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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   عشرةامسةالدورة اخل
  ٢٠١٣ فرباير/شباط ١ - يناير/ كانون الثاين٢١جنيف، 

 من مرفق   ٥ املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة        موجز أعدته     
  ١٦/٢١قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *صربيا    

 جهة معنية إىل عملية االسـتعراض       ١٦ من   )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة       
 انوهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـس        . الدوري الشامل 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب              . ١٧/١١٩قرره  ميف  
يتصل بادعـاءات     فيما مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار          

 الواردة يف التقرير،    املعلوماتوقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع          . حمددة
 وعمالً بقرار جملس حقـوق      . اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري      ،قدر اإلمكان  ،كما مت 

، خيصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية          ١٦/٢١اإلنسان  
 مببـادئ   املعتمدة بناء على التقيد التـام     حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض و      

لشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة الـيت          وتتاح على املوقع ا    .باريس
وقد روعي يف إعداد هـذا التقريـر دوريـة االسـتعراض            . تتضمن مجيع املعلومات الواردة   

  .والتطورات اليت حدثت أثناء تلك الفترة

__________ 

 .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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املعلومات املقدمة من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة           -أوالً  
   مببادئ باريستامالتقيد البناء على ستعراض واملعتمدة موضوع اال

  .تقريراً) أمني املظامل( مل يقدم املدافع عن املواطنني يف مجهورية صربيا  -١

   جهات معنية أخرىة منقدماملعلومات امل  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
البغاء واملواد اإلباحية واالجتـار      األطفال يف    استغاللإلهناء  أوصت املؤسسة الدولية      -٢

 بالتـصديق علـى     )املؤسسة الدولية إلهناء استغالل األطفال يف البغاء      (هبم ألغراض جنسية    
، وأوصـت  )٢(الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغـات    

ذ التدابري الالزمة إلعداد مـشروع قـانون يتعلـق           حكومة صربيا باختا   ١الورقة املشتركة   
  .)٣(٢٠١٣بالتصديق على الربوتوكول االختياري ذاته حبلول هناية عام 

وأشار املركز املستقل للمرأة إىل أن صربيا وقّعت على اتفاقية جملس أوروبا بـشأن                -٣
 مل تصدق بعد    ، لكنها ٢٠١٢أبريل  /منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املرتيل يف نيسان        

  .)٤(على تلك االتفاقية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
ذكر املركز املستقل للمرأة أن صربيا وضعت إطاراً تشريعياً يتعلـق مبنـع التمييـز                 -٤

بيد أن تنفيذ هذا اإلطار القانوين      . وبتحقيق املساواة بني اجلنسني واحلماية من العنف اجلنساين       
ومل يكن لقانون املساواة بني اجلنسني أي تأثري        .  من الناحية العملية   ال حيظى باالهتمام الكايف   

وال توجـد   . على املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة على الرغم من مضي عامني على إنفاذه            
  .)٥(تقارير متاحة لعموم اجلمهور عن آثار إنفاذ ذلك القانون

اءمة التشريع يف صربيا بالكامل مع       إىل أنه مل يتم بعد مو      ١وأشارت الورقة املشتركة      -٥
 أيضاً أن فريـق اخلـرباء   ١والحظت الورقة املشتركة . املعايري الدولية التفاقية حقوق الطفل    

، ٢٠١١-٢٠١٠العامل قد أعد مسودة مشروع لقانون شامل يتعلق حبقوق الطفل للفتـرة             
  .)٦(وال يزال هذا املشروع قيد املناقشة

 أنه ال يوجد يف صـربيا      استغالل األطفال يف البغاء   إلهناء  والحظت املؤسسة الدولية      -٦
قانون حمدد حلماية الطفل وأن معظم األحكام اليت حتمي األطفال من االستغالل اجلنسي ترد              

وأشارت املؤسسة الدولية أيضاً إىل إدخال عدة تعديالت علـى تلـك            . يف القانون اجلنائي  
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  وبروتوكول األمم املتحدة لالجتار،ة حقوق الطفلاألحكام ملواءمتها مع مبادئ وأحكام اتفاقي
 واتفاقية جملس أوروبـا بـشأن       ، واتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم احلاسوبية      باألشخاص،

بيد أن املؤسسة الدولية أشارت إىل      . محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي      
وأشـارت  . دون محايـة   ب جزئياً متروكني   أن هناك ثغرات يف التشريع الوطين جتعل األطفال       

املؤسسة الدولية يف الوقت نفسه إىل أن التشريع الوطين الذي يعاجل استغالل األطفال يف املواد               
  .)٧(اإلباحية ال يتسق اتساقاً كامالً مع املعايري الدولية واإلقليمية ذات الصلة

طين الستغالل األطفال وأوصت املؤسسة الدولية بوضع تعريف واضح يف التشريع الو   -٧
 مبا يتمشى مع التعريف املنصوص عليه يف اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية             ،يف املواد اإلباحية  

األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي، وتضمني التشريع الوطين جرميـة إغـواء             
رفـة علـى    األطفال على اإلنترنت ألغراض جنسية واحلصول على إمكانية االطالع عن مع          

  . )٨(مواقع استغالل األطفال يف املواد اإلباحية عن طريق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن مكتب املفوض املعين حبماية املساواة املنـشأ يف                -٨
كما أشـارت إىل    .  مكلف بتلقي شكاوى التمييز واختاذ إجراءات بشأهنا       ٢٠١٠ مايو/أيار

 بوصفه آلية وقائية وطنية وفقاً      ٢٠١١يوليه  /يف متوز ) أمني املظامل (تعيني املدافع عن املواطنني     
وإضافة إىل ذلك، الحظت    .  من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب      ١٩للمادة  

 ٢٠١١ لية إلغاء منصب وزير حقوق اإلنسان وحقوق األقليات يف عـام          منظمة العفو الدو  
وتقليص مهام الوزارة اليت أصبحت إدارة تابعة لوزارة حقوق اإلنسان واألقليـات واإلدارة             

  . )٩(العامة واحلكم الذايت احمللي
 إىل أن منصب نائب أمني املظامل املعـين باألطفـال يف       ١وأشارت الورقة املشتركة      -٩

 املدافع عن حقوق اإلنسان يف صربيا هو اختياري مبوجب القانون املتعلق باملدافع عن              مكتب
، وهو هيئة استشارية     إىل أن جملس حقوق الطفل     ١شتركة  كما أشارت الورقة امل   . املواطنني

  .)١٠(٢٠١٠ ل، ال يعمل منذ عاملدى حكومة صربيا من أجل محاية حقوق الطف
ملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بوضع حالة املـدافعني      ا ٣وأوصت الورقة املشتركة      -١٠

عن حقوق اإلنسان ومحايتهم على رأس جدول أعماهلا كأحد أنشطتها الرئيـسية، وتعـيني              
  .)١١(منسق للمدافعني عن حقوق اإلنسان

، فإنه ال توجد خطة استراتيجية حلقوق الطفل يف         ١وحسبما ذكرته الورقة املشتركة       -١١
، وهي خطة كـان     ٢٠٠٤ من اعتماد خطة عمل وطنية لألطفال يف عام          صربيا، على الرغم  

 أن عـدم    ١وترى الورقة املشتركة    .  لكنها مل تنقح بعد    ٢٠١٠من املفترض تنقيحها يف عام      
 أيضاً إىل وجود بعـض      ١وأشارت الورقة املشتركة    . تنقيح اخلطة يشكل خطوة إىل الوراء     
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تيجية احلد من الفقر واالستراتيجية الوطنية ملنـع        االستراتيجيات القطاعية، مبا يف ذلك استرا     
اإليـدز  /العنف ومحاية األطفال من العنف واالستراتيجية املعنية بفريوس نقص املناعة البشري          

واستراتيجية تطـوير الرياضـة     ) ٢٠١٣-٢٠٠٩(واالستراتيجية املتعلقة مبكافحة املخدرات     
)١٢()٢٠١٣-٢٠٠٩(.  

ماد استراتيجية عامـة    ربيا باختاذ التدابري الالزمة العت     ص ١وأوصت الورقة املشتركة      -١٢
 وإنشاء مؤسسة معنية حبقوق الطفل تكون مستقلة وقائمة على أسس قانونية            حلقوق الطفل؛ 

 وختصيص ميزانية لألطفـال      للجنة حقوق الطفل؛   ٢يق العام رقم    وحمددة بوضوح وفقاً للتعل   
  .)١٣(قابلة للقياس وتتسم بالشفافية

  اون مع آليات حقوق اإلنسانالتع  -باء  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
 إىل عدم وجود هيئة حكومية تتوىل رصد وتقييم متابعة          ١أشارت الورقة املشتركة      -١٣

  .)١٤(املالحظات اخلتامية احلالية للجنة حقوق الطفل

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
عوة إىل املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني      صربيا بتوجيه د   ٧أوصت الورقة املشتركة      -١٤

عن حقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري واملقرر اخلاص املعـين      
  .)١٥(باحلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات

ـ            -جيم   ساين تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القانون اإلن
  الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
نوهت منظمة العفو الدولية باختاذ عدد من التدابري اإلجيابية للتصدي للتمييز، مبا يف               -١٥

ملفـوض املعـين    ا، وإنشاء مكتب    ٢٠٠٩مارس  /ذلك اعتماد قانون مكافحة التمييز يف آذار      
نفسه إىل أنـه     منظمة العفو الدولية يف الوقت       وأشارت. ٢٠١٠مايو  /حبماية املساواة يف أيار   

 ال تزال هناك فئات ضعيفة تعاين من التمييز وتواجه صعوبات يف ممارسـة              من الناحية العملية  
  .)١٦(حقوقها، مبا يف ذلك مجاعات األقليات

 إىل حمدودية تنفيذ توصية االستعراض الدوري الـشامل    ١وأشارت الورقة املشتركة      -١٦
    جلولة السابقة اليت تقضي بتعزيز التدابري الرامية إىل ضمان تسجيل الغجر الرومـا            املقدمة يف ا  

صربيا حيث مل تتخذ أية تدابري للتصدي للتمييز ضد أطفال الغجر الروما باستثناء إلغـاء                يف
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 صربيا باختاذ تدابري لتعـديل  ١ويف هذا اخلصوص، أوصت الورقة املشتركة      . الرسوم اإلدارية 
هم القـانوين،   والـدي تسجيل الوالدات بصرف النظر عن وضـع        لسماح ب قائمة ل األنظمة ال 

. )١٧(وضمان التسجيل املتأخر للوالدات وإتاحة إمكانية التسجيل جلميع األطفال بدون متييز          
 أيضاً عن شواغل مماثلة تتعلق بعدم إحراز تقدم يف جمال محايـة             ٢وأعربت الورقة املشتركة    

  .)١٨(األقليات الوطنية

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
ذكرت جلنة مكافحة التعذيب التابعة جمللس أوروبا أهنا تلقت أثناء زيارهتا إىل صربيا               -١٧

 عدة ادعاءات تتعلق بإساءة املعاملة على أيدي املـوظفني املكلفـني            ٢٠١٢فرباير  /يف شباط 
وتشمل أشكال إساءة املعاملـة     . األحداثبإنفاذ القانون، مبا يف ذلك االدعاءات اليت تتعلق ب        

املزعومة الصفع واللكم والركل والضرب باهلراوات، وهي ختص احلاالت اليت حتدث لـدى             
  .)١٩(القبض على املشتبه فيهم أو استجواهبم يف مراكز الشرطة

وأشار املركز املستقل للمرأة إىل أن صربيا اعتمدت جمموعة من السياسات يف جمال               -١٨
 اخلاصة مبنع العنف ضد املرأة      ٢٠١١د املرأة، مبا يف ذلك االستراتيجية الوطنية لعام         العنف ض 

العشري، وهي سياسات ال تزال تفتقر إىل خطة عمل         ة مع   عالقالوالقضاء عليه يف األسرة ويف      
 املتعلق باإلجراءات والتعاون مع املؤسسات ٢٠١١للتنفيذ، والربوتوكول العام الصادر يف عام 

وأوصت جلنة هلـسنكي  . )٢٠(ت واملنظمات يف حاالت العنف املرتيل وعنف العشري       والوكاال
مبواءمة احللول القانونية لضمان متتع ضحايا العنف       ) جلنة هلسنكي ( حلقوق اإلنسان يف صربيا   

وأوصت جلنة هلسنكي كذلك بتعـديل قـانون        . )٢١(املرتيل باحلقوق وفقاً للمعايري الدولية    
يف اجلرمية اجلنائية املتعلقة بـالعنف      " أفراد األسرة "توسيع نطاق مصطلح    اإلجراءات اجلنائية ل  

ابق، واألشخاص الذين كـانوا أو   حبيث يشمل الزوج السابق، والعشري أو العشري الس  ،املرتيل
  .)٢٢( عاطفية أو جنسية مع الضحية ولديهم طفل منها أو يف رمحهايزالون على عالقة ال

ون التهم املوجهـة يف ثلـث       سقطمرأة أن املدعني العامني يُ    وذكر املركز املستقل لل     -١٩
ووفقاً للمركز املستقل للمرأة، فإن املدة الزمنية الـيت تـستغرقها          . قضايا جرمية العنف املرتيل   

. ُيحتمل العملية منذ توجيه التهم اجلنائية وحىت صدور قرار احملكمة االبتدائية طويلة بشكل ال            
. ٢٠٠٨  اخنفاضاً كبرياً مقارنة بعـام ٢٠١٠كوم عليهم يف عام   وقد اخنفض عدد البالغني احمل    

حيصل ضحايا جرمية العنف املرتيل على الدعم النفسي االجتماعي املنهجي أثناء العملية،             وال
وال تعترف صربيا باحلق يف تعويض الضحايا يف احلاالت اليت ال خيـضعون فيهـا حلمايـة                 

  .)٢٣(السلطات احلكومية
كز املستقل للمرأة إىل الفترة الطويلة اليت يستغرقها إصدار األوامر باحلماية           وأشار املر   -٢٠

  .)٢٤(من العنف املرتيل، وإىل عدم فعالية العقوبات اجلنائية يف حالة انتهاك أوامر احلماية
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وأشار املركز املستقل للمرأة أيضاً إىل أن األموال اليت ترصدها الدولة ملسائل العنف               -٢١
والتمويل الذي تقدمه احلكومة إىل بـرامج       . أموال خمصصة ملشاريع حمددة وقليلة    املرتيل هي   

واألموال املخصصة إلنشاء برامج مـن أجـل        . مكافحة العنف املرتيل يأيت من مصادر ماحنة      
  .)٢٥(ةة ليست كافيتوفري الدعم للضحايا عن طريق خدمات متخصصلاجلُناة و

إىل أن  استغالل األطفال يف البغاء     لية إلهناء   وإضافة إىل ذلك، أشارت املؤسسة الدو       -٢٢
ال تـشمل مجيـع     ) ٢٠١٥-٢٠١٠(خطة العمل الوطنية لوقاية ومحاية األطفال من العنف         

أشكال استغالل األطفال جنسياً ألغراض جتارية، وحثت حكومة صربيا على إعداد خطـة             
  .)٢٦(عمل وطنية تعاجل حتديداً استغالل األطفال ألغراض جنسية

 ملكافحة االجتار باألشخاص إىل أنه ميكن تقدمي املساعدة إىل "أسترا"أشارت منظمة و  -٢٣
بيد أن هذه املساعدة غري     . الضحايا يف إطار أنظمة الرعاية االجتماعية والصحة العامة القائمة        

فالـضحايا الـذين    . كافية يف حاالت كثرية وغري مالئمة وغري متاحة دوماً جلميع الضحايا          
وال توجـد حـىت اآلن يف صـربيا         . ثائق هوية مناسبة يواجهون عوائق شديدة     حيملون و  ال

ـ    احلكومات   املركزية و  ةمساعدة قانونية جمانية ممولة من احلكوم      جر ااحمللية لألشـخاص املُت
 أيضاً إىل عـدم وجـود   املؤسسة الدولية إلهناء استغالل األطفال يف البغاء    وأشارت  . )٢٧(هبم

ادة التأهيل وخدمات دعم معدة خصيـصاً لألطفـال ضـحايا           برامج إلعادة اإلدماج وإع   
وأوصـت  . )٢٩( أيضاً إىل شواغل مماثلة    ١وأشارت الورقة املشتركة    . )٢٨(االستغالل اجلنسي 
 صربيا باختاذ تدابري إلجياد حل بصورة منهجية لتوفري أماكن سكن علـى             ١الورقة املشتركة   

شر واستحداث برامج جديدة إلعادة إدمـاج      الفور لألطفال الذين يقعون ضحايا لالجتار بالب      
  .)٣٠(األطفال اجتماعياً

 أن التشريع الوطين    املؤسسة الدولية إلهناء استغالل األطفال يف البغاء      وبينما تالحظ     -٢٤
الصريب ال يتضمن تعريفاً لبغاء األطفال وال حيظر بغاء األطفال، فإهنا أوصت صربيا بـإدراج               

 تشريعها الوطين مبا يتمشى مع التزاماهتا الدوليـة مبوجـب           تعريف واضح لبغاء األطفال يف    
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل          

  .)٣١(األطفال يف املواد اإلباحية، وحظر أوجه السلوك املتعلقة ببغاء األطفال وجترميها صراحة
 أيضاً إىل احلكم الـوارد      هناء استغالل األطفال يف البغاء    املؤسسة الدولية إل  وأشارت    -٢٥

يف القانون اجلنائي الصريب الذي ينص على عدم إمكانية مقاضاة املـواطنني الـصرب إال يف                
شـرط  (احلالة اليت يعترب فيها الفعل اإلجرامي جرمية يف البلد الذي حدث فيه هـذا الفعـل                 

قاضاة التلقائية يف صربيا جلرائم االستغالل اجلنسي       وهو ما يؤدي إىل عدم امل     ) التجرمي املزدوج 
ويف هذا اخلصوص، أوصت املؤسـسة الدوليـة        . اليت يرتكبها املواطنون الصرب يف اخلارج     

صربيا بأن تلغي من التشريع الوطين شرط التجرمي املزدوج يف ظل الوالية القضائية خـارج               
  .)٣٢(اإلقليم
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مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال إىل أن صـربيا         وأشارت املبادرة العاملية إلهناء       -٢٦
قبلت أثناء االستعراض الدوري الشامل السابق التوصية اليت تقضي حبظر العقوبـة البدنيـة،              

والحظت املبادرة أيضاً اعتماد عدة سياسات وطنية تتنـاول هـذه           . يف ذلك يف األسرة    مبا
قاية ومحاية األطفال من العنف وخطة العمل  لو٢٠٠٨املسألة، منها االستراتيجية الوطنية لعام 

وأشارت املبادرة العاملية كـذلك إىل أن مـشروع   . ٢٠١٠املتعلقة بتنفيذها املعتمدة يف عام      
القانون املتعلق حبقوق الطفل الذي يتضمن أحكاماً حلظر مجيع أشكال العقوبة البدنية ال يزال              

 نفسه أنه ال يوجد أي تغيري يف شرعية العقوبة          وذكرت املبادرة العاملية يف الوقت    . قيد املناقشة 
البدنية على األطفال منذ االستعراض األخري حلالة صربيا يف إطـار االسـتعراض الـدوري               

، ميكن معاقبة األطفال بدنياً بصورة شرعية يف املرتل ويف أشـكال الرعايـة         التايلوب. الشامل
  .)٣٣(البديلة
بة البدنية هي العقوبة الشائعة يف تنشئة األطفال         أن العقو  ١وذكرت الورقة املشتركة      -٢٧

 إىل أن عنف األقران يـزداد       ١وأشارت الورقة املشتركة    . وهي غري حمظورة مبوجب القانون    
 صربيا باختاذ تدابري العتماد أنظمة متنع       ١ويف هذا اخلصوص، أوصت الورقة املشتركة       . حدة

  .)٣٤(ألسريةصراحة العقوبة البدنية كأسلوب تأديب يف البيئة ا
 ملكافحة االجتار باألشخاص إىل انتشار ظـاهرة االجتـار          "أسترا"وأشارت منظمة     -٢٨

 بشدة سنة بعد سنة نـسبة       ترتفعقد ا و. ٢٠١١باألشخاص داخلياً، مبا يف ذلك أثناء عام        
. )٣٥( بني ضحايا االجتار باألشخاص الـذين مت حتديـدهم         ، ومعظمهم من الفتيات   ،األطفال

 أيضاً إىل أن إحدى املشاكل الرئيسية الظاهرة يف اجلهود اليت تبذهلا            "أسترا"وأشارت منظمة   
. صربيا ملكافحة االجتار بالبشر هي عدم وجود متويل مستدام وميكن التنبؤ بـه يف امليزانيـة               

ذلك، فإن مساعدة الضحايا ال تزال تعتمد بصورة أساسية على دعـم اجلهـات املاحنـة                لو
ويف هذا اخلـصوص، أشـارت      . الدعم احلكومي متقطع وغري منتظم    األجنبية بالنظر إىل أن     

 إىل أنه جيري وضع االستراتيجية اجلديدة ملكافحة االجتار بالبشر وخطة العمل            "أسترا"منظمة  
وباملثل، أشـارت   . )٣٦(الوطنية بدون ضمان ختصيص اعتمادات موثوقة يف امليزانية لتنفيذها        

 إىل اعتماد وزارة العدل لربوتوكول يتعلـق      البغاءطفال يف    األ استغاللاملؤسسة الدولية إلهناء    
مبعاملة ضحايا االجتار بالبشر، وهو بروتوكول يرمي إىل حتسني املعاملة اليت تعامل هبا احلكومة 

 وإضفاء الصبغة املؤسسية على هذه املعاملة، مبـا يف ذلـك اإلجـراءات     ،الضحايا والشهود 
ربيا بتنفيذ هذا الربوتوكول إضافة إىل رصد وتقيـيم         وأوصت املؤسسة الدولية ص   . القضائية
  .)٣٧(تأثريه
 ملكافحة االجتار باألشخاص كذلك إىل أنه على الرغم من          "أسترا"وأشارت منظمة     -٢٩

أن األطفال يشكلون نسبة كبرية من الضحايا الذين مت حتديدهم يف صربيا، فإنه ال يزال هناك                
وال تتوافر بعـد دور إيـواء       . إعادة إدماج األطفال  نقص يف املساعدة املتخصصة ويف برامج       

متخصصة لألطفال ضحايا االجتار بالبشر، وعندما ال تتاح اإلمكانية للطفل الضحية لكـي             
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يعود إىل أسرته فإنه يودع يف مأوى للبالغني أو يف إحدى مؤسسات األطفال احملرومني مـن                
  .)٣٨(وإعادة اإلدماج وهي مؤسسات تفتقر إىل برامج متخصصة للتعايف ،آبائهم
 من   فقط  عن قلقها إلصدار أحكام بالسجن على عدد قليل        "أسترا"وأعربت منظمة     -٣٠

 فيما أدين الضحايا يف جمموعة من القضايا على أفعال قاموا هبا بوصفهم ،املتجرين باألشخاص
ري دورات  أيضاً إىل أنه على الرغم من توف"أسترا"وأشارت منظمة . )٣٩(ضحايا لالجتار بالبشر

ويف . الجتـار بالبـشر  زالوا جيهلون ماهية اما تدريبية عديدة، فإن العاملني يف املهن القضائية      
حاالت كثرية ال يراعي القضاة واملدعون العامون على السواء اعتبارات ضـعف الـضحايا              

هنـاء  املؤسسة الدولية إل   أشارت   ،وباملثل. )٤٠(يولون أمهية لتعرض الضحايا لإليذاء ثانية      وال
 إىل أن تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون يف جمـال قـضايا           استغالل األطفال يف البغاء   

استغالل األطفال جنسياً ألغراض جتارية حمدود، وأوصت صربيا بإيالء أولوية للتدريب وبناء            
ـ              ال قدرات املوظفني وغريهم من املهنيني العاملني مع األطفال يف جمال قضايا استغالل األطف

  .)٤١(جنسياً ألغراض جتارية
 إىل حتسني آليات محاية املدافعني عن حقوق اإلنـسان،    ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٣١

 أعربت عـن    ٣بيد أن الورقة املشتركة     . ٢٠٠٩مبا يف ذلك القانون اجلنائي الصادر يف عام         
ولـو يف قـضية      ، مبوجب هذا القانون   يباشر أية إجراءات  قلقها ألن مكتب املدعي العام مل       

  .)٤٢(أمن املدافعني عن حقوق اإلنسان للخطرفيها شأن حاالت تعرض واحدة، ب
 إىل أن املدافعات عن حقوق اإلنسان ٣وعلى وجه التحديد أشارت الورقة املشتركة    -٣٢
ويتعرض املدافعون عن حقوق املثليات واملثلـيني       . عتربن األشد ضعفاً وخيضعن لالعتداءات    ُي

 اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية أيضاً لتهديدات يومية، ويتعرض أمنهم يف           ومزدوجي امليول 
وإضافة إىل ذلك أصبح الصحفيون املستقلون هدفاً متكرراً للمضايقة  . احلياة العامة خلطر كبري   

 بتوفري التدريب للـشرطة واملـدعني العـامني         ٧وأوصت الورقة املشتركة    . )٤٣(والتخريب
ية حلاالت العنف ضد الناشطني من املثليات واملثليني ومزدوجي امليول          والقضاة للتصدي بفعال  

اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية ومقاضاة جرائم الكراهية بصرامة لضمان محاية الناشـطني            
  . )٤٤(من املثليات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية

 اعتماد خطة أو استراتيجية     ، صربيا، ضمن مجلة أمور     إىل ٣وطلبت الورقة املشتركة      -٣٣
وطنية تتضمن تدابري حمددة حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان وأنشطتهم، وإنشاء شبكة من        
احملامني املستقلني واملتخصصني القادرين على تقدمي املساعدة القانونية إىل املدافعني عن حقوق         

فعال وشفاف يف الشكاوى واالدعاءات اليت تتعلق اإلنسان، والتحقيق بشكل فوري وشامل و
. بالتهديدات وانتهاكات حقوق اإلنسان األخرى املرتكبة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان          

 أيضاً بأن ميتنع ممثلو املؤسسات احلكومية ووسائط اإلعالم عـن           ٣وأوصت الورقة املشتركة    
  .)٤٥(وصم املدافعني عن حقوق اإلنسان
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أن الغجر الروما هـم عرضـة       ب إىل التقارير اليت تفيد      ٥قة املشتركة   وأشارت الور   -٣٤
العتداءات ترتكب بدوافع عنصرية وأنه مل جتر أية حتقيقات مناسبة يف هـذه االعتـداءات               

 صربيا بأن تقوم بشكل منتظم جبمـع   ٥تفرض عقوبات عليها، وتوصي الورقة املشتركة        ومل
وحتليلها فيما يتعلق بالعنف ضد الغجر الرومـا،      اإلثين ونشرها    األصلبيانات مصنفة حسب    

 ٥وأوصت الورقة املشتركة    . ويشمل ذلك جرائم الكراهية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها       
  . )٤٦(صربيا بضمان تقدمي املساعدة الكاملة واحلماية والتعويض إىل ضحايا العنف

لعديـدة علـى املثلـيني      وأشارت مجعية الشعوب املهددة إىل أن اهلجمات العنيفة ا          -٣٥
  .)٤٧(بوصفها حتامالً ضدهم تنتشر يف صفوف عامة السكان يف صربيا

والحظت جلنة مكافحة التعذيب التابعة جمللس أوروبا االكتظاظ يف مجيع الـسجون              -٣٦
اليت زارهتا، وال سيما يف سجن منطقة بلغراد، وحثت السلطات على مـضاعفة جهودهـا               

  .)٤٨(للتصدي هلذه املشكلة

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
صربيا تقدماً يف تعاوهنا مع احملكمـة اجلنائيـة         أحرزت  وفقاً ملنظمة العفو الدولية،       -٣٧

، وال سيما بإلقاء القبض على راتكو مالديتش وغوران         )احملكمة(الدولية ليوغوسالفيا السابقة    
املشتبه فيهما املتبقيان اللذان وجهت إليهما احملكمـة هتمـاً يف           هادجيتش، ومها الشخصان    

  .)٤٩(على التوايل ٢٠١١يوليه /مايو ومتوز/أيار
وال تزال منظمة العفو الدولية تعرب عن قلقها إزاء استمرار ظاهرة اإلفـالت مـن                 -٣٨

إزاء نات، و العقاب على أفعال جيرمها القانون الدويل وقعت يف مجيع أحناء املنطقة يف التـسعي             
وذكرت منظمـة العفـو     . )٥٠(بطء تقدم صربيا يف تقدمي اجلناة إىل العدالة يف احملاكم احمللية          

الدولية أن اإلفالت من العقاب على اجلرائم احملددة مبوجب القانون الدويل مستمر وأن عدد              
غراد ال يزال   املالحقات القضائية اليت متت يف الدائرة اخلاصة جلرائم احلرب يف حمكمة منطقة بل            

يف إضـافيني  لنيابة العامة وموظفي الـدعم     يف ا متدنياً على الرغم من تعيني موظفني إضافيني        
لى ذلك، أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن مكتب املدعي العام           عالوة ع و. )٥١(٢٠١٠ عام

ـ                يما املعين جبرائم احلرب ال يزال يواجه حتديات كبرية يف التحقيقات الـيت جيريهـا، وال س
وهو يتلقى أيضاً هتديدات وال حيـصل  . التحقيق يف االدعاءات ضد موظفي الشرطة السابقني  

وأشارت منظمة العفو الدولية أيضاً إىل الشواغل املثـارة إزاء          . إال على دعم حكومي ضئيل    
  . )٥٢(قدرات وحدة محاية الشهود على توفري احلماية املناسبة

 أوروبا اخلطوات اهلامة اليت اختـذهتا صـربيا         والحظ مفوض حقوق اإلنسان جمللس      -٣٩
بذل جهود دؤوبـة    األمر حيتاج إىل    زال  ما  ومع ذلك،   . للتغلب على خملفات املاضي العنيف    

لتحقيق العدالة واملصاحلة يف فترة ما بعد احلرب والقضاء علـى التمييـز وتعزيـز حريـة                 
  .)٥٣(اإلعالم



A/HRC/WG.6/15/SRB/3 

GE.12-17873 10 

خذة يف جمال قضاء األحداث، فـإن        املت وعلى الرغم من جمموعة التدابري اإلصالحية       -٤٠
 أشارت إىل مشكلة عدم تنفيذ أوامر تغيري سلوك األحـداث احملتجـزين             ١الورقة املشتركة   

وعدم توافر الظروف املالئمة هلم ومعايري حمددة بدقة من أجلهم وعدم هتيئة الظروف لتنفيـذ              
بات اجلنائية، وال سـيما     التدابري البديلة لالحتجاز ونقص املؤسسات اليت ميكنها تنفيذ العقو        

  . )٥٤(تلك اخلاصة بتنفيذ تدابري السالمة للعالج يف مؤسسات الطب النفسي

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
 إىل أن صربيا اختذت تدابري هامة يف جمال إخراج األطفال          ١أشارت الورقة املشتركة      -٤١

بيـد أن   . رعاية أبوية فرصة الرعاية األسـرية     من املؤسسات ومنح األطفال الذين هم بدون        
 الحظت أنه ال توجد خدمات دعم كافية لألطفال واألسر وأن األحداث            ١الورقة املشتركة   

وأوصت . الذين ال حيظون بالرعاية األبوية يفتقرون إىل الدعم يف مرحلة متتعهم باستقالليتهم           
وفري تراخيص ملوردي اخلدمات وإدمـاج       صربيا باختاذ التدابري الالزمة لت     ١الورقة املشتركة   

موردي اخلدمات الفعالني القائمني الذين هم خارج القطاع احلكـومي يف نظـام توريـد               
  .)٥٥(اخلدمات

تغيري جنسهم يف   ل إىل أن األفراد الذين خيضعون جلراحة        ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٤٢
ويف تلك  . يري وثائقهم الشخصية  جنوب صربيا كثرياً ما يضطرون إىل الذهاب إىل احملكمة لتغ         

احلاالت، جيرب بعض األفراد على اخلضوع لفحص طيب من أجل إثبات اجلراحة وهـو مـا                
 إىل أن احملكمـة     ٤وأشـارت الورقـة املـشتركة       . يشكل انتهاكاً حلقوقهم يف اخلصوصية    

ى الدستورية لصربيا أصدرت قراراً لصاحل شخص من مغايري اهلوية اجلنسية الذين رفع دعو            
ضد البلدية ألهنا رفضت تغيري التاريخ الذي يظهر على شهادة ميالده بعد إجراء عملية لتغيري               

  .)٥٦(جنسه
، فإن الزوجني املثليني حيرمان من أي شكل من         ٤وحسبما جاء يف الورقة املشتركة        -٤٣

ن أشكال االعتراف القانوين، وبالتايل فإهنما ال يتمتعان بأي حق من حقوق األسرة حـىت وإ              
 إىل أنه ال جيـوز  ٤وأشارت الورقة املشتركة . كانا يعيشان معاً ويشكالن أسرة حبكم الواقع 

 يعترف للزوجني املثليني تبين أطفال بصورة مشتركة مبوجب القانون الصريب ألن هذا القانون ال           
  يتعلق بأي حقوق والتزامات أبوية أو على صعيد احلضانة لشريك يف عالقة زوجني مثليني فيما             

  .)٥٧(بالطفل من الشريك اآلخر ومينع الطرف الثاين من تبين الطفل

  حرية التنقل  -٥  
 صربيا بأن حتقق يف أية تدابري رمسية أو غري رمسيـة مـن              ٥أوصت الورقة املشتركة      -٤٤

شأهنا أن متيز بصورة مباشرة أو غري مباشرة ضد الغجر الروما الذين يعربون احلدود للـسفر                
ذه التدابري، وإلغاء أية قوانني أو سياسات أو ممارسات عقابية من شأهنا            خارج البلد ووقف ه   
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 أيضاً صربيا بأن تقدم وثـائق       ٥وأوصت الورقة املشتركة    . أن حتد من احلق يف حرية التنقل      
  .)٥٨(ملراقبة احلدوديةاملتضررين من اإىل األفراد  مميزة جديدة وال حتمل أية عالماتسفر 

تقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف         حرية الدين أو املع     -٦  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

أشارت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة جمللس أوروبـا إىل أن              -٤٥
ية وغري التقليديـة  ز بني الكنائس التقليدّيميالقانون املتعلق بالكنائس والطوائف الدينية ال يزال       

وإضافة إىل ذلك، يتعني على أقليات الطوائف الدينية املعترف هبا سابقاً أن            . والطوائف الدينية 
  .)٥٩( ومرهققّحميتعيد تسجيلها يف إجراء ُوصف بأنه إجراء ت

 املسيحيني أنه بعد مرور أربع سنوات مـن         ،كرت الرابطة األوروبية لشهود يهوه    وذ  -٤٦
، مبوجب  ٢٠١٠فرباير  / شباط ٨جهتها يف التسجيل، ُسّجل شهود يهوه يف        الصعوبات اليت وا  

وأشارت الرابطـة األوروبيـة لـشهود يهـوه         . القانون املتعلق بالكنائس والطوائف الدينية    
املسيحيني أيضاً إىل أن وزارة الدين والشتات أرسلت إىل الربملان الصريب اقتراحـاً يقـضي               

إليه أعاله حلل مسألة االعتراف باستمرار الطوائف الدينية        بوضع تفسري رمسي للقانون املشار      
وذكرت الرابطة األوروبية لشهود يهوه املسيحيني أيضاً أن هناك بـضع حـوادث             . الصغرية

  .)٦٠(تتعلق بالتعصب الديين
 صربيا بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لـضمان محايـة        ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٤٧

ة وتعزيزها واعتماد قوانني تتعلق باالعتراف جبميع الكنائس والطوائـف          مجيع احلريات الديني  
  .)٦١(الدينية
العام الـيت   اإلعالم   إىل التعديالت املدخلة على قانون       ٧وأشارت الورقة املشتركة      -٤٨

على أفعال التشهري، وهو    عقوبات زجرية صارمة     على أنشطة اإلعالم املستقلة و     اًتفرض قيود 
 عن عدم دستورية معظم     ٢٠١٠يوليه  /متوزلدستورية لصربيا إىل أن تعلن يف       ما دفع احملكمة ا   
 أيضاً إىل اعتماد قانون االتصاالت اإللكترونيـة    ٧وأشارت الورقة املشتركة    . أحكام القانون 

. استقالل وسائط اإلعالم وحتد من احلرية الشخصية      ببشدة  خل  وهو قانون يتضمن أحكاماً تُ    
 صربيا بإدخال املزيد من التعـديالت علـى القـانون املتعلـق           ٧وأوصت الورقة املشتركة    

باملعلومات العامة لضمان إلغاء الغرامات الباهظة يف حاالت التشهري وإلغاء قانون االتصاالت            
  .)٦٢(اإللكترونية حلماية اخلصوصية فضالً عن مصادر املعلومات اخلاصة بالصحفيني

لني عن االعتداءات على الصحفيني ميثلـون       وتالحظ منظمة العفو الدولية أن املسؤو       -٤٩
باستمرار أمام العدالة، لكنها أعربت عن قلقها إزاء فرض رقابة سياسية على وسائط اإلعالم،          
مبا يف ذلك استحداث تشريع تقييدي والتدخل املزعوم يف وسائط اإلعالم وامتالك أفراد هلم              

وبعـض وسـائط اإلعـالم      عالقة وثيقة بأحزاب سياسية لوسـائط اإلعـالم املطبوعـة           
  .)٦٤( عن شواغل مماثلة٧وأعربت الورقة املشتركة . )٦٣(اإللكترونية
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وأكد مفوض جملس أوروبا أنه ينبغي عدم جترمي التشهري وتفادي فـرض غرامـات                -٥٠
  .)٦٥( غري معقول يف القضايا املدنية اخلاصة بوسائط اإلعالمبشكلمرتفعة 

املثليات واملثليني قد قّصرت يف ضمان حق حلكومة وذكرت منظمة العفو الدولية أن ا  -٥١
 على  ،لغتإذ أ ومزدوجي امليول اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسانية يف حرية التعبري والتجمع،           

، يف آخـر حلظـة    ار  شع بإ ٢٠١١ االستعراضية يف بلغراد يف عام       مسرية املثليني  ،سبيل املثال 
ا منظمو هذه التظاهرة االستعراضية واملشاركون      حتقق بفعالية يف التهديدات اليت تعرض هل       ومل
 ومجعية  ٧ والورقة املشتركة    ٤وأعربت الورقة املشتركة    . )٦٦( ومل تقدم اجلناة إىل العدالة     ،فيها

 صربيا بأن تضمن متتـع      ٣وأوصت الورقة املشتركة    . )٦٧(الشعوب املهددة عن شواغل مماثلة    
  .)٦٨( مظاهرات عامة سلميةتنظيم مجيع األفراد بدون قيود ال مربر هلا باحلق يف

 بتمثيل األقليات الوطنية يف اجلمعية الوطنيـة لـصربيا          ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٥٢
  .)٦٩(ألقلية قوميةممثل كحزب سياسي نفسها ومتكني األقليات الوطنية من أن تسجل 

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادية ومؤاتية   -٧  
شعوب املهددة أن معدل البطالة بني سكان الغجر الرومـا مرتفـع            ذكرت مجعية ال    -٥٣

.  االجتماعية وتدين مستوى التعلـيم     أوجه اإلجحاف للغاية، ويعزى ذلك أساساً إىل انتشار       
 ،ويقوم معظم أفراد سكان الغجر الروما بأعمال يف املصانع ال حتتـاج إىل أيـة مهـارات                

  . )٧٠(بأعمال مشاهبة باملستوى نفسه وأجبمع النفايات وتنظيف الشوارع يقومون و
  . )٧١(وأوصت جلنة هلسنكي صربيا بتعزيز مشاركة املسنني يف سوق العمل  -٥٤
 أن الشكل األكثر شيوعاً النتهاك احلـق يف املـساواة           ٤وذكرت الورقة املشتركة      -٥٥

ية اجلنسانية  واحلماية من التمييز ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية ومغايري اهلو          
 سـواء  ، أو رفض توظيفهم بسبب ميوهلم اجلنسية أو هويتهم اجلنسانيةهمد عملوهو إهناء عق  

  .)٧٢(أكانت فعلية أو متصورة

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٨  
 شخص  ٢ ٥٠٠ لى حالة إجالء قسري ملا يزيد ع      ١٧رصدت منظمة العفو الدولية       -٥٦
وأكدت منظمـة   . هم من الغجر الذين يعيشون يف مستوطنات غري رمسية مبدينة بلغراد          أغلبيت

 إطار قانوين حلظر عمليات اإلجالء القـسري وحتديـد          وضعالعفو الدولية أمهية احلاجة إىل      
الضمانات اليت يتعني االمتثال هلا يف مجيع حاالت اإلجالء، وضرورة تعديل التشريع القـائم              

 وتوفري ُسُبل انتصاف فعالة لضحايا عمليات اإلجالء القسري وغريها مـن            لتيسري هذا التغيري  
وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقهـا ألن عـدم          . )٧٣(انتهاكات احلق يف السكن الالئق    

من عمليات اإلجالء القسري مبوجب القوانني الوطنية يف صربيا يـؤثر           تقي  وجود ضمانات   
ويعيش الكثري من الغجر الروما، َمبن فيهم       . ت األخرى على مجاعات الغجر أكثر من اجلماعا     
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الغجر الروما القادمون من كوسوفو واملشردون داخلياً الذين ال تتاح هلم يف أغلب األحيـان               
أية خيارات أخرى للسكن، يف مستوطنات غري رمسية أو يف ظروف أخرى يفتقرون فيها إىل               

  .)٧٤(أمن احليازة
لية أيضاً عن قلقها ألن الغجر الروما يعانون من انتهاكات        وأعربت منظمة العفو الدو     -٥٧

حلقوقهم األخرى، تشمل حقهم يف العمل والضمان االجتماعي والتعليم والرعاية الـصحية            
وأعربت مجعية الشعوب املهـدَّدة عـن       . )٧٥(واملاء والصرف الصحي وحرية التنقل واإلقامة     

  .)٧٦(شواغل مماثلة
ّمـع  رت منظمة العفو الدولية إىل أنه يف أعقاب إجالء اجمل         وعلى وجه التحديد، أشا     -٥٨

 يف بلغراد، مل ُيقدَّم أي مسكن بديل إىل الغجر الروما املشردين داخلياً واألشكايل   ٧٢ السكين
بـالعودة إىل   طالبتهم   ، فيها مفوضية الالجئني    السلطات، مبا  القادمني من كوسوفو ال بل إن     

  .)٧٧( تلك األسر بدون مأوى يف صربياوال تزال عدة أسر من بني. كوسوفو
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن الغجر الروما يعيشون يف مستوطنات غري رمسية             -٥٩

يواجهون فيها صعوبات مجة يف احلصول على الوثائق األساسية، مثـل شـهادات املـيالد               
يتيح من شأنه أن    كان   الذي   ،٢٠١١ومل ُينفذ التشريع الصادر يف عام       . والتسجيل كمقيمني 

ونتيجة لذلك،  . لألشخاص الذين يعيشون يف مستوطنات غري رمسية تسجيل أماكن إقامتهم         
فإهنم كثرياً ما ُيحرمون من فرص احلصول على اخلدمات، كـالتعليم والـصحة والـضمان       

  .)٧٩(وأشارت مجعية الشعوب املهدَّدة أيضاً إىل شواغل مماثلة. )٧٨(االجتماعي والعمل
 وهـو   ،ت جلنة هلسنكي صربيا بضمان متتع الغجر الروما حبقهم يف السكن          وأوص  -٦٠
يضمن هلم استخدام املرافق الصحية واحلصول على اخلدمات العامة وعلى فرص العمـل              ما

باعتماد تـشريع جيـرِّم   كما أوصتها وعدم تعرضهم لعمليات اإلجالء القسري يف املستقبل،        
 وتسريع تعديل   ، وتزويدهم بالسكن الالئق   ،ويوقفهاعمليات اإلجالء القسري للغجر الروما      

القانون املتعلق باإلجراءات غري القضائية لكي تتاح جلميع األشخاص غري املـرئيني إمكانيـة           
 واإلعـالن   ، وتغيري مواقف األفراد واجملتمع إزاء العنـصرية       ،احلصول على الوثائق الضرورية   

  .)٨٠(العنصريةمع امح للجميع بأنه ال ميكن بأي شكل من األشكال التس
 إىل أن تنشئة األطفال يف أُسر الغجر الرومـا مـسألة            ١وأشارت الورقة املشتركة      -٦١

حمفوفة باملخاطر بالنظر إىل عدم وجود السكن األساسي والصرف الصحي وغري ذلك مـن              
  .)٨١(البىن التحتية أو التغذية

اجات املسنني فيما يتعلـق     وأوصت جلنة هلسنكي صربيا، بتوجيه االهتمام إىل احتي         -٦٢
بالسكن والنقل واألنشطة الثقافية فضالً عن حتسني نظام اخلدمات ودعـم املـسنني علـى               

  .)٨٢(املستوى احمللي من أجل حتسني نوعية حياهتم
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  احلق يف الصحة  -٩  
ذكرت مجعية الشعوب املهدَّدة أن الغجر الروما الذين ليس لديهم عناوين مـسجلة               -٦٣

 عندما مسـح    ٢٠١٠رمون من فرص احلصول على الرعاية الصحية حىت عام          رمسياً، ظلوا حي  
قانون اإلجراءات للغجر الروما الذين ليس لديهم أماكن إقامة رمسية باحلصول على بطاقـة              

وأشـارت الورقـة    . )٨٣(صحية، وبالتايل إتاحة إمكانية أفضل هلم لالنتفاع بالنظام الصحي        
سبة املئوية العالية للوفيات يف عداد أطفـال الغجـر           على وجه اخلصوص إىل الن     ١املشتركة  

  .)٨٤(الروما
 صربيا بأن تضع يف سياساهتا وخطط عملها يف جمـال           ١وأوصت الورقة املشتركة      -٦٤

الرعاية االجتماعية والصحية خدمات متخصصة لألطفال املصابني باضـطرابات سـلوكية           
ن قلقها إزاء اسـتخدام العـالج        بصفة خاصة ع   ١وأعربت الورقة املشتركة    . )٨٥(وألسرهم

  .)٨٦(باألنسولني البشري لألطفال دون سن اخلامسة املصابني بالسكري
 /متـوز  ٢٠ إىل أن الربملان الـصريب قـد اعتمـد يف            ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٦٥
تعديالت جديدة ستدخل على القانون املتعلق بالرعاية الصحية، ويشري أحد هذه            ٢٠١١ يوليه

 إجـراءات    أن يغطي الضمان الصحي    ي اهلوية اجلنسانية، وهو ينص على     إىل مغاير التعديالت  
 أشارت إىل أن التعديالت ُمبهمة للغاية وأن احلكومة         ٤بيد أن الورقة املشتركة     . تغيري اجلنس 

  .)٨٧(تقدم إىل املؤسسات ذات الصلة تعليمات واضحة عن إنفاذ القانون مل

  احلق يف التعليم  -١٠  
إىل توجهـون    طفـل ي   ٤٠٠  إىل أن هناك ما يزيد علـى       ١ملشتركة  لورقة ا أشارت ا   -٦٦

 بلدية يف صربيا بدون أي وسيلة نقـل مناسـبة تقلّهـم إىل         ١١اً على األقدام يف     مشياملدرسة  
 صربيا باختاذ إجراءات حمّددة من أجل توحيد        ١وأوصت الورقة املشتركة    . مدارسهم االبتدائية 

  .)٨٨(٢٠١٤ية النقل يف مجيع وحدات احلكم الذايت احمللي للسنة املامليزانية ومراقبة تكاليف ال
 يف املائة من الغجر الروما هم       ٨٠وأشارت مجعية الشعوب املهدَّدة إىل أن أكثر من           -٦٧

 يف املائة يف    ٦٦من األميني وأن نسبة أطفال الغجر الروما املسجلني يف املدارس االبتدائية تبلغ             
 أيضاً  ٥وأشارت الورقة املشتركة    . )٨٩( يف املائة  ١٣منهم ال تتجاوز    حني أن نسبة املتخرجني     

إىل أن احلالة التعليمية ألطفال الغجر الروما تتميز بتدين معدالت االلتحاق باملدارس وارتفاع             
معدالت االنقطاع عن الدراسة وهي تعزى إىل وضع الطالب يف غري موضعهم يف مـدارس               

  .)٩٠(ون املستوى املطلوبصفوف خاصة ُتقّدم تعليماً د أو
 صربيا باستحداث مناهج دراسـية أو تنظـيم دورات          ١وأوصت الورقة املشتركة      -٦٨

تثقيفية بشكل منهجي ألفراد اللجان املشتركة بني اإلدارات يف جمـال احلمايـة والتعلـيم               
فري وللمهنيني العاملني يف هذا اجملال يف املدارس هبدف إجراء تقييم مناسب لالحتياجات وتو             

  .)٩١(مهلالدعم الفردي لألطفال ووضع خطة تربوية فردية 
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اإلثين مسألة غري   فصل على أساس األصل      صربيا جبعل ال   ٥وأوصت الورقة املشتركة      -٦٩
ل أطفال الغجر الروما يف املدارس صراحة كجزء من عملية واسعة        فصمشروعة والقضاء على    

 صربيا كذلك باعتمـاد     ٥الورقة املشتركة   وأوصت  . لتنفيذ نظام تربوي شامل للجميع متاماً     
يتضمن أهدافاً سنوية واضحة للقضاء على      و ٢٠١٢خطة ملموسة وجدول زمين يبدأ يف عام        

ل أطفال الروما يف املدارس وضمان اإلدماج الكامل جلميع أطفال الغجر الروما واألطفال             فص
ديـد مـدة زمنيـة لـذلك        الذين يعانون من إعاقة فعلية أو متصورة يف التعليم الشامل وحت          

  .)٩٢( سنواتمخستتجاوز  ال

  احلقوق الثقافية  -١١  
دعت جلنة الوزراء التابعة جمللس أوروبا صربيا إىل ضمان تـدريس مجيـع لغـات                 -٧٠

ـ     . ية على األقل  األقليات يف صربيا يف املدارس االبتدائية والثانو       جعت وإضافة إىل ذلـك، ش
عي والتسامح يف اجملتمع الصريب بوجه عـام بـشأن          السلطات الصربية على تعزيز الو    اللجنة  

  .)٩٣(لغات األقليات والثقافات اليت متثلها

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١٢  
أثىن مفوض جملس أوروبا على صربيا العتماد تشريع حيمي حقوق األشخاص ذوي              -٧١

 ذهنية واملودعني   اإلعاقة ويعززها، لكنه ظل قلقاً إزاء عدد املسنني والبالغني املصابني بإعاقات          
  .)٩٤(يف الرعاية املؤسسية بدون رضاهم

يف املباين   املعمارية   جزوا صربيا بضمان وتيسري إزالة احل     ٦وأوصت الورقة املشتركة      -٧٢
مع اختاذ تدابري إضافية مبا يتمشى مع املعايري املنصوص عليها يف القـوانني واللـوائح               العامة  
  .)٩٥(القائمة
 بتغيري تعريف اإلعاقة يف تشريع العمل، وتعزيز وإنفاذ         ربيا ص وأوصت جلنة هلسنكي    -٧٣

 ؛قانون منع التمييز واحليلولة دون إيذاء األشخاص ذوي اإلعاقة وإساءة معاملتهم يف العمـل             
وإنشاء نظام متماسك ينص على تدابري خمصصة ألرباب العمل الذين يوظفون أشخاصاً ذوي             

الدورات املهنية املخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة       وتكييف   ؛إعاقة لتفادي تضارب التدابري   
 وإنشاء برامج تربوية    ؛ ووضع سجل للمهن املناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة       ؛مع سوق العمل  

 ٦وقدمت الورقة املـشتركة     . )٩٦(جديدة وتوفري التعليم اإلضايف مبا يتمشى مع سوق العمل        
  .)٩٧(توصيات مماثلة

 ،صربيا باعتماد أنظمة قانونية مناسبة أو تعديلها       كذلك   ٦وأوصت الورقة املشتركة      -٧٤
وهو ما يضمن تطوير اخلدمات القائمة واستحداث خدمات اجتماعية جديدة لألشـخاص            

 جمال أكرب عدد ممكن من اجلهات صاحبة املصلحة         إدخال و ،ذوي اإلعاقة يف اجملتمعات احمللية    
  .)٩٨(توفري اخلدمات
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بزيادة إمكانية حصول األطفال الذين يعانون من        صربيا   ١وأوصت الورقة املشتركة      -٧٥
عجز يف النمو على التعليم من خالل توفري وسائل مالية لنقلهم إىل املؤسسات التعليمية وإزالة               

  .)٩٩(مجيع احلواجز املادية اليت تعوق إمكانية حصول مجيع األطفال على التعليم

  األقليات   -١٣  
 جملساً لألقليـات الوطنيـة      ١٩لرغم من إنشاء    أشارت جلنة هلسنكي إىل أنه على ا        -٧٦

 عديدة  اختصاصاهتا وفقاً للقانون، فإهنا تواجه مشاكل     بهذه اجملالس   رغم اضطالع   املختلفة، و 
 سيتأس فضالً عن نقل حقوق ال     ،يف عملها ويف انتخاب جمالس إدارهتا ومتويلها وتسيري عملها        

  .)١٠٠(لوطنيةإىل مؤسسات هلا أمهية خاصة بالنسبة إىل األقلية ا
ورحب مفوض جملس أوروبا بتعزيز اإلطار القانوين واملؤسسي ملكافحة التمييـز يف              -٧٧

  .)١٠١( الذي يدعو إىل تعزيز محاية األقليات الوطنية،صربيا
وذكرت مجعية الشعوب املهددة أن التمييز ضد الغجر الروما مـسألة ظـاهرة يف                -٧٨

وباملثل، أشارت اللجنة األوروبيـة     . )١٠٢( الصحية جماالت التعليم والعمل والسكن والرعاية    
ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة جمللس أوروبا إىل أن الغجر الروما ال يزالون يعانون مـن               

  .)١٠٣(ارتفاع معدالت البطالة والتمييز يف التعليم ومن ظروف معيشية دون املستوى املطلوب
ألقليات اإلثنية يف صربيا ال تـزال قليلـة         وأشارت مجعية الشعوب املهددة إىل أن ا        -٧٩

وعلى وجه التحديد، أشارت اجلمعية إىل      . )١٠٤(التمثيل يف اإلدارة واجلهاز القضائي والشرطة     
وأشارت اجلمعية إىل أنه فيمـا      . )١٠٥(أن البوسنيني يف ساندجاك يتعرضون حلاالت احلرمان      

 املنطقة احلدودية   نوب صربيا على  يتعلق بالسكان من أصل ألباين الذين يعيشون يف منطقة ج         
ـ  هناك حتسن طفيف يف حصول األلبان على املزيد من الوظـائف يف              مع كوسوفو،  الس اجمل

  .)١٠٦(البلدية
 أن صربيا تالحق قضائياً ممثلي األقليات الوطنية واملدافعني         ٢ت الورقة املشتركة    معزو  -٨٠

  .)١٠٧(ومكتب املدعني العامني من خالل أجهزة الشرطة لديها ،عنها، وال سيما الفالخس

  املشردون داخلياً  -١٤  
. ذكرت مجعية الشعوب املهددة أن حالة املشردين داخلياً من كوسوفو تثري قلقاً بالغاً        -٨١

وعلى الرغم من االعتـراف     . فكثري منهم حيرمون من إمكانية العودة أو خيشون العودة إليها         
م مشردون داخلياً، فإهنم يعانون مـن الفقـر         بالغجر الروما القادمني من كوسوفو على أهن      

  .)١٠٨(حيصلون على دعم كاف من احلكومة وال
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