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  مقدمة
 ١٨ املؤرخ   ٥/١عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان                - ١

وأُجري االستعراض املتعلق   . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٥ إىل   ١، دورته الثالثة يف الفترة من       ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
وترأس وفد صربيا سعادة الـسيد سـفيتوزار        . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٥ة العاشرة املعقودة يف     بصربيا يف اجللس  

 كـانون   ١٠وقد اعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف جلسته املعقودة يف           . سيبليتش، وزير حقوق اإلنسان واألقليات    
  .٢٠٠٨ديسمرب /األول

ان قد اختار، من أجل تيسري استعراض حالة حقـوق          ، كان جملس حقوق اإلنس    ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٨ويف    - ٢
  . أوكرانيا وباكستان وغانا): اجملموعة الثالثية(اإلنسان يف صربيا، جمموعة املقررين التالية 

ة من أجل استعراض حالـة حقوق اإلنسان       ـق التالي ـ، صدرت الوثائ  ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣
  :يف صربيا

  ؛)A/HRC/WG.6/3/SRB/1الوثيقة ) (أ(١٥عرض كتايب، قُدِّم وفقاً للفقرة /تقرير وطين  )أ(  
الوثيقة ) (ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة   )ب(  

A/HRC/WG.6/3/SRB/2(؛  
ــرة    )ج(   ــاً للفق ــسان وفق ــوق اإلن ــسامية حلق ــه املفوضــية ال ــوجز أعدت ــة الو) (ج(١٥م ثيق

A/HRC/WG.6/3/SRB/3.(  

وأُحيلت إىل صربيا عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة باألسئلة أعدهتا مسبقاً اجلمهورية التـشيكية واململكـة                  - ٤
وهذه األسئلة متاحة على املوقع الشبكي . املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والدامنرك وأملانيا وهولندا والسويد

  .ستعراض الدوري الشاملاخلارجي لال

   االستعراضالت عمليةو موجز مدا- والً أ
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

وأشار إىل أن . عرض سعادة السيد سفيتوزار سيبليتش، وزير حقوق اإلنسان واألقليات، التقرير الوطين لصربيا -٥
حتادية االشتراكية ومجهورية يوغوسالفيا وصربيا واجلبل األسود    صربيا، بوصفها الدولة اخللف جلمهورية يوغوسالفيا اال      

وقـّدم  . ت عليها الدول الـسلف    صّدقاالحتادية، قد واصلت عضويتها يف مجيع صكوك حقوق اإلنسان الدولية اليت            
تـصاص  معلومات حمّدثة عن اجلهود اجلارية من أجل تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات وأفاد أن صربيا أقـرت باخ                 

وأكد أن صربيا تدعم عمل اإلجراءات اخلاصـة التابعـة          . هيئات املعاهدات ذات الصلة بالنظر يف الشكاوى الفردية       
للمجلس دعماً كامالً وتظل مستعدة للتعاون معها، مثلما تؤكد ذلك الدعوة الدائمة اليت وجهتها صـربيا إىل مجيـع                   

نوفمرب /وقد صدر دستور صربيا اجلديد يف تشرين الثاين. ٢٠٠٥بر أكتو/ تشرين األول١١اإلجراءات املواضيعية بتاريخ 
وأعلنت صربيا حظر مجيـع     . ، وُخصص اجلزء الثاين من هذا الدستور برمته لقضايا حقوق اإلنسان واألقليات           ٢٠٠٦

اً ُتـنظِّم   وإضافة إىل ذلك، يتضمن الدستور أحكام     . أشكال التمييز، املباشرة منها وغري املباشرة، مهما كانت األسباب        



A/HRC/10/78 
Page 4 

  

وقد أُحدثت آليات مؤسسية ُتعىن بتحقيق املساواة بني اجلنـسني          . مبزيد من التفصيل مسألة املساواة بني الرجل واملرأة       
وتتضمن قوانني عديدة أحكاماً تتعلق مبا ينبغي وضعه من ترتيبات وآليات للسهر على             . على كافة مستويات احلكومة   
عادة الوزير أن الدستور ينص على واجب احترام احلرمة اجلـسدية والعقليـة             وأكد س . مراعاة مصاحل الطفل الفضلى   

املكلَّف بالـدفاع   (وينص الدستور أيضاً على إنشاء مكتب أمني املظامل         . لإلنسان وحيظر إخضاع أي شخص للتعذيب     
وقد ُعيِّن  . ات اإلدارية بوصفه هيئة عامة مستقلة ُتعىن حبماية حقوق املواطنني وتراقب أنشطة اهليئ          ) عن حقوق املواطنني  

 يف حني ُعيِّن نّوابه األربعة املكلفون على التوايل حبقوق األشخاص احملرومني مـن              ٢٠٠٧يونيه  /أمني املظامل يف حزيران   
احلرية، ومبسألة املساواة بني اجلنسني وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وحبقوق الطفل، وحقوق األقليات الوطنية، يف               

  .٢٠٠٨بر أكتو/تشرين األول

وفيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف إقليم كوسوفو وميتوهيا املتمتع باحلكم الـذايت، أشـار الـوزير إىل أن               -٦
احلكومة مل تكن قادرة على تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان الدولية نظراً إىل أن شؤون إدارة اإلقليم قـد ُعهـد هبـا              

 مبوجب قرار جملس األمـن رقـم        ١٩٩٩يونيه  /ة يف كوسوفو يف حزيران    بالكامل إىل بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقت      
، هـا وللحصول على معلومات بشأن تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان الدولية يف شىت أصقاع إقليم            ). ١٩٩٩(١٢٤٤

ـ                  وق طلبت صربيا، لدى تقدمي تقاريرها األولية، إىل هيئات املعاهدات املختصة أن تنظر يف تنفيذ الصكوك الدولية حلق
ويف هذا السياق، طلبت صربيا، يف إطار عملية إعداد تقريرها من           . اإلنسان ذات الصلة يف كل من كوسوفو وميتوهيا       

أجل االستعراض الدوري الشامل، إىل بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو أن تزّودها باملعلومات ذات الصلة، غري أهنـا مل                   
ك، أبدى الوفد استعداده لتضمني معلومات عن حالة حقوق اإلنسان ومع ذل. تتلق لألسف أية معلومات يف هذا الصدد

وأضاف قائالً إن حالة حقوق اإلنـسان يف كوسـوفو          . يف كوسوفو وميتوهيا باالستناد إىل ما يتوفر لديه من بيانات         
ـ                 ري وميتوهيا تبعث على القلق بوجه خاص بسبب عدم احترام حقوق اإلنسان األساسية عموماً، وحقوق اجلماعات غ

فقد بلغ عدد املشردين داخلياً من كوسوفو وميتوهيا املقيمني يف أجزاء أخرى من إقلـيم الدولـة                 . األلبانية خصوصاً 
لذلك، ينبغي  .  شخص مل هتيأ هلم الظروف األساسية الالزمة لعودهتم بصفة مستدامة          ٢٠٠ ٠٠٠الطرف ما يربو على     

دة بصورة دائمة، الذي بلغ حسب مزاعم بعثة األمـم املتحـدة يف             مراجعة عدد املشردين داخلياً الذين متكنوا من العو       
 يف املائة من األشخاص املشردين، وذلك يف ضوء العدد احلقيقي للعائدين الذي ظل منخفضاً بشكل يبعث ٨٥كوسوفو 

ملشردين داخلياً،  وأكد ممثل الدولة الطرف أنه باإلضافة إىل العدد الكبري من ا          . على االنشغال، إن مل يكن منعدماً متاماً      
 الجئ ممن حصلوا علـى  ٢٠٠ ٠٠٠ سنوات و ١٠ الجئ يف صربيا ممن ظلوا الجئني ألكثر من          ١٠٠ ٠٠٠هناك حنو   

وقد واجه الالجئون والالجئون السابقون صعوبات يف       . اجلنسية الصربية كخطوة أوىل حنو إدماجهم يف اجملتمع الصريب        
والتزمت صربيا التزاماً تاماً مبعاجلة مسألة الالجئني على الصعيد اإلقليمي عن . ممارسة احلقوق املكتسبة يف بلداهنم األصل

ت وزارة حقوق اإلنسان واألقليات كخطوة قد متهد الطريق         ئ أُنش ٢٠٠٨يوليه  /ويف متوز . طريق تنفيذ إعالن سراييفو   
ت املقدمة من مكونـات اجملتمـع       وهبذه الطريقة روعيت املقترحا   . لتعزيز احلماية املؤسسية للحقوق الفردية واجلماعية     

وأشار ممثـل الدولـة   . وقد أولت صربيا، بوصفها دولة متعددة القوميات، عناية كبرية حلماية حقوق األقليات          . املدين
، وأضاف بالقول إن الدولة الطرف اضطلعت       ٢٠٠٨الطرف إىل أن صربيا قد تولت رئاسة عقد إدماج الروما يف عام             

 عديدة يف اجملاالت املشمولة بالعقد وذلك بالتعاون مع املنظمات الدولية واملنظمات غـري               بأنشطة ٢٠٠٨فعالً يف عام    
وأكد أن احلكومة إذ تعي مجيع املشكالت املوروثة والتحديات القائمة، فإهنا تظل            . احلكومية ودول مشاركة يف العقد    

 .دولية وحتقيق أعلى املعايري يف ميدان حقوق اإلنسانملتزمة باملضي قدماً يف عملية إرساء الدميقراطية بتنفيذ التزاماهتا ال
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األسئلة اليت وردت مسبقاً، أكدت صربيا أهنا أحالت تقريرها إىل منظمات غري حكومية من              بعض  ورداً على     - ٧
وأشارت صربيا إىل أهنـا أنـشأت       . أجل احلصول على مالحظاهتا ومقترحاهتا اليت روعيت عند صياغة التقرير النهائي          

 ألمني املظامل على ثالث مستويات يف احلكومة إضافة إىل مكتب املفوض املعين باملعلومات ذات األمهية العامـة                  مكتباً
وأشارت أيضاً إىل العملية اجلارية من أجل إنشاء آلية وطنية ملنع التعـذيب وفقـاً   . وموَّلت اهليئتني من امليزانية الوطنية  

وفيما خيص سيادة القانون والنظام القضائي، أفاد ممثل الدولة الطرف . تعذيبللربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة ال
أن الدستور ينص على أن نظام احلكم يقوم على أساس الفصل بني السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، على أن                  

الدستور علـى أن املعاهـدات   كما ينص . تكون العالقة بني هذه السلطات قائمة على أساس املراقبة املتبادلة والتوازن  
الدولية املصدَّق عليها وقواعد القانون الدويل املقبولة عموماً متثل جزءاً ال يتجزأ من النظام القانوين للدولة وهلا األسبقية                 

  .على القوانني الوطنية

لتـايل بتنـسيق    وأكدت صربيا أهنا صدَّقت على مجيع االتفاقيات الدولية املتعلقة مبكافحة الفساد، وقامت با              - ٨
وصربيا هي دولة عضو يف مشروع األمم املتحدة النمـوذجي          . تشريعاهتا على هذا األساس، وال سيما القانون اجلنائي       

. مث إن حمكمة إقليم بلغراد بصدد مقاضاة عدد من القضاة واملدعني املتهمني بالفساد واجلرمية املنظمـة   . ملكافحة الفساد 
ومـن  . غري احلكومية تنشط يف جمال العدالة االنتقالية واملساءلة عن جرائم احلـرب           وأشارت صربيا إىل أن املنظمات      

اخلطوات الرئيسية اليت اختذهتا الدولة الطرف يف هذا الصدد وضع سياسة هتدف إىل إشراك ممثلني عن اجملتمع املـدين يف     
وسيتخذ التعاون بني املدافعني .  القضاءصياغة مشاريع القوانني املتصلة باجملاالت اليت هتمهم بوجه خاص وبإصالح نظام

وجيري يف  . ٢٠٠٨عن حقوق اإلنسان واهليئات احلكومية طابعاً مؤسسياً عن طريق توقيع مذكرة تعاون قبل هناية عام                
  .الوقت الراهن إعداد قانون ملكافحة التمييز ينص على حظر التمييز ضد األشخاص بسبب ميوهلم اجلنسية

السجناء، اختذت خدمات الرعاية االجتماعية التدابري املالئمة لتوفري احلماية   /فال احملتجزين وفيما خيص محاية أط     - ٩
وخبصوص العنف املرتيل، ينص قانون األسرة على تدابري هتدف إىل          . هلؤالء األطفال على حنو يراعي مصاحلهم الفضلى      

لعنف اللجوء إىل املآوى والتمتـع خبـدمات       وميكن لضحايا ا  . عزل الزوج العنيف عن األسرة أو منعه من االتصال هبا         
واعتمد بروتوكول عام حلماية األطفال مـن سـوء املعاملـة           . الرعاية االجتماعية خالل كامل ساعات النهار والليل      

وأشارت صربيا إىل ما اختذ من إجراءات       . واإلمهال ينظم التعاون املشترك بني القطاعات يف عمليات املساعدة والدعم         
ج أطفال الروما على حنو أفضل يف نظام التعليم بفضل تدابري العمل اإلجيايب اليت تتخذ شكل إجـراءات                  من أجل إدما  

منسقة بني اجمللس الوطين للروما ومدرسني مساعدين من فئة الروما هتدف إىل إدماج األطفال يف نظام التعليم ومكافحة       
لتسجيل يف التعليم االبتدائي؛ وإنشاء نظـام للتعلـيم         التسرب؛ واعتماد أدوات جديدة الختبار قدرات األطفال قبل ا        

وقد أدت تدابري العمل اإلجيايب املتخذة يف جمـال تـسجيل           . االبتدائي الوظيفي لصاحل الكبار املنتمني إىل مجاعة الروما       
ان  زيادة قدرها ضـعف    ٢٠٠٨حيث سجلت سنة    (أطفال الروما يف املدارس الثانوية إىل زيادة عدد الطالب املسجلني           

يف نظـام   ) األطفال املعوقـون  (وأدمج األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة       ). ٢٠٠٥ونصف الضعف مقارنة بعام     
  .التعليم عن طريق هتيئة مدارس خاصة تعتمد مناهج دراسية تراعي احتياجات هذه الفئة من األطفال

ل إجياد حلول مستدامة لالجـئني      وأشار ممثل الدولة الطرف إىل أن صربيا مستعدة ملضاعفة جهودها من أج             - ١٠
 مليون يورو، وهـو  ١٨٠وقدِّر املبلغ الالزم حلل مشكالت الالجئني مبا يربو على . وتعزيز سبل عيش املشردين داخلياً  

وتعي صربيا أن صعوبة احلصول على وثائق معينة متثل         . مبلغ ال ميكن لصربيا أن توفره دون مساعدة من اجملتمع الدويل          
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ويف هذا السياق، أُِعّدت تعديالت تتعلق بقوانني دفـاتر التـسجيل           . مام متتع املشردين داخلياً حبقوقهم    عقبة رئيسية أ  
وتيسرياً لعملية احلـصول علـى   . واإلقامة الدائمة واملؤقتة، فضالً عن صياغة مشروع قانون يتعلق بالشخصية القانونية    

 يف املائة من الرسوم اإلدارية املتعلقة       ٧٠اخلياً من دفع نسبة     الوثائق، اعتمدت صربيا قانوناً ينص على إعفاء املشردين د        
وأشار ممثل الدولة الطرف إىل أن صربيا ملتزمة بالوفاء بالتزاماهتا الناشئة عن اتفاقات إعادة القبـول                . بإصدار الوثائق 

 ال ميكنـها، يف ظـل       غري أن صـربيا   . ٢٠٠٩وأعدت استراتيجيةً إلعادة إدماج العائدين من املقرر اعتمادها يف عام           
الصعوبات اليت يطرحها الوضع االقتصادي الراهن، توفري القدرات والوسائل الكافية لتلبية االحتياجات يف جمال إعادة                

  .اإلدماج بصورة دائمة

وبالتعاون مع منظمة األمن والتعاون     . ، أنشأت احلكومة اجمللس املعين مبكافحة االجتار بالبشر       ٢٠٠٤ويف عام     - ١١
وجيري يف الوقت الـراهن     .  قسم لتنسيق خدمات احلماية املقدمة إىل ضحايا االجتار        ٢٠٠٤روبا، أنشئ يف عام     يف أو 

  .تعديل القانون اجلنائي إلدراج تدابري عقابية أشد لردع جرائم منها جرمية االجتار بالبشر

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

 وفداً ببيانات أشاد فيها بعضهم جبودة العرض املقدم مـن صـربيا وبنوعيـة      ٤١ي أدىل   خالل احلوار التفاعل    - ١٢
وُسلِّطت األضواء بوجه   . تقريرها الوطين الذي أُعّد عقب مشاورات واسعة النطاق أجريت مع مكونات اجملتمع املدين            

  .لدولة الطرفخاص على إنشاء وزارة حقوق اإلنسان واألقليات كدليل على التطورات املؤسسية يف ا

وأوصت بأن تنظـر صـربيا يف       . وأشارت شيلي إىل أن صربيا عضو يف املعاهدات الرئيسية حلقوق اإلنسان            - ١٣
وعلى الرغم من التدابري اإلجيابية املتخـذة       . التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف أسرع وقت ممكن          

. ؤكد أن األقليات، وال سيما أقلية الروما، ال تزال تعـاين التمييـز            للتصدي للتمييز والعنصرية، فإن معلومات معينة ت      
وأوصت أيضاً بـأن    . وأوصت شيلي بأن تعتمد صربيا تدابري تكفل متتع األقليات متتعاً فعلياً جبميع احلقوق الراجعة هلا              
ة اجلديدة وغريها مـن  تتخذ الدولة الطرف، يف إطار ما تسمح به قوانينها، إجراءات حازمة للتصدي للجماعات النازي  

واستفسرت شيلي عن االستراتيجية اليت وضعتها الدولـة        . اجلماعات اليت تشجع الكراهية العنصرية والعنف العنصري      
 وسألت عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ توصية اللجنة املعنية بالقضاء     ٢٠١٢- ٢٠٠٨الطرف ملكافحة العنف املرتيل للفترة      

وسألت شيلي أيضاً عما اختذ من تدابري حلمايـة         . د تدابري شاملة جملاهبة العنف ضد املرأة      على التمييز ضد املرأة باعتما    
  .الصحفيني ممن تعرضوا لالعتداء والتخويف واملضايقة ولتحديد هوية املسؤولني عن هذه األعمال ومقاضاهتم

ـ ـص إىل اعتمونوهت فرنسا مبا أحرزته صربيا من تقدم يف جمال حقوق اإلنسان، مشرية بوجه خا    - ١٤ ور ـاد دست
وينص الدستور على حظر مجيع     .  الذي يكرس احلقوق األساسية وحيدد املراحل الرئيسية لعزيز الدميقراطية         ٢٠٠٦عام  

وسـألت  . نْيأشكال التمييز؛ ومع ذلك، ال يزال التمييز ضد املرأة والتمييز القائم على أساس امليول اجلنسية مـستمرَّ                
وخبصوص التقارير الواردة عن تـدهور      . عتزم صربيا اختاذها ملكافحة هذين النوعني من التمييز       فرنسا عن التدابري اليت ت    

حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يهتمون بقضايا حساسة، أوصت فرنسا بأن تتخذ صربيا مجيع التدابري الالزمة                 
ورغم ما أحرزته الدولة الطرف من تقدم يف        . لضمان سالمة املدافعني عن حقوق اإلنسان ولتهيئة بيئة مؤاتية لنشاطهم         

وأوصت فرنسا بأن تتخذ    . جمال مكافحة اإلفالت من العقاب، فإنه جيب عليها أن تبذل جهوداً إضافية يف هذا الصدد              
صربيا ما يلزم من تدابري لضمان التحقيق بشكل منهجي يف ما يرد إىل السلطات من ادعاءات بشأن انتهاكات حقوق                   
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 ومقاضاته أمام   ٢٠٠٨ويبني توقيف رادوفان كاراديتش يف عام       . اقبة املسؤولني عنها على النحو الواجب     اإلنسان ومع 
احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة من أجل ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية مدى التزام احلكومة                

 وأن تبذل ما يف وسعها من جهد لـضمان التعـاون         هبذه القضية، وأوصت فرنسا بأن تواصل صربيا على هذا الدرب         
  .الكامل مع احملكمة

وأكدت كرواتيا على إنشاء عديد املؤسسات املعنية حبماية حقوق اإلنسان، وأشارت إىل وجود ثغرة تفصل                 - ١٥
 إىل الـسلطات    لذلك، طلبت كرواتيا  . بني النظرية واملمارسة، بني الصكوك الدولية املعتمدة وتنفيذها يف احلياة اليومية          

املختصة أن تتخذ مجيع الترتيبات الالزمة العتماد قانون يتعلق باملساواة بني اجلنسني وتنفيذ قرارات خمتلـف هيئـات                  
وأوصت كرواتيا أيضاً بأن تتصدى صربيا لظاهرة اإلفالت من العقاب فيما يتصل باالعتداءات             . املعاهدات وتوصياهتا 

ات وأن جتري حتقيقات فعالة يف هذه األعمال وحترص على مقاضاة املـسؤولني             اليت ترتكب بدافع عنصري ضد األقلي     
وقالت كرواتيا إن صربيا ال تزال ختل بالتزاماهتا مبوجب القانون األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة                 . ومعاقبتهم

ب جرائم حـرب، راتكـو   ليوغوسالفيا السابقة، ألهنا مل تتوصل إىل إلقاء القبض على الشخص الرئيسي املدان بارتكا 
  .مالديتش، واعتقاله

 دعماً لترشـحها    ٢٠٠٨أبريل  /والحظت تركيا أن التعهد الطوعي الذي أخذته صربيا على نفسها يف نيسان             - ١٦
لعضوية اجمللس يعكس التزام الدولة بإعمال مجيع حقوق اإلنسان إعماالً تاماً وشجعت صربيا على تنفيـذ األهـداف                  

 وفيما خيص املساواة بني اجلنسني، طلبت تركيا إىل صربيا أن تقدم مزيداً مـن  .هد تنفيذاً كامالًاملنصوص عليها يف التع 
كما طلبت تركيا احلصول على معلومات عـن        . املعلومات بشأن تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية على الصعيد الوطين        
  .تعلقة بالعمل اإلجيايبوالية جملس األقليات القومية وطريقة عمله وعن القوانني احمللية امل

ائر بالتزام صربيا واجلزائر باملثل العليا للحرية والسالم والعدل ومببادئ القانون الدويل كـسبيل              زوذكَّرت اجل   - ١٧
وأشادت بوجه خاص بإصرار الدولة على مكافحة رهاب اإلسالم، بوصفها بلداً . وحيد للحفاظ على االستقرار الدويل    

وطلبـت  . ثل هذا السلوك، كما نوهت بتسليم الدولة الطرف رادوفان كاراديتش إىل العدالة           يدرك التبعات السلبية مل   
اجلزائر احلصول على مزيد من املعلومات عن تنفيذ التوصيات املقدمة من اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      

، ال سيما عن طريق توسيع نطاق نظام التأمني         والثقافية خبصوص ضمان متتع اجلميع خبدمات الرعاية الصحية األساسية        
اإللزامي كي يشمل مجيع أفراد اجملتمع، مبن فيهم الالجئون واملشردون والروما، وعن متابعة توصية اللجنة املعنية حبقوق           

عت وأشارت اجلزائر إىل أن الدولة الطرف قد وض       . اإلنسان فيما يتصل بالتمتع الكامل والفعال باخلدمات االجتماعية       
وأوصت بأن تتخذ صربيا التدابري املالئمة للوفاء بالتزاماهتا املشار إليها . ضمن أولوياهتا اعتماد قانون حمدد يتناول التمييز

 من التقرير الوطين، وخباصة التصديق على خمتلف الصكوك الدولية، مبا فيها االتفاقية الدولية              ١٢٠ و ١١٩يف الفقرتني   
  .هاجرين وأفراد أسرهمحلماية حقوق مجيع العمال امل

وأعربت إيطاليا عن انشغاهلا إزاء ما وردها من تقارير من منظمات غري حكومية عديدة تـشري إىل ارتفـاع                     - ١٨
مستويات العنف املرتيل الذي يستهدف املرأة واألطفال وأوصت بأن تتخذ صربيا مجيع التدابري املالئمة، على صـعيد                 

وأشارت إيطاليا إىل أن تنفيذ القانون املتعلق بالكنائس واملنظمـات          . اجلة هذه القضية  التشريعات والتنفيذ والتوعية، ملع   
مل حتظ باعتراف رمسـي  " غري تقليدية" قد أثار عدداً كبرياً من الشكاوى يف صفوف مجاعات دينية    ٢٠٠٦الدينية لعام   

لتدابري املناسبة لضمان محاية حريـة     وأوصت إيطاليا بأن تتخذ صربيا ا     . وحرمت بالتايل من احلصول على مركز قانوين      
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وبينمـا رحبـت    . الدين وتعزيزها بوسائل منها اعتماد تشريعات تتعلق باالعتراف جبميع الكنائس واجلماعات الدينية           
إيطاليا باعتماد استراتيجية هتدف إىل حتسني وضع األشخاص ذوي اإلعاقة، فقد أشارت إىل وجود ثغرات يف اإلطـار                  

وأوصت إيطاليا بأن تعتمد صربيا تشريعات جديدة ملكافحـة         .  كفاية املوارد املخصصة هلذا القطاع     القانوين وإىل عدم  
التمييز هبدف محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يشمل مؤسسات الرعاية اليت تقيم فيهـا هـذه الفئـة مـن                     

  . األشخاص ومؤسسات الصحة العقلية، وأن تشجع إعادة إدماجهم يف اجملتمع

وأقرت فنلندا بالتزام الدولة بتحسني حالة أفراد مجاعة الروما، الذين ال يزالون يعيشون يف فقـر ويواجهـون                - ١٩
وطلبت فنلندا احلصول علـى     . التمييز يف جماالت عدة، مبا فيها التعليم واحلماية االجتماعية والرعاية الصحية والعمالة           

 حالة مجاعة الروما وأوصت بأن تعتمد احلكومة تشريعات شاملة معلومات إضافية عما اختذ من تدابري ملموسة لتحسني
وبينما أعربـت فنلنـدا عـن    . ملكافحة التمييز وحترص على تنفيذها، وأن تلتزم بإدماج الروما يف اجملتمع بشكل فعال       

ـ                  صدي انشغاهلا إزاء حالة إعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، فإهنا أوصت بأن تتخذ احلكومة تدابري حمـددة للت
  . الرتفاع معدل البطالة يف صفوف هذه الفئة ولالستجابة لالحتياجات اخلاصة لألطفال ذوي اإلعاقة يف املدارس

وأشادت اململكة املتحدة جبهود صربيا وشجعتها على مواصلة مساعيها من أجل مواءمة تشريعاهتا مع املعايري                 - ٢٠
التزام الدولة حبقوق اإلنسان، فقد الحظت أن هناك حاجة إىل بحدة وبينما أقرت اململكة املت. األوروبية حلقوق اإلنسان

وأوصت بأن تضمن احلكومة اعتماد تشريعات تتعلق بتنفيذ التزاماهتا يف جمـال            . إدخال تغيريات على التشريعات احمللية    
ملكة املتحـدة   وبينما الحظ ممثل امل   . حقوق اإلنسان على النحو الواجب وإنفاذ تلك التشريعات يف أسرع وقت ممكن           

التحسن الكبري يف تعاون الدولة مع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، فقد أشار إىل ما أثري من شـواغل يف                    
. هذا الصدد وأوصى بأن تبذل احلكومة ما يف وسعها من جهد للوفاء بالتزاماهتا جتاه احملكمة وغريها من اهليئات املعنية                  

دة أيضاً بأن تيسر احلكومة وصول املفوض املعين باملعلومات ذات األمهية العامـة إىل مـصادر                وأوصت اململكة املتح  
ويف اخلتام، أشار ممثل    . املعلومات كيما يتسىن له حتديد ما إذا كان من املستصوب إخفاء تلك املعلومات عن اجلمهور              

  .كون مشموالً باالستعراض احلايلاململكة املتحدة إىل أن كوسوفو إقليم مستقل، وبالتايل ال ميكن أن ي

وطلبت اليونان احلصول على املزيد من املعلومات املفصلة بشأن التدابري املتخذة لـضمان تـسجيل الرومـا                   - ٢١
وأوصت بأن تتخذ احلكومة التدابري الالزمة لتعزيز وظيفة أمني املظامل وإدراج جمموعة مهام يف    . وتزويدهم بوثائق اهلوية  

وأثنت اليونان على جهود صربيا الرامية إىل معاجلة قضية  . رصد الفعال إلعمال حقوق األطفال وتعزيزها     واليته، منها ال  
وأوصت اليونان بأن تتخذ صـربيا مجيـع        . ٢٠٠٦الالجئني واملشردين داخلياً ورحبت باعتماد قانون اللجوء يف عام          
  .الجئني واملشردينالتدابري الضرورية لضمان حتسني الظروف االجتماعية واالقتصادية ل

 من أحكام ٢٠٠٦ونوهت هولندا مبا تتسم به احلركة الدميقراطية يف صربيا من حيوية ومبا يتضمنه دستور عام   - ٢٢
 من موجز الورقات املقدمة من أصحاب املصلحة اآلخرين،         ٢٧وإذ أشارت هولندا إىل الفقرة      . تتعلق حبماية األقليات  

يفية اليت تضمن هبا صربيا سالمة املدافعني عن حقوق اإلنسان واستقالل الصحافة،           فقد أعلنت عن رغبتها يف معرفة الك      
وطلبت إىل الدولة . وأوصت بأن تعتمد احلكومة خطة وطنية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني املستقلني           

نائيي امليول اجلنسية واجلنس الثالث،     الطرف أن تويل عناية خاصة للمدافعني عن احلقوق اإلنسانية للمثليات واملثليني وث           
وأوصت بأن ُتدرج صربيا محاية هؤالء الناشطني يف اخلطة الوطنية وبأن تطبق مبادئ يوغياكارتا كمرجع تسترشد بـه       

  .سياساهتا اجلديدة املتعلقة حبقوق املثليات واملثليني وثنائيي امليول اجلنسية واجلنس الثالث
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وأكـدت أن   . بذلته من جهود وما حققته من نتائج يف ميدان حقوق اإلنـسان           وهنأت كوبا صربيا على ما        - ٢٣
ونوهت كوبا بالتدابري اخلاصة    . التقرير الوطين حيدد بوضوح التحديات واألولويات الرئيسية يف ميدان حقوق اإلنسان          

وصـول املـرأة إىل      من أجل زيادة فرص      ٢٠٠٧ وبالتشريعات اليت سنتها يف عام       ٢٠٠٢اليت اعتمدهتا الدولة يف عام      
الوظائف السياسية، كما نوهت بالتدابري املتخذة على الصعيد الوطين لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، مبـا يف ذلـك       

وأشارت كوبا إىل أن خطة العمل الوطنية اخلاصة باألطفال، . استراتيجية احلد من الفقر، وباالستراتيجية الوطنية للعمالة
، تقوم على أساس مبادئ اتفاقية حقوق الطفل، وحتدد السياسة العامة اليت تتبعها صربيا فيما               ٢٠٠٤واملعتمدة يف عام    

وأعربت كوبا عن تقديرها ملا تبذله الدولة من مساعٍ ملكافحة . ٢٠١٥يتعلق باألطفال والشباب للفترة املمتدة حىت عام 
. لثقافات بني خمتلف اجلماعات اإلثنية واللغوية والدينية      التمييز ضد األقليات القومية وتشجيع التسامح واحلوار املتعدد ا        

وسألت كوبا عما إذا كان يوجد برنامج حمدد لتدريب أفراد الشرطة على حقوق اإلنسان للفئات املستضعفة، مبا فيها                  
بيا يف  وأوصت كوبا بأن تستمر صـر     . األقليات، وعما إذا كانت األقليات القومية خموَّلة لالنضمام إىل قوات الشرطة          

تعزيز املساواة ومكافحة التمييز يف صفوف األقليات القومية اليت تعيش يف البلد، وبأن تواصل جهودها اإلجيابية من أجل 
  .تعزيز ومحاية حقوق األطفال ومتكني املرأة على حنو كامل

ظت، مثلما أشارت إىل وأعربت بولندا عن تقديرها العتماد خطة العمل الوطنية املتعلقة باألطفال، ولكنها الح  - ٢٤
، انعدام استراتيجية وطنية شاملة هتدف إىل منع االجتار باألطفال واستغالهلم يف            ٢٠٠٨ذلك جلنة حقوق الطفل يف عام       

لذلك، أوصـت   . اجلنس وأية برامج أو خدمات خمصصة حصرياً إلعادة إدماج الضحايا من األطفال وإعادة تأهيلهم             
ة وطنية شاملة ملكافحة االجتار باألطفال واستغالهلم يف اجلنس وبضمان امتثال تشريعاهتا بولندا بأن تنفذ صربيا استراتيجي

كما طلبت  . احمللية واإلجراءات ذات الصلة امتثاالً تاماً ملعايري قضاء األحداث املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل              
وأوصت بولندا بأن تعزز    . ة للحد من تفشي الفساد    بولندا إىل صربيا أن تقدم مزيداً من املعلومات عن اخلطوات املتخذ          

  .صربيا سياستها املتعلقة مبكافحة الفساد

ونّوهت أملانيا بالتقدم الذي أحرزته صربيا يف السنوات األخرية يف جمال تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان        - ٢٥
سن املسجل يف معدالت متدرس وطلبت أملانيا احلصول على معلومات إضافية عن التح. وشجعتها على مواصلة جهودها

وسألت أملانيا عما اختذته صربيا من تدابري       . أطفال الروما وعن اجلهود اإلضافية اليت تنوي احلكومة بذهلا يف هذا الصدد           
لضمان عدم تعرض مجاعات األقليات للتمييز فيما يتصل باالعتراف بشهادات التعليم اجلامعي أو شـهادات التعلـيم                 

وأوصت أملانيا بأن تتابع احلكومة تنفيذ توصية املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن       . وهناالثانوي اليت ينال  
  .حقوق اإلنسان وبأن تندد بلهجة أشد مبا يتعرض له املدافعون عن حقوق اإلنسان من عنف لفظي وجسدي

 حقوق اإلنسان بوجه عـام وحالـة الفئـات    وأشادت رومانيا جبهود الدولة الطرف الرامية إىل حتسني حالة        - ٢٦
وأوصت رومانيا بأن تسهر صربيا على تفعيل دور مؤسسة أمني املظامل، وخباصة فيمـا يتـصل          . الضعيفة بوجه خاص  

واستفسرت . حبماية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية، وأن تضمن محاية مجيع املواطنني على حنو متزن وفعال
عالية عمل مكتب أمني املظامل، وخباصة على الصعيد احمللي، وعن القيود املفروضة على إقامة الشعائر          رومانيا عن مدى ف   

وأوصت رومانيا بأن تأخذ صربيا يف احلسبان آراء وتوصـيات املفوضـية   . الدينية بلغات األقليات يف بعض أحناء البلد 
  .حمللية على املنظمات الدينيةاألوروبية للدميقراطية من خالل القانون لدى تطبيق القوانني ا
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ونوهت املكسيك بتعاون صربيا مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان لتنمية القدرات الوطنية من أجل تعزيـز     - ٢٧
وأوصت بأن تعزز صربيا التدابري الرامية إىل وضع آليات عملية ملكافحة اإلفالت من العقاب، مبا . محاية حقوق اإلنسان

وأعربت املكسيك عن تقديرها جلهود الدولة الرامية إىل وضع إطار قانوين ومؤسـسي             . ام القضائي يف ذلك تعزيز النظ   
وأوصت بـأن   . وتنفيذ برامج هتدف إىل مراعاة احتياجات األقليات القومية، وخباصة الروما، وتلبية تلك االحتياجات            

اً عن تقديرها ملا تبديه الدولة من إرادة واضحة وأعربت املكسيك أيض . تعتمد صربيا قانوناً حمدداً بشأن مكافحة التمييز      
ويف هذا الصدد، حثت املكسيك على أن تنظر  . من أجل تعزيز حقوق اإلنسان عن طريق التصديق على صكوك عديدة          

صربيا يف التصديق على اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي                  
  .توكوهلا االختيارياإلعاقة وبرو

وأعربت السويد عن االنشغال إزاء مسألة سيادة القانون يف صربيا، مشريةً إىل أن الدستور اجلديد ينص على                   - ٢٨
وأوصت بأن تكثف صربيا جهودها الرامية إىل مكافحة الفـساد          . أن القوانني الوطنية هلا األسبقية على القانون الدويل       

والحظت السويد باهتمام أن النية متجهة حنو إبرام مذكرة تعـاون           .  وفعاليته وجودته  لضمان استقالل النظام القضائي   
وطلبت السويد احلصول على معلومات     . ٢٠٠٨بني املدافعني عن حقوق اإلنسان واملنظمات احلكومية يف أواخر عام           

رية التعبري وتفضي إىل تعزيز     إضافية عن حمتوى مذكرة التعاون وأوصت بأن تعتمد صربيا تدابري تكفل التمتع الكامل حب             
  .عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان

وفيمـا خيـص   . وتساءلت إسبانيا عما إذا كانت احلكومة تعتزم حتسني تشريعاهتا بشأن املساواة بني اجلنسني         - ٢٩
ما األشخاص ذوي اإلعاقة، أشارت إسبانيا إىل وجود بعض املشكالت فيما يتعلق بإدماج هؤالء األشخاص وسألت ع               

وطلبـت  . إذا كانت احلكومة تنوي حتسني تشريعاهتا يف هذا الصدد وتوقيع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة               
  .إسبانيا أيضاً أن توسِّع صربيا نطاق خططها املتعلقة بالنهوض بوضع مجاعات الروما ومحايتها

وطلب إىل صربيا   . لتحضريية لالستعراض وأشار االحتاد الروسي إىل ما أبدته صربيا من انفتاح خالل املرحلة ا             - ٣٠
أن تقدم معلومات عما اختذته من تدابري ملقاضاة املسؤولني عن جرائم احلرب، وعما إذا كانت تشريعاهتا تنص علـى                   

  .إمكانية استبدال اخلدمة العسكرية خبدمة مدنية وعما تتخذه من إجراءات إلدماج الالجئني

وأعربـت عـن رغبتـها يف    . من الدستور املتعلقة حبقوق األقليات القومية    ١٤وأشارت األرجنتني إىل املادة       - ٣١
  .احلصول على إحصاءات بشأن مستويات األمية يف صفوف أطفال األقليات اإلثنية يف صربيا

وأوصت بأن تستمر صربيا يف     . وأشارت سويسرا إىل ما أحرزته احلكومة من تقدم وما تواجهه من مشكالت             - ٣٢
وفيما يتعلق مبكافحة اإلفالت مـن      . تماشى واملعايري الدولية، وهو أمر يستلزم تعزيز سيادة القانون        وضع نظام قانوين ي   

العقاب، أوصت سويسرا بأن تتخذ صربيا اخلطوات الضرورية لضمان مقاضاة جمرمي احلرب املزعومني والتعاون تعاوناً             
وص قضايا األقليات، أوصى ممثل سويسرا بأن تكثـف         وخبص. كامالً مع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة      

وأوصت سويسرا بأن تتخذ صـربيا مجيـع        . احلكومة جهودها من أجل إدماج مجيع األقليات اإلثنية على حنو أفضل          
اخلطوات الضرورية لضمان حرية التعبري وسالمة أولئك الرجال والنساء الذين ما فتئوا يبدون شجاعة كربى يف الدفاع                 

  .ويف هذا الصدد، أعلنت سويسرا استعدادها ملواصلة التعاون مع صربيا.  اليت أعلنها اجمللس وتعزيزهاعن القيم
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ورداً على تعليقات الوفود وأسئلتها، أشارت صربيا إىل أنه من املقبول من وجهة نظر القـانون الـدويل أن                     - ٣٣
يـنص  ) ١٩٩٩(١٢٤٤رار جملس األمن رقم     فق. تشكل حالة حقوق اإلنسان يف كوسوفو وميتوهيا جزءاً من تقريرها         

) ١٩٩٩(١٢٤٤وأكدت صـربيا أن القـرار       . على وضع إقليم كوسوفو وميتوهيا حتت اإلدارة املؤقتة لألمم املتحدة         
ومن املهم التذكري بالنتائج اليت حتققت بفضل تعاون صربيا مع احملكمة اجلنائية            . يكرس سيادة صربيا على إقليمها برمته     

حيـث إن   . فال توجد أية مسائل معلقة مع احملكمة، ال سيما فيما خيص تقدمي املستندات            . سالفيا السابقة الدولية ليوغو 
ومل .  التماساً لالطالع على وثائق تابعة للجيش واملخابرات وهيئات إنفاذ القوانني       ٢٦املدعني التابعني للمحكمة قدموا     

مث إن مجيع الشهود الذين طلبت احملكمة إعفاءهم من . ظاتيرفض طلب واحد من الطلبات املقدمة لالطالع على احملفو   
 شخصاً  ٤٤ مداناً، نقل    ٤٦ومن أصل   . واجب احلفاظ على سرية املعلومات قد أعفوا من ذلك الواجب دون استثناء           

وأشارت صربيا كذلك إىل اعتقال وتـسليم الـرئيس الـسابق جلمهوريـة             . إىل الهاي، مبن فيهم مسؤولون سامون     
وفان كاراديتش، مما بدد الشكوك حول احلماية املزعومة اليت توفرها املؤسسات الرمسية يف صربيا لكل من            صربسكا،راد

وخبصوص محاية الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، أشار ممثل صربيا إىل أن الـسلطات              . كاراديتش ومالديتش 
هوية كل الذين جلأوا إىل سـبل التهديـد وقـاموا           املعنية بإنفاذ القوانني ما فتئت تبذل جهوداً من أجل الكشف عن            

وإن مشروع القانون املتعلق باجملالس القومية      . باعتداءات؛ حيث جرت مقاضاة األشخاص الذين اعتدوا على صحفيني        
. وهو قانون من شأنه أن يضمن لألقليات حرية تدبري شؤوهنا بنفـسها           . ٢٠٠٢سينظم عمل اآلليات القائمة منذ عام       

. يا اعتماد جمموعة من القوانني املتعلقة مبكافحة التمييز، مبا يف ذلك القانون اإلطاري املتعلق مبكافحة التمييز             وتعتزم صرب 
ويويل مشروع القانون عناية خاصة للمساواة بني اجلنسني وحلماية حقوق املثليات واملثليني وثنائيي امليـول اجلنـسية                 

علق باملساواة بني اجلنسني وحظر التحرش وتنظيم حق اإلضراب خـالل           ومن املقرر اعتماد قوانني تت    . واجلنس الثالث 
ويف الوقت نفسه، شرعت صربيا فعالً يف وضع آليات مؤسسية لتحقيق املساواة بـني              . ٢٠٠٩النصف األول من عام     

راء مـن   امرأة، من بينهن الرئيسة، يف حني تعد احلكومة مخـسة وز     ٥٤ويعدُّ الربملان   . اجلنسني على مستويات عديدة   
 يف املائة كحـد أدىن مـن        ٣٠وتنص القوانني االنتخابية على ختصيص      . النساء، مبن فيهن وزيرة العدل ووزيرة املالية      

وقد اعتمـدت   .  جلنة حملية تعىن باملساواة بني اجلنسني      ٥٠ويوجد ما يربو على     . املرشحني النساء يف القوائم االنتخابية    
ز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة، ووضعت استراتيجية هتدف إىل حتسني حالة هـؤالء             صربيا قانوناً يتعلق مبكافحة التميي    

ووقعت صربيا اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختيـاري،          . ٢٠١٥- ٢٠٠٧األشخاص للفترة   
بتشغيل األشخاص ومن املقرر أن تعتمد صربيا يف املستقبل املنظور قانوناً يتعلق   . وشرعت يف إجراءات التصديق عليهما    

، أصـبح حـق   ٢٠٠٥ويف عام . ذوي اإلعاقة وإعادة تأهيلهم مهنياً، فضالً عن استراتيجية حلماية األطفال من العنف          
واعتمدت استراتيجيات  . الفئات املستضعفة، مبا فيها الروما، يف الرعاية الصحية مكرساً مبوجب قانون الرعاية الصحية            

ن بينها استراتيجية احلد من الفقر وخطة العمل الوطنية لصاحل األطفال وخطـة  وخطط عمل عديدة يف هذا الصدد، وم 
العمل من أجل النهوض بصحة الروما واخلطة الوطنية ملكافحة داء السل واالستراتيجية املتعلقـة بالنـهوض بـصحة                  

روما، يف تنفيذ   ، شرعت وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمات غري حكومية متثل مجاعة ال           ٢٠٠٦ومنذ عام   . األحداث
وجييز الدستـور للمستنكفني ضمريياً أداء خدمتـهم العـسكرية دون محـل            . خطة حلماية صحة أفراد هذه اجلماعة     

 يف املائـة مـن   ٤٩وقد اختار .  من املؤسسات واملنظمات اليت ميكن فيها أداء اخلدمة املدنية١ ٧٣٠ويوجد  . السالح
  . أشهر٩اجملندين أداء اخلدمة املدنية اليت تدوم 
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وأكدت النمسا أن كالً من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة                  - ٣٤
وقد أشار ممثل األمني العام املعـين       . والثقافية أعربتا عن االنشغال من تفشي التمييز ضد الروما يف مجيع جماالت احلياة            

 أن أفراد مجاعة الروما يواجهون مشكالت عويصة فيما يتعلق باحلـصول علـى              حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً إىل    
. وأوصت النمسا بأن تتخذ صربيا تدابري تكفل تسجيل مجيع أفراد مجاعة الروما املوجـودين يف صـربيا                . وثائق اهلوية 

ـ  وأوصت أيضاً بأن حتظر صربيا بشكل صريح مجيع أشكال العقوبة اجلسدية، مبا يف ذلك داخل األ                شياً مـع   سرة، مت
وطلبت إىل صربيا أن تقدم املزيد من املعلومات عن التـدابري           . التوصية املقدمة يف الفترة األخرية من جلنة حقوق الطفل        

املتخذة لوضع حد للممارسات اليت ميكن أن تعادل التعذيب أو إساءة املعاملة اليت خيضع هلا األطفال املعوقون املودعون                  
  . ٢٠٠٨به اللجنة يف عام يف مؤسسات، على حنو ما أوصت 

ونوهت الربازيل باعتماد الدستور اجلديد الذي يكرس حقوق اإلنسان األساسية وبالتصديق علـى صـكوك                 - ٣٥
والحظت أنه من املهم أن توجـه صـربيا،         . عديدة تتعلق حبقوق اإلنسان وبتوجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة         

وأقرت الربازيل مبا حققته صربيا من إجنازات يف ميـدان          . ة لقضايا األقليات  بوصفها بلداً متعدد األعراق، عناية خاص     
وأوصت بأن تنظر صربيا    . حقوق اإلنسان، ال سيما بالنظر إىل التحديات اليت واجهها البلد خالل فترة ما بعد الصراع              

إىل حتقيق األهداف الـيت     يف وضع استراتيجيات للحد من الفقر تعود بفوائد ّمجة على مجاعات األقليات، وأن تسعى               
 فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، وأن تنظر يف التصديق على االتفاقية الدولية            ٩/١٢حددها جملس حقوق اإلنسان يف قراره       

  .حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

مني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان خالل         ونوهت النرويج بتعاون الدولة مع املمثلة اخلاصة لأل         - ٣٦
وقد أقرت املمثلة اخلاصة، يف تقريرها، مبا استجد من تطورات إجيابية عديدة إال             . ٢٠٠٧الزيارة اليت قامت هبا يف عام       

ومتشياً مـع  . أهنا أعربت أيضاً عن االنشغال إزاء ما يتعرض له املدافعون عن حقوق اإلنسان من عنف لفظي وجسدي      
التوصيات الواردة يف التقرير، أوصت النرويج بأن تندد احلكومة بقوة بتلك االعتداءات وبأن تؤكد سلطات الدولـة                  
شرعية املدافعني عن حقوق اإلنسان عن طريق إصدار بيانات ُتعلن فيها تأييدها لنشاطهم كلما تعرضوا ملثـل هـذه                   

احلكومة فيما يردها من تقارير عن االنتهاكات اليت يتعرض هلا املدافعون           وأوصت النرويج أيضاً بأن حتقق      . االعتداءات
وتبعاً لتوصيات املمثلة اخلاصة، أوصت النرويج بأن تعتمد صربيا خطةً . عن حقوق اإلنسان وبأن تتخذ إجراءات بشأهنا

افعني عـن حقـوق اإلنـسان       أو استراتيجيةً وطنيةً تتعلق حبقوق اإلنسان وتتضمن تدابري حمددة هتدف إىل محاية املد            
وأنشطتهم، مبا يشمل توفري احلماية ألكثرهم عرضة لالعتداءات، كاملدافعات عن حقوق اإلنسان واملدافعني عن حقوق          

  . املثليات واملثليني وثنائيي امليول اجلنسية واجلنس الثالث

ا يف ذلـك الدسـتور اجلديـد،        ورحبت الدامنرك بالتطورات اإلجيابية املسجلة يف ميدان حقوق اإلنسان، مب           - ٣٧
غري أهنا الحظت . والتحسن امللحوظ يف أوضاع األقليات والتقدم احملرز يف جمال محاية حقوق اإلنسان املدنية والسياسية      

وأوصت الدامنرك بأن تتخذ صربيا . استمرار بعض حاالت التعذيب، ال سيما فيما خيص أفراد مجاعات الروما واملعوقني    
الزمة ملنع التعذيب، كما أوصتها بأن حترص، يف إطار هذه اجلهود، على تعجيل عملية تنفيذ الربوتوكول مجيع التدابري ال

  . االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وأن تعني آلية وطنيةً مستقلةً تعىن مبنع التعذيب بالتشاور مع اجملتمع املدين
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املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية       وأشارت كندا إىل الشواغل اليت أعربت عنها اللجنة           - ٣٨
واالجتماعية والثقافية فيما يتعلق بالتمييز ضد األقليات، وخباصة أقلية الروما، وأوصت بأن تعتمد صربيا قوانني إطارية                

تمييز يف مجيع جوانـب     حمددة ملكافحة التمييز تضمن معاملة األقليات، كالروما على سبيل املثال، معاملة خالية من ال             
وأوصت كندا أيضاً بأن تضمن صربيا التحقيق بصورة منهجية         . احلياة، مبا يشمل التمتع بالرعاية الصحية ونيل التعليم       

وإذ أخذت . يف االعتداءات اليت ترتكب ضد األقليات بدافع عنصري، ومقاضاة املسؤولني عنها ومعاقبتهم وفقاً للقانون
، فإهنا أوصت أيضاً    ٢٠٠٧غل اليت أعرب عنها املقرر اخلاص املعين حبرية التعبري والرأي يف عام             كندا يف اعتبارها الشوا   

بأن تتخذ صربيا خطوات تكفل االحترام التام حلرية التعبري وحرية اإلعالم وهتيئة بيئة مؤاتية ميكن فيها للصحفيني تناول       
وأوصت كندا أيضاً بوضع وتنفيذ استراتيجية شـاملة        . قضايا حساسة دون اخلوف من التعرض للمضايقة أو االنتقام        

حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان، مبن فيهم املدافعون عن حقوق املثليات واملثليني وثنائيي امليول اجلنسية واجلـنس                 
 وبينما رحبت كنـدا باعتقـال رادوفـان       . الثالث، وللتحقيق على حنو فعال يف االعتداءات املزعومة اليت تستهدفهم         

، فإهنا أوصت بأن تواصل صربيا جهودها الرامية إىل مطاردة وتوقيـف اهلـاربني املتـبقني                ٢٠٠٨كاراديتش يف عام    
الرئيسيني الذين وجهت إليهم احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة هتمة ارتكاب جرائم حرب، ومن بينهم على            

  .تش والزعيم السياسي السابق الصريب الكروايت غوران هاجيتشوجه التحديد اجلنرال الصريب البوسين راتكو مالدي

وأشارت اهلند إىل العدد الكبري من القوانني واللوائح التنظيمية األخرى املتصلة حبقوق اإلنـسان وإىل التـزام                   - ٣٩
 وزارة حقوق   صربيا باملعاهدات الدولية، وطلبت إىل صربيا أن تقدم معلومات أولية عن جتربتها فيما يتعلق باستحداث              

ونوهت اهلند أيضاً جبهود صربيا يف جمال إنشاء آليات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مكتب أمـني                 . اإلنسان واألقليات 
والحظت اهلند مـع    . املظامل، واستفسرت الوفد عن اخلصائص اليت متيز هذه اهليئة عن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان             

  . ة التقرير الوطينالتقدير األولويات املشار إليها يف هناي

ونوهت مجهورية كوريا بسجل صربيا يف جمال التعاون مع هيئات املعاهدات وبالدعوة الدائمة اليت وجهتها إىل   - ٤٠
وأشارت إىل ما أحرزته صربيا من تقدم يف ميادين عديدة، كحماية املشردين داخليـاً والتـصدي    . اإلجراءات اخلاصة 

ونوهت بوجه خاص خبطة العمل اليت هتدف إىل زيادة فرص . فحة االجتار باألشخاصللفوارق القائمة بني اجلنسني ومكا
ويف الوقت نفسه، أشارت مجهورية كوريا إىل أن بعض الشواغل ال تزال قائمة وأوصـت               . نيل التعليم ألطفال الروما   

وأشارت أيضاً . ة ألقلية الروما االقتصادي- صربيا بأن تواصل العمل مع اجملتمع الدويل من أجل حتسني احلالة االجتماعية 
 مبضاعفة جهودها إلنشاء نظام يكفل تسجيل مجيع األطفال         ٢٠٠٨إىل التوصية املقدمة من جلنة حقوق الطفل يف عام          

  . املولودين داخل إقليمها بغض النظر عن جنسية الوالدين ووضعهما القانوين

الرئيسية حلقوق اإلنـسان ونوهـت بقبوهلـا        والحظت سلوفاكيا مع التقدير أن صربيا طرف يف الصكوك            - ٤١
اختصاص اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب وجلنة القضاء على التمييز العنصري واللجنـة املعنيـة                 

وأوصت سلوفاكيا بأن تعزز صربيا اآللية الوطنية لتنفيـذ         . بالقضاء على التمييز ضد املرأة بالنظر يف الشكاوى الفردية        
وبينما شددت على أن صربيا قد سّنت منذ        . ارات اليت تتخذها هذه اهليئات يف أعقاب نظرها يف البالغات الفردية          القر
 عدداً مثرياً لإلعجاب من القوانني احمللية املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان، فإهنا أوصت بأن حترص صربيا على ٢٠٠٢عام 

. ل اآلليات التشريعية واملؤسسية املعنية حبمايـة حقـوق اإلنـسان          تثقيف اجلمهور، عن طريق محالت التوعية، يف جما       
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وأوصت سلوفاكيا أيضاً بأن تواصل صربيا جهودها من أجل اعتماد قانون ملكافحة التمييز يف أقرب وقت ممكـن وأن          
  . حترص على تنفيذه

ن رغبتها يف احلـصول     والحظت هنغاريا بارتياح اخلطوات العديدة املتخذة لتحسني حالة الروما وأعربت ع            - ٤٢
 والرامية إىل حتسني وضـع  ٢٠٠٥على معلومات إضافية عن اإلجنازات املتحققة يف إطار خطط العمل املعتمدة يف عام          

وطلبت أيضاً إىل صربيا أن تقدم املزيد من املعلومات عن جدوى           . الروما يف جماالت التعليم والعمالة والسكن والصحة      
.  شرق أوروبـا   - ج إقليمي يهدف إىل حتسني حالة الروما يف أوروبا الوسطى وجنوب            عقد إدماج الروما، وهو برنام    

وطلبت هنغاريا أيضاً احلصول على معلومات إضافية بشأن األهداف االستراتيجية الرئيسية لوزارة حقـوق اإلنـسان                
يت حتققت من خـالل تنفيـذ       واألقليات والنتائج اليت حققتها هذه الوزارة وقيمتها املضافة، كما سألت عن النتائج ال            

  .وأوصت بأن تعتمد صربيا قانوناً حمدداً ملكافحة التمييز. الربنامج املتعلق بتشجيع التعدد الثقايف والتسامح يف فويفودينا

ورحبت أوكرانيا، بوصفها عضواً يف اجملموعة الثالثية، مبا أبدته الدولة من انفتاح فيما يتصل حبالـة حقـوق                - ٤٣
وأعربت عن تقديرها للتـدابري     . لد ومبدى استعدادها ملناقشة مجيع املشكالت ذات الصلة داخل اجمللس         اإلنسان يف الب  

ومع ذلك، أعربت عن رغبتها يف . املتخذة يف جمال حقوق الطفل، ومن بينها اعتماد خطة العمل الوطنية لصاحل األطفال
 ٢٠٠٨ املقدمة من جلنة حقوق الطفـل يف عـام           معرفة ما إذا كانت الدولة قد اختذت أية خطوات لتنفيذ التوصيات          

خبصوص حظر العقوبة اجلسدية داخل األسرة وكذلك املمارسات اليت ميكن أن تعادل التعذيب أو سوء املعاملة الـيت                  
وأعربت أوكرانيا أيضاً عن رغبتها يف احلصول على مزيد من          . يتعرض هلا األطفال ذوو اإلعاقة املودعون يف مؤسسات       

خبصوص األنشطة الرامية إىل التوعية حبقوق اإلنسان والتدابري املتخذة إلعمال احلق يف أعلى مستوى مـن                اإليضاحات  
  .الصحة ميكن بلوغه

وأعربت أذربيجان عن تقديرها للخطوات اليت اختذهتا الدولة من أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان على أرض                  - ٤٤
وبينما أقرت أذربيجان بطبيعة الدولة الصربية     . ئيسية حلقوق اإلنسان  الواقع ونّوهت بتصديقها على معظم املعاهدات الر      

كبلد متعدد األعراق، فإهنا رحبت بوجه خاص بتركيزها على حقوق األقليات وطلبت احلصول علـى مزيـد مـن                   
تحديات وطلبت أيضاً إىل صربيا أن تقدم مزيداً من اإليضاحات بشأن ال       . املعلومات عن السري الفعال للمجالس القومية     

وأعربت أذربيجان أيضاً عن رغبتها يف . املطروحة واإلجنازات املتحققة يف جمال محاية حقوق الالجئني واملشردين داخلياً
معرفة ما إذا كانت صربيا تعتزم اعتماد قانون املساواة بني اجلنسني وخطة العمل الوطنية من أجل حتسني حالة النساء يف 

م، أوصت أذربيجان بأن توسِّع صربيا نطاق سلطات مكتب أمني املظامل يف جمال الرصد لكي ويف اخلتا. املستقبل املنظور
تشمل أنشطة احلكومة ومكتب املدعي العام مبا يكفل رد احلق يف حالة انتهاكات حقوق اإلنسان على مجيع مستويات                  

  . اإلدارة العامة

ن أجل محاية األقليات، لكنها استفـسرت عـن         وأعربت اليابان عن تقديرها لإلطار الذي وضعته الدولة م          - ٤٥
املشكالت اليت ال تزال قائمة فيما يتصل باملشردين داخلياً، مبن فيهم الروما، وأوصت بأن تقدم صربيا تقريرها إىل جلنة                   

وطلبت إىل صربيا أن توضح اإلجراءات اليت تتوخى اختاذها فيمـا       . القضاء على التمييز العنصري يف أقرب وقت ممكن       
ويف اخلتام، وبينما . صل باالستخدام املزعوم للقوة املفرطة من جانب أفراد الشرطة أثناء اإلجراءات السابقة للمحاكمةيت

أعربت اليابان عن تقديرها لتعاون الدولة مع احملكمة اجلنائية الدولية، وال سيما فيما يتعلق بتسليم رادوفان كاراديتش،                 
  .ا، وخباصة من أجل إلقاء القبض على مدانني آخرينفإهنا شجعت صربيا على مواصلة تعاوهن
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ورحبت آيرلندا بأحكام الدستور اليت تضمن حرية الفكر والتعبري وحرية اإلعالم، إال أهنا أعربت عن القلق مما                - ٤٦
 .وردها يف الفترة األخرية من تقارير عن تعّرض وسائط اإلعالم واملدافعني عن حقوق اإلنسان للمضايقة والتخويـف                

ورحبت آيرلندا بردود صربيا على األسئلة الكتابية اليت أُعدت مسبقاً واألسئلة الشفوية اليت وجِّهت إليها فيما يتـصل                  
وأوصت آيرلندا بأن تتخذ احلكومة تدابري مناسـبة  . باإلجراءات احملددة اليت اختذهتا من أجل وضع حد هلذه التهديدات     

ل كامل يف االعتداءات املزعومة على الصحفيني واملدافعني عـن حقـوق            لضمان احترام حرية التعبري والتحقيق بشك     
وأوصت آيرلندا أيضاً بأن تبذل الدولة ما يف وسعها من جهد لتعزيز سيادة القانون، وفقاً ملا يـنص عليـه                    . اإلنسان

  .الدستور، وبأن تكفل استقالل القضاء

 اجلمهورية التشيكية بأن تعتمد الدولة تدابري إضافية وعقب سؤال أُعد مسبقاً يتعلق بسري نظام القضاء، أوصت  - ٤٧
وفيما خيـص   . لضمان استقالل نظام القضاء وفعاليته وإتاحة سبل انتصاف عملية لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان            

 محاية الصحفيني املستقلني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، أوصت اجلمهورية التشيكية بأن تعتمد الدولة تدابري حمـددة               
لضمان محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان، مبن فيهم املدافعون الذين يتناولون قضايا حساسة كالفـساد أو اجلرميـة                  

ويف اخلتام، أعربت اجلمهورية التشيكية عن رغبتها عن معرفـة مـا إذا             . املنظَّمة أو حقوق اإلنسان لألقليات اجلنسية     
السجناء وطلبت احلصول على معلومات عما ميكن اختاذه        /تجزينكانت توجد إجراءات تسجيل للتعّرف إىل أطفال احمل       

  .من إجراءات حلماية هؤالء األطفال

ويف هذا الصدد، أعربـت عـن       . وأشارت الفلبني إىل أن الدستور ينص على محاية حقوق األقليات القومية            - ٤٨
احلكومة احمللية، مـشرية إىل أن هـذا        رغبتها يف احلصول على معلومات بشأن الدور الذي تؤديه األقليات القومية يف             

واستفسرت الفلبني أيضاً عما إذا كانت توجد خطط لتعزيز برامج          . الدور، على ما يبدو، ما فتئ يتعزز بطريقة إجيابية        
العمل اإلجيايب لصاحل األقليات أو لتوسيع نطاق تغطية هذه الربامج لكي تشمل املزيد من األفراد املنتمني إىل مجاعـات                   

وأعربت الفلبني عن تقديرها للتدابري املتخذة من أجل مضاعفة اجلهود الرامية . يات فيما يتعلق بنيل تعليم ذي جودةاألقل
إىل مكافحة االجتار بالبشر وطلبت احلصول على معلومات بشأن التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع                 

  .العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم

بت بنغالديش عن تقديرها للتدابري اليت اختذهتا صربيا من أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد، وبينما أعر  - ٤٩
وأعربت بنغالديش عن أملها يف . فإهنا أشارت إىل أن جناح مجيع التدابري املتخذة يرتبط إىل حد كبري مبدى فعالية التنفيذ   

وفيمـا خيـص االجتـار      . ية من أجل حتسني حالة األقليـات      أن يفضي قانون مكافحة التمييز إىل تعزيز اجلهود اجلار        
باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال من أجل استغالهلم يف اجلنس، أقرت بنغالديش مبا تتخذه بلدان عديـدة مـن                   

وأوصت بأن  . إجراءات وأشارت إىل أن صربيا متثل بلد عبور لعمليات االجتار بالبشر ومنشأ هلذه العمليات ووجهة هلا               
  .تخذ الدولة تدابري فعالة ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال بالتعاون مع البلدان املشمولة بشبكة االجتارت

وطلبت البوسنة واهلرسك إىل صربيا أن تقدم مزيداً من اإليضاحات بشأن التدابري املتخـذة لتعزيـز تنفيـذ                    - ٥٠
تقدم ما لديها من معلومات، إن وجدت، عن التحديات أو          التشريعات احمللية واملعاهدات املتعلقة حبقوق اإلنسان وأن        

وطلبت احلصول علـى معلومـات      . العقبات احملددة اليت تواجهها صربيا يف عملية تنفيذ التشريعات احمللية واملعاهدات          
اة بني اجلنسني إضافية بشأن وظيفة اللجنة املعنية باملساواة بني اجلنسني التابعة للجمعية الوطنية واجمللس احلكومي للمساو

وأعربت أيضاً عن رغبتها يف االطالع على التدابري املتخذة لتنفيذ قانون العالقـات اُألسـرية         . وأنشطتهما وأغراضهما 
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وطلبت إىل صربيا   .  التدابري املتخذة لتنفيذ قوانني واستراتيجيات أخرى من أجل محاية األطفال واملراهقني           لىاجلديد وع 
حات خبصوص اخلطوات املتخذة لتعزيز تعاوهنا مع احملكمة اجلنائية الدولية من أجل مقاضـاة              أن تقدم املزيد من اإليضا    

ورّحبت بالتزام الدولة بتنفيذ إعالن ساراييفو      . مجيع األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان        
  .من أجل حل مشكالت الالجئني يف املنطقة

الدائمة املوجهة من صربيا إىل اإلجراءات اخلاصة وأعلنت تأييدها ملساعي الدولـة            وأشادت سلوفينيا بالدعوة      - ٥١
وأوصت سلوفينيا بأن تسند صربيا من      . من أجل االنضمام إىل االحتاد األورويب، وأكدت مساعدهتا هلا يف هذا الصدد           

العسكرية املقدمة مـن املـستنكفني    جديد مهمة الرقابة على عملية اختاذ القرار فيما يتعلق بطلبات اإلعفاء من اخلدمة              
ضمريياً إىل هيئات مدنية، وأن متدِّد املهلة الزمنية احملددة لتقدمي تلك الطلبات وُتلغي األحكام اليت تنص على اسـتبعاد                   
مجيع األفراد الذين مل حيصلوا يف السابق على ترخيص حلمل السالح من فئة املستنكفني ضمريياً وأن حتدد نفس املـدة                    

وأشارت سلوفينيا إىل مشروع القانون املتعلـق باجملـالس الوطنيـة           . ة العسكرية العادية واخلدمة املدنية البديلة     للخدم
لألقليات القومية الذي قد حيلّ حمل التشريعات القائمة، مبا فيها القانون املتعلق حبماية حقوق وحريات األقليات القومية               

صربيا محاية احلقوق اليت تكرسها فعالً القوانني القائمة وأن تدرج تلك           وأوصت بأن تضمن    . يف جمال تكوين اجلمعيات   
احلقوق يف التشريعات اجلديدة دون املساس باحلقوق الراجعة إىل األقليات مبوجـب اإلجـراءات احلاليـة املتعلقـة                  

على أقليـة مـا أن   واستفسرت سلوفينيا أيضاً عن مدى صحة اإلجراء املتعلق بعدد التوقيعات اليت جيب          . باالنتخابات
جتمعها لتشكيل مجعية، وأوصت صربيا، يف ضوء ما تقدم، بأال جتيز إلغاء التوقيعات اليت يتم مجعها فعالً وبأال ترفع احلد 

ـ        . األدىن من التوقيعات املطلوبة على استمارة الطلب       ارات ـواقترحت بتحديد فترة انتقالية تأخذ يف االعتبار االستم
  .املوقعة فعالً

حاطت غانا، بوصفها طرفاً يف اجملموعة الثالثية، علماً باهتمام كبري بالتدابري اإلجيابية اليت اختذهتا صـربيا يف           وأ  - ٥٢
إال أهنا أشارت إىل التحديات اليت ال تزال تـستلزم          . السنوات األخرية من أجل تعزيز احترام حقوق اإلنسان يف البلد         

وأوصـت  . ني اجتماعياً واقتصادياً وإعادة إدماج املشردين داخلياً يف اجملتمع      املعاجلة، ال سيما فيما يتعلق بإدماج الالجئ      
غانا بأن تعزز احلكومة دور آلياهتا الوطنية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق األقليات والالجئني واملشردين داخلياً، مستعينة                

أة يف عمليـات اختـاذ القـرار علـى     يف ذلك مبساعدة اجملتمع الدويل، وأن تضاعف جهودها من أجل تعزيز دور املر    
  . املستويات الرفيعة وفقاً للضمانات املنصوص عليها يف الدستور بشأن املساواة بني اجلنسني

وأشارت الصني إىل األهداف ذات األولوية الواردة يف التقرير الوطين واملتعلقة بزيادة تعزيز ومحايـة حقـوق           - ٥٣
. تقديرها للجهود املبذولة والتقدم احملرز يف جمال محايـة حقـوق اإلنـسان            وأعربت الصني عن    . اإلنسان يف املستقبل  

 إىل  ٢٠٠٨ املقرر أن تترأسه صربيا يف الفترة من         ٢٠١٥- ٢٠٠٥ونوَّهت بانضمام صربيا إىل عقد إدماج الروما للفترة         
د وانعكاسات  واستفسرت الصني عما ُوضع من خطط عمل وُرسم من أفكار حمددة خالل فترة رئاستها للعق              . ٢٠٠٩

وأخرياً، أشارت الصني إىل اإلطار القانوين الـشامل        . خطط العمل واألفكار هذه على محاية األقليات اإلثنية يف صربيا         
املتعلق حبماية املوروث االجتماعي والثقايف وطلبت احلصول على معلومات عن الطريقة اليت تتبعها صربيا لتنفيذ القوانني 

  . التحديات اليت تواجهها يف الوقت الراهنذات الصلة وعن الصعوبات و
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وأكدت أهنا  . وأبرزت ألبانيا التقدم الذي أحرزته صربيا يف جمال النهوض حبقوق اإلنسان وإرساء الدميقراطية              - ٥٤
وطلبت ألبانيا إىل صربيا أن تقدم معلومـات عـن          . ال تنوي احلديث عن كوسوفو بوصفها غري مشمولة باالستعراض        

خذة ملساعدة البلدان اجملاورة يف التعرف إىل آالف األشخاص الذين اختفوا خالل الصراعات؛ وتعويض أفراد  التدابري املت 
 وضمان عدم تكرر مثل تلك األحداث       ٢٠٠٨األقليات واجلماعات اإلثنية ممن تعرضت ممتلكاهتم لدمار شامل يف عام           

ة لوضع حٍد للعنـف اللفظـي واجلـسدي الـذي     مستقبالً، كما طلبت احلصول على معلومات بشأن التدابري املتخذ  
  .يستهدف الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان وممثلي اجملتمع املدين ورجال السياسة

وأشارت صربيا، يف ردها على األسئلة، إىل أن املواقع الثقافية والدينية الصربية تتعرض للتدمري يف كـل مـن                    - ٥٥
 ديراً وكنيـسة    ٧٦ وحدها، تعرض    ١٩٩٩أكتوبر  /يونيه إىل تشرين األول   /نففي الفترة من حزيرا   . كوسوفو وميتوهيا 
مـارس  / آذار ١٨ و ١٧ موقعاً آخر من املواقع الثقافية والدينية يـومي          ٣٦وعالوة على ذلك، ُدمِّر     . للضرر أو التدمري  

ت قـد ُخصـصت     ورغم التقارير اليت وردت عن بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو واليت مفادها أن استثمارا             . ٢٠٠٤
ففي كثري  .  من الكنائس األرثوذكسية اليت تعرضت للتدمري، مل تسجل أية خطوات إجيابية يف هذا الصدد              ١٥٦لتجديد  

 ٢٥٠وقام السكان األلبان احملليون بتدمري      . من احلاالت، أصبحت مواقع الكنائس املدّمرة ُتستخدم كمصبات للنفايات        
ن مؤسسات تابعة لإلدارة املؤقتة قدمت مواقع ثقافية ودينية صربية ذات أمهية            مث إ .  مقربة ٢٥٤ من شواهد القبور يف      ٥

كربى، مثل دير فيسوكي ودير غراكانيكا وبطريركية بيك، املوضوعة حتت محاية اليونسكو، دون اإلشـارة إىل أهنـا                  
ربيا أنه ينبغي النظر إىل هذا  ورداً على السؤال املتعلق بقانون الكنائس والطوائف الدينية، أكدت ص         . مواقع صربية أصالً  

وخبصوص تنفيذه، ميكن للكنائس والطوائف الدينية أن ترفـع         . القانون بوصفه قانوناً انتقالياً ميكن أن خيضع لتغيريات       
وأضاف ممثل صربيا بالقول إن الالجئني يتمتعون بالرعاية الـصحية والتعلـيم والتـشغيل              . شكاوى إىل احملكمة العليا   

. ويتمتع املشردون داخلياً، بوصفهم مواطنني صربيني، باحلقوق اليت يكرسها الدستور والقـوانني           . اعيةوالرعاية االجتم 
واعتمدت صربيا أيضاً   . وقد اختذت صربيا جمموعة من التدابري لتعديل تشريعاهتا واعتماد قوانني جديدة يف ذلك اجملال             

 ٢٠٠ ٠٠٠ ومبوجب قانون املواطنة، متكّن ما يربو على         .استراتيجية وطنية حلل مشكالت الالجئني واملشردين داخلياً      
ووافقت الشرطة على فكرة إشراك .  أسرة على سكن الئق٨ ٠٠٠وحصلت . الجئ من احلصول على اجلنسية الصربية

ويف . أفراد اجملتمعات احمللية يف مهام حفظ األمن؛ وبذلك زادت نسبة مشاركة أفراد األقليات القومية يف قوات الشرطة                
ـ                ٢٠٠٣ام  ع ة ـ، اعتمدت الشرطة مدونة قواعد سلوك تتناول جمموعة مسائل منها التثقيف يف جمال املعـايري الدولي

  .حلقوق اإلنسان

ويف اخلتام، أعربت صربيا عن امتناهنا وشكرها جلميع الوفود اليت مكَّنت من إجراء مناقشة مثمـرة خـالل                    - ٥٦
ملعايري يف جمال حقوق اإلنسان ال تزال طويلة رغم ما حتقـق مـن              وأكدت أن الطريق حنو حتقيق أعلى ا      . االستعراض

  .وأشارت إىل أن صربيا ستنظر بعناية يف مجيع التوصيات املقدمة واألسئلة املوجهة أثناء االستعراض. إجنازات كربى

  أو التوصيات/ االستنتاجات و- ثانياً 
  :يف أثناء املناقشة، قُدمت إىل صربيا التوصيات التالية  - ٥٧

 من التقرير الـوطين،     ١٢٠ و ١١٩أن تتخذ التدابري املالئمة لتنفيذ التزاماهتا املشار إليها يف الفقرتني             - ١
؛ أن تنظر يف التصديق على اتفاقية حقـوق         )اجلزائر(وخباصة التصديق على خمتلف الصكوك الدولية       
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، )املكسيك(ختياري وبروتوكوهلا اال) شيلي(يف أقرب وقت ممكن ) الربازيل(األشخاص ذوي اإلعاقة 
؛ )املكـسيك واجلزائـر  (واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم    

  ؛ )الربازيل(واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

   حقـوق   حلمايـة جمموعـة   ) املكسيك وهنغاريـا  (أن تعتمد قوانني حمددة وشاملة ملكافحة التمييز          - ٢
منها حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك عن طريق حتسني ظروف العيش يف مراكز الرعاية                

  وتـشرع يف تنفيـذ تلـك       ) إيطاليـا (ومؤسسات الصحة العقلية، وتعزيز اندماجهم يف اجملتمـع         
  ؛ )سلوفاكيا(القوانني 

اململكـة  (فّذها يف أسرع وقت ممكن      أن تعتمد التشريعات املتعلقة بالتزام الدولة حبقوق اإلنسان وتن          - ٣
؛ وأن تثقّف اجلمهور عن طريق تنظيم محالت توعية مبا ميكِّن عامة الناس من اللجـوء إىل                 )املتحدة

  ؛ )سلوفاكيا(اآلليات التشريعية واملؤسسية حلماية حقوق اإلنسان 

املعلومات كيما يتسىن لـه     أن ُتيسِّر وصول املفوض املعين باملعلومات ذات األمهية العامة إىل مصادر              - ٤
؛ وتّتخذ مجيع   )اململكة املتحدة (حتديد ما إذا كان من املستصوب إخفاء تلك املعلومات عن اجلمهور            

وُتوّسع نطاق صـالحياته يف     ) اليونان ورومانيا (التدابري الضرورية لضمان فعالية مكتب أمني املظامل        
عام لضمان إمكانية رد احلق يف احلـاالت        جمال الرصد كي تشمل أنشطة احلكومة ومكتب املدعي ال        

؛ وأن حترص على ضمان الرصد الفعال إلعمال حقوق         )أذربيجان(اليت ُتنتهك فيها حقوق اإلنسان      
وحقوق األشخاص املنتمني إىل األقليات القوميـة       ) اليونان(الطفل، على وجه اخلصوص، وتعزيزها      

  ؛)رومانيا(

فيذ قرارات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهـضة التعـذيب           أن تعزز اآللية الوطنية املعنية بتن       - ٥
وجلنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عقب نظرهـا يف                

؛ وأن تعجِّل عملية تنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة           )سلوفاكيا(الشكاوى الفردية   
 آلية وطنية مستقلة ملنع التعذيب بالتشاور مع اجملتمع املدين وتتخذ مجيـع التـدابري               التعذيب وتعيِّن 

وأن تقدم تقريرها إىل جلنة القـضاء علـى التمييـز           ) الدامنرك(الالزمة ملنع التعذيب على حنو فعال       
  ؛ )اليابان(العنصري يف أسرع وقت ممكن 

  ؛ )غانا( عملية اختاذ القرار على املستويات الرفيعة أن تضاعف جهودها الرامية إىل تعزيز دور املرأة يف  - ٦

أن تتصدى، يف إطار قوانني البلد، جلماعات النازية اجلديدة وغريها من اجلماعـات الـيت تـشجع                   - ٧
؛ وتتخذ ما يلزم من إجراءات ملكافحة ظاهرة اإلفالت من العقاب )شيلي(الكراهية العنصرية والعنف 

رة منهجية يف االعتداءات اليت ُترتكب حبق األقليات بدافع عنصري          وتضمن التحقيق بصو  ) كرواتيا(
  ؛ )كندا وكرواتيا(وتقاضي املسؤولني عن هذه االعتداءات وتعاقبهم وفقاً للقانون 
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؛ )كوبا(أن تواصل جهودها اإلجيابية من أجل تعزيز ومحاية حقوق الطفل ومتكني املرأة بشكل كامل           - ٨
ة، على صعيد التشريعات والتنفيذ والتوعية، للتصدي للعنف املرتيل الذي          وتتخذ مجيع التدابري املالئم   
  ؛ )إيطاليا(يستهدف النساء واألطفال 

أن تضمن امتثال التشريعات واإلجراءات ذات الصلة السارية على الصعيد احمللـي ملعـايري قـضاء                  - ٩
  ؛ )بولندا(األحداث املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل 

 تدابري ملموسة للتصدي الرتفاع معدل البطالة يف صفوف األشخاص ذوي اإلعاقة ولتلبية             أن تتخذ   - ١٠
  ؛)فنلندا(االحتياجات اخلاصة لألطفال املعوقني يف املدارس 

أن حتظر العقوبة اجلسدية، مبا يف ذلك داخل األسرة، مبا يتمشى مع التوصية املقدمة يف الفترة األخرية                   - ١١
  ؛ )لنمساا(من جلنة حقوق الطفل 

  ؛ )بولنـدا (أن تنفذ استراتيجية وطنية شاملة ملكافحة االجتار باألطفـال واسـتغالهلم يف اجلـنس                 - ١٢
  وتتخذ تدابري فعالة ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال بالتعاون مـع البلـدان املـشمولة بـشبكة                

  ؛ )بنغالديش(االجتار 

  ؛)سويسرا(يري الدولية هبدف تعزيز سيادة القانون أن تستمر يف وضع نظام قانوين يتماشى مع املعا  - ١٣

أن تستمر يف بذل ما يف وسعها من جهد لضمان التعاون الكامل مع احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة                     - ١٤
؛ وأن تفي بالتزاماهتا جتاه احملكمة وغريها من اهليئات املعنيـة           )فرنسا وسويسرا (ليوغوسالفيا السابقة   

 اهلاربني الرئيسيني املتبقني املّتهمني بارتكاب جرائم حرب مـن احملكمـة       ؛ وتطارد )اململكة املتحدة (
وخباصة اجلنرال الصريب البوسين السابق راتكـو مالديـتش         ) كندا وسويسرا (الدولية بغية توقيفهم    

  ؛)كندا(والزعيم السياسي الصريب الكروايت السابق غوران هاجيتش 

التحقيق بشكل منهجي يف ادعاءات انتـهاكات حقـوق         أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان         - ١٥
؛ وأن  )فرنسا والنرويج (اإلنسان اليت ترد إىل السلطات ومعاقبة املسؤولني عنها على النحو الواجب            

ُتعزِّز التدابري الرامية إىل إنشاء آليات فعالة للمساعدة على مكافحة اإلفالت من العقاب، وخباصة عن         
  ؛)ملكسيكا(طريق تعزيز نظام القضاء 

أن ُتسنِد من جديد مهام اختاذ القرارات فيما يتعلق بالطلبات املقدمة من املستنِكفني ضـمريياً مـن                   - ١٦
اخلدمة العسكرية إىل هيئات مدنية، ومتدِّد املهلة الزمنية احملددة لتقدمي الطلبات، وُتلغي األحكـام الـيت     

 على ترخيص حلمل األسلحة من فئة املستنِكفني        تنص على استبعاد مجيع األفراد الذين مل حيصلوا إطالقاً        
  ؛)سلوفينيا(ضمريياً وحتدِّد نفس املدة لكل من اخلدمة العسكرية العادية واخلدمة املدنية البديلة 

؛ وُتكثِّف جهودها الرامية إىل مكافحة الفساد بغيـة  )بولندا(أن تعزِّز سياستها يف جمال مكافحة الفساد     -١٧
؛ وتعزِّز سيادة القانون وفقاً ملا يـنص عليـه          )السويد(القضاء وفعاليته وجودته    ضمان استقالل نظام    
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؛ وتعزِّز كفـاءة النظـام القـضائي        )آيرلندا واجلمهورية التشيكية  (الدستور، وتكفل استقالل القضاء     
ـ  ـوتضمن لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان إمكاني      ـ  ـوء إىل سـبل انتـص     ـة اللج ة ـاف عملي

  ؛)يةاجلمهورية التشيك(

أن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان محاية وتعزيز حرية الدين، بوسائل منها اعتماد تشريعات تعترف                 -١٨
؛ وأن تأخذ يف اعتبارها آراء وتوصيات املفوضية األوروبيـة          )إيطاليا(جبميع الكنائس والطوائف الدينية     

  ؛)رومانيا(نظمات الدينية لدميقراطية من خالل القانون عند تنفيذ القانون املتعلق باملل

وحريـة اإلعـالم    ) السويد وآيرلندا (أن تعتمد التدابري الضرورية لضمان االحترام الكامل حلرية التعبري            -١٩
؛ وهتيئ جّواً   )آيرلندا(؛ وتضمن التحقيق يف مجيع االعتداءات املزعومة اليت تستهدف الصحفيني           )كندا(

  ؛)كندا( حساسة دون اخلوف من التعرُّض للمضايقة واالنتقام مناسباً ميكن فيه للصحفيني تناول قضايا

وتتخذ مجيع التدابري الضرورية    ) السويد وكندا وسويسرا  (أن تعزِّز نشاط املدافعني عن حقوق اإلنسان          -٢٠
وتضمن هلم بيئة عمل مؤاتية     ) سويسرا(وحرية التعبري   ) فرنسا واجلمهورية التشيكية  (لضمان سالمتهم   

 تتابع تنفيذ التوصية املقدمة من املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املـدافعني عـن                ؛ وأن )فرنسا(
حقوق اإلنسان وتندِّد بلهجة أشد بالعنف اللفظي واجلسدي الذي يتعرض له املدافعون عـن حقـوق                

إلنـسان  ؛ وأن تعتمد خطة عمل وطنية لتعزيز محاية املدافعني عن حقـوق ا            )أملانيا والنرويج (اإلنسان  
وتضع وتنفِّذ استراتيجية شاملة حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان مبن          ) هولندا(والصحفيني املستقلني   

؛ وأن تنفِّـذ    )كندا(فيهم املدافعون عن حقوق املثليات واملثليني وثنائيي امليول اجلنسية واجلنس الثالث            
ق حبقوق املثليات واملثليني وثنـائيي  مبادئ يوغياكارتا كمرجع تسترشد به لوضع سياسات جديدة تتعل   

؛ وأن تضمن إجراء حتقيقات فعالة يف االعتداءات املزعومة اليت          )هولندا(امليول اجلنسية واجلنس الثالث     
  ؛)كندا وآيرلندا(يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان 

ني األقليات القومية املتواجـدة  أن تستمر يف اخلطوات اإلجيابية الراهنة اليت هتدف إىل تعزيز املساواة ب      - ٢١
؛ وأن تعتمد مجيع التدابري الضرورية اليت من شأهنا أن تكفل           )كوبا(يف البلد ومكافحة التمييز ضدها      

؛ وأن تكثِّف جهودها من أجل ضمان إدماج        )شيلي(لألقليات التمتع جبميع حقوقها على حنو فعال        
حقوق األقليات القومية اليت تكرِّسها القوانني      ؛ وأن تضمن محاية     )سويسرا(األقليات على حنو أفضل     

القائمة ومراعاهتا يف التشريعات اجلديدة دون املساس بـاحلقوق الراجعـة إىل األقليـات مبوجـب              
؛ وأالّ ُتجيز إلغاء التوقيعات اليت يتم مجعها فعالً من       )سلوفينيا(اإلجراءات احلالية املتعلقة باالنتخابات     

يل مجعية وأالّ ترفع احلد األدىن من التوقيعات املطلوبة على استمارة الطلـب             ِقَبل أقلية ما بغية تشك    
  ؛)الربازيل(؛ وأن تنظر يف وضع استراتيجيات للحد من الفقر لصاحل األقليات )سلوفينيا(

أن تعتمد قوانني حمددة وشاملة ملكافحة التمييز بغية محاية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات، مبن                 - ٢٢
؛ وأن حترص   )فنلندا وكندا (الروما، فيما يتعلق حتديداً باحلصول على الرعاية الصحية والتعليم          فيهم  

 - ؛ وأن تستمر يف النهوض باحلالـة االجتماعيـة     )فنلندا(على إدماج الروما يف اجملتمع بشكل فعال        
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تسجيل كافة أفـراد    ؛ وأن تعزِّز التدابري الرامية إىل ضمان        )مجهورية كوريا (االقتصادية ألقلية الروما    
  ؛)النمسا(مجاعة الروما املتواجدين يف صربيا 

 االقتـصادية لالجـئني     - أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان حتسني الظـروف االجتماعيـة              - ٢٣
؛ وأن تعزِّز دور آلياهتا الوطنية املعنية بتعزيز ومحاية حقـوق األقليـات             )اليونان(واملشردين داخلياً   

  ؛ )غانا(شردين داخلياً، وذلك باالعتماد على مساعدة مناسبة من اجملتمع الدويل والالجئني وامل

  ).الربازيل( يف جمال حقوق اإلنسان ٩/١٢أن حتقِّق األهداف اليت أعلنها اجمللس يف قراره   - ٢٤

تامية اليت وسُيدرج رد صربيا يف الوثيقة اخل. وستبحث صربيا هذه التوصيات وتقدِّم ردودها يف الوقت املناسب  - ٥٨
  .سيعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف دورته العاشرة

أو /املقدِّمة هلـا و   ) الدول(أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة          /ومجيع االستنتاجات و    - ٥٩
  .وال ينبغي تفسريها على أهنا حتظى مبوافقة الفريق العامل ككل. الدولة موضوع االستعراض بشأهنا
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