للرعاية اليومية، وخدمات املساعدة الشخصية مندعمها تم مشروع توفري مساكن صغرية ي

وذكرت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت ُتسلّط على األطفال أن قـانون األسـرة             - ١٤
امتـه  ال جيوز لآلباء إخضاع الطفل ألعمال وعقوبات مهينة تسئ إىل كر          " يف صربيا ينص على أنه       ٢٠٠٥لعام  

، ٢٠٠٧ديـسمرب   /ويف كانون األول  . ، ولكن هذا ال ُيفسَّر على أنه حيظر مجيع أشكال العقوبة البدنية           "البشرية
  . )٢٦(والعقوبة البدنية حمظورة يف املدارس ويف نظام العقوبات. أعلنت احلكومة التزامها بسن قانون احلظر
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 ملا ذكره مركز بلغراد حلقوق وفقاً يف القانون الصريب، وعلى الرغم من أن العنف املرتيل ُيعد جرمية جنائية  - ١٥
 من حاالت العنف املرتيل ال يتم اإلبالغ اًاإلنسان، تبني البحوث أن الضحايا ال توفَّر هلم احلماية املالئمة، وأن كثري

فيـه الكفايـة    فالقانون ال يكفل مبا     .  والسبب يف معظم األحيان هو اخلوف وعدم الثقة يف النظام القانوين           ،عنها
 ما يتخـذ املـدعون      ونادراً. رفعوها اليت   الدعاوى عن   الضحايا يتخلون عادةً  معظم  والطابع امللح لإلجراءات،    

وتشري السوابق القضائية إىل أنه ينـدر       . العامون إجراءات قانونية ضد من ُيشتبه يف ارتكاهبم جرائم العنف املرتيل          
 عليها يف قانون األسرة، وأن األحكام الصادرة بشأن انتهاكات القانون           تأمر احملاكم بتدابري احلماية املنصوص      ما

ونتيجة لتصاعد العنف القائم على نوع اجلنس أو تزايد عدد احلاالت املسجلة، شددت . )٢٧(اجلنائي متساهلة للغاية
 حـىت   منظمة أسترا ملكافحة االجتار باألشخاص على أن مجعية إيواء النساء ضـحايا العنـف ذكـرت أنـه مت                  

 من النساء مع أطفاهلن يف ثالثة من دور اإليواء العاملة يف بلغراد، ويتزايد ١٣٢ إيواء   ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين  تشرين
  . )٢٨(ألخرىإىل عددهن من سنة 

 لضحايا االجتـار    املنشأن صربيا قد أصبحت من بلدان       أمنظمة أسترا ملكافحة االجتار باألشخاص      وتفيد    - ١٦
وقد رحبت منظمة أسـترا بـدخول       . داخلياًداد األشخاص واألطفال الذين يتم االجتار هبم        بالبشر، مع تزايد أع   

بيد أن  .  بعض املستجدات يف هذا اجملال     ، حامالً ٢٠٠٦يناير  / القانون اجلنائي اجلديد حيز النفاذ يف كانون األول       
ة االجتار بالبشر من الـسجن   مثل خفض احلد األدىن لعقوبة جرمي     ،القانون اجلديد، عامة، ينص على عقوبات أقل      

وتعرب املنظمة عن أسفها ألن صربيا مل تعتمد بعد خطة عمل وطنيـة             . )٢٩( إىل ثالث سنوات    سنوات مدة مخس 
. ، مع وجود استثناءات قليلة    جداًوالعقوبات املفروضة بشأن جرمية االجتار بالبشر خمففة        . ملكافحة االجتار بالبشر  

ال يزالون  " التجارة"مات حمدودة، ومما يؤسف له أن املنظمني الرئيسيني هلذه          ، مل جتر سوى حماك    ٢٠٠٥ عام   ويف
 وعلى الرغم من أن الوكالة املعنية بالتنسيق حلماية ضحايا االجتـار، الـيت مت إنـشاؤها يف                . فاّرينأو  / و أحراراً
رد حىت اآلن سوى من     ، فإن منظمة أسترا تشعر بالقلق ألن املساعدة مل ت          ملحوظاً  تقدماً أحرزت، قد   ٢٠٠٤  عام

كما تعرب املنظمة عن أسفها ألن الفريق الوطين املعين مبكافحة          . املنظمات غري احلكومية واملنظمة الدولية للهجرة     
االجتار بالبشر ال يعمل حىت اآلن بشكل جيد؛ ولعدم وجود خمصصات من ميزانية الدولة ملكافحة االجتار بالبشر؛                 

، تعرب منظمة أخرياًو. )٣٠(والربامج الوقائية، أو لعالج األطفال ضحايا االجتارولعدم وجود دعم منهجي لألنشطة 
أسترا عن قلقها إزاء حقوق اإلنسان لضحايا االجتار اليت ُتنتهك حىت بعد إنقاذهم، وتشري، على الرغم من التقدم                  

  غري مـشروعة فها هجرةً، إىل وجود بعض احلاالت اليت مت التعامل فيها مع املسألة بوص    ٢٠٠٣- ٢٠٠٢احملرز يف   
  . )٣١(صفو النظام والسالم العاّمنيتعكرياً لشخاص أو لألاً هتريب  أو

   وسيادة القانون، إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب-  ٣

تعرب جلنة احلقوقيني الدولية عن قلقها ألن قوانني وإجراءات السلطة القضائية والتعيينات يف املناصـب                 - ١٧
وذكرت اللجنة أن   .  اليت هتدف إىل إصالح النظام القضائي، ال تقدم ضمانات كافية الستقالل القضاء            القضائية،

، انتقدت دور اجلمعية الوطنية يف اختيار       أوروباجلنة فينيسيا املناصرة للدميقراطية من خالل القانون، التابعة جمللس          
ق، تالحظ جلنة احلقـوقيني الدوليـة أن الفتـرة          ويف هذا السيا  . القضاة واحتمال تسييس دور السلطة القضائية     

الدستورية االنتقالية احلالية تقتضي إعادة تعيني القضاة واملدعني العامني العاملني، مع ما ينطوي عليه ذلك مـن                 
ويبدو أن مشروع القانون، الذي حيدد إجراءات اختيار القضاة، . احتمال عدم إعادة تعيني البعض ألسباب سياسية
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وعلـى الـرغم مـن      . لى مجيع القضاة أن يتقدموا بطلبات مع املرشحني اجلدد لغرض إعادة تعيينهم           سيشترط ع 
اإلدعاءات املتعلقة بالفساد وانعدام األهلية وعدم الرتاهة داخل السلطة القضائية يف صربيا، فإن هذه العملية لـن                 

ّم حىت حيث ال ،تتيح إعادة التعيني ُن   . )٣٢(أهليةم عن سوء سلوك أو انعدا احلالة َت

وعالوة على ذلك، تعرب جلنة احلقوقيني الدولية عن قلقها إزاء التهديدات واالعتداءات املتعددة ضـد                 - ١٨
القضاة واملدعني العامني واحملامني، وخباصة أولئك الذين يشمل عملهم قضايا مرتبطة باجلرمية املنظمة أو جـرائم                

وقد تعرض املدعون   . ف املدعني العامني يف دائرة جرائم احلرب      ومثة مشاكل خاصة مرتبطة بتهديد وختوي     . احلرب
كما تلقى رئيس املدعني العامني ونوابـه     . العامون للتخويف، مبا يف ذلك من جانب سياسيني وأعضاء يف الربملان          

د اليت ومثة خماوف من أن سلطات إنفاذ القانون مل حتقق بشكل فعال يف حاالت االعتداء أو التهدي. هتديدات بالقتل
 كما أن إحدى املشاكل تتمثل يف ضعف التدابري األمنية ونقـص            .ضاة واملدعون العامون واحملامون   يتعرض هلا الق  

 بعيار ناري داخل إحدى احملـاكم يف  املوظفني األمنيني يف احملاكم، وقد نتج عن ذلك أن أُردي أحد احملامني قتيالً       
الدولية احلكومة باختاذ خطـوات عاجلـة ملنـع التهديـدات     وتوصي جلنة احلقوقيني  . )٣٣(٢٠٠٧شي يف   تأودزا

ن، ولضمان سالمتهم، وعلى وجه اخلصوص محاية       ون واحملام ون العام وواالعتداءات اليت يتعرض هلا القضاة واملدع     
  .)٣٤(أرواحهم وسالمتهم البدنية

 السابقة مل يكـن     وغوسالفياليوأكد مركز القانون اإلنساين أن تعاون صربيا مع احملكمة اجلنائية الدولية              - ١٩
ال تزال وزارة الداخلية واجليش حيتجزان وثائق طلبها مكتب املدعي العـام؛            ) ١: ( هي ،مكتمال يف ثالثة جوانب   

 جتاهلـت  )٣(، تدخلت وزارة الداخلية يف شأن أحد الشهود يف حمكمة الهـاي؛ و          ٢٠٠٨أبريل  /يف نيسان ) ٢(
. )٣٥( العدل الدولية يف الدعوى اليت تقدمت هبا البوسنة واهلرسك          عن حمكمة  ٢٠٠٧  عام صربيا احلكم الصادر يف   

وأوضحت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن حمكمة العدل الدولية قررت أن صربيا مستمرة يف عدم الوفاء بالتزاماهتا 
التعـاون  مبوجب اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، وذلك لعدم إلقائها القبض على مالديـتش و       

ويف حني أن منظمة رصد حقوق اإلنسان تالحـظ أن          .  السابقة ليوغوسالفياالكامل مع احملكمة اجلنائية الدولية      
 ليوغوسـالفيا  يف تسليم عدد من املشتبه هبم املطلوبني لدي احملكمة اجلنائية الدوليـة         احلكومة الصربية أدت دوراً   

 القبض على راتكو مالديتش، على الرغم من التزاماهتا املتكـررة        السابقة، فإن املنظمة تأسف لعدم إلقاء احلكومة      
 ليوغوسـالفيا  للجنة احلقوقيني الدوليني، فإن رئيس احملكمة اجلنائية الدوليـة           وفقاًو. )٣٦(بأنه سُيقدم إىل العدالة   

ية مع احملكمة  إىل جملس األمن يبلغه فيها عدم تعاون احلكومة الصرب ٢٠٠٨يونيه  /السابقة أرسل رسالة يف حزيران    
يف قضية ميالن ميليوتينوفيتش، وذلك بعدم ردها على الطلبات املتكررة إلصدار أمر حضور بصفة شاهد للفريق                

ويدعي رئيس احملكمـة اجلنائيـة      . ألكساندر دميتريفيتش، الرئيس السابق جلهاز األمن التابع للجيش اليوغساليف        
 من نظام احملكمة اليت تـنص علـى         ٢٩التزامها مبوجب املادة    ب تأَخلَّ السابقة أن صربيا قد      ليوغوسالفياالدولية  

  .)٣٧(االمتثال دون تأخري ال موجب له لطلبات املساعدة أو األوامر الصادرة من احملكمة

 ملنظمة رصد حقوق اإلنسان، فقد أحرزت دائرة جرائم احلرب يف صربيا بعض التقدم يف جهودها                وفقاًو  - ٢٠
عى أهنم مسؤولون عن جتاوزات وقعت يف وقت احلرب، وذلك على الرغم من التمويل              دَُّيالرامية إىل مساءلة من     

  . )٣٨(احملدود، والدعم السياسي غري الكايف، وضعف الوعي العام بعملها
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ويشري املركز الدويل للعدالة االنتقالية إىل أن صربيا مل تبذل أية جهود، باستثناء حماولة يف بداية العقـد                    - ٢١
، إلنشاء هيئة رمسية للتعامل بشكل منهجي مع تقصي احلقائق فيما خيص اجلـرائم الـيت وقعـت                  ويالًتدم ط   مل
وفيما خيص فحص سجالت املوظفني العموميني، يالحظ املركز أن القانون اخلـاص باملـساءلة              . )٣٩(املاضي  يف

.  على ورق  ، ظل حرباً  ٢٠٠٣يونيه  /انتهاكات حقوق اإلنسان، والذي اعتمده الربملان الصريب يف حزيران          بشأن
شكلت يف أيار   . عجزت عن اختاذ أية خطوة حنو تطبيق القانون٢٠٠٧مايو /كما أن احلكومة اليتُ 

يشري املركز الدويل للعدالة االنتقالية إىل أن صربيا تفتقر إىل برنامج منـهجي لتعـويض ضـحايا                 كما    - ٢٢
وتنص القوانني السارية على تقدمي     . ات القرن املاضي  انتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم احلرب املرتكبة يف تسعين       

ويناشد املركز احلكومـة    . )٤٠(تعويض إداري لفئة حمدودة من الضحايا بينما تستبعد العديد من الفئات األخرى           
إنشاء برنامج للتعويضات يشمل احملتجزين السابقني يف املخيمات، وضحايا العنف اجلنسي، وضحايا التعـذيب،              

، أو دول أخرى تقع يف إقليم ياصربولة الصربية اليت أحلقت األذى مبواطنني  الدأجهزةخرى من ضحايا والفئات األ
 السابقة؛ ويوصي املركز بتعديل التشريع اخلاص بضحايا احلرب من املدنيني والعـسكريني لتحقيـق               يوغوسالفيا

  . )٤١(التوازن يف املساعدة املقدمة إىل أُسر الضحايا من املدنيني والعسكريني

   التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي،  وحرية،حرية الدين أو املعتقد  - ٤
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

َنوَّه  - ٢٣  يـشعر   إال أنه أن الدستور يكفل احلق يف حرية الدين والعبادة،         ب معهد األديان والسياسات العامة      ُي
وقانون . ملتعلقة بالدين تنتهك مبدأ احلماية واحلريات الدينية واملساواة لألقليات الدينيةبالقلق ألن القوانني األخرية ا

ال ُيـستهان هبـا   حريات حيث منح  للجميع، و اً إنساني اًاحلرية الدينية بوصفها حق   مل يكفل    ٢٠٠٦األديان لعام   
ديان يف صربيا القانون بشكل     وباإلضافة إىل ذلك، فقد طبقت وزارة األ      .  فئات عديدة منها   وحرملبعض الفئات   

املعترف هبا، وتتيح هلذه الفئات     " التقليدية"ويوضح املعهد أن السياسة احلالية حتايب اجلماعات        . )٤٢(غري متساوق 
كما أن إجراءات تسجيل اجلماعات، وهو أمر مطلوب، يتيح للمسؤولني إمكانية . فقط فرصة احلصول على املنافع

لشهود  األوروبية الرابطةفقد ذكرت . )٤٣(ينية بعد تقييم مشروعية معتقداهتا وممارساهتارفض قانونية اجلماعات الد
يقضي برفض طلبها التسجيل الذي يشترطه قانون      قراراً ٢٠٠٧يوليه  /يف متوز ، أهنا تسلمت    ، مثالً  املسيحيني يهوة

  . )٤٤(العلياصربيا حمكمة اجلمعية على إثر ذلك بشكوى لدى األديان، وتقدمت 

ويف حني يعترف معهد األديان والسياسات العامة بأن احلكومة نفسها ال تشارك يف العنـف املوجـه ضـد                     - ٢٤
وأضـافت  . )٤٥(األقليات الدينية، فإنه يشدد على انعدام اإلجراءات اليت تتخذها الشرطة أو احملاكم ملنع العنف املتزايد              

ـ وإلختريب يف أماكن االجتماعات،     االت ألعمال   لشهود يهوة املسيحيني أنه قد حدثت ح       األوروبية الرابطة ابات ص
  . )٤٦(عامة حترض على عدم التسامح الديين والعنف والكراهيةأشخاص نتيجة لالعتداءات، ومظاهرات 

وتعرب اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم عن قلقها ألن األحكام املتعلقة باالستنكاف الضمريي من اخلدمة   - ٢٥
يف زال دون املعايري الدولية املرعية، وألن التدابري املدرجة يف املرسوم اخلاص باخلدمة العـسكرية املـنقح          العسكرية ال ت  

احملددة لتقدمي الطلبات قصرية، الزمنية رقابة مدنية، وألن الفترة    ل خاضعة بشأن الترتيبات ذات الصلة ليست       ٢٠٠٥  عام
ـ       وألن الطلبات ال ُتقبل دون إجراء مقابالت، وألن ا         ، غـري وجيهـة    ألسـباب    اًلطلبات ميكـن أن ُتـرفض تلقائي
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. اخلدمة البديلة غري متناسبة، وألن إمكانية أداء خدمة بديلة يف املنظمات غري احلكوميـة قـد اسـُتبعدت                   فترة  وألن
 من اخلدمة العسكرية الذين غادروا البلـد لتفـادي املـشاركة يف             تشعر اهليئة باالنزعاج ألن املستنكفني ضمريياً       كما

  . )٤٧(احلروب اليت دارت يف تسعينات القرن املاضي ال يزالون مطالبني بأداء اخلدمة العسكرية عند عودهتم

 ن أمني املظامل يف صربيا    أ،  )اخلط األمامي (ملؤسسة الدولية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان        وأفادت ا   - ٢٦
، وكـذلك  وقد أبلغت املنظمـات اإلعالميـة  . يساوره القلق إزاء استمرار التجاوزات اليت تؤثر يف حرية التعبري       

 وحـىت هتديـدات     ، بل عن أحداث ختريب ومضايقات وختويف    اإلذاعية   ،B92حمطة  الصحفيون، وبصفة خاصة    
اضي، مثل دور صربيا يف احلروب الـيت        بالتفجري، وذلك نتيجة لتغطيتها آراء تنتقد احلكومة أو قضايا تتعلق بامل          

  . )٤٨(وضع كوسوفو عن القضايا احلالية، من قبيل فضالًلسابقة،  ايوغوسالفيادارت يف 

وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن الناشطني يف جمال حقوق اإلنـسان والـصحفيني املـستقلني                  - ٢٧
 ما تسفر حتقيقات الشرطة     ونادراً. بشكل عام صربيا يتعرضون للتهديدات والعنف، ويعملون يف مناخ عدائي           يف
ومثة تصاعد يف األحداث عقب .  للمشتبه هبم وحماكمتهماهتاماتاألعمال اليت تقع ضد هذه الفئات عن توجيه        يف
  . )٤٩("إعالن كوسوفو استقالهلا"

 ميكن النظر    ملركز بلغراد حلقوق اإلنسان، فإن تفشي مشكلة اخلطاب الذي حيض على الكراهية ال             وفقاًو  - ٢٨
 بصورة  فوسائط اإلعالم ودور النشر يف صربيا تنشر      . إليها مبعزل عن تفجر األحداث التمييزية املتزايدة واملتكررة       

وأضافت جلنة احملاميني للدفاع عن . )٥٠(وقد أفلت معظمها من العقاب. تبثها مواد حترض على الكراهية أو متزايدة
 يف األشهر القليلة املنصرمة بسبب املداوالت  سوءاًت قد ازدادة أن احلالَوداملوشحات باألسحقوق اإلنسان ورابطة 

ويالحظ مركز القانون اإلنساين أن     . )٥١("بإعالن كوسوفو استقالهلا  "بشأن وضع كوسوفو، وقد بلغ اآلن ذروته      
 أعضاء يف اجلمعية    اخلطاب احملرِّض على الكراهية الصادر عن مسؤولني يف احلكومة الصربية املنتهية واليتها وعن            

كما أن هذه التعليقات    .  ردة فعل مناسبة من املسؤولني املعنيني      تليهالوطنية ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان مل        
، بـل   يكون العنف فيه مقبـوالً  اجملتمع إىل أقصى ميني الطيف السياسي وهتيئ مناخاً    تسفر فقط عن  واألعمال ال   

  . )٥٢(افعني عن حقوق اإلنسان ونشاطهم ألمن املد خطرياًتشكل كذلك هتديداً

استمر يف التطور، واألهم يف األمر أنه مل قد ويشري مركز بلغراد حلقوق اإلنسان أن اجملتمع املدين يف صربيا   - ٢٩
 فقد أُنشئ مزيد من املنظمات غري احلكومية احمللية واإلقليمية اليت تـضم أعـداداً     . يعد يتركز يف املناطق احلضرية    

 يف بلغراد وغريها من املدن الكربى، يتيح التأثري وهذا النوع من النشاط، الذي مل يعد متمركزاً. من الناسمتزايدة 
  هموتضيف مؤسسة اخلط األمامي أن املدافعني عن حقوق اإلنسان خارج العاصمة. )٥٣(االجتماعي بشكل أفضل

  . )٥٤(ات احلماية املتاحة يف بلغرادن شبكعأكثر عرضة لالعتداءات واملضايقات ألهنم أكثر عزلة وبعداً 

ويالحظ مركز القانون اإلنساين أن املدافعني عن حقوق اإلنسان ميارسون أنشطتهم يف جو من االضطهاد   - ٣٠
 من منظمـات  اًوتشري مؤسسة اخلط األمامي إىل أن كثري. )٥٥(خاطر كبرية تتعلق باالنتقامأهنم عرضة مل  واخلوف و 

حصلن على قدر كبري من االعتراف والدعم مـن عامـة           وإن   وُهنَّ،. تقودها نساء حقوق اإلنسان ذات النفوذ     
 أنشطتهن املرتبطة حبقـوق      يف صربيا، وذلك بسبب     األفراد استهدافاً  أكثر اجلمهور، فقد جعلهن ذلك من ضمن     

 لالعتداء من وأبلغت مجيع قيادات املنظمات غري احلكومية من النساء عن تعرضهن. كذلكاإلنسان، ولكوهنن إناثاً 
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جانب جهات حكومية وغري حكومية عن طريق العنف اجلسدي والتهديدات الصرحية والوصم بشكل عام عـن                
هيئة اخلط األمامي أن املدافعني     كذلك  وتؤكد  . )٥٦(طريق احلمالت اإلعالمية السلبية والدعاوى القانونية ضدهن      

 وحاملي صفات اجلنسني قد وجـدوا       جنسياًلني  وَّ واحمل ومشتهي اجلنسني  جنسياًعن حقوق السحاقيات واملثليني     
 عرضة للخطر بشكل خاص، كما أبلغوا عن كثري من حوادث االعتداءات والتخويـف مـن جانـب                  مأنفسه

كما أن املنابر املوجودة على شبكة اإلنترنت واليت تستضيف مناقشات على اهلواء تتـضمن              . اجلماعات اليمينية 
العتداء على فئات السحاقيات واملثلـيني      اإىل  ب حيض على الكراهية ويدعو      بشكل منتظم إعالنات تتضمن خطا    

  . )٥٧( وحاملي صفات اجلنسنيجنسياًولني واحملَّ ومشتهي اجلنسني جنسياً

ويشعر مركز نساء طائفة الروما بالقلق إزاء حظر عدد من املظاهرات، وإنكار السلطات علـى بعـض                   - ٣١
طلبات ملظاهرات سلمية تنظمها أقليات جنسية، وفُسر الرفض بأن تلـك           وقد ُرفضت   . اجلماعات حرية التجمع  

  . )٥٨(األحداث من شأهنا استفزاز اجلمهور

وحتث هيئة اخلط األمامي السلطات يف صربيا على إجراء حتقيق مستقل يف مصدر التهديدات واالعتـداءات                  - ٣٢
. )٥٩(وإحالتهم إىل القضاءؤولني ونشر نتائج التحقيق على املدافعني عن حقوق اإلنسان هبدف حمدد يتمثل يف حتديد املس

كما شجعت منظمة رصد حقوق اإلنسان السلطات الصربية على الوفاء بالتزامها العلين بتعويض أعضاء األقليات اإلثنية 
ألقليات واألفراد  ، واختاذ التدابري الوقائية املناسبة حلماية ا      "إعالن كوسوفو استقالهلا  " عقب   الذين ُدمرت ممتلكاهتم عمداً   

  . )٦٠( من االنتظار حىت تتفجر أعمال العنفواجلماعات األخرى املعرضة للخطر من االعتداءات بدالً

  ستوى معيشي الئقالتمتع مباحلق يف الضمان االجتماعي ويف  -  ٥

 كفوالً ليس م  ى مستوى ممكن من الرعاية الصحية     يساور مركز نساء طائفة الروما القلق ألن احلق يف أعل           - ٣٣
كما .  وبالتايل ال ميكنهن احلصول على رعاية طبية       ،فكثري من نساء طائفة الروما ليس لديهن تأمني طيب        . للجميع

 أوروبا من كوسوفو، الاليت أُتلفت وثائقهن الشخصية، ونساء الروما العائدات من    داخلياً واملَهجَّراتأن احلوامل   
  . )٦١( مجيعهن يف وضع صعب بشكل خاص، مع البلدان املستضيفة جمدداً إىل اتفاق السماح بالدخولاستناداًالغربية 

 حلماية  CSFP وجمموعة   ٤٨٤ لوفيما خيص وضع إطار قانوين ملشروع إسكاين غري رحبي، تشري جمموعة ا             - ٣٤
تماعيـة   االج األوضاع أن برامج اإلسكان ينبغي أن ُتتاح يف املقام األول لألسر ذات             داخلياً واملَهجَّرينالالجئني  

  . )٦٢(الضعيفة، وذلك يف املساكن اجلماعية والفردية

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع احمللي-  ٦

يشعر مركز نساء طائفة الروما بقلق عميق إزاء عدم اختاذ احلكومة إجراء بشأن مسألة التفرقة العنصرية ضـد        - ٣٥
وعملية تسجيل أطفـال    . عقلياًكبرية من أطفال الروما أُحلقوا مبدارس خاصة باملعاقني         فنسبة  . الروما يف ميدان التعليم   
تمثل يف الدعم املايل الذي حتصل عليه أسر األطفال الذين يدرسون           ة ت  غري مباشر  حتظى مبساندة الروما يف هذه املدارس     

كما . ربيا غري ملتحقني باملدارس إطالقاً     يف املائة من أطفال الروما يف ص       ٧٥وعالوة على ذلك، فإن     . يف هذه املدارس  
يف ظل موافقة وصمت   حيدثاالبتدائيةأن فتيات الروما يف وضع أسوأ، فتسرب الكثريات من فتيات الروما من املدارس 

وحيث املركز صربيا على تقييم مسألة التفرقة اليت يتعرض هلا أطفال الروما يف ميدان              . مسؤويل التعليم ومديري املدارس   
  . )٦٣(تعليم واختاذ اإلجراء الالزم لضمان نيلهم التعليم على قدم املساواة مع اآلخرينال
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   األقليات والشعوب األصلية-  ٧

ذكرت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن صربيا اختذت بعض التدابري لتحسني حالة األقليات، ولكنها                - ٣٦
ن محاية حقوق وحريات األقليات القومية ينص علـى         وعلى الرغم من أن قانو    . أشارت إىل بعض أوجه القصور    
ويف هذه األثناء، فقد انتهت . لم تتم حىت اآلن إجازة الالئحة الداخلية الضروريةفإنشاء اجملالس الوطنية لألقليات، 

 وعقـب . والية عدد من اجملالس الوطنية، يف حني أنه ال ميكن انتخاب جمالس جديدة يف غياب التشريع اخلـاص                 
هنـضت  ، أُنشئت وزارة حقوق اإلنسان واألقليات، الـيت         ٢٠٠٨مايو  /ابات الربملانية اليت أُجريت يف أيار     االنتخ

تمع اجمللس اجلمهوري لألقليات القومية، الـذي       ومل جي . ستوى محاية األقليات، على األقل من الناحية الشكلية       مب
مرة واحدة حـىت اآلن، كمـا أن جمـالس     سوى، ٢٠٠٤ اإلثنية يف اجلماعاتأُنشئ بعد األزمة اليت نشبت بني    

  . )٦٤( اإلثنية اليت أُنشئت يف البلديات املتعددة اإلثنيات ليست ذات فعاليةاجلماعاتالعالقات بني 

 يف صربيا مهمشة، وتتعرض يف بعض احلاالت فئات األقليات ملنظمة رصد حقوق اإلنسان، ال تزال وفقاًو  - ٣٧
سألة اإلفالت مب تنوه مع القلق املفوضية السامية حلقوق اإلنسان فإنالسياق، ويف هذا . )٦٥(للمضايقات والتخويف

  . )٦٦(الدافعاإلثين من العقاب بشأن العنف 

" إعـالن كوسـوفو اسـتقالهلا    "وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أنه يف األسابيع الـيت أعقبـت               - ٣٨
ات يف صربيا، اسـتهدفت  يف ضد األقلي ، وردت عدة تقارير عن أحداث مضايقات وختو       ٢٠٠٨فرباير  /شباط  يف

ومشلت تلك األعمال تدمري املمتلكات، وإضـرام النـار يف احملـالت التجاريـة              .  األقلية األلبانية  بشكل رئيسي 
 على جدراهنا، واالحتجاجات أمام وكتابة عبارات عنصريةوالسيارات اليت ختص األلبان، وختريب مساكن األلبان 

. ، يف حني أداهنا آخرون على الفورتلك االعتداءاتعض السياسيني التقليل من أمهية وقد حاول ب. مساكن األلبان
 حيث قام   ،، مع وجود بعض احلاالت االستثنائية امللحوظة      وظل دور السلطات البلدية يف كثري من األحيان سلبياً        

كبرية عـن محايـة     وقد عجزت الشرطة بدرجة     . إدانة اهلجمات رؤساء البلديات بزيارة الضحايا وسارعت إىل       
ولكن بعد أن هدأت ". إعالن كوسوفو استقالهلا"ممتلكات األقليات يف أثناء املظاهرات العامة يف األيام اليت أعقبت 

وضع أفراد تم وذلك ب،االحتجاجات اجلماهريية، اختذت الشرطة خطوات حلماية احملالت التجارية اليت ختص أقليات
 لنتـائج   وفقـاً و. وريات يف املناطق اليت حدثت فيها أضـرار يف الـسابق          من الشرطة أمام املتاجر وتكثيف الد     

الذي أجرته منظمة رصد حقوق اإلنسان، فإن نظام العدالة اجلنائية مل يتعامـل حـىت اآلن جبديـة مـع         البحث
مها ومل ُتتخذ إجراءات جنائية سوى يف عدد حمدود من احلاالت معظ. االعتداءات اليت وقعت على ممتلكات األلبان

  . )٦٧("جمهولني"ضد 

 التابعة   ملناهضة العنصرية والتعصب   األوروبيةوفيما خيص حالة الروما واألشكاليني واملصريني، تالحظ اللجنة           - ٣٩
 أهنا ال تزال غري مستقرة، وأنه جيب اختاذ خطوات لتزويدهم ببطاقات اهلوية الـيت حيتاجوهنـا ملمارسـة             أوروبالس  جمل

 يف املائـة    ٨٠ ملا ذكره مركز نساء طائفة الرومـا، فـإن           وفقاًو. )٦٨(كن والتعليم والعمل  حقوقهم مثل احلق يف الس    
وال ميكنهم احلصول على بطاقات اهلويـة       . األقل من السكان الروما يف صربيا يعيشون يف مستوطنات غري قانونية            على
. )٦٩(أحيانـاً مهم منـها بالفعـل      مل تكن لديهم عناوين دائمة، وهو ما يهدد بعدم حصوهلم على اخلدمات، وحير              ما

اللجنة باخلطوات اليت اختذهتا السلطات لتحسني حالة الروما فيما خيص احلصول على الرعاية الصحية والسكن               وترحب
  . )٧٠(والتعليم والعمل، ولكنها تشدد على أن هذه اخلدمات جيب أن يدعمها املزيد من املوارد البشرية واملالية
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 بعـد   رئيـسياً راد حلقوق اإلنسان، فإن انتخاب مندويب األقليات يف اجلمعية ميثل تقدماً   ملركز بلغ  وفقاًو  - ٤٠
 بإمكاهنم املشاركة الفعالـة يف      إذا كان  بشأن ما    غياب دام ثالث سنوات من الربملان، ولكن يظل السؤال قائماً         

  . )٧١( األحكام القانونية إذ أنه ليس بإمكاهنم بعد استعمال لغاهتم األصلية على الرغم من،أعمال اجلمعية

  داخلياً املَهجَّرون الالجئون و-  ٨

 على انتهاء الرتاع يف البوسـنة       عاماً، فإنه وبعد مرور ثالثة عشر       CSFP وجمموعة   ٤٨٤ ل جملموعة ا  وفقاً  - ٤١
 من  كبرياً عدداًواهلرسك ويف كرواتيا، وبعد تسعة أعوام من انتهاء الرتاع يف كوسوفو، ال تزال صربيا تستضيف                

هم  داخلياًاملَهجَّرين   من   ٢٠٦  ٠٠٠ ؛٩٧:١وتبلغ نسبة الالجئني إىل عدد السكان       . داخلياًواملَهجَّرين  الالجئني  
مـن البلـدان اجملـاورة      املَهجَّرين   من   ٦  ٠٠٠وتالحظ منظمة رصد حقوق اإلنسان أن حنو        . )٧٢(من كوسوفو 

املَهجَّـرون  ووال يزال الالجئون    .  دون املعايري املطلوبة   أوضاع يف   أحياناًيزالون يف مراكز مجاعية يف صربيا، و        ال
.  يف سبيل احلصول على الوثائق الالزمة لغرض احلصول على املسكن والعمـل            عويصة يواجهون مشاكل    داخلياً
 عن  فضالً،  املستوى املطلوب  اقتصادية واجتماعية دون     أوضاعاًيزال الروما، على وجه اخلصوص، يواجهون         وال

 الغربية، مبن فـيهم     أوروباويتواصل اإلبعاد القسري لالجئني الروما من       . عتداءات اللفظية واجلسدية  تعرضهم لال 
 ال موجب له علـى      الجئي الروما من كوسوفو الذين يتم إرساهلم إىل مناطق معينة يف صربيا، ويشكل ذلك عبئاً              

  . )٧٣(اًساعدة العائدين طوعي داخل جمتمعات الروما يف ظل غياب أي برامج ملاملوارد احملدودة أصالً

 من األشخاص الذين عادوا إىل منطقة ساندزاك        ٥٠  ٠٠٠ جلمعية إعادة إدماج العائدين، فإن حنو        وفقاًو  - ٤٢
 يواجهون بعض املشاكل، مبا يف ذلك جتديد وثائق اهلوية الشخصية، والتحقـق مـن               ٢٠٠٥- ٢٠٠٠يف الفترة   

 بـني ومعدل البطالة   . ت املدارس الثانوية لبعض األطفال العائدين     الدبلومات والشهادات اجلامعية، ورفض دبلوما    
 من اًوتشري اجلمعية إىل أن كثري   .  للجمعية وفقاًالعائدين مرتفع للغاية، كما أن مستوى تعليم أطفاهلم غري مقبول،           

فتقارهم إىل العائدين ليس لديهم أماكن لإلقامة عند عودهتم، وليس بوسعهم احلصول على الرعاية الصحية بسبب ا
  . )٧٤(الوثائق الالزمة

 واملَهجَّـرين وتشجع منظمة رصد حقوق اإلنسان السلطات الصربية على حتسني فرص حصول الالجئني         - ٤٣
 املعيشية يف املراكز اجلماعية؛ والسعي      األوضاعحتسني  على   على السكن والتعليم واخلدمات االجتماعية؛ و      داخلياً

والالجئني بصورة تراعي سالمتهم وكرامتهم من املراكز اجلماعية إىل مساكن أنـسب؛             داخلياًاملَهجَّرين  نقل  إىل  
 والالجئني داخل صربيا ممن مت نقلهم مـن املراكـز اجلماعيـة             داخلياًاملَهجَّرين  وتوفري املساعدة الكافية لتوطني     

  . )٧٥( إىل صربيا من بلدان أخرىأُعيدوا قسراً  أو

   والتحديات واملعوقات،ارسات اإلجنازات وأفضل املم-  ثالثاً
يالحظ املركز الدويل للعدالة االنتقالية أن من االجنازات وأفضل املمارسات أنه، على الرغم من أوجه القصور،   - ٤٤

 األفعـال بإمكان دائرة جرائم احلرب التابعة ملكتب املدعي اخلاص جبرائم احلرب حتقيق العدالة للكثريين من ضـحايا                 
 مبكتب املدعي اخلاص جبرائم احلرب وقضاة       فإن املدعني .  السابقة يوغوسالفيابت يف أثناء احلرب يف      الوحشية اليت ارُتك  

مقاضـاة وحماكمـة    خالل السنوات األربع املاضية قدراهتم يف جمـال         بدرجة ملحوظة   قد طوروا   دائرة جرائم احلرب    
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كما أن حتسن التعاون فيما بني املدعني والقضاة        .  للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة    وفقاًاملسؤولني عن جرائم احلرب     
. زاد احتماالت جناح املقاضاة بدرجة كـبرية      قد   السابقة بشأن مسائل احلرب      يوغوسالفيايف صربيا وغريها من بلدان      

 الـسابقة يف إحـراز تقـدم يف التحقيقـات           ليوغوسالفياأسهمت األدلة املقدمة من احملكمة اجلنائية الدولية        وكذلك  
 عن  عادةًيف حماكمات جرائم احلرب يف صربيا  مشاركةً نشطة وقد شارك ضحايا جرائم احلرب      . اكمات يف بلغراد  واحمل

ونتيجة إلجراءات احملاكم يف السنوات املاضية، متكن عدة مئات مـن ضـحايا             . طريق من اختارهم الضحايا لتمثيلهم    
  . )٧٦(صول على تعويضات من الدولة القرن املاضي من احل منتسعيناتالانتهاكات حقوق اإلنسان يف 

  الوطنية الرئيسية واملبادرات وااللتزامات  األولويات -  رابعاً
َبليس هناك ما   - ٤٥   . حتت هذا العنوانلَّغ عنهُي

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-  خامساً
َبلَّغ عنهليس هناك ما   - ٤٦   . حتت هذا العنوانُي
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