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   املنهجية- أوالً 
 للمبادئ التوجيهية املبيَّنة يف قـرار       أُِعد تقرير مجهورية صربيا يف إطار االستعراض الدوري الشامل وفقاً           - ١

وجيهية العامة إلعداد املعلومات يف إطار  واملبادئ الت٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١جملس حقوق اإلنسان 
وأجنزت التقريَر وزارة حقوق اإلنسان واألقليات بنـاًء        ). A/HRC/6/L.24الوثيقة  (االستعراض الدوري الشامل    

ووزارات أخرى مثل وزارة الداخلية ووزارة اخلارجية ووزارة العدل ووزارة العمل           الوزارة  على املواد اليت وفَّرهتا     
جتماعية ووزارة اإلدارة العامة واحلكم الذايت احمللي ووزارة التعليم ووزارة الثقافة ومفوضية شؤون             والسياسة اال 

الالجئني جبمهورية صربيا واألمانة احمللية للعمل والتوظيف واملساواة بني اجلنسني واألمانة احمللية لألنظمة واإلدارة              
وأُجريت مشاورات واسعة خالل عملية إعداد التقرير مع .  الذايت فويفودينا املتمتع باحلكمإقليمبواألقليات القومية 

  .منظمات اجملتمع املدين ذات الصلة امللتزمة حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها

  اإلطار املعياري واملؤسسي لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان - ثانياً 
  الدستور وأنظمة أخرى - ألف 

  ربياحقوق اإلنسان يف إطار دستور مجهورية ص - ١

 ١للمادة اً ومجهورية صربيا، وفق. ٢٠٠٦أكتوبر /يف تشرين األول) الدستور(أُِقر دستور مجهورية صربيا   - ٢
ميع املواطنني الذين يعيشون فيها، تقوم على أساس سيادة القانون والعدالة جلمن الدستور، دولة للشعب الصريب و

  .ات اإلنسان واألقليات،وااللتزام باملبادئ والقيم األوروبيةاالجتماعية، ومبادئ الدميقراطية املدنية، وحقوق وحري

:  تنص على ما يلي وتكفلـه ٧٤ إىل ٢٣املواد ف.  من الدستور حقوق اإلنسان واألقليات     ٢ البابوحتدد أحكام     -٣
الـسخرة؛  كرامة األشخاص وحرية منائهم؛ واحلق يف احلياة؛ وحرمة السالمة البدنية والعقلية؛ وحظر الرق واالسـتعباد و          

واحلق يف احلرية واألمن الشخصيني؛ واملعاملة اإلنسانية للمحرومني من احلرية؛ وحقـوق خاصـة يف حالـة التوقيـف                   
واالحتجاز دون قرار من حمكمة؛ وعدم االحتجاز إالّ بقرار من حمكمة؛ وحتديد مدة االحتجاز؛ واحلق يف حماكمة عادلة؛                  

نائية؛ واليقني القانوين يف القانون اجلنـائي؛ واحلـق يف رد االعتبـار ويف              واحلقوق اخلاصة للمتهمني بارتكاب جرائم ج     
وحـق التمتـع بالشخـصية      التعويض عن الضرر؛ واحلق يف املساواة يف محاية احلقوق وتوافر سبل االنتصاف القانوين؛              

ل التواصل؛ ومحاية البيانات    ؛ وحرمة املسكن؛ وسرية الرسائل وغريها من وسائ       التنقلواحلق يف اجلنسية؛ وحرية      القانونية؛
 الدينية؛ واالستنكاف الضمريي؛ وحرية الفكـر       والطوائفالشخصية؛ وحرية الفكر والوجدان والدين؛ وحقوق الكنائس        

العرقيـة  العنـصرية و  والتعبري؛ وحرية التعبري عن االنتماء القومي؛ وتعزيز احترام التنوع؛ وحظر التحريض على الكراهية              
 احلصول على املعلومات؛ وحق االنتخاب؛ واحلق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة؛ وحرية التجمع               والدينية؛ واحلق يف  

؛ وحق اإلرث؛ وحق العمل؛ وحق اإلضراب؛ واحلـق يف          التملك واحلق يف التظلم؛ وحق اللجوء؛ وحق        واحلرية النقابية؛ 
 وحقوق اآلباء وواجباهتم؛ واحلماية اخلاصة لألسـرة        الزواج واملساواة بني الزوجني؛ واحلق يف اإلجناب؛ وحقوق الطفل؛        

ـ     ماواألم واألب العازب والطفل؛ واحلق يف املساعدة القضائية؛ والرعاية الصحية؛ واحل            اتية االجتماعية؛ وتـأمني املعاش
 ٧٥وتنص املواد   . ة؛ واحلق يف التعليم؛ واستقاللية اجلامعات؛ وحرية اإلبداع العلمي والفين؛ وتوفري البيئة السليم            التقاعدية

  . على جمموعة من احلقوق اجلماعية للمنتمني إىل أقليات قومية٨١إىل 
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  األنظمة الوطنية املتصلة حبماية حقوق اإلنسان - ٢

من القوانني واألنظمة األخرى اليت حتدد حقوق اإلنسان يف جمـاالت           اً  كبرياً  سنَّت مجهورية صربيا عدد     - ٤
، وقانون محاية حقوق وحريـات      )٢٠٠٢(قانون البث اإلذاعي    : يت جرى سنها  ومن بني القوانني ال   . حمددة شىت 

، وقانون  )٢٠٠٣(، والقانون املتعلق مبكونات نظام التعليم       )٢٠٠٣(، وقانون اإلعالم    )٢٠٠٢(األقليات القومية   
، والقانون  )٢٠٠٤(، وقانون محاية البيئة     )٢٠٠٤( على املعلومات اليت حتظى باالهتمام العام        دون قيود االطالع  

، والقـانون   )٢٠٠٤(القضاء على اجلرمية املنظمـة       الذي حيدد أسس تنظيم الوكاالت احلكومية وصالحياهتا يف       
مقتريف األفعال اإلجرامية من األحداث ومحاية األحداث الـواقعني         تعامل مع   ، والقانون الذي ي   )٢٠٠٥(اجلنائي  

، )٢٠٠٥(، وقانون املخالفـات  )٢٠٠٥(لعقوبات اجلنائية ، وقانون تنفيذ ا  )٢٠٠٥(حتت طائلة القانون اجلنائي     
، وقانون )٢٠٠٥(التكنولوجيا يف مكافحة اجلرائم عالية السلطات احلكومية واختصاصات والقانون املتعلق بتنظيم 

، )٢٠٠٥(، وقانون اإلجراءات املدنية )٢٠٠٥(، وقانون العمل )٢٠٠٥(، وقانون األسرة )٢٠٠٥(ديوان املظامل 
، وقـانون   )٢٠٠٥(، وقانون التأمني الصحي     )٢٠٠٥(، وقانون الرعاية الصحية     )٢٠٠٥( التعليم العايل    وقانون

ـ )٢٠٠٥(مهورية صربيا املواطنة جل ، وقانون   )٢٠٠٥(الشرطة   ، )٢٠٠٦(قني ا، وقانون مكافحة التمييز ضد املع
ملواءمة القوانني الـصربية مـع   اً برناجموبسنِّ القوانني املذكورة، تنفذ صربيا      ). ٢٠٠٧(والقانون املتعلق باللجوء    

  .املعايري األوروبية يف مضمار حقوق اإلنسان

  االلتزامات الدولية - ٣

العهد الدويل اخلـاص    :  هي مجهورية صربيا دولة طرف يف ست معاهدات دولية رئيسية حلقوق اإلنسان            - ٥
 اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة      والعهد الدويل ) الربوتوكوالن االختياريان (باحلقوق املدنية والسياسية    

الربوتوكـول  (ة مناهـضة التعـذيب      ـالتمييز العنصري واتفاقي  مجيـع أشكال   والثقافية واتفاقية القضاء على     
واتفاقية حقوق الطفل   ) الربوتوكول االختياري (واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         ) االختياري

  ).ياريانالربوتوكوالن االخت(

وقبلت مجهورية صربيا سلطة كل من جملس حقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب وجلنة القضاء علـى         - ٦
التمييز ضد املرأة، بوصفها اهليئات املستندة إىل تلك مجيع أشكال التمييز العنصري وجلنة القضاء على مجيع أشكال 

من األفراد الذين يدعون أهنم ضـحايا    املقدمة  ختصاصها  املعاهدات، بأن تنظر يف الشكاوى اليت تندرج يف إطار ا         
  .الدولية املناظرةانتهاك حقوق اإلنسان اليت تكفلها معاهدات حقوق اإلنسان 

يف مجلة اتفاقيـات  اً  اتفاقية جمللس أوروبا، فأصبحت بالتايل دولة طرف   ٣٣وصدَّقت مجهورية صربيا على       - ٧
األورويب للغـات    وامليثـاق    ماية األقليات القومية  حلاالتفاقية اإلطارية    و منها االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان    

  . اتفاقية ملنظمة العمل الدولية٦٩وصدَّقت مجهورية صربيا على .  أو لغات األقلياتيةإلقليما

  العالقة بني القانون الدويل واحمللي  - ٤

 حتظى بالقبول العام واملعاهدات الدولية على أن قواعد القانون الدويل اليت) ٢(١٦ينص الدستور يف املادة   - ٨
وينبغـي أن   . طبق بشكل مباشر  ت ال يتجزأ من املنظومة القانونية يف مجهورية صربيا و         اً عليها تشكل جزء   قُصدامل
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 بشكل مباشر حقوق    تنفذ من الدستور،    ١٨باملادة    وعمالً. ُصدق عليها مع الدستور   تتوافق املعاهدات الدولية امل   
 بالتايل بشكل مباشر حقوق اإلنسان واألقليـات الـيت          ويطبقويكفل الدستور   . ليات اليت يكفلها  اإلنسان واألق 

وال حيدد القـانون  . ُصدق عليها  واملعاهدات والقوانني الدولية امل    املقبولة بوجه عام  تضمنها قواعد القانون الدويل     
 أالّ لطبيعته، على  ملمارسة حق حمدد نظراًالزماًكان  إذا اُشُترِط ذلك يف الدستور أو إالّطريقة ممارسة هذه احلقوق 

وُتفسَّر األحكام املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان        . حلق املكفول ذي الصلة   يؤثر القانون حتت أي ظرف على جوهر ا       
 يف جمال حقوق اإلنسان واألقليـات       عمالً باملعايري الدولية النافذة   واألقليات مبا يفيد تعزيز قيم جمتمع دميقراطي،        

  .سة املؤسسات الدولية اليت ترصد تنفيذهاوممار

  تنفيذ القرارات الصادرة عن اهليئات الدولية - ٥

، ال ميكن إعادة اإلجراءات اجلنائية اليت )١(من القانون اجلديد لإلجراءات اجلنائية) ١/٦(٤٢٦للمادة اً وفق  - ٩
 احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أو       إذا كان ذلك يف صاحل املتهم شريطة أن تقرر         إالّانتهت بإصدار حكم هنائي     

أن حقوق اإلنسان واحلريات األساسية     ) قائمة على معاهدة دولية ُصدِّق عليها     (حمكمة أخرى قائمة على معاهدة      
قرار احلكم النهائي الذي أعقبها على هذا االنتـهاك، وأن  تأسس قد انُتهِكت يف سياق تلك اإلجراءات اجلنائية و  

  .اإلجراءاتباب ن تداركه بإعادة فتح اخلطأ املرتكَب ميك

للمدعي العام لصربيا يف حالة انتهاك القانون اً  من قانون اإلجراءات اجلنائية، حيق أيض٤٣٨للمادة اً ووفق  - ١٠
، وإذا أثبتت احملكمة األوروبية  إصدارهتاحلكم النهائي للمحكمة وإجراءاهتا اليت سبقطلب محاية الشرعية من أن ي

أن حقوق اإلنسان   ) قائمة على معاهدة دولية ُصدِّق عليها     (ن أو حمكمة أخرى قائمة على معاهدة        حلقوق اإلنسا 
على هـذا   تأسس  احلكم النهائي الذي أعقبها     أن  واحلريات األساسية قد انُتهِكت يف سياق اإلجراءات اجلنائية و        

بنقض وذلك  تصة إعادة فتح اإلجراءات     تدارك اخلطأ يف احلاالت اليت متنع فيها احملكمة املخ        حيث ميكن   االنتهاك،  
  .قرار احلكم أو تعديله دون اخلوض يف إجراءات إعادة احملاكمة

من قانون اإلجراءات   ) ١/١٠(٤٢٢للمادة  اً  فوفق. واسُتحِدث مفهوم مماثل يف قانون اإلجراءات املدنية        - ١١
 بإصدار حكم هنائي إذا قررت احملكمـة        إعادة فتح اإلجراءات اليت انتهت    بطلب من أحد املتنازعني     املدنية، جيوز   

إنشاء عالقة قانونية متطابقـة أو      األوروبية حلقوق اإلنسان، لدى إصدار احملكمة املختصة احمللية للحكم النهائي،           
  .مجهورية صربيامناظرة جتاه 

  اإلطار املؤسسي لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان - باء 

  احملاكم - ١

  ل القضاءالاستق  )أ(  

 منه على أن نظام احلكم يقوم على تقسيم السلطة إىل تشريعية وتنفيذية وقضائية ٤دستور يف املادة ينص ال  - ١٢
  .والسلطة القضائية مستقلة. بينما تنبين العالقة بني فروع السلطة الثالثة على التوازن واملراقبة املتبادلة
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. كم ذات الوالية القضائية العامة واخلاصة     ويعود أمر ممارسة السلطة القضائية يف مجهورية صربيا إىل احملا           - ١٣
وينظم القانون مسألة إنشاء احملاكم وتنظيمها واختصاصها       . وحمكمة النقض العليا هي أعلى حمكمة يف اجلمهورية       

  )).٤- ١(١٤٣املادة (وال جيوز إنشاء حماكم مؤقتة أو عسكرية أو خاصة . ونظامها وهيكلها

، بناًء على اقتراح اجمللس     وتنتخب اجلمعية الوطنية كقاض   ). ١٤٦ املادة(ومنصب القاضي منصب دائم       - ١٤
. وتدوم والية القاضي املختار لتويل املنصب ثالث سـنوات        . من ُيختار لتويل املنصب ألول مرة     األعلى للقضاء،   

. ية أو غريها   الدائم يف تلك اهليئة القضائ     ةللقانون، خيتار اجمللس األعلى للقضاء القضاة لتويل مناصب القضا        اً  ووفق
 أو أعلى درجـة     أخرى ة الدائم يف حمكم   ة القضاة الذين يتولون مناصب القضا     انتخاب كما حيسم اجمللس مسألة   

  ).١٤٧املادة (

أو يف حالة إعفائه    اً  وط احملددة لذلك قانون   ر طلبه أو لدى نفاذ الش     بناء على  ملنصبه   يقاضالتنتهي والية   و  - ١٥
اجمللـس  ويتخذ  .  ملنصب القاضي الدائم   نتخبعليها القانون، وكذلك إذا مل يُ     من املسؤولية لألسباب اليت ينص      

  .  هذا القرار لدى احملكمـة الدسـتورية       علىوحيق للقاضي الطعن    . يضااألعلى للقضاء على قرار إهناء والية الق      
ـ االية الق إجراءات إهناء و  ) ١٤٨املادة  (القانون  وينظم  . عن دستوري احلق يف تقدمي ط   يشمل هذا الطعن    وال    يض

  .رئيس احملكمة من وظيفتهوأسسه ومربراته وكذلك مربرات إعفاء 

  هيئة حرة ومستقلة توفر وتضمن االستقاللية واحلرية للمحـاكم والقـضاة           هو  اجمللس األعلى للقضاء    و  - ١٦
  ).١٥٣املادة (

ص علـى أن  ويـن .  األسس إلحداث شبكة جديدة من احملاكم  ٢٠٠١ويرسي قانون هيكل احملاكم لعام        - ١٧
بيد أن احملاكم التجارية واحملكمة التجاريـة       لية هلا اختصاص قضائي عام،       واحمل ةاكم البلدي احملحمكمة االستئناف و  

  .حماكم متخصصةهي العليا واحملكمة اإلدارية 

نية مكاتب االدعاء واملكاتب القانو للقانون املتعلق بسحب الوالية القضائية من احملاكم العسكرية و        اً  فقوو  - ١٨
  .، أُلِغيَّت احملاكم العسكرية يف مجهورية صربيا٢٠٠٥يناير /الذي دخل حيز النفاذ يف كانون الثاين

  احلق يف احلماية القضائية  )ب(  

التمتع باحلماية القضائية عندما ُينتَهك أو ُيغتـصب أي      حق   من الدستور، لكل شخص      ٢٢للمادة  اً  وفق  - ١٩
إزالة ما ترتب على ذلك االنتهاك من له احلق يف  يكفلها له الدستور، كما حق من حقوق اإلنسان أو األقليات اليت

 على أنه حيق لكل شخص احلصول على التعويض عن األضرار املادية وغري املاديـة الـيت                 ٣٥وتنص املادة   . آثار
 لإلقليمئات تابعة   العمل غري القانوين أو الشاذ هليئة تابعة للدولة أو كيانات متارس سلطات عامة أو هي              يسببها له   

وُتكفَل احلماية ذاهتا للحقوق أمام احملاكم واهليئات األخرى التابعة للدولة          . للحكم احمللي باحلكم الذايت أو    املتمتع  
، ولكل شخص للحكم احمللياملتمتع باحلكم الذايت أو  إلقليملواهليئات اليت متارس السلطات العامة واهليئات التابعة 

  اللجوء إىل سبل انتصاف أخرى ضد أي قرار ميس حقوقه أو واجباته أو مـصاحله القانونيـة                  أو   التظلماحلق يف   
  ).٣٦املادة (
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وحتمي القوانني اجلنائية جلمهورية صربيا ممارسة احلقوق واحلريات املكفولة بتعريفها أي حرمان من تلك                - ٢٠
  .احلقوق واحلريات أو أي تقييد هلا بأهنا أفعال إجرامية

   الدستوريالطعن  )ج(  

 من الدستور،   ١٧٠للمادة  اً  ووفق. الطعن الدستوري سبيل انتصاف قانوين خاص حلماية حقوق اإلنسان          - ٢١
املكلفة مبمارسة  الدولة أو   أو مؤسسات   إجراءات هيئات   أو  جيوز تقدمي طعن دستوري ضد األفعال الفردية العامة         

يات واحلريات اليت يكفلها الدسـتور، وذلـك إذا         اليت تنتهك أو تغتصب حقوق اإلنسان أو األقل       سلطات عامة   
 إجـراَء تقـدمي الطعـن       نظموي. اسُتنِفدت بالفعل سبل االنتصاف القانونية األخرى حلمايتها أو مل ُيَنص عليها          

  .٢٠٠٧احملكمة الدستورية، الذي اعُتِمد يف عام  الدستوري كذلك قانون

  وزارة حقوق اإلنسان واألقليات - ٢

، مسؤولة عن شـؤون اإلدارة العامـة   ٢٠٠٨إلنسان واألقليات، املنشأة يف منتصف عام    وزارة حقوق ا    - ٢٢
القضايا العامة املتصلة بوضع املنتمني إىل األقليات القومية؛ وانتخاب جمالس األقليات القوميـة؛             : املتعلقة مبا يلي  

داد األنظمة املتعلقـة حبقـوق   وسجالت جمالس األقليات القومية؛ ومحاية وتعزيز حقوق اإلنسان واألقليات؛ وإع      
اإلنسان واألقليات؛ ورصد مدى مواءمة األنظمة احمللية للقوانني الدولية؛ ومتثيل مجهورية صربيا أمـام احملكمـة                
األوروبية حلقوق اإلنسان؛ ووضع املنتمني إىل األقليات القومية من حيث اإلقامة يف أراضـي مجهوريـة صـربيا        

مة وشائج بني األقليات وبلدها األم؛ وسياسات مكافحة التمييز؛ ووضع السلطات وممارسة حقوقهم كأقليات؛ وإقا
املخولة جمللس األقليات القومية وممارستها؛ وتنسيق عمليات هيئات اإلدارة العامة يف ميدان محاية حقوق اإلنسان، 

  .ومهام أخرى حيددها القانون

  وميةقليات القواإلدارة واأللألنظمة  إلقليميةمانة ا األ- ٣

 يف إطار اجمللـس التنفيـذي       ٢٠٠٢ألنظمة واإلدارة واألقليات القومية يف عام        ل قليميةإلامانة  األأنشئت    - ٢٣
يف جماالت املعـايري      وتنجز األمانة يف ميدان تعزيز حقوق األقليات أعماالً       . فويفودينا املتمتع باحلكم الذايت   قليم  إل

ت والتوثيق تتصل بالدرجة األوىل بتحسني ممارسـة احلقـوق          والقوانني والتحاليل واإلحصاءات وحفظ السجال    
وتعمل األمانة بصفتها هيئة للرصد يف . فويفودينا املتمتع باحلكم الذايت إقليماجلماعية والفردية لألقليات القومية يف 

  . فويفوديناإقليمواألجبديات يف جمال تنفيذ األنظمة املتعلقة باالستعمال الرمسي للغات 

  املدافع عن احلقوق املدنية/ملظاملأمني ا  - ٤

مي حقوق  هو كيان مستقل للدولة حي    ، على أن املدافع عن احلقوق املدنية        ١٣٨ينص الدستور، يف املادة       - ٢٤
توفري احلماية القانونية حلقوق امللكية ومصاحل مجهورية صربيا        ويتوىل  رصد عمل هيئات اإلدارة العامة      ياملواطنني و 

للمدافع عن ال يؤذن و. ُعهد إليها بسلطات عامةمات األخرى والشركات واملؤسسات اليت وكذلك اهليئات واملنظ
رصد عمل اجلمعية الوطنية ورئيس اجلمهورية واحلكومة واحملكمة الدستورية واحملاكم وهيئـات            باحلقوق املدنية   
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وتسائله عن عمله اجلمعية الوطنية     . ألحكام الدستور والقانون  اً  وتنتخبه وتقيله اجلمعية الوطنية وفق    . االدعاء العام 
  .وتقرر اجلمعية الوطنية يف أمر حصانته. اًبرملانياً ويتمتع باحلصانة باعتباره نائب

 إقلـيم املدافعني عن احلقوق املدنية على صعيدي الدولـة و        /مناء املظامل أوقد أنشئت حىت اآلن مناصب        - ٢٥
  .ةفويفودينا املتمتع باحلكم الذايت وعلى الصعد احمللي

 يف النظام القانوين ٢٠٠٥ عام وظائفه يفومبقتضى القانون املتعلق باملدافع عن احلقوق املدنية، اسُتحِدثت   - ٢٦
واملدافع عن احلقوق املدنية مـستقل      . ة أمني للمظامل  ناً من اجلهة الوطنية على شاكل     يوأصبح مع جلمهورية صربيا   

وينبغي أن ميتثل فيما يفعله ألحكام الدستور       . وقرارهالتدخل يف عمله    أشكال  وحر ويف منأى عن أي شكل من        
والقانون وغري ذلك من األنظمة والقوانني العامة، وكذلك لالتفاقات الدولية اليت ُصدِّق عليها وملعايري القـانون                

حملرومني مـن   ماية ا حل(لمدافع عن احلقوق املدنية أربعة نواب        ل يكونوينص القانون على أن     . الدويل املعتَرف هبا عاملياً   
  ).ذوي اإلعاقةوحقوق احلرية؛ واملساواة بني اجلنسني؛ وحقوق الطفل؛ وحقوق املنتمني إىل األقليات القومية؛ 

وبدأت الدائرة اإلدارية واملهنية ألمـني      . ٢٠٠٧يوليه  /تقلد املدافع عن احلقوق املدنية املسؤولية يف متوز         - ٢٧
  .٢٠٠٧ديسمرب /املظامل عملها يف كانون األول

 .قلـيم إلا مبقتضى القرار املتعلق بأمني مظامل ٢٠٠٢فويفودينا يف عام  قليمإلوأنشئت وظيفة أمني املظامل    - ٢٨
 يف قليم اإلقحلاملتمتع باحلكم الذايت ونظامه األساسي  فويفودينا إقليمويؤسس القانون املتعلق بتحديد اختصاصات 

للمسائل ( مخسة نواب قليموألمني مظامل اإل.  وتنظيم ديوانهمقليأمني مظامل اإلبشكل مستقل وضع وينظم دد حيأن 
  ).ومحاية حقوق األقليات القومية وحقوق الطفلالعامة، واملساواة بني اجلنسني، 

 على إنشاء شبكة ملنع العنف األسري وقمعه، وذلك بالدرجة قليماإل، يعمل أمني مظامل ٢٠٠٥ومنذ عام   - ٢٩
وحىت اآلن، انضم إىل هذه الشبكة      . ؤسسات واهليئات املختصة على مجيع الصعد     األوىل بربط وتنسيق عمليات امل    
  .فويفودينا املتمتع باحلكم الذايت إقليمأكثر من نصف جمموع بلديات 

واملساواة بني اجلنسني، أُِعدَّت اسـتراتيجية      ية للعمل والتوظيف    قليم واألمانة اإل  قليماإلوبدعم من أمني مظامل       - ٣٠
  .٢٠٠٨ مطلع عام  يف وقُدِّمت إىل اجلمعية احمللية العتمادها٢٠١٢- ٢٠٠٨املرتيل للفترة مكافحة العنف 

  وينص هـذا القـانون، يف      . يـ احملل حلكم الذايت  ا ى الصعيد احمللي قانون   ـوحيكم عملَ أمني املظامل عل      - ٣١
نَشأ منصب أمني املظامل على الصعيد احمللي يف وحدات           ) ١(٩٧املادة   ويتمثل .  احلكم الذايت احمللي   منه، على أنه ُي

دور أمني املظامل يف رصد مدى االعتراف حبقوق املواطنني واملساعدة يف كشف حاالت سوء اإلدارة يف أنـشطة                  
 وحدة احلكم إقليماألنظمة والقوانني العامة املعمول هبا يف اخلدمات العامة اليت تتعارض مع هيئات اإلدارة العامة و

  . بلدة١١شئت مناصب أمناء املظامل على الصعيد احمللي يف وحىت اآلن، أن. الذايت

املؤسسات األخرى حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان - ٥  

  .٢٠٠٢ يف عام ئهيئة استشارية للحكومة أنشهو جملس حقوق الطفل   - ٣٢
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  من قانون محايـة حقـوق  ١٨ بناًء على املادة  ٢٠٠٤ لألقليات القومية يف عام      يلس احلكوم اجملوأنشئ    - ٣٣
  .وحريات األقليات القومية

وأنشأ القانون املتعلق حبرية االطالع على املعلومات ذات األمهية العامة مؤسسة مفوض املعلومات ذات                - ٣٤
ديـسمرب  /، ويتمتع املفوض الذي تقلد املسؤولية يف كـانون األول          ذاتياً األمهية العامة بوصفها هيئة عامة مستقلة     

  .لطته باالستقاللية يف ممارسة س٢٠٠٤

  . جملس املساواة بني اجلنسني وجملس مكافحة االجتار باألشخاص٢٠٠٤وأنشأت احلكومة يف عام   - ٣٥

 اإلقليميـة  مبقتضى قرار اجلمعيـة      ٢٠٠٦يف نويف ساد يف عام      ين  روما املوجود الوأنشئ مكتب إدماج      - ٣٦
 تابعـة   حلكم الذايت بوصفه هيئة عاملـة     فويفودينا املتمتع با  إلقليم  روما التابع   لوأنشئ جملس إدماج ا   . فويفودينال

  .للمجلس التنفيذي لإلقليم

  . عضوا٢٢ًروما املؤلف من ل، أنشأت احلكومة جملس حتسني وضع ا٢٠٠٨مارس /ويف آذار  - ٣٧

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان - ثالثاً 
  األقليات القومية - ألف 

وتكفل الدولة  . يا حقوق األقليات القومية   مجهورية صرب حتمي   منه، على أن     ١٤ينص الدستور، يف املادة       - ٣٨
 على أنه جيـوز    ٤٧وتنص املادة   . محاية خاصة لألقليات القومية كي تتمتع باملساواة الكاملة وحتافظ على هويتها          

  .التعبري عن االنتماء القومي حبرية وال ُيجَبر أي شخص على إعالن انتمائه القومي

مية حقوق فردية ومجاعية خاصة إضافة إىل احلقوق اليت يكفلها الدستور وُتكفَل للمنتمني إىل األقليات القو  - ٣٩
للدستور والقانون  اً  واحلقوق اجلماعية باملشاركة مع آخرين، وفق     اً  ومتاَرس احلقوق الفردية فردي   . جلميع املواطنني 

بثقافتهم ئل معينة تتصل    بتون حبرية يف مسا   ويشارك املنتمون إىل األقليات يف صنع القرار أو ي        . واملعاهدات الدولية 
ومن أجل  . للقانوناً  وتعليمهم وإعالمهم واستعماهلم الرمسي للغاهتم وأجبديتهم مبمارستهم حلقوقهم اجلماعية وفق         

ممارسة حقهم يف احلكم الذايت يف ميدان الثقافة والتعليم واإلعالم واالستعمال الرمسي للغتهم وأجبديتهم، جيوز هلم                
  ).٧٥املادة (للقانون اً ة، وفقانتخاب جمالسهم القومي

 واملساواة يف إدارة الشؤون العامة وحظر       ، حظر التمييز ضد األقليات القومية     ٨٠ إىل   ٧٦وتكفل املواد     - ٤٠
  .اإلدماج القسري واحلق يف احلفاظ على اخلصوصية واحلق يف التجمع والتعاون مع الشركاء يف االنتماء القومي

فة واإلعالم، تشجع مجهورية صربيا روح التسامح واحلوار بني الثقافات وتتخذ           ويف ميدان التعليم والثقا     - ٤١
تدابري فعالة لتحسني جو االحترام املتبادل والتفاهم والتعاون فيما بني مجيع من يعيشون على أراضيها، بـصرف                 

  ).٨١املادة (النظر عن هويتهم العرقية أو الثقافية أو اللغوية أو الدينية 
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وُتعرَّف .  األقليات القومية يف مجهورية صربيا قانون محاية حقوق وحريات األقليات القومية            وضع ينظمو  - ٤٢
، رغم أهنا يف وضع     ممثلة متثيالً كافياً  جمموعة من مواطين مجهورية صربيا      "منه بأهنا   ) ١(٢األقلية القومية يف املادة     

ديها صلة دائمة وثابتة جبمهورية صربيا وخصائص أقلية يف أراضي مجهورية صربيا، وتنتمي إىل فئة سكانية أصلية ل
السكان، ويبدي  غالبية  مميزة، من قبيل اللغة أو االنتماء القومي أو اإلثين أو األصل أو الدين، ختتلف حبكمها عن                 

  ".املنتمون إليها اهتمامهم باحلفاظ على هويتهم املشتركة، مبا يف ذلك الثقافة أو التقاليد أو اللغة أو الدين

مـن احلكـم    واستحدث القانون يف املنظومة القانونية اجملالس الوطنية لألقليات القومية باعتبارها شكالً         - ٤٣
على أن املنـتمني إىل األقليـات       ) ١(١٩وتنص املادة   . الذايت الثقايف لألقليات القومية ومن الالمركزية الوظيفية      

احلكم الذايت يف ميادين استعمال اللغة واألجبديـة        القومية ميكنهم انتخاب جمالس وطنية بغرض ممارسة حقهم يف          
  .والتعليم ووسائط اإلعالم والثقافة

يف مجهورية صربيا؛ وتتخذ الدولة التدابري الالزمـة        اً  والسكان الروما من أشد الفئات االجتماعية ضعف        - ٤٤
ي لتحسني وضع   إقليمرنامج  وانضمت مجهورية صربيا إىل ب    . الرامية إىل تعزيز وحتسني وضع أقلية الروما القومية       

وتتوىل مجهورية صربيا يف الوقت ." ٢٠١٥- ٢٠٠٥ِعقد إدماج الروما "هو الروما يف وسط وجنوب شرق أوروبا 
واعتمد اجمللس الوطين ألقليـة  ). ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليه / متوز١(الراهن رئاسة برنامج الِعقد   

وشكلت االستراتيجية  . من التفويض اً  ة إلدماج أقلية الروما ومنحها مزيد      استراتيجي ٢٠٠٣الروما القومية يف عام     
التعلـيم والـسكن والـصحة      :  السكان الروما، مثل   لدىاً  خلطط عمل عديدة تتناول أشد اجملاالت ضعف      اً  أساس

 ايةالرعوباإلضافة إىل ذلك، صيغت خطط عمل أخرى تتناول بعض جماالت احلياة االجتماعية من قبيل               . والعمالة
  . والثقافة ووسائط اإلعالم وإعادة اإلدماج،ومكافحة التمييزاً  ووضع املرأة واملشردين داخليةاالجتماعي

 خطط عمل لتحسني وضع الروما يف جماالت التعليم والعمالـة  ٢٠٠٥واعتمدت مجهورية صربيا يف عام    - ٤٥
  .والسكن والصحة

فعلـى  .  الروما يف صربيا إىل أفضل النتائج حىت اآلن        وأفضى تنفيذ خطة العمل املشتركة للنهوض بتعليم        - ٤٦
توسـيع  " امسه   أساس هذه اخلطة، أطلقت وزارة التعليم بالتعاون مع اجمللس الوطين ألقلية الروما القومية مشروعاً             

 ٣٠ مؤسسة تعليمية مشاركة مع    ٢٥  املشروع وينجز".  الروما توفري التعليم قبل املدرسي ألطفال    نطاق إمكانات   
ويدير كل مـن وزارة     . أفضل بني اآلباء من الروما واملؤسسات     تنسيق  من الروما يسامهون يف إقامة      اً  حملياً  منسق

التعليم "امسه اً من الروما، مشروعاً حملياً   منسق ١١التعليم ومعهد املناهج التعليمية ومناهج تعليم الكبار، مبشاركة         
وبالتعاون مـع بعثـة   . شروعان الدعم من صندوق تعليم الروما ويتلقى امل ". االبتدائي الوظيفي للكبار من الروما    

منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف مجهورية صربيا وبدعم من الوكالة األوروبية للتعمري، تنجز وزارة التعلـيم                 
ن ويساعد هؤالء املدرسون املساعدو   . املشروع الذي يدخل يف عملية التعليم دور املدرسني املساعدين من الروما          

  .األطفال واملدرسني يف مؤسسات التعليم قبل املدرسي واملدارس االبتدائية ويعملون كصلة وصل فيما بينهم

، خمتـصة ومنذ بدء ِعقد إدماج الروما، اضطلعت وزارة التعليم، مبفردها أو بالتعاون مع أطراف أخرى                 - ٤٧
 وكالة املمثلني احملليني وربط إلعادة قبول العائدين؛ إشراك خرباء وزارة التعليم يف األفرقة العاملة: باألنشطة التالية

، بعثـت وزارة التعلـيم إىل       ٢٠٠٦ويف عام   . نشطة برامج وزارة التعليم وسلطات احلكم الذايت احمللية       بأللروما  
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مديري املدارس رسائل رمسية تضمنت جمموعة من التدابري املقترحة الرامية إىل زيادة مستوى تسجيل األطفال من                
وما يف التعليم االبتدائي، مع تركيز خاص على إجراءات ومعايري تسجيل التالميذ املنتمني إىل أقليـة الرومـا                  الر

  .القومية وإعداد كل الوثائق الالزمة لذلك

وبالتعاون مع جملس أوروبا، تعزز وزارة التعليم وتنجز الدورة التدريبية ملواصلة تطوير املناهج الدراسية                - ٤٨
وبالتعاون مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، أجنزت        ". غة الروما مع عناصر تتعلق بالثقافة القومية      ل"االختيارية  

بناء القدرات يف إدارات املدارس التابعة لوزارة التعليم من أجل تنفيذ خطط العمل احمللية              "وزارة التعليم مشروع    
" روما يف إدارات املدارس التابعة لـوزارة التعلـيم  تعزيز برنامج عقد إدماج ال    "ومشروع  " للنهوض بتعليم الروما  

وبالتعاون مع منظمة   ". ترويج وسائط اإلعالم ألنشطة املدرسني املساعدين من الروما يف فصول الدراسة          "ومؤمتر  
وأجنزت وزارة  ". األعراقدليل  "األمن والتعاون يف أوروبا ومعهد جورج إيكرت، أجنزت وزارة التعليم مشروع            

تكييف أدوات وضـع    "لتعاون مع صندوق تعليم الروما وكلييت الفلسفة يف بلغراد ونويف ساد مشروع             التعليم با 
  ".حنو املساواةاً مع"ومع حكومة اململكة النروجيية مشروع " معايري التسجيل يف املدارس االبتدائية

ة واليونيسيف واليونـسكو  واملشاريع اخلاصة اليت أجنزهتا وزارة التعليم بالتعاون مع منظمات غري حكومي       - ٤٩
 ومنظمة إنقاذ الطفولة ومنظمة ات غري حكومية هي منظمة مساعدة الطفولةأنشطة متعلقة بالربامج مع منظم: هي

 منهجية مكيفة لألطفال ذوي     - التدريس النشيط   / التفاعلي؛ وبرامج للتعلم   علم التدريس املبادرات املدنية ومركز    
نشطة برامج وزارة التعليم وأنشطة برامج سـلطات        بأمثلني احملليني للروما    وكالة امل ربط  االحتياجات اخلاصة؛ و  

  .احلكم الذايت احمللية

. واعتمدت وزارة التعليم معايري لتسجيل الطالب املنتمني إىل أقلية الروما القومية يف املـدارس الثانويـة               - ٥٠
 يف فرع التعليم الذي يتوخونه إذا كان اجملمـوع          هلذه املعايري، ميكن قبول الطالب املنتمني إىل هذه األقلية        اً  ووفق

 نقطة عن متوسط جمموع النقاط الـالزم        ٣٠اإلمجايل للنقاط اليت كسبوها يف كل املواد األساسية ال يقل مبقدار            
ومبوجب هذه املعايري، ال جيوز أن ُيقَبل سوى طالب واحـد مـن             . لاللتحاق بذلك الفرع يف املدرسة املستهدفة     

وخبـصوص  .  اإلجيايب يف كل فرع تعليمي يف كل مدرسـة         العملا املسجلني حبكم تنفيذ إجراءات      الطالب الروم 
التعليم العايل، ميكن قبول أصحاب طلبات التسجيل من الروما يف ما يتوخونه من الكليات واملدارس العليا الـيت                  

بار الكفاءة أي إذا اجتازوا اختبار      أنشأهتا مجهورية صربيا إذا حصلوا على احلد األدىن املطلوب من النقاط يف اخت            
  مـن  ٩٨من الروما يف املدارس الثانوية و     اً   طالب ١٨٨ اإلجيايب إىل تسجيل     العملوأفضى تنفيذ إجراءات    . القبول

  . يف الكليات واملدارس العليا اليت أنشأهتا مجهورية صربيا٢٠٠٧/٢٠٠٨الروما يف السنة الدراسية 

  املساواة بني اجلنسني - باء 

 لتكـافؤ   ة منه على أن الدولة تكفل املساواة بني املرأة والرجل وتضع سياس           ١٥ينص الدستور يف املادة       - ٥١
وال ُتعترب التدابري اخلاصة اليت قد تعتمدها مجهورية صربيا لتحقيق املساواة الكاملة ألشخاص أو مجاعات               . الفرص

  مـن التمييـز    نني اآلخـرين شـكالً  من األشخاص يف وضع يتسم بقدر هائل من عدم املـساواة مـع املـواط       
 وتنص على أن االستغالل اجلنسي أو املايل للمستضعفني ُيعتـرب           ،السخرة) ٣(٢٦وحتظر املادة   )). ٤(٢١املادة  (

وكل شخص حر   )). ٣(٦٢املادة  (ويقوم عقد الزواج أو استمراره أو فسخه على مساواة الرجل واملرأة            . سخرة
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تنشئة إعالة و ، من حق اآلباء ومن واجبهم       )١(٦٥باملادة    وعمالً)). ١(٦٣ادة  امل(يف أن يقرر اإلجناب من عدمه       
 اليت ٦٦ اخلاصة لألسرة واألم واألب العازب والطفل املادة احلمايةوتنظم مسألةَ . املساواةعلى قدم  أبنائهم عليموت
  . قبل الوالدة وبعدهانيية خاصمحا واًألمهات دعمانح مي

 خمتلف اجلوانب احملددة للوضع االجتماعي للمرأة،       تنظيما جمموعة من القوانني     واعتمدت مجهورية صربي    - ٥٢
واعُتِمدت تدابري خاصة ترمي إىل تسريع وترية حتقيق        . قانون األسرة وقانون العمل وقانون الرعاية الصحية      : مثل

وينص . النتخابات احمللية  ألول مرة مبقتضى قانون ا     ٢٠٠٢املساواة بني اجلنسني يف جمال احلقوق السياسية يف عام          
 يف املائة من املرشحني املدرجني يف القائمة ٣٠منه على أنه ينبغي أن يكون ما ال يقل عن ) ٣(٢٠القانون يف املادة 

من القـانون اجلديـد     ) ٣(٢٠ يف املادة    ويرد احلكم نفسه بالذات أيضاً    . اجلنس األقل متثيالً  نوع  االنتخابية من   
 مبقتضى ٢٠٠٤وعلى الصعيد الوطين، اعُتِمدت تدابري خاصة يف عام . ٢٠٠٧ي ُسنَّ يف عام لالنتخابات احمللية الذ

على ) أ(٤٠وينص القانون يف املادة املضافة      . القانون املعدِّل لقانون انتخاب النواب الربملانيني يف اجلمعية الوطنية        
.  يف املائة من العـدد اإلمجـايل       ٣٠تخابية عن   يف القائمة االن     اجلنس األقل متثيالً    نوع عدد املرشحني من  أالّ يقل   

فويفودينا املتمتع بـاحلكم الـذايت،      الوطنية إلقليم   ومبقتضى القرار املتعلق بانتخاب النواب الربملانيني يف اجلمعية         
 ٣٠ تبلغوتشري نتائج تنفيذ إجراءات ختصيص حصص انتخابية        . ٢٠٠٤ يف عام    ا اإلقليم اعُتِمدت القاعدة ذاهتا يف هذ    

 يف  ٢٠,٤ ارتفعت إىل    ٢٠٠٧ يف انتخابات عام     النائباتإىل أن نسبة       املائة للمرشحني من اجلنس األقل متثيالً      يف
 يف املائة عقب االنتخابات الـيت       ٢١,٣وارتفعت نسبة متثيل النساء يف جمالس املدن وجمالس البلديات إىل           . املائة

  .٢٠٠٤أجريت يف عام 

األهداف اإلمنائيـة الوطنيـة لأللفيـة يف        "تمدت احلكومة وثيقة بعنوان     ، اع ٢٠٠٧مارس  /ويف مطلع آذار    - ٥٣
الواجـب  (اً مكرساً لألهداف املتوخاة والتدابري امللموسة       متخصص، تتضمن ضمن مجلة أمور شقاً       "مجهورية صربيا 

ستراتيجية، تنص أيضاً وباإلضافة إىل هذه الوثيقة اال. لتحقيق املساواة الكاملة بني اجلنسني يف مجهورية صربيا) اختاذها
استراتيجيات وطنية أخرى اعُتِمدت قبلها على التدابري اخلاصة الرامية إىل حتسني اجلوانب املختلفة لوضع املـرأة يف                 

. املتوخـاة اجملتمع يف مجهورية صربيا وحتدد، يف معظم احلاالت، مؤشرات ميكن على أساسها رصد تنفيذ التـدابري                 
  .املهمتان يف هذا الصدد مها استراتيجية احلد من الفقر واالستراتيجية الوطنية للعمالةوالوثيقتان االستراتيجيتان 

جلنـة  : عد املختلفة يف مجهورية صربيا هـي      واآلليات املؤسسية للمساواة بني اجلنسني املنشأة على الصُ         - ٥٤
نسني؛ وأمني املظـامل؛ وجلنـة      املساواة بني اجلنسني التابعة للجمعية الوطنية؛ واجمللس احلكومي للمساواة بني اجل          

 والتشغيللعمل  اإلقليمية ل مانة  األ باحلكم الذايت؛ و   الوطنية إلقليم فويفودينا املتمتع   جلمعية  بااملساواة بني اجلنسني    
، واللجان احمللية للمساواة  يف اإلقليم  املظامل   ني؛ وأم اإلقليمي للمساواة بني اجلنسني   عهد  امل؛ و  اجلنسني واملساواة بني 

  . اجلنسنيبني

  حقوق الطفل - جيم 

وميلك .  من الدستور على أن الطفل يتمتع حبقوق اإلنسان املالئمة لسنه ونضجه العقلي            ٦٤تنص املادة     - ٥٥
 واحلق يف احلفاظ    ، واحلق يف معرفة أسالفه    ، يف سجل املواليد   اً وأن ُيسجَّل  شخصياً  كل طفل احلق يف أن حيمل امس      

اإليذاء النفسي والبدين واالستغالل االقتصادي ومن أي       االستغالل أو   حلماية من   وللطفل أن يتمتع با   . على هويته 
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ويتمتع الطفل املولود خارج نطاق العالقة الزوجية باحلقوق ذاهتا اليت . االستغالل أو اإليذاءأشكال شكل آخر من 
  .ميلكها الطفل املولود يف إطار الزوجية

مل الوطنية لشؤون الطفل بوصفها وثيقة استراتيجية حتـدد          خطة الع  ٢٠٠٤واعتمدت احلكومة يف عام       - ٥٦
وتتقيد خطـة   . األطفال وصغار السن  ب فيما يتعلق    ٢٠١٥السياسات العامة للدولة خالل الفترة املمتدة إىل عام         

 وتتمثل األولويات احملددة يف   . باملبادئ األربعة األساسية التفاقية حقوق الطفل     اً  العمل الوطنية لشؤون الطفل كلي    
 اجلودة جلميع األطفال؛ وتوفري رعاية صحية       عايلختفيف وطأة الفقر على الطفل؛ وتوفري التعليم        : اخلطة فيما يلي  

؛ ومحاية األطفال احملرومني مـن    ذوي اإلعاقة أفضل جلميع األطفال؛ وتعزيز حقوق الطفل وحتسني وضع األطفال          
االستغالل والعنف؛ وبناء القدرات حلل املشاكل املتـصلة        ؛ ومحاية األطفال من اإليذاء واإلمهال و      الوالدينرعاية  

 ٢٠٠٥وبناًء على خطة العمل الوطنية لشؤون الطفل، اعتمدت احلكومـة يف عـام              . بالطفل يف مجهورية صربيا   
  .الربوتوكول العام املتعلق حبماية الطفل من اإليذاء واإلمهال

عامل " وتستمد مقوماهتا من الوثيقتني ،٢٠٠٤ خالل عام عد احملليةوبدأ إعداد خطط العمل احمللية على الُص  - ٥٧
 خطة عمل حملية لشؤون ١٩ يف مجهورية صربيا تاعُتِمدو". خطة العمل الوطنية لشؤون الطفل"و" صاحل لألطفال
  .٢٠٠٨مارس / إىل آذار٢٠٠٤  منالطفل يف الفترة

  حرية الفكر والتعبري - دال 

 من الدستور على أن حرية الفكر والتعبري مكفولة، وكذلك حرية التماس وتلقي ونقـل               ٤٦تنص املادة     - ٥٨
وجيوز تقييد حرية التعبري بالقانون إذا لـزم        . املعلومات واألفكار عرب التعبري أو الكتابة أو الفن أو بطريقة أخرى          
وعيتها وحلماية الصحة العامة وآداب جمتمـع       ذلك حلماية حقوق اآلخرين ومسعتهم ولدعم سلطة احملكمة وموض        

  .دميقراطي واألمن الوطين جلمهورية صربيا

 منه، ميلك كل شخص حرية إنشاء الـصحف         ٥٠فوفق املادة   . ويضمن الدستور حرية وسائط اإلعالم      - ٥٩
ـ   وا وُتنشأ حمطات التلفزة  .  القانون  وبطريقة حيددها  إذن مسبق وغريها من أشكال اإلعالم العام دون        اً إلذاعة وفق

  وال جيوز حملكمة خمتصة منع بث معلومات عرب وسائل اإلعـالم           . وال ُتماَرس الرقابة يف مجهورية صربيا     . للقانون
يف جمتمع دميقراطي ملنع التحريض على قلب النظام املنشأ حبكم الدستور بالعنف            اً   عندما يكون هذا األمر الزم     إال

احلرب أو التحريض على العنف املباشر أو ملنـع  الدعوة إىل  أو ملنع ،صربيا سالمة أراضي مجهورية انتهاكأو ملنع   
وينظم القانون  . العنف وأالعداء   وأالتمييز  مشاعر  العرقية أو الدينية اليت تؤجج      العنصرية أو   الدعوة إىل الكراهية    

 حقوق أي شـخص أو      تهاكانممارسة احلق يف تصحيح املعلومات اخلاطئة أو املنقوصة أو املشوهة اليت تتسبب يف              
  . واحلق يف الرد على املعلومات املنشورة،مصاحله

 ١٧١ و ١٧٠وتعرِّف املادتان   . وحيدد الفصل السابع عشر من القانون اجلنائي اجلرائم اليت متس الشرف والسمعة             - ٦٠
 مقارنـة   مستحدثةعقوبة  ويعاقَب على هاتني اجلرميتني بغرامة فقط، وهذه        . جرمييت السب والتشهري، على التوايل    

  .القانون اجلنائي السابقب
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  حظر التمييز - هاء 

من الدستور على أن مجيع األشخاص متساوون أمام الدستور والقانون وأن           ) ٣،  ٢،  ١(٢١تنص املادة     - ٦١
 وُيحظَر أي متييز مباشر أو غري مباشر قـائم        . كل شخص له احلق يف املساواة يف التمتع حبماية القانون دومنا متييز           

أو املولد أو الدين أو الرأي      أو األصل االجتماعي،     أو اجلنس أو األصل القومي       العنصرعلى أي أسس، وال سيما      
  .السياسي أو غري السياسي أو الثروة أو الثقافة أو اللغة أو السن أو اإلعاقة الذهنية أو البدنية

غـري أن   . ظم بشكل عام مسألة التمييز    يوجد يف املنظومة القانونية جلمهورية صربيا قانون خاص ين        ال  و  - ٦٢
التمييز يعاقَب عليه وحمظور يف خمتلف قطاعات احلياة االجتماعية، وخباصة يف ميدان التعليم وعالقات العمل ونشر 

  . الصحيةوالوقايةاملعلومات 

 من القانون اجلنائي على احلكم باحلبس مدة تصل إىل ثالث سنوات على أي شخص               ١٢٨وتنص املادة     - ٦٣
   أو يقيد احلقوق املكفولة لشخص آخر كإنسان ومواطن حبكم الدستور أو القانون أو التشريعات األخـرى                 مينع

 ، أو دينهجنسه أو العرقي انتمائه القومي أو بسببأو القوانني العامة أو املعاهدات الدولية اليت ُصدِّق عليها وذلك 
 اجلنس أو اللغة أو التعليم       نوع السياسية أو غري السياسية أو    عدم وجود هذا االنتماء أو االختالف يف العقيدة         لأو  

 بسبب هذا االختالف  آخر  اً  أو املركز واألصل االجتماعيني أو الثروة أو خاصية شخصية أخرى، أو مينح شخص            
ثة  باحلبس مدة تتراوح بني ثال     ،إذا اقترف هذا اجلُرم   بأداء واجباته،   ويعاقَب املوظف املكلف    . امتيازات أو منافع  

  .أشهر ومخس سنوات

بني املتصل بذلك  أو الدينية أو التعصب العنصريةويعاقَب كل شخص يثري أو يؤجج الكراهية القومية أو           - ٦٤
.  اليت تعيش يف مجهورية صربيا باحلبس مدة تتراوح بني ستة أشهر ومخس سنوات             العرقيةالشعوب أو اجلماعات    

 ، أو الدينية  العرقية والسخرية من الرموز القومية أو       ،لة واإلضرار باألمن  وإذا اقترنت اجلرمية باإلكراه وسوء املعام     
 أو النصب التذكارية أو القبور، يعاقَب اجلاين بـاحلبس مـدة            املعاملوإحلاق الضرر مبمتلكات اآلخرين وتدنيس      

   شـغب أعمـال   وإذا اقترنت هذه اجلرائم بإساءة استعمال املنصب أو أدت إىل           .  سنوات تتراوح بني سنة ومثاين   
 الـيت  العرقيةأو عنف أو غري ذلك من التداعيات اخلطرية على تعايش الشعوب أو األقليات القومية أو اجلماعات             

 سنوات أو بـني سـنتني   تعيش يف مجهورية صربيا، ينص القانون على احلكم باحلبس مدة تتراوح بني سنة ومثاين        
  ).٣١٧املادة (وعشر سنوات 

 أو لون العنصر تتراوح بني ستة أشهر ومخس سنوات أي شخص ينتهك على أسس          ويعاقَب باحلبس مدة    - ٦٥
 أو خاصية شخصية أخرى حقوق اإلنسان واحلريات األساسية الـيت           العرقيالبشرة أو االنتماء القومي أو األصل       

قوبة نفسها علـى أي     وُتفَرض الع . ق عليها املُصدَّواملعاهدات الدولية   اً  تكفلها مواد القانون الدويل املقبولة عاملي     
ويعاقَب من يروجون أفكار تفوق     . بسبب التزامهم باملساواة بني األشخاص    اً  شخص يضطهد هيئات أو أشخاص    

 وحيرضون على التمييز العنصري باحلبس مدة تتراوح بني ثالثـة           العنصرية على آخر أو ينشرون الكراهية       عنصر
  ).٣٨٧املادة (أشهر وثالث سنوات 
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 من القانون املتعلق بأساس نظام التعليم األنشطة اليت حتط من قيمة مجاعات أو أفـراد                ٤٦وحتظر املادة     - ٦٦
  . واالنتماء القومي واللغة والدين وكذلك التحريض على تلك األنشطةبسبب العنصروتشوه مسعتهم 

د املستخدمني   من قانون العمل التمييز املباشر وغري املباشر ضد الباحثني عن العمل وض            ١٨وحتظر املادة     - ٦٧
  أو اإلعاقـة   / اجلنس أو املولد أو اللغة أو العرق أو لون البشرة أو السن أو احلمل أو احلالة الصحية و                  بسبب نوع 

 أو الواجبات األسرية أو امليل اجلنسي أو القناعات السياسية وغري           االجتماعيةأو األصل اإلثين أو الدين أو احلالة        
 سياسية أو نقابات أو أي خاصـية شخـصية          العضوية يف منظمات   الثروة أو    السياسية أو األصل االجتماعي أو    

 ، واختيار املرشحني ألداء وظيفـة معينـة       التوظيفشروط  : ، حيظر التمييز فيما خيص    ٢٠للمادة  اً  ووفق. أخرى
هـين   والتعليم وتطوير املهارات املهنية والتدريب امل      ،وظروف العمل ومجيع احلقوق املستمدة من عالقات العمل       

أحكام أي اتفاق عمل تسمح بالتمييز على أساس أي من األسباب      تصبح  و. والترقية يف العمل وإهناء اتفاق العمل     
  .املدرجة أعاله باطلة والغية

 من قانون البث اإلذاعي على أن تنظيم العالقات يف قطاع البث اإلذاعـي              ٣ من املادة    ٦وتنص الفقرة     - ٦٨
.  احليادية وحظر التمييز وشفافية إجراءات إصدار تراخيص البث اإلذاعـي          علىيقوم، ضمن مجلة أمور أخرى،      

، )٢(٣٨للمادة  اً  فوفق. وينص على حظر التمييز بقدر أكرب من الدقة عدد من األحكام األخرى يف القانون ذاته              
ـ  ) ٣(٧٧وتنص املادة . شروط متساويةتلفز مبقتضى  مجيري إصدار رخصة بث برنامج إذاعي أو         َزم على أنـه يل

ا واملذاعة منها التنـوع     هبذاعي أن تكفل الربامج املنتجة      توخياً لتحقيق املصلحة العامة داخل هيئة عامة للبث اإل        
 حقوق احتراميف احملتوى الذي يدعم القيم الدميقراطية للمجتمع العصري، وال سيما )  أو التطابقالتنسيق(والتوازن 

 على أنه جيب على شركات خـدمات        ٧٨وتنص املادة   .  والسياسية رقيةوالعاإلنسان والتعددية الثقافية والقومية     
البث اإلذاعي العامة، ضمن مجلة أمور، أن تنتج وتذيع برامج موجَّهة إىل مجيع قطاعات اجملتمع، دومنا متييز، آخذةً 

، العرقيةت  يف االعتبار على وجه اخلصوص فئات جمتمعية حمددة من قبيل األطفال والشباب، واألقليات واجلماعا             
  .اًوطبياً  واملستضعفني اجتماعيوذوي اإلعاقة

 من قانون اإلعالم حبظر التمييز يف توزيع وسائل اإلعالم، أي أهنا تنص على أنه جيب                ١٦وتقضي املادة     - ٦٩
 إعالم شخص آخر دون أي سبب جتاري مربر وسيلة يرفض توزيع أالعلى من يعاجل مسألة توزيع وسائل اإلعالم  

  .ة تتناىف ومبادئ السوقأو بطريق

 من قانون الرعاية الصحية أحد مبادئه الرئيسية، ويتمثل يف الرعاية الصحية العادلـة              ٢٠وتتضمن املادة     - ٧٠
  .حبظر التمييز يف جمال توفري الرعاية الصحية على أسس منها العرق واالنتماء القومي والدين والثقافة واللغة

 ،حلظر التمييز على أساس اإلعاقـة       شامالًاً   نظام ذوي اإلعاقة التمييز ضد    من قانون منع     ١وحتدد املادة     - ٧١
 وإجراءات الوقاية بالنسبة لألشخاص املعرضني للتمييز وتدابري لتعزيز ذوي اإلعاقة،وحاالت خاصة من التمييز ضد 

قضايا املدنية يف    قواعد خاصة إلجراءات ال    ٤٥ إىل   ٣٩وحتدد املواد   .  وإدماجهم االجتماعي  ذوي اإلعاقة مساواة  
  . اإلعاقةبسببالدعاوى اخلاصة باحلماية من التمييز 
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  حظر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية - واو 

 من الدستور على حرمة السالمة البدنية والعقلية وعلى أنه ال جيوز تعريض أي شـخص                ٢٥تنص املادة     - ٧٢
 كما ال جيوز إخضاعه للتجارب الطبية وغـري الطبيـة دون          ،لالإنسانية أو املهينة  للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة ا     

وحيظر ممارسـة أي    . وينبغي معاملة احملرومني من احلرية بطريقة إنسانية حتترم كرامتهم الشخصية         . احلرةموافقته  
  طـوارئ أو احلـرب     وُيمَنع إلغاء وتقييد حظر التعذيب حىت يف حالـة ال         ). ٢٨املادة  (شكل من العنف إزاءهم     

  )).٤(٢٠٢املادة (

:  اجلنائية هـي التاليـة  التشريعات مسائل حظر املعاملة القاسية والالإنسانية يف جمال        تنظموالقوانني اليت     - ٧٣
  .القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية والقانون املتعلق بإنفاذ العقوبات

 )١٣٦املـادة  (وانتزاع االعتـراف  ) ١٣٢املادة (نوين من احلرية  وجيرِّم القانون اجلنائي احلرمان غري القا       - ٧٤
 على إجراء ٢٥٢كما تعاقب أحكام املادة ). ١٣٧املادة (اً جديداً إجرامي وإساءة املعاملة والتعذيب بوصفهما فعالً

  .التجارب الطبية واختبارات العقاقري بطريقة غري قانونية

اإلجراءات اجلنائية اجلديد يف حظر انتزاع االعتـراف أو أي أقـوال    يتمثل أحد املبادئ الرئيسية لقانون        - ٧٥
، حيظر استعمال أي شكل مـن       ٩للمادة  اً  ووفق. ضالع يف الدعوى  متهم أو أي شخص آخر      شخص  أخرى من   

  العنف يف حق شخص حمروم من احلرية أو شخص قُيِّدت حريته وأي نوع من أنواع انتـزاع االعتـراف       أشكال  
  .ضالع يف الدعوىوال من متهم أو أي شخص آخر أو غريه من األق

 من قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد على أنه ال جيوز أن تقوم قرارات احملكمة على أدلة      ١٥وتنص املادة     - ٧٦
مت هذا القانون وغريه من القوانني أو علـى أدلـة           أحكام  الطريقة اليت ُحصِّلت هبا مع      بتتعارض يف حد ذاهتا أو      

 انتهاك حقوق اإلنسان واحلريات األساسية اليت يكفلها الدستور أو تقرهـا            ها أو إظهارها من خالل    احلصول علي 
بإخضاع مشتبه به أو متهم أو شاهد لتدخالت طبية أو إعطائه أي ) ٥(١٤٣وال تسمح املادة . املعاهدات الدولية

  .مواد من شأهنا أن تؤثر يف وعيه أو رغبته يف اإلدالء بأقواله

 من القانون املتعلق بإنفاذ العقوبات على أن العقوبات تنفذ بطريقة تكفل احترام كرامـة            ٦ املادة   وتنص  - ٧٧
أنـواع  عقوبة ألي نـوع مـن   الالشخص املعرَّض هلا، وعلى أن اإلجراءات اليت ُتعرِّض الشخص الذي تستهدفه     

 الذي  يتعارض اإلكراه و. اقَب عليها  حمظورة ويع  التجريب هي إجراءات  التعذيب أو املعاملة السيئة أو اإلهانة أو        
على عدم   ٧ املادة   تنص و .اًما هو مطلوب إلنفاذها ويعاقَب عليه أيض      مع  يتعرض له شخص بانتظار تنفيذ عقوبة       

اجلـنس أو   نوع  لون أو   الوضع يتعرض فيه للتمييز بسبب العرق أو        ل الشخص الذي ُتفَرض عليه العقوبة       إخضاع
لسياسية أو غري السياسية أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو التعلـيم أو               اللغة أو الدين أو القناعات ا     

، للمتهم احلق يف احلماية القضائية من حكم        ١٦٥ووفق املادة   . خاصية شخصية أخرى  أي  الوضع االجتماعي أو    
ارسة احلق يف احلماية    وميكن مم .  يف السجن  يقضيهانتهك بعض حقوقه اليت يقرها القانون خالل الفترة اليت          يهنائي  

  .القضائية يف اإلجراءات اإلدارية
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التعذيب بوتنص مدونة أخالقيات الشرطة على أنه غري مسموح ألي شخص يف وزارة الداخلية بأن يأمر             - ٧٨
وغريه من ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية اليت هتني الشخص أو أي إجراءات أخرى متس بـاحلق يف احليـاة                 

 أو أي حقـوق أو      واحلرية النقابية سالمة الشخصية واحترام احلياة اخلاصة أو األسرية وحرية التجمع          واحلرية وال 
  .أو حيرض عليه أو يتغاضى عنهميارس هذا التعذيب  أو أن ،حريات أخرى تكفلها االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان

نة لرصد تنفيذ االتفاقية األوروبية ملناهضة ، أنشأ وزير داخلية مجهورية صربيا جل٢٠٠٥سبتمرب /ويف أيلول  - ٧٩
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وذلك بغرض كشف ومنع مجيع                 

 مراكـز  ١٠٨ إدارة إقليمية للـشرطة و  ٢٧  اللجنة ومنذ إنشائها، زارت  . أشكال التعذيب داخل مراكز الشرطة    
 شرطة بشأن إجراءات محاية احملتجزين واحترام       ضابط وأجرت مناقشات مع أكثر من مائة        ومراكز فرعية للشرطة  

ومشلت هذه الزيارات كل الوحدات التنظيمية لوزارة الداخلية اليت توجد هبا مرافق            . حقوقهم وحرياهتم األساسية  
وكان . االستجوابغرف عن فضالً أحوال هذه املرافق ومراكز االحتجاز االطالع بدقة أكرب على    االحتجاز بغية   

  هدف هذه الزيارات مراقبة استعمال الوسائل غري التقليدية يف املقابالت وفحص ملفات احملتجـزين، وخباصـة                 
فيما يتعلق باحترام حقوق اإلنسان األساسية، وكذلك حتسني مستوى محاية املوقوفني واحملتجزين من املعاملة السيئة 

  .يةوالتعذيب يف مرافق وزارة الداخل

 اليت تكتسي أمهية خاصة يف جمال إصالح الشرطة إنشاء وتعزيز نظام فعال للمراقبة الداخلية اجلوانبومن   - ٨٠
 لوضع معايري   شرط أساسي ك لتطهري جهاز الشرطة ومكافحة الفساد داخله بكفاءة و        كأساسومسؤولية الشرطة   

و قطاع مراقبة الشؤون الداخلية، الـذي       وأهم جزء مؤسسي يف هذا النظام ه      . وأخالقية مهنية واضحة للشرطة   
أنشئ بإدخال تعديالت على النظام األساسي للتنظيم الداخلي والتصنيف املنـهجي ملناصـب العمـل يف وزارة                 

 متامـاً اً  جديـد اً  وتضع تلك الوثيقة مفهوم   . للقانون اجلديد املتعلق بالشرطة   اً  ، وفق ٢٠٠٦مايو  /الداخلية يف أيار  
 الشرطة وتغطية أفضل ألراضي مجهورية ضباط أكرب من الكفاءة يف أداء اً قدريكفللداخلية لقطاع مراقبة الشؤون ا

وتتمثل املسؤولية الرئيسية لقطاع مراقبة الشؤون الداخلية يف منع مجيع . صربيا وتقريب القطاع أكثر من املواطنني
لـشرطة يف   ا  ومهنية من جانب   معاملة قانونية  الشرطة للسلطة وضمان     ضباطأشكال التجاوز وإساءة استعمال     

  .تطبيق السلطات اليت مينحها هلا القانون

 آخر مهماً يف قطاع جانباً الشرطة ضباطواستحدثت القواعد املتعلقة بالوساطة يف شكاوى املواطنني ضد   - ٨١
ـ  من هذه القواعد، يعاجل رئيس الوحدة التنظيميـة       ) ١(٢للمادة  اً  وفقف. مراقبة الشؤون الداخلية للشرطة    وزارة ل

 حبكم منصبه،   يالحقها شك خبصوص املخالفة اجلنائية املرتكبة اليت        علىالداخلية الشكاوى، وإذا انطوت شكوى      
 ملف القضية برمته إىل اللجنة الـيت        وحييلحص الوقائع واملالبسات املتصلة باألقوال الواردة يف الشكوى         فإنه يف 

 من القواعد، ميكن لصاحب الشكوى أن يقدمها        ٣للمادة   اًووفق.  بناًء على الشكوى   يف القضية  البت   تشرع يف 
أو بالربيد اإللكتروين إىل وزارة الداخلية، أي إىل وحدهتا التنظيمية اليت خيضع حمل إقامته الدائمة               اً  أو شفوي اً  خطي

  .لسلطتها أو املؤقتة

ة الثانية يف إجـراءات      جلنة، تعمل كهيئات من الدرج     ٢٧يقضي بإنشاء   اً  وأصدرت وزارة الداخلية قرار     - ٨٢
وبدأت هذه اللجـان  .  منها يف إدارات الشرطة اإلقليمية وواحدة يف وزارة الداخلية٢٦معاجلة الشكاوى، أنشئ    



A/HRC/WG.6/3/SRB/1 
Page 17 

ومكتب الشكاوى والتظلمات بديوان الوزير هو املسؤول عن السري العادي      . ٢٠٠٧يناير  /عملها يف كانون الثاين   
  .رية والتطبيق ومعاجلة أي مشاكل أو مآزق يف العملواملتواصل للعمل وعن املواءمة بني النظ

وُيكفَل منع إساءة معاملة احملرومني من احلرية من خالل اإلشراف الداخلي على عمل املؤسسات، الذي                 - ٨٣
يقوم به مسؤولون خمتصون بإدارة إنفاذ العقوبات املؤسسية يراقبون مدى قانونية وسـالمة املعاملـة يف هـذه                  

  .زيارات منتظمة وفجائية إليها بغرض مراقبتهاب ق قيامهمعن طرياملؤسسات 

   واملشاكل واملعوقات، املمارسة اجليدةعلىاإلجنازات وأمثلة  - اً رابع
  حتقيق املساواة التامة والفعالة - ألف 

 من الدستور على أن التدابري اخلاصة اليت قد تعتمدها مجهورية صربيا لتحقيق املساواة) ٤(٢١تنص املادة     - ٨٤
  من عدم املساواة مع املواطنني اآلخرين ال تعترب شكالً         يعانون كثرياً الكاملة ألشخاص أو مجاعات من األشخاص       

  .فيما يتعلق باملنتمني إىل األقليات القومية) ٣(٧٦ويرد حل مماثل يف املادة . التمييزأشكال من 

اً ات القومية على أن السلطات هلا، وفق       من القانون املتعلق حبماية حقوق وحريات األقلي       ٤وتنص املادة     - ٨٥
للدستور والقانون، أن تصدر أنظمة ووثائق قانونية منفصلة وأن تتخذ تدابري لكفالة املساواة الكاملة والفعالة بني                

وينبغي للسلطات أن تسن هذه الوثائق القانونيـة وأن  . املنتمني إىل األقليات القومية واألكثرية من مواطين الدولة       
وال تعترب األنظمة والوثائق القانونية املنفصلة والتدابري املتخذة        . لتدابري املذكورة بغرض حتسني وضع الروما     تتخذ ا 
  .من التمييز شكالً

 من القانون املتعلق بالعمالة والتأمني على البطالة على أن احلكومة، أي اهليئة املختـصة               ٣١وتنص املادة     - ٨٦
لسياسات العمالة حيدد األولويـات     اً  نشطاً   برناجم تضع أن   هلا،   احمللي م الذايت اإلقليمي واحلك  االستقالل مبمارسة

من العـاطلني  معينة والتدابري واملوارد والصالحيات الالزمة لتنفيذها، وال سيما يف جمال توفري فرص العمل لفئات  
. مااً ساطهم معدل بطالة أعلى نوع املنتمني إىل األقليات القومية الذين ُيسجَّل يف أوفضالً عنولالجئني واملشردين 

يبحثون عن عملهم األول ومن انتظروا بعض الوقـت  اً  على أن رب العمل الذي يشغِّل أشخاص٣٤وتنص املادة   
وذوي الالجئني واملشردين واملنتمني إىل األقليات القومية من  سنة و٥٠للحصول على عمل ومن تتجاوز أعمارهم 

 أن حيصل على إعانة من الدولة يف االشتراكات اخلاصة باملعاش ه ميكن، على العمل ومن لديهم قدرة حمدودةاإلعاقة
  .والتأمني على اإلعاقة والتأمني الصحي والتأمني على البطالة الذي يستفاد منه من خالل دائرة العمالة الوطنية

كام القانون واألنظمـة     على أن أح   ذوي اإلعاقة من القانون املتعلق مبنع التمييز ضد       ) ١(٨وتنص املادة     - ٨٧
 وأفراد أسرهم وأعضاء رابطاهتم، الذين يتلقون ذوي اإلعاقةوالقرارات أو التدابري اخلاصة اليت ُتَسنُّ لتحسني وضع 

ـ  تشكل انتهاكاً ملبدأ  يلزم للتمتع حبقوقهم وممارستها على قدم املساواة مع اآلخرين، ال           اً  خاصاً  دعم ساواة يف   امل
ـ    ذوي اإلعاقة على أن استخدام احلوافز للتشجيع على تشغيل        ) ٢(٣٢وتنص املادة   . احلقوق اً  بوترية أسرع وفق

  .يف نطاق املمارسة يف جمال العمالةاً  ال ُيعترب متييزهمللقانون الذي ينظم تشغيل



A/HRC/WG.6/3/SRB/1 
Page 18 

 

وتنص .  يف خمتلف مستويات تنظيم السلطة العامة      اعتمدت اإلجيايب يف قوانني فرعية      للعملوُسنَّت تدابري     - ٨٨
الصة املتعلقة بتدابري زيادة مشاركة املنتمني إىل األقليات القومية يف هيئات الدولة، واليت اعتمدهتا احلكومة يف                اخل
، على أن هيئات الدولة اليت يعمل هبا أكثر من ثلث العدد اإلمجايل للمـوظفني التنفيـذيني يف                  ٢٠٠٦مايو  /أيار

 ، احملليللحكم الذايتلقرارات اهليئات املختصة اً  وفقاً،عمل فيه رمسيالوحدات اإلقليمية املنشأة يف اإلقليم الذي ُتسَت
لغة أو أكثر من لغات األقليات ينبغي أن تتخذ تدابري كي تشمل القواعد املتعلقة بالتنظيم الداخلي والتـصنيف                  

ـ    يشترطمن الوظائف التنفيذية    اً  معيناً  املنهجي ملناصب العمل عدد    ات علـى األقـل    اإلملام بلغة من لغات األقلي
. شغلها ضروري الستيفاء شروط     أمرك ضع لوحدة احلكم الذايت احمللي    يف اإلقليم اخلا  اً  وبأجبديتها املستعملة رمسي  

 من مديري هيئات الدولة، أثناء املشكلة اإلجيايب يف أن جلنة الدعوة املفتوحة، أشكال العملويتجلى أهم شكل من 
 ملبدأ املهنية، ومعنـاه أن  وتطبيقاًلنظام الدعوة املفتوحة   اً  رشحني املناسبني وفق   واختيار امل  االنتخابيةقائمة  الجتميع  

ميلك املرشح الكفاءة واملعارف واملهارات الالزمة لتويل وظائف يف هيئات الدولة، ُملزمة بأن تويل عناية خاصـة                 
  . برمتهيف هيكل مالك موظفي اهليئةقومية ملسألة التمثيل املناسب للمنتمني إىل أقليات 

وحدات واعُتِمدت يف بعض    .  اإلجيايب للعملواعتمدت اهليئات احمللية كذلك قوانني فرعية تتضمن تدابري           - ٨٩
اليت أنـشأها   العامة  دارة البلدية واملؤسسات    اإلتشترط أن تأخذ    اً   نظم أساسية تتضمن أحكام    احمللياحلكم الذايت   

و اهليكل القومي يف قوانينها املتعلقة بتحديد احلد األدىن من الوظائف أ/اجمللس البلدي يف االعتبار التركيبة القومية و
  .اليت يشغلها املنتمون إىل األقليات القومية

   اللجوءوملتمسواً الالجئون واملشردون داخلي - باء 

 بوضـع   اخلـاص  والربوتوكول   ١٩٥١ بوضع الالجئني لعام     اخلاصةمجهورية صربيا طرف يف االتفاقية        - ٩٠
  .١٩٦٧لعام الالجئني 

 ٢٠٩ ٧٢٢من البوسنة واهلرسك ومجهورية كرواتيا واً  الجئ٩٧ ٣٥٤يوجد يف الوقت الراهن يف صربيا   - ٩١
   ٨٠وتقلص هذا العدد بنـسبة      اً   الجئ ٥٣٧ ٩٣٧ ُسجِّل   ١٩٩٦يف عام   و. من كوسوفو وميتوهيا  اً  داخلياً  مشرد

  .عرب عودة الالجئني إىل بلداهنم األصليةاً يف املائة وذلك بالدرجة األوىل عرب عملية اإلدماج وجزئي

وتتوىل مفوضية شؤون الالجئني جبمهورية صربيا، اليت أنشئت مبقتضى القانون املتعلق بالالجئني، مسؤولية   - ٩٢
بعض ومنحهم املأوى املؤقت واملساعدة الغذائية والرعاية الصحية الكافية ب تزويدهم وني الالجئويتم قبول. إيوائهم
يف العمل  مكفوالًاً للقانون املتعلق بالالجئني، ميلك املتمتعون بوضع الالجئ حقاً ووفق.  االجتماعيةيةاحلماحقوق 
يف اً  شد ضـعف  األاً  من الالجئني واملشردين داخلي   اً  شخص ٦ ٣٧٠ومتول مجهورية صربيا مشروع إيواء      . والتعليم

 مجهورية صربيا مبجرد أن دخلوا البلد، واطنة يفحق املعلى اً وحصل عدد كبري من الالجئني تلقائي   . مراكز مجاعية 
  .وهو ما يسر ظروف إدماجهم الرمسي

 بوصفهم مواطين مجهورية صربيا، جبميع احلقـوق الـيت يكفلـها دسـتورها     اً،ويتمتع املشردون داخلي   - ٩٣
وسـاعدت  . ووفرت مجهورية صربيا الوسائل الالزمة الستقبال هؤالء األشخاص وإيوائهم على الفور          . وقوانينها
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ومن خالل مشاريع شىت،    . منهم يف مراكز مجاعية   اً   إيواء أشد الفئات ضعف    علىشؤون الالجئني   صربيا ل مفوضية  
  . باملرة املتاحة هلذه األغراضاملواردوال تكفي . حتاول مجهورية صربيا، بالتعاون مع اجملتمع الدويل، ضمان عودهتم

يف االستراتيجية الوطنيـة لتـسوية      اً  الجئني واملشردين داخلي   ال ةوحتدَّد أهداف وإجراءات تسوية مشكل      - ٩٤
  ويف الربنامج الوطين لتنفيذ تلك االستراتيجية اللذين اعتمدهتما احلكومـة يف           اً  مشاكل الالجئني واملشردين داخلي   

مـشاكل  آخر لألنشطة الالزمة لتسوية     اً  استراتيجياً  وأوجد اعتماد استراتيجية احلد من الفقر إطار      . ٢٠٠٢عام  
  .هؤالء األشخاص

ووقعت احلكومة إعالن ساراييفو مع حكومة مجهورية كرواتيا وحكومة البوسنة واهلرسـك يف إطـار                 - ٩٥
. العملية اليت بدأهتا اجلماعة األوروبية ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني              

 ة ينبغي الوفاء هبا حلل مشكل     تعهداتلوثيقة بصياغة خريطة طريق تتضمن      والتزمت البلدان املوقعة بتوقيعها هذه ا     
  .الالجئني يف املنطقة

 ١ وصار ساري املفعول منذ      ٢٠٠٧ديسمرب  /ودخل القانون املتعلق باللجوء حيز النفاذ يف كانون األول          - ٩٦
ء وإيوائهم يف مركز اللجوء  اللجوبقبول ملتمسي الصالحيات فيما يتعلق  هذا القانونوحيدد. ٢٠٠٨أبريل /نيسان

  .واملوافقة على منحهم وضع الالجئ

ضمان رمي إىل   ي لتعديل القانون القائم املتعلق بالالجئني       إجراءشؤون الالجئني   صربيا ل وأطلقت مفوضية     - ٩٧
  .الحتياجات الراهنةمع امواءمته 

  مكافحة االجتار باألشخاص - جيم 

رق ومجيع األوضاع املماثلة له وكذلك مجيـع أشـكال االجتـار    من الدستور ال) ٢، ١(٢٦حتظر املادة    - ٩٨
  . من القانون اجلنائي االجتار باألشخاص٣٨٨وجترِّم املادة . باألشخاص

، الرعاية الصحية من ميزانية مجهورية      )٦(٢٤١للمادة  اً  وفق ،٢٠٠٥ويكفل قانون الرعاية الصحية لعام        - ٩٩
  .األشخاصصربيا للمواطنني األجانب ضحايا االجتار ب

وقد أنشئ بغرض تنسيق األنـشطة   . ٢٠٠٥وأنشئ اجمللس احلكومي ملكافحة االجتار باألشخاص يف عام           - ١٠٠
   والنظر يف تقارير هيئات اجملتمع الـدويل ذات الـصلة   ،الوطنية واإلقليمية الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص      
  راح تدابري لتنفيذ توصيات اهليئـات الدوليـة املتعلقـة          اليت تعاجل مشكل االجتار باألشخاص واختاذ مواقف واقت       

  .باالجتار باألشخاص

وداخل وزارة الداخلية، تعمل إدارة مكافحة االجتار باألشخاص يف إطار دائرة مكافحة اجلرمية املنظمـة                 - ١٠١
خاص داخـل إدارة    كافحة اهلجرة غري القانونية واالجتار باألش     ملإدارة شرطة التحقيق اجلنائي، بينما أنشئ قسم        ب

وأنشئت ِفرق شرطة خاصة . مكافحة اجلرمية العابرة للحدود والشؤون اجلنائية واإلعالمية يف مديرية شرطة احلدود
  .ملكافحة االجتار باألشخاص يف مديريات الشرطة واملراكز اإلقليمية اخلاصة بالبلدان اجملاورة ويف مطار بلغراد
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وتتمركز . استراتيجية مكافحة االجتار باألشخاص   اعتمدت احلكومة   ،  ٢٠٠٦ديسمرب  /ويف كانون األول    - ١٠٢
اإلطار املؤسسي؛ : األهداف االستراتيجية جلمهورية صربيا فيما يتعلق مبكافحة االجتار باألشخاص يف مخسة ميادين

  . ورصد وتقييم النتائج،واملنع؛ ومساعدة الضحايا ومحايتهم وإعادة إدماجهم؛ والتعاون الدويل

 وزارة العمل والعمالة والسياسات االجتماعية وبعثة منظمة األمن والتعاون بنينتيجة للمشروع املشترك و  - ١٠٣
، أنشئت دائرة تنسيق محاية ضحايا االجتار والشباب يف إطار معهد تعليم األطفال ،يف أوروبا لدى مجهورية صربيا
  نوطة بالدائرة يف العمـل كهيئـة للتنـسيق يف          وتتمثل املهمة الرئيسية امل   . ٢٠٠٤باألشخاص يف بلغراد يف عام      

  جمال توفري املساعدة واحلماية لضحايا االجتار باألشخاص يف مجهورية صربيا وإجناز أول تقييم حلالـة الـضحايا                 
  .احملتملني والحتياجاهتم

ن االجتار كافحة االجتار باألشخاص شكل حلقات دراسية بشأمل يف مجهورية صربيا املنفذةوتتخذ األنشطة   - ١٠٤
 االجتمـاعيني والعـاملني يف جمـال القـضاء          واألخـصائيني  الشرطة   ضباطباألشخاص واألطفال ُتنظَّم لفائدة     

ونظمت منظمات  . والدبلوماسيني والصحفيني وموظفي الصليب األمحر الصريب وأعضاء املنظمات غري احلكومية         
  . االجتار باألشخاصتشري إىلغري حكومية محالت إعالمية 

  قمع العنف املرتيل - دال 

العنف املرتيل بأنه سلوك ) ١(١٩٧وتعرِّف أحكام املادة . من قانون األسرة العنف املرتيل) ١(١٠حتظر املادة   - ١٠٥
  .على السالمة البدنية لفرد آخر أو على صحته العقلية أو راحته النفسيةاً يصدر عن أحد أفراد األسرة ويشكل خطر

: انون األسرة، جيوز اختاذ التدابري التالية يف حق فرد األسرة الذي ميارس العنف             من ق  ١٩٨للمادة  اً  ووفق  - ١٠٦
تقييد احلركة؛  بأمر  إصدار  إصدار أمر بترك شقة أو بيت األسرة بصرف النظر عن حق امللكية أو عقد اإلجيار؛ و               

  .كل آخروحظر دخول اجملال احمليط مبحل إقامة الضحية أو مكان عمله؛ وحظر مضايقة الضحية بأي ش

خاصة يف املـواد    اً  ومبا أن األمر يتعلق بتطور قانوين جديد يف إطار احلماية القانونية لألسرة، فإن أحكام               - ١٠٧
وتتسم هذه اإلجراءات بطابع االسـتعجال      .  من قانون األسرة حتدد إجراءات تنفيذ هذه التدابري        ٢٨٩ إىل   ٢٨٣

  .ر التنفيذ ال يؤخالتصرف ومببدأ أن الطعنبدأ مب وعدم التقيد

وجيرِّم استخدام القوة أو التهديد اخلطري باالعتداء       . ١٩٤ويعرِّف القانون اجلنائي العنف املرتيل يف املادة          - ١٠٨
وباإلضافة إىل ذلك، ال حيمـي      .  للخطر الذي يعرِّض السالمة البدنية أو العقلية ألحد أفراد األسرة        على األرواح   

كذلك أفراد األسرة اآلخرين، وخباصة األطفال      حيمي  ها من العنف املرتيل، بل      جترمي هذا الفعل اجلنائي املرأة وحد     
  .ألشكال شىت من العنفاً الذين يتعرضون أيض

  محاية القانون اجلنائي للقاصرين - هاء 

لقانون خاص دخل حيـز  اً جتري محاية القانون اجلنائي للقاصرين يف مجهورية صربيا بالدرجة األوىل وفق    - ١٠٩
. -  لألحداث   ةماية اجلنائي احلواجلاحنني  األحداث  بهو القانون املتعلق     -  ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١ذ  النفاذ من 
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وهذا قانون عصري حيترم معايري حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف الصكوك الدولية مثل اإلعالن العاملي حلقوق                
  .اناإلنسان واتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنس

  القانون وجيمع.  القانون اجلنائي  يف ، وضحايا على حد سواء    ، جاحنني  هذا القانون وضع القاصرين    وينظم  - ١١٠
 إجراءات جديدة تقدم    ويستحدث ،بني أحكام النصوص القانونية املادية واإلجرائية والتنفيذية املتعلقة بالقاصرين        

إصدار  يف تفريع السلطاتضائية للتدخل مع احترام مبدأ ركز على أشكال غري ق  ي على مبدأ العقاب و    التنشئةمبدأ  
  .أكرب حلماية القاصرين يف مجيع مراحل اإلجراءات اجلنائيةاً عري اهتمامياجلنائية واجلزاءات 

 هذا القانون بشكل صريح ختصص مجيع املسؤولني عن احلماية اجلنائية لألحداث يف كل مراحل               ويتوخى  - ١١١
 اخلربة املتخصصة وتنمية املهارات املهنية جلميع تأمنيوىل مركز التدريب القضائي مسؤولية ويت. اإلجراءات اجلنائية

 األوىل، أصدر مركز التدريب     مرحلة التدريب وعقب  .  القاصرين املرفوعة ضد من هلم دخل باإلجراءات اجلنائية      
  . حلقة دراسية إقليمية١٦يف إطار اً متدرب ٤ ٦٤٢ لفائدة شهاداتالقضائي 

. اإلجراءات أمام قاضي األحداث وجملس شؤون األحداث يف حمكمة املقاطعـة          تتم  ،  االبتدائيةيف املرحلة     - ١١٢
ومبا أنه ال توجد أي     . أعلى، تقع املسؤولية على جملس متخصص لشؤون األحداث تابع حملكمة           التاليةويف املرحلة   

   اجمللـس التـابع للمحكمـة العليـا         حماكم لالستئناف يف الوقت الراهن، فإن اجمللس األعلى املتخـصص هـو           
  .جلمهورية صربيا

 هيئة على صعيد املقاطعات     ٣٠ هيئات ادعاء عام على صعيد البلديات و       ١٠٩ويوجد جبمهورية صربيا      - ١١٣
اً  جملس ١٣٨لديها مدعون عامون اكتسبوا اخلربة املتخصصة يف جمال حقوق الطفل واحلماية اجلنائية للقاصرين؛ و             

 حمكمة على صعيد املقاطعات يرأسها قضاة اكتسبوا اخلربة املتخصصة يف جمال حقوق الطفل ٣٠و ةمحاكم البلديلل
  . أي احملكمة العليا جلمهورية صربيااً، أيضاألعلىويتوىل القضاة املسؤولية يف املرحلة . واحلماية اجلنائية للقاصرين

إزاء القاصرين، اعتمدت وزارة الداخلية اً ونيوقاناً وأخالقياً مهنياً وبغرض كفالة أن تنتهج الشرطة سلوك  - ١١٤
اً  الشرطة إزاء القاصرين والبالغني األصغر سن   ضباطاملبادئ التوجيهية لسلوك    :  قانوناً مها   داخليني ملزمني  إجراءين

  . محاية القاصرين من اإليذاء واإلمهالأثناء الشرطة ضباطوالربوتوكول اخلاص املتعلق بسلوك 

   كوسوفو وميتوهيا املتمتع باحلكم الذايتإقليميف حقوق اإلنسان  - واو 

ال يتضمن التقرير املعلومات املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان يف اجلزء اخلاضع لبعثة األمم املتحدة لـإلدارة                  - ١١٥
 كوسوفو وميتوهيا املتمتع بـاحلكم      إقليمضع  خي،  ١٩٩٩يونيه  /فمنذ حزيران . املؤقتة من أراضي مجهورية صربيا    

عد ي، ١٢٤٤للقرار اً ووفق). ١٩٩٩(١٢٤٤بقرار جملس األمن  لإلدارة الدولية من قبل األمم املتحدة عمالً   الذايت  
 كاملةً إىل بعثة األمم املتحدة هال يتجزأ من أراضي مجهورية صربيا وإن ُعهدت إدارتاً يتوهيا جزء كوسوفو ومإقليم

  .لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو

 كوسوفو وميتوهيا املتمتع باحلكم الذايت غري مرضية ومصدر قلق إقليمق اإلنسان يف إن احلالة العامة حلقو  - ١١٦
وزاد .  الـصرب والرومـا     من  غري األلبانية، وخباصة   للجماعاتبالغ بالنظر إىل جتاهل حقوق اإلنسان األساسية        
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ن تعقيد وتفاقم حالة     م ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٧اإلعالن االنفرادي وغري القانوين الستقالل كوسوفو وميتوهيا يف         
  .اإلقليم حقوق اإلنسان لغري األلبانيني يف حالةخبصوص عدم اليقني وعدم األمن 

 لإلدارة الدولية، ُنفي اً باحلكم الذايت خاضع كوسوفو وميتوهيا املتمتع إقليم، حني أصبح١٩٩٩منذ عام و  - ١١٧
بـصفتهم  اً  ى غري ألبانية يقيمون حالي    أخرمجاعات   واملنتمني إىل    يني شخص من الصرب   ٢٥٠ ٠٠٠منه أكثر من    
ويتعـرض  . ومل ُيمنحوا حىت اآلن حق العودة الدائمة. يف أحناء أخرى من أراضي مجهورية صربيا   اً  مشردين داخلي 

  .والديين واألصل واللغةالعرقي  االنتماء بسببللتمييز يف كل اجملاالت اإلقليم  غري األلبانية يف اجلماعاتباقي أفراد 

من رئيس بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، باعتبارها اً ، طلبت احلكومة رمسيهذا الوضعويف   - ١١٨
البعثة الدولية القانونية الوحيدة يف كوسوفو وميتوهيا، املعلومات ذات الصلة خبصوص النظام القانوين وتطبيقـه               

وكانت املعلومات املتوقـع    . ملتمتع باحلكم الذايت  كوسوفو وميتوهيا ا  إقليم  العملي فيما يتعلق حبقوق اإلنسان يف       
 تقدمي وحىت حلظة. احلصول عليها سُتدَرج يف تقرير مجهورية صربيا على أساس آليات االستعراض الدوري الشامل

  هذا التقرير إىل أمانة جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مل يرد أي رد من بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتـة                    
  . كوسوفويف

  أولويات مجهورية صربيا فيما يتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها - اً خامس
  :هيعلى الصعيد الوطين أولويات مجهورية صربيا فيما يتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها إن   - ١١٩

  التصديق على االتفاقات الدولية اليت مل توقعها بعد؛  )أ(

  اللتزامات الدولية املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان؛ مع انيةمواصلة مواءمة األنظمة الوط  )ب(

  تعزيز دور اآلليات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان؛  )ج(

  تنفيذ التدابري الرامية إىل تعزيز املساواة الكاملة والفعالة يف امليادين املختلفة؛  )د(

  اعتماد قانون مكافحة التمييز؛  ) ه(

  ني املظامل املعين حبقوق الطفل؛اعتماد القانون املتعلق بأم  )و(

  تعزيز دور املرأة يف امليادين املختلفة؛  )ز(

  محاية الطفل من اإليذاء وتوفري الظروف ملشاركة املنـتمني إىل الفئـات املستـضعفة يف كـل                   )ح(
  امليادين بنشاط؛

   اجملتمع املتعدد األعراق والثقافات؛تنمية على التشجيع  )ط(

  . وتنفيذ برامج محاية حقوق اإلنسانترويجتمع املدين يف جمال  التعاون مع اجملحتسني  )ي(
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  :هيفأولويات مجهورية صربيا فيما يتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على الصعيد الدويل أما   - ١٢٠

  التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية يف جمال محاية حقوق اإلنسان واألقليات؛  )أ(

 برامج التعاون الدويل املتعلقة حبقوق األقليات واملساواة بني اجلنسني ومحاية            بنشاط يف  املشاركة  )ب(
  الطفل وتطوير الدميقراطية وسيادة القانون؛

  الوفاء بااللتزامات الواردة يف األهداف اإلمنائية لأللفية؛  )ج(

  دعم أنشطة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛  )د(

 األمم املتحدة التعاقدية يف رصد تنفيذ االتفاقات الدولية ويف إصالح تلـك             التعاون مع هيئات    ) ه(
  اهليئات التعاقدية على حد سواء؛

  توجيـه دعـوة مفتوحـة إىل ممثلـي         بمواصلة التعاون مع اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحـدة           )و(
  اإلجراءات املواضيعية؛

الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية        لعهـد   با  امللحق دعم اعتماد الربوتوكول االختياري     )ز(
  .واالجتماعية والثقافية

Note 

1 Implementation of the new Criminal Proceedings Code is postponed until 31 December 2008. 

_ _ _ _ _ 


