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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الثالثةالدورة 
  ٢٠٠٨ ديسمرب/كانون األول ١٥- ١جنيف، 

  مات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاًجتميع للمعلو
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥للفقرة 

  )١(صربيا

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك                 
 ذلك من الوثائق الرمسية ذات الصلة الصادرة عن األمم املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان                . املتحدة
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامـة الـيت         . خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية         

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف . اعتمدها جملس حقوق اإلنسان
وبالنظر إىل كون دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املـستخدمة   . التقرير

عدم وجود معلومات حديثـة، أُخـذت يف   ويف حال . ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١كمراجع حتمل تارخياً يلي     
وملا كان هذا التقرير ال جيمـع سـوى         . االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة          

 فإن االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز           ،املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية لألمم املتحدة      
أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع / قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما وعلى هذه املسائل

  .اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )٢( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

املعاهدات العاملية األساسية حلقوق 
  )٣(اإلنسان

  ام تاريخ التصديق أو االنضم
  التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة

  االعتراف باالختصاصات احملددة 
  هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع       
 أشكال التمييز العنصري

  نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ٢٠٠١مارس / آذار١٢

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 
 واالجتماعية والثقافية 

  -   ال يوجد  ٢٠٠١مارس / آذار١٢

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      
  والسياسية

املادة (ة بني الدول ـالشكاوى املتبادل  ال يوجد  ٢٠٠١مارس / آذار١٢
  ال): ٤١

الربوتوكول االختيـاري األول للعهـد     
 الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -   ال يوجد  ٢٠٠١سبتمرب /أيلول٦

لعهـد  لكول االختياري الثـاين     الربوتو
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

  اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

  -    يوجدال  ٢٠٠١سبتمرب / أيلول٦

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      
  ضد املرأة

  -   ال يوجد  ٢٠٠١مارس / آذار١٢

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء    
   التمييز ضد املرأةعلى مجيع أشكال

): ٩ و ٨املادتان  (إجراءات التحقيق      يوجدال  ٢٠٠٣يوليه / متوز٣١
  نعم

اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن       
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو       

  الالإنسانية أو املهينة

ـ  ـالشكاوى املتبادل   ال يوجد  ٢٠٠١مارس / آذار١٢ ن الـدول   ـة بي
  نعم): ٢١املادة (

  نعم): ٢٢املادة (فراد شكاوى األ
  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

مناهضة الربوتوكول االختياري التفاقية    
التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو     
  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  -   ال يوجد  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٦

  -   ال يوجد  ٢٠٠١مارس / آذار١٢  اتفاقية حقوق الطفل 
توكول االختياري التفاقية حقوق    الربو

الطفل املتعلق باشـتراك األطفـال يف       
  الرتاعات املسلحة

  -   )٤())٢(٣املادة (اإلعالن   ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٣١

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال 

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -    يوجدال  ٢٠٠٢أكتوبر /األول تشرين ١٠

، اتفاقية )٢٠٠٤توقيع فقط، (االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم :  طرفاً فيها صربيااملعاهدات األساسية اليت ليست
 ،)٢٠٠٧توقيـع فقـط،     (اإلعاقة  ذوي  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص       و ،)٢٠٠٧توقيع فقط،   (حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     

  ).٢٠٠٧توقيع فقط، (االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري و
  

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة     صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم    اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

  نعم    مة اجلنائية الدوليةنظام روما األساسي للمحك
  نعم      )٥(بروتوكول بالريمو

  ١٩٦١نعم، باستثناء اتفاقية عام       )٦(الالجئون وعدميو اجلنسية
 نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث   )٧( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 
  نعم     )٨(ظمة العمل الدوليةاالتفاقيات األساسية ملن

  نعم  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
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أوضحت الدولة عدم قدرهتا على تقدمي تقرير بشأن االضطالع باملسؤوليات اخلاصة هبا            ،  ٢٠٠٤يف عام     - ١
بعثة األمم املتحدة لإلدارة املعنية حبقوق اإلنسان واقترحت أن تدعو اللجنة إزاء حالة حقوق اإلنسان يف كوسوفو، 

املؤقتة يف كوسوفو إىل موافاهتا بتقرير تكميلي حول حالة حقوق اإلنسان يف كوسوفو، نظراً إىل أن بعثة األمـم                   
قرار جملـس األمـن   ، وفقاً ل٢٠٠٤والحظت اللجنة يف عام     . املتحدة هي اليت متارس السلطة املدنية يف كوسوفو       

، أن كوسوفو، وإن كانت ختضع إلدارة دولية مؤقتة، تبقى جزءاً من صربيا واجلبـل األسـود                 )١٩٩٩(١٢٤٤
من املـسؤوليات   مها  باعتبارها الدولة اخللف جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية، وأن محاية وتعزيز حقوق اإلنسان            

وجود مؤسسات مؤقتة للحكم    اللجنة  كما الحظت   ). القرارمن  ) ي(١١الفقرة  (الرئيسية للوجود املدين الدويل     
مـن  ) ج(٢- ٣مبوجب املـادة  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذايت يف كوسوفو ملزمة باحترام العهد الدويل        

 اخلاصة باإلطار الدستوري للحكـم الـذايت   ٢٠٠١/٩الئحة بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو رقم          
الدولـة  عـرض   ورحبت اللجنة ب  . ورأت اللجنة أن العهد يظل سارياً بالنسبة إىل كوسوفو        .  كوسوفو املؤقت يف 

بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف      شجعت  الطرف املتعلق بتيسري النظر يف حالة حقوق اإلنسان يف كوسوفو، و          
قرير عن حالة حقوق اإلنسان يف كوسوفو كوسوفو على موافاهتا، بالتعاون مع املؤسسات املؤقتة للحكم الذايت، بت

وطلبت الدولة إىل اللجنة املعنيـة      . ، دون املساس بالوضع القانوين لكوسوفو     )٩(١٩٩٩يونيه  / من حزيران  اعتباراً
 وإىل،  )١١(٢٠٠٥ يف عام    جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     وإىل،  )١٠(٢٠٠٤حبقوق اإلنسان يف عام     

، )١٣(٢٠٠٨، وإىل جلنة حقوق الطفـل يف عـام          )١٢(٢٠٠٧لقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام        اللجنة املعنية با  
من بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو على معلومات عن تنفيذ املعاهدات املعنية يف               السعي للحصول   

، ومن املزمع أن تنظر جلنة      )١٤(٢٠٠٦نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تقرير البعثة يف عام           وقد  . كوسوفو
ومل . )١٥(٢٠٠٨نوفمرب /احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تقرير البعثة املتعلق بكوسوفو يف تشرين الثاين

  .حقوق الطفلاتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة واتفاقية يرد بعد التقريران املعدان يف إطار 

  شريعيالدستوري والت اإلطار - باء 

  .ال ينطبق  

  إلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها ا- جيم 

 بأن تكفل تقيُّد مكاتب أمني املظـامل        ، يف مجلة أمور،    الدولة حقوق الطفل  ، أوصت جلنة  ٢٠٠٨يف عام     - ٢
صد ، بإدراج مسألة ر ة مجعيها تقوم املكاتب احلالية ألمني املظامل، على مستويات احلكم الثالث         وأن   مببادئ باريس، 

  .)١٦(حقوق الطفل وتعزيزها يف والية كل مكتب منها

   التدابري السياساتية–دال 

  .ال ينطبق  
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   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 

   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

  التعاون مع هيئات املعاهدات - ١
   )١٨(حالة اإلبالغ  رد املتابعة  ات ختاميةآخر مالحظ  آخر تقرير قُدم وُنظر فيه   )١٧(هيئة املعاهد ة

جلنة القضاء علـى التمييـز      
  العنصري

١٩٩٧ 
   )١٩()يوغوسالفيا(

ــارس /آذار  ١٩٩٨مـ
   )٢٠()يوغوسالفيا(

  ١٩٩٨مل يرد أي تقرير منذ عام   - 

جلنة احلقـوق االقتـصادية     
  واالجتماعية والثقافية

صربيا واجلبـل   (٢٠٠٣
   )٢١()األسود

صربيا (٢٠٠٥مايو  /أيار
   )٢٢()جلبل األسودوا

التقرير الثاين لصربيا   تقدمي  موعد  ني  حي  - 
  ٢٠١٠يف عام 

صربيا واجلبـل   (٢٠٠٣  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
   )٢٣()األسود

صربيا ( ٢٠٠٤يوليه  /متوز
   )٢٤()واجلبل األسود

يوليه /ورد يف متوز
٢٥(٢٠٠٥(   

التقرير الثاين لصربيا   حيني موعد تقدمي    
  )سأغسط/آب (٢٠٠٨يف عام 

اللجنة املعنية بالقضاء علـى     
  التمييز ضد املرأة

 موعد تقدمي التقريرين الثـاين      نيحي    ٢٠٠٧يونيه /حزيران  )صربيا(٢٠٠٦
   )٢٦(٢٠١٠والثالث لصربيا يف عام 

نـوفمرب  /تشرين الثـاين    )قُّدم)(صربيا(٢٠٠٦  جلنة مناهضة التعذيب
٢٧()يوغوسالفيا(١٩٩٨

(   

 يف  سينظر يف التقرير األويل لـصربيا       
  )نوفمرب/تشرين الثاين(٢٠٠٨عام 

 التقرير املوحد الذي  موعد تقدمينيحي    ٢٠٠٨يونيه /حزيران  )صربيا (٢٠٠٧  جلنة حقوق الطفل
يضم التقريرين الثاين والثالث لصربيا     

  ٢٠١٣يف عام 
الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلق باشـتراك   

  األطفال يف الرتاعات املسلحة

مل يقرر بعد موعد النظر يف التقرير           -   )قُّدم) (صربيا(٢٠٠٨
  األويل لصربيا 

ــاري   ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    

ـ  ـببي ال وبغـاء   ـع األطف
الل األطفال  ـاألطفال واستغ 

  يف املواد اإلباحية

مل يقرر بعد موعد النظر يف التقرير           -   )قُّدم) (صربيا(٢٠٠٨
  األويل لصربيا

، بزيارة  ٢٠قامت جلنة مناهضة التعذيب، يف إطار إجرائها اخلاص بالتحقيق السري احملدد مبوجب املادة                - ٣
 تقريرها السنوي استنتاجاهتا يف، وأصدرت ٢٠٠٢يوليه / متوز١٩ إىل ٨يف الفترة من    ) واجلبل األسود (إىل صربيا   

 ،)٢٩(حاالت فردية تتعلق بصربيا واجلبل األسودوتبني للجنة حدوث انتهاكات لالتفاقية يف ست  .)٢٨(٢٠٠٤لعام 
 اجلمهوريتني تستعلم فيه عن الدولة اليت ستقع لتاوكجزء من إجراء املتابعة اخلاص هبا، أرسلت اللجنة خطاباً إىل ك

  .على خطاب اللجنةحىت اآلن  صربيا ومل ترّد. )٣٠(تلك احلاالتثالث من عن سؤولية املعليها 

 يف إطـار    )٣١(٢٠٠٦ا الصادر يف عام     ـ، يف رأيه  ريـز العنص ـء على التميي  اـة القض ـجلندت  ـووج  - ٤
هناك انتهاكاً للحق يف حرية الدخول إىل األماكن العامة بدون متييز، وكـذلك للحـق يف                أن  ،  ٢٩/٢٠٠٣البالغ  

، بأن تكفل التمتع باحلماية واحلصول على سبل انتصاف بصورة فعالة، وأوصت اللجنة الدولة، يف مجلة ما أوصتها به
قيام الشرطة واملدعني العامني واحملاكم بالتحقيق على النحو الواجب يف االهتامات والشكاوى املتصلة بأعمال التمييز               

مكتب املدعي العام يعكف، مدفوعاً برأي اللجنة، على حتليـل          قوهلا إن    ب ٢٠٠٧ت صربيا يف عام     ورّد. العنصري
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املمتدة ئية اليت جرى، باعتراف صربيا، التغاضي عنها إىل حد ما يف الفترة             اجلناألفعال  احلوادث اليت وقعت وطبيعة ا    
، )٣٣(١١٨٠/٢٠٠٣ يف رأيها املتعلق بالبالغ      ، وتبني للجنة املعنية حبقوق اإلنسان     .)٣٢(٢٠٠٥ وعام   ٢٠٠٠بني عام   

وقد أوصت بأن يتاح    العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،       مبوجب  حدوث انتهاك للحق يف حرية التعبري       
 ٢٢وأعلمـت صـربيا اللجنـة يف    . له بسبب انتهاك حقوقهصاحب البالغ ودفع تعويضات   لسبيل انتصاف فعال    

  .)٣٤( بأن صاحب البالغ قد حصل على تعويضات مالية عن انتهاك حقوقه٢٠٠٨يوليه /متوز

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة - ٢
  نعم  ُوجهت دعوة دائمة
 ٢٤- ١٦( داخلياً إىل صـربيا واجلبـل األسـود           باملشردين ممثل األمني العام املعين    بعثة  لتقارير املتعلقة بآخر البعثاتآخر الزيارات أو ا

  .)٣٥(٢٠٠٥يونيه /حزيران
 ٢١- ١٧ ( حبالة املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان         ة لألمني العام املعني   ة اخلاص ةاملمثل
  .)٣٦()٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

  . حبرية الدين أو املعتقدة املعنية اخلاصةاملقرر  حيث املبدأالزيارات املوافق عليها من 
  ال يوجد  الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد

عن امتناهنـا     حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان     ة لألمني العام املعني   ة اخلاص ةاملمثلتعرب    التعاون أثناء البعثات/التيسري
  .)٣٧(ء الزيارةحلكومة صربيا لتعاوهنا أثنا

    متابعة الزيارات
 ١٢أرسل ما جمموعـه     ،  ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٣٠ و ٢٠٠٤ وليهي/متوز ١يف الفترة بني      الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

 فرداً ١٢وإضافة إىل البالغات املرسلة فيما خيص فئات معينة، مشلت هذه البالغات . بالغاً
، ردت  ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ٣٠ و ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١ بني   ويف الفترة .  نساء ٨ منهم

  ). يف املائة١٠(احلكومة على بالغ واحد 
يف إطار واليات ب املكلفون استبياناً أرسلها ١٢ عن استبيان واحد من أصل صربياأجابت   )٣٨(الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

، ٢٠٠٨يونيـه  /حزيران ٣٠ و٢٠٠٤ وليهي/متوز ١ بني  يف الفترة  )٣٩(اخلاصةاإلجراءات  
  .)٤٠(هل احملددةاملضمن 

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان - ٣

تعمل يف البلد ملدة أحد عشر عاماً قبل أن يغلق مكتبها يف بلغراد              السامية حلقوق اإلنسان     املفوضية ظلت  - ٥
ميدانياً يف مجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة الـسابقة يف          بعد أن أنشأت مكتباً      ٢٠٠٧يونيه  /يف حزيران ) صربيا(

، عينـت   ٢٠٠٧ ويف أواخر عام     .)٤١( يضطلع بوالية رصد حقوق اإلنسان وتعزيزها ومحايتها       ١٩٩٦مارس  /آذار
املفوضية مستشاراً حلقوق اإلنسان على املستوى الوطين، ومساعداً للربامج لدعم مكتب املنسق املقيم وفريق األمم 

تعزيـز  علـى    تنمية قدراهتا    يف القطري يف صربيا، لرصد حالة حقوق اإلنسان، وملساعدة حكومة صربيا            املتحدة
اإلجراءات آليات   حلقوق اإلنسان و    األمم املتحدة  عاهداتميئات  هبحقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك االتصال        

ية إىل تعزيز حقوق اإلنسان والتثقيـف هبـا،         ، وملساندة مبادرات العدالة االنتقالية، ولدعم األنشطة الرام       اخلاصة
، قدمت صربيا للمرة األوىل مسامهة مالية إىل        ٢٠٠٨ويف عام    .)٤٢(وإلسداء مشورة عامة يف جمال حقوق اإلنسان      

  .املفوضية السامية حلقوق اإلنسان
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   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

 املساواة وعدم التمييز - ١

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   جلنة  ، و )٤٣(٢٠٠٤ة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام       أعربت اللجن   - ٦
احلقوق االقتـصادية   وأوصت جلنة   .  عن قلقهما لعدم وجود تشريعات شاملة ملناهضة التمييز        )٤٤(٢٠٠٥يف عام   

 واسعة من اجملتمع املدين، وزيادة       باعتماد تشريعات إطارية حمددة ملناهضة التمييز، مبشاركة       واالجتماعية والثقافية 
  .)٤٥(وعي القضاة وغريهم من أفراد املهن القانونية باملعايري الدولية يف جمال مناهضة التمييز

استمرار التمييز على نطاق واسع     ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء          ٢٠٠٤ويف عام     - ٧
، وعلى وجه اخلصوص إزاء الوضع االجتماعي واالقتصادي البـائس           يف مجيع جماالت احلياة    )الروما(ضد الغجر   

وأوصت . ألقلية الروما، مبا يف ذلك عدم حصوهلم على اخلدمات الصحية واملساعدة االجتماعية والتعليم والتوظيف
هد الـدويل  الع فعلياً حبقوقهم املكفولة مبوجب الروماتتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان متتع اللجنة الدولة بأن   

لتمييـز  عة، مجيع استراتيجيات وخطط التـصدي ل      ُتنفّذ، على وجه السر   اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بأن      
ـ وأوصت اللجنة الدولة أيضاً بأن تنشئ آليات لتلقـي          . )٤٦(لرومالوالوضع االجتماعي اخلطري     شكاوى مـن   ال

ض على الكراهية العنصرية ومقاضاة املتـهمني       وأن تضمن التحقيق يف قضايا العنف العنصري والتحري       الضحايا،  
لقضية نفسها، خبصوص او .)٤٧( وصول الضحايا إىل سبل انتصاف فعالة وحصوهلم على تعويضاتكفلتأن فيها، و
، باختاذ كل التدابري الضرورية لزيادة وعي       ٢٠٠٥يف عام    ،احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   جلنة  أوصت  

  .)٤٨(والتعصبإلثين جلمهور عامة بأبعاد التمييز االسلطات احمللية وا

 أن  ،٢٠٠٥يونيـه   / أثناء بعثته اليت قام هبا يف حزيران       ،داخلياً باملشردينممثل األمني العام املعين     والحظ    - ٨
مفتاح احلل ملشاكل كـثرية     ها هو   أن حلّ مشاكل احلصول على املستندات متثل قضية رئيسية للمشردين داخلياً و         

اليت حلق هلم احلصول    جه خاص مشكلة احلصول على الرعاية الصحية وغريها من اخلدمات احلكومية            أخرى، وبو 
 واألشكايل واألقليات )الروما(لنسبة إىل الغجر ثل مشكلة حاّدة بصفة خاصة با     وقد وصفت القضية بأهنا مت     .عليها

كثرياً ما كانت هذه الفئات ختفق يف وإضافة إىل ذلك،   . أصوهلااألخرى اليت واجهت مشاكل يف تقدمي أدلة تثبت         
وهذا األمر يتركها . تاحة هلاكافية عن خيارات السكن املاحلصول على عنوان قانوين لعدم حصوهلا على معلومات 

يف حاالت هتميش وضعف كبريين ويعرضها ملخاطر معاملتها معاملة متييزية من جانب السلطات احمللية أو شرائح                
  .)٤٩(من اجملتمع

الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية باهتمام األحكام اليت حتظر التمييز يف             ،  ٢٠٠٧عام  يف  و  - ٩
 من القانون   ٨وأوصت اللجنة بتعديل املادة     .  من قانون العمل   ٢٣- ١٨جمال االستخدام واملهنة الواردة يف املادة       

اس اجلنس، وطلبت إىل احلكومة بيان كـل التـدابري   املتعلق باالستخدام والتأمني ضد البطالة ملنع التمييز على أس    
  .)٥٠(املتخذة يف هذا الصدد

إلنـشاء   جهودها   ، على سبيل األولوية،   وتعزز، أوصت جلنة حقوق الطفل صربيا بأن تواصل         ٢٠٠٨ويف عام     -١٠
  .)٥١(ميكفل تسجيل مجيع األطفال الذين يولدون داخل إقليمها، بصرف النظر عن جنسية الوالدين ومركزهنظام 
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  وأمنه الشخصيحق الفرد يف احلياة واحلرية  - ٢

اليت خلصت إليها يف إطار إجراء التحقيق االستنتاجات  يف ،٢٠٠٢أوصت جلنة مناهضة التعذيب يف عام   - ١١
بشكل كامل ونزيه يف الشكاوى املتعلقة بادعـاءات         بالتحقيق   ، من االتفاقية  ٢٠اخلاص هبا املنصوص عليه يف املادة       

 هعلى أيدي مسؤولني حكوميني يف النظام السابق، ومالحقة مرتكبيه، وتعويض ضحاياه، واإلعالن عن نتائج هذ              التعذيب  
والنص على عدم سقوط جرميـة       ، وإدراج جرمية التعذيب، كما هي معرفة يف االتفاقية، يف القانون الداخلي           اتالتحقيق

 ٢٤ء فحوص طبية لكل احملتجزين يف كل السجون خالل           بإجرا ، كما أوصت   بالتقادم  أخرى تعذيب أو أي جرمية دولية    ال
 بـاخلطوات   ،٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٣ يف ردها املؤرخ     ،وأبلغت الدولة اللجنة  . )٥٢(ساعة من احتجازهم  

  .)٥٣(لسلوكلقواعد ااملتخذة، مبا يف ذلك تقدمي مشروع قانون جديد يتعلق بالشرطة إىل الربملان وبوضع مدونة 

 حازمة للقضاء علـى مجيـع       ، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الدولة بأن تتخذ تدابري         ٢٠٠٤ويف عام     - ١٢
ن، وأن تضمن إجراء حتقيقات سريعة وشاملة ومستقلة وحمايدة يف          وأشكال إساءة املعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القان       

كمـا  . )٥٤(فري سبل انتصاف فعالة للـضحايا     مجيع ادعاءات التعذيب وإساءة املعاملة، ومقاضاة ومعاقبة املذنبني، وتو        
خالل فترة التحقيـق يف     ارتكاهبم انتهاكات جسيمة عن القيام مبهامهم الرمسية        األشخاص الذين ُيدعى    بإيقاف  أوصت  

وأوصتها أيضاً  . )٥٥( إذا ما ثبت أهنم مذنبون     ، باإلضافة إىل أي عقوبات أخرى     ،االدعاءات، وفصلهم من اخلدمة العامة    
ات استعراض مدنية مستقلة على مستوى اجلمهورية تكون هلا صالحيات تلقي مجيع الـشكاوى املتعلقـة                بإنشاء هيئ 

ويف هـذا   . )٥٦(باالستخدام املفرط للقوة وغريه من أشكال إساءة استغالل السلطة من ِقبل الشرطة والتحقيـق فيهـا               
واملقرر اخلـاص  بإجراءات موجزة أو تعسفاً   السياق، وجه املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو            

فيما يتعلق بوفـاة رجـل أثنـاء         ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥يف  إىل احلكومة   رسالة ادعاء   املعين مبسألة التعذيب    
وردت احلكومة بأن مجيع اإلصابات اليت ُشّخصت فيما يتعلق بالضحية ُتعزى إىل سقوطه             . )٥٧(احتجازه لدى الشرطة  

إصـابات أخـرى خـالل    أي كشف عن رض بعد أن اندفع باجتاه نافذة زجاجية مصطدماً هبا وأنه مل يُ     وارتطامه باأل 
  .)٥٨(وسائل أخرى من شأهنا التسبب باإلصابةتدل على استخدام أي عملية تشريح اجلثة أثناء الفحص 

قد اليت مارسات امل باختاذ مجيع التدابري الضرورية إلهناء، أوصت جلنة حقوق الطفل صربيا ٢٠٠٨ويف عام   - ١٣
 كذلك باعتمـاد     اللجنة وأوصت. تبلغ حد التعذيب أو سوء املعاملة يف حق األطفال ذوي اإلعاقة يف املؤسسات            

، وتوفري تدريب    وإعادة تأهيلهم   املمارسات لألطفال ضحايا تلك  الكامل  تدابري تشريعية من أجل تقدمي التعويض       
  .)٥٩(طفال ذوي اإلعاقةلألحقوق اإلنسان ما خيص الجتماعية فيالرعاية الصحية واجمال  نهجي للعاملني يفم

ممارسة مشروعة أن العقوبة البدنية داخل األسرة ال تزال أوصت جلنة حقوق الطفل، بالنظر إىل  ،  ٢٠٠٨ويف عام     -١٤
  .)٦٠(صراحة ممارسة مجيع أشكال العقوبة البدنية داخل األسرةصربيا كأسلوب تأدييب شائع، بأن حتظر وتستخدم 

عتمـاد الـسياسة واإلطـار القـانوين       با، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الدولة        ٢٠٠٤ويف عام     - ١٥
خطوطاً سـاخنة لالتـصال مبراكـز       ، وبأن تنشئ على وجه اخلصوص       فعاليةملرتيل ب الضروريني ملكافحة العنف ا   

، مبا يف ذلك توفري املأوى للزوجات       ةنوني والقا ة والنفسي ة الطبي مراكز ملؤازرة الضحايا توفر املساعدة     و ،األزمات
عـن هـذه    الدولة بأن تنشر املعلومات     اللجنة  توعية العامة، أوصت    ولزيادة ال . واألطفال الذين تعرضوا للضرب   

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    نة  جلقدمت  ،  ٢٠٠٥ويف عام   . )٦١( من خالل وسائط اإلعالم    القضية
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فضالً ، )٦٢(ضحايا سوء املعاملةتتخذ الدولة تدابري فعالة لضمان احلماية الفورية لألطفال       توصيات مماثلة، منها أن   
عن تقدمي املساعدة لضحايا العنف البدين واجلنسي وضحايا األحداث املروعة األخرى ذات الـصلة بالرتاعـات                

وصت اللجنة املعنية بالقـضاء     أما يتعلق بالقضية نفسها،     وفي .)٦٣(املسلحة، وال سيما فيما خيص النساء واألطفال      
 صربيا بأن تعتمد تدابري شاملة للتصدي للعنف ضد املرأة وفقاً لتوصـيتها             ٢٠٠٧على التمييز ضد املرأة يف عام       

 العناصر ذات الصلة اليت ترد حالياً     تدرج فيه كل    يف اعتماد قانون بشأن العنف املرتيل       تنظر  ، وأن   ١٩العامة رقم   
  القـضائي واملـوظفني احلكـوميني،      اجلهاز   برامج تدريبية ملوظفي     أن تنفذ ، و ون األسرة يف القانون اجلنائي وقان   

قدمي اخلدمات الصحية، وذلك لكفالة توعيتهم جبميع أشكال العنف ضـد           ملن، و ووظفي إنفاذ القان  ملوال سيما   
  .)٦٤(ضمان قدرهتم على توفري الدعم املالئم للضحاياسيما العنف املرتيل و ، والاملرأة

 يف عـام    جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    ، و ٢٠٠٤وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام          -١٦
هي طريق العبور لعمليـات     ، عن قلقها ألن الدولة      ٢٠٠٧ واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام           ،٢٠٠٥

التدابري ملكافحـة االجتـار       وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان باختاذ      .وجهة هلا ذه املمارسة و  هلاالجتار بالبشر ومنشأ    
وطلبـت جلنـة   . )٦٥(على أولئك الذين يستغلون النساء واألطفال هبذه الطريقة  عقوبات   ومحاية الضحايا، وفرض     بالبشر،

ي والقانوين للـضحايا، وتوعيـة      توفري الدعم الطيب والنفس   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف مجلة ما طلبته،         
وقـدمت  . )٦٦( بالبـشر  خطة عمل وطنية بشأن االجتار    ، والبدء باعتماد    اجلرميةهذه  ن ببعد   واملوظفني املكلفني بإنفاذ القان   

كـذلك   و تعزيز التعاون الدويل واإلقليمي والثنائي    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توصيات مماثلة، من بينها            
  .)٦٧( برامج طويلة األجل تراعي حقوق اإلنسان حلماية الضحايا وإعادة إدماجهموضع

عدم وجود استراتيجية وطنية شـاملة ملنـع        إزاء  ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها        ٢٠٠٨ويف عام     - ١٧
ختـصص  أهيل  عادة اإلدماج وإعادة الت   إل برامج وخدمات    االفتقار إىل إزاء  االجتار باألطفال واستغالهلم جنسياً، و    

  .)٦٨(ن العتداءات جنسيةوعن ارتكاب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانما ورد من تقارير  و، للضحايا األطفالحصراً

 الدولة بأن تضمن محاية القّصر      احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   جلنة  أوصت  ،  ٢٠٠٥ويف عام     - ١٨
يع التدابري الالزمة ملكافحة تشغيل األطفال ممن تقل أعمارهم من االستغالل االقتصادي واالجتماعي، وأن تتخذ مج

أو يعملون يف الـشوارع،     /وفيما يتعلق باألطفال الذين يعيشون و     . )٦٩( ومعاقبة املسؤولني عن ذلك     سنة ١٥عن  
 بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية ذات ،جهودها على مواصلة ٢٠٠٨شجعت جلنة حقوق الطفل صربيا يف عام 

 أولئك األطفال قوق  حبلتوعية  زيادة ا  ووضع استراتيجيات فعالة ل     هلذه الظاهرة،  لتصدي لألسباب اجلذرية  ل ،ةالصل
  .)٧٠(احتياجاهتمتلبية و

   القانونوسيادة مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، ،إقامة العدل - ٣

مع بالتعاون ملعاهدات ئات امن هيأوصت أربع هيئات ، ٢٠٠٤إىل عام  ١٩٩٦ عام  الفترة املمتدة من   يف  - ١٩
سيمة احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة لضمان تقدمي مجيع األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم انتهاكات ج             

اسـتمرار  ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء      ٢٠٠٤ويف عام   . )٧١(حلقوق اإلنسان إىل احملاكمة   
عن أسفها لندرة التحقيقات اجلادة اليت      ، وأعربت   النتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان   اعلى  اإلفالت من العقاب    

  .)٧٢(تؤدي إىل حماكمات وصدور أحكام تتناسب مع جسامة اجلرائم املرتكبة
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تكفل ، بأن ٢٠٠٤، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام ٢٠٠٢وأوصت جلنة مناهضة التعذيب يف عام   - ٢٠
  .)٧٣(قالل اهليئة القضائية ومكتب املدعي العاماستبالكامل الدولة 

 بعدم تنفيذ   ٢٠٠٦ يف عام     حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان     ة لألمني العام املعني   ة اخلاص ةاملمثلبلغت  وأُ  - ٢١
. واجلرب، وبوجه خاص يف احلاالت اليت تنتهك فيها حقوق املـدافعني          لعقوبات  أحكام القانون احمللي فيما يتعلق با     

بشأن املمارسة تلقتها  املمثلة اخلاصة عن رغبتها، بصفة خاصة، يف توجيه اهتمام احلكومة إىل التقارير اليت وأعربت
إىل بالتـايل   تقـر   تفاالحتفاظ مبلفات االستخبارات اليت ال ينظمها القانون واليت         واملتمثلة يف   اليت تتبعها احلكومة    

  .)٧٤(الشفافية من حيث املعايري أو األهداف

 رسالة ادعاء تتعلـق     املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني     أرسل  ،  ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠ ويف  - ٢٢
بإحدى القضايا معرباً عن قلقه بسبب عدم احترام احلق يف حماكمة عادلة وعلنية والقواعد واملعايري الدولية املتعلقة 

  .)٧٥(هبسلوك اجلهاز القضائي وحياد

األحداث يتكون من لقضاء نظام فعال لعدم وجود نة حقوق الطفل عن قلقها ، أعربت جل٢٠٠٨ويف عام   - ٢٣
،  للتعامل مع األطفال املخـالفني للقـانون       ،جتماعينيواألخصائيني اال  ،قضاةال و متخصصني من املدعني العامني،   

  .)٧٦(مبواصلة وتعزيز جهودها من أجل ضمان التنفيذ الكامل ملعايري قضاء األحداثوأوصت صربيا 

  سريةاألياة اخلصوصية والزواج واحلحلق يف ا - ٤

حـدوث   إزاء اسـتمرار  عن قلقهااللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ، أعربت  ٢٠٠٧يف عام     - ٢٤
 املعلومات املقدمـة عـن   قلة لوأسفت )الروما(الغجر  السكان منسيما يف أوساط     ، وال صربياالزواج املبكر يف    

، إنفاذ احلد األدىن للسن القانونية للزواج     بوأوصت اللجنة صربيا    . جلهود املبذولة إلنفاذه  قانون األسرة اجلديد وا   
ما يتصل  الزواج املبكر في  اليت خيلفها    مجيع أرجاء البالد باآلثار السلبية       اختاذ تدابري لزيادة الوعي يف    ب سنة، و  ١٨ وهو
  .)٧٨(ل توصيات مماثلة قدمت جلنة حقوق الطف،٢٠٠٨ويف عام . )٧٧(هاحبقوقمتع املرأة بت

  والتعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي     حرية الدين أو املعتقد     - ٥
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

مـن  تلقته  اهتمام احلكومة إىل ما     املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد        ، وجهت   ٢٠٠٦يف عام     - ٢٥
ة وحسب هذه املعلومات، مييز القانون اجلديد بني سبع       . الدينبشأن  ع قانون جديد    معلومات تتعلق باعتماد وتوقي   

على ف.  ومينح امتيازات وحقوقاً ختتلف من فئة إىل أخرى،األخرىمذاهب دينية تقليدية وبني مجيع املذاهب الدينية 
طلب للحصول على مركـز     غري التقليدية خاسرة وعليها أن تعاود تقدمي        الدينية  طوائف  سبيل املثال، ستكون ال   

وكانت املقررة اخلاصة قد أعربـت يف الـسابق   . )٧٩(قانوين كما أهنا ستفقد وضعها بوصفها معفاة من الضرائب     
  .٢٠٠٥ وأخرى يف عام ٢٠٠٤يف عام مرة مرتني عن قلقها إزاء هذه القضية، 

رسالة ادعاء  الرأي والتعبريوجه املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية  ،  ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٤ويف    - ٢٦
تتعلق بصحفية حكم عليها بالسجن ملدة ستة أشهر وأُوقفت عن عملها ملدة سنتني بسبب مقالة نشرهتا قبل أربعة              
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، أرسل املقرر اخلاص نداء عاجالً فيما يتعلق باهلجوم بقنبلة يدوية على            ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٩ويف  . )٨٠(أعوام
ويف . )٨١(أخرىالعتداءات ستقلة، معرباً عن قلقه ألن الصحفي قد يكون هدفاً صحفي يعمل يف صحيفة إخبارية م

 شكلي ال   ه وأشار إىل أن   ا احلادث  عن قلقه إزاء هذ    مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف صربيا       أعرب   ،٢٠٠٧عام  
نية اليت تبـذل للتـصدي      جلهود الوط إنه ينال أيضاً من ا    على الصحافة املستقلة وغري املتحيزة فحسب بل        اعتداًء  

  .)٨٢(للجرائم اليت ارتكبت يف املاضي وملكافحة اجلرمية املنظمة

، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الـدعاوى املرفوعـة ضـد                 ٢٠٠٤ويف عام     -٢٧
ات سياسية شعرت أهنا    متصلة بوسائط اإلعالم، وبوجه خاص نتيجة لشكاوى قدمتها شخصي        خمالفات  الصحفيني بسبب   
يف معرض تطبيقها للقانون املتعلق بالتشهري اجلنائي، بأن تضع يف اعتبارها،           الدولة،  اللجنة  أوصت  و. )٨٣(تعرضت للتشهري 

أن حدود االنتقاد املقبول للشخصيات العامة أوسع من حدود انتقاد األشخاص العاديني، ومن  الذي مفاده   بدأ  املمن جهة،   
  .)٨٤(حرية التعبري ألغراض سياسيةاليت ال جتيز فرض قيود على ) ٣(١٩ادة جهة أخرى أحكام امل

، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان يف      من أداء اخلدمة العسكرية    وفيما يتعلق باالستنكاف الضمريي     - ٢٨
ة مدنية  اخلدمة العسكرية، كما يقر خدم    أداء  يقر احلق التام يف االستنكاف الضمريي من         بسن قانون    ٢٠٠٤عام  

  .)٨٥(بديلة تكون بنفس مدة اخلدمة العسكرية

أثناء البعثة اليت قامت هبا ، )٨٦( حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسانة لألمني العام املعنية اخلاصةاملمثلوأعربت   - ٢٩
كانـت فيهـا     إزاء روايات املدافعني عن حقوق اإلنسان املتعلقة حبوادث          عن قلقها  ،٢٠٠٧يف عام   إىل صربيا   

اليت تصدرت حركة حقوق اإلنسان يف صربيا عرضة للتهميش واالنتقاد مـن جانـب بعـض                نظمات نفسها   امل
كما أعربت عن قلقها لعدم شجب احلكومة بقـوة أكـرب اإلهانـات اللفظيـة               . األطراف احلكومية والربملانيني  

 لوصم املدافعني وأشارت إىل أنه ينبغي التصدي. واالعتداءات البدنية اليت يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان
داعمـة مـن الـسلطات      تصدياً يستند إىل تصرحيات     عن حقوق اإلنسان الذي يصورهم كخونة وأعداء للبلد،         

، أرسلت  ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ويف  . شرعية على أولئك املدافعني   الاحلكومية من شأهنا أن تضفي صفة       
مواطين دولة  إىل  تنفيذي ملنظمة غري حكومية و    ال إىل املدير ه  رسالة ادعاء إىل احلكومة تتعلق مبا ُوج      املمثلة اخلاصة   

املمثلـة اخلاصـة    ويتعلق أحد الشواغل الرئيسية اليت أعربت عنها        . أجنبية من شتائم ولغة تنطوي على الكراهية      
هّجم باستمرار لتباملوقف املعادي لبعض املدافعني البارزين عن حقوق اإلنسان، وأغلبهم من النساء، ممن يتعرضون 

  .)٨٧(بعض قطاعات املؤسسة السياسية

 إىل أن نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف         شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة    أشارت  ،  ٢٠٠٨ويف عام     - ٣٠
  .)٨٨(٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٢٠,٤الربملان الوطين بلغت 

  شروط عمل عادلة ومؤاتيةالتمتع باحلق يف العمل ويف  - ٦

بأن حتذف من التشريع أي شروط  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةجلنة أوصت ، ٢٠٠٥يف عام   - ٣١
 "اخلدمات األساسية "نطاق تعريف مفهوم    تقييد  وأسباب حل النقابات، وطلبت     ال مربر هلا    لتسجيل يف النقابات    ل

  .)٨٩(وكفالة عدم تعليق حقوق الضمان االجتماعي بسبب ممارسة احلق يف اإلضراب
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 ذكّرت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية بأن التدابري اليت تتخـذها الـسلطات           ،٢٠٠٨ عام   ويف  - ٣٢
التدخل يف وجود يتمثل يف اإلدارية بشأن حل أو تعليق النقابات ومنظمات أصحاب العمل تنطوي على خطر كبري 

وطلبت . الزمة لتفادي اإلجراءات التعسفيةجبميع الضمانات التلك التدابري املنظمات ذاته، ولذلك ينبغي أن تقترن 
اللجنة إىل احلكومة أن تتخذ التدابري الضرورية لضمان متتع النقابات ومنظمات أصحاب العمل علـى الـسواء                 

  .)٩٠(حبلهايقضي بالضمانات القانونية الواجبة ضد أي إجراء إداري 

املعوقني الذين يتمتعون بفرص احلـصول   إىل أن نسبة ٢٠٠٧عام صدر يف  لبنك الدويل   لوأشري يف تقرير      - ٣٣
  .)٩١( يف املائة فقط١٣على عمل يف صربيا تبلغ 

  ستوى معيشي الئقالتمتع مب احلق يف الضمان االجتماعي ويف -٧

حصول اجلميع على   جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدولة بأن تكفل         ، أوصت   ٢٠٠٥يف عام     - ٣٤
وإدراج يف اجملتمعات احملليـة،      بزيادة عدد أطباء األسر ومراكز الصحة         وذلك  امليسورة التكلفة  الرعاية الصحية األولية  

، التأمني الصحي اإللزامي  ، يف خطة    )الروما( ومجاعات الغجر    مجيع أفراد اجملتمع، مبن فيهم الالجئون واملشردون داخلياً       
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، صت  أو،٢٠٠٧ويف عام . )٩٢(أمراض القلب والشراينيومكافحة مسببات 

الصحة اإلجنابية  يف جمال   وبتوجيه التثقيف   ،  عن تنظيم األسرة  على نطاق واسع    بتوفري املعلومات   يف مجلة ما أوصت به،      
نـسي  اجلباالتصال  قل  تنيت ت  ومكافحة األمراض ال   ةمبكريف سن   نع احلمل   ملمع إيالء اهتمام خاص      ،إىل البنات والبنني  

 جلميـع    أوصت جلنة حقوق الطفل صربيا بإعطاء األولوية       ،٢٠٠٨ويف عام   . )٩٣(االيدز/وفريوس نقص املناعة البشرية   
ألطفال اوضمان متتع    )٩٤()الروما(، وخاصة يف صفوف الغجر       الرّضع   معدل وفيات األطفال  فض  التدابري الضرورية خل  

  .)٩٥(، مع إيالء اهتمام خاص للفئات الضعيفةميسورة التكلفةالنوعية وخبدمات صحية جيدة كافةً 

طريـق  عن   الدولة بأن تكفل،     احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   جلنة   أوصت   ،٢٠٠٥ويف عام     - ٣٥
بـرامج الـسكن    من خـالل    الطابع الشرعي على اهلياكل األساسية للمستوطنات القائمة وحتسينها، أو          إضفاء  

 على سكن مناسب وميسور التكلفة مع ضـمان احليـازة وفـق             )الروما( االجتماعي، حصول جمموعات الغجر   
القانون، والوصول إىل مياه الشرب املأمونة، واملرافق الصحية املالئمة، والكهرباء واخلدمات األساسية األخـرى              

  .)٩٦(قسرياًالء السكان جتوفري سكن بديل الئق حيثما جيري إو

 واملشردين داخلياً، )الروما(بوجه خاص بني النساء واملعوقني والغجر وبالنظر إىل ارتفاع معدل البطالة، و  - ٣٦
استحقاقات البطالة لضمان مشولية بزيادة  ٢٠٠٥ يف عام احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةجلنة أوصت فقد 

ة بـإدراج   اللجنة الدول وإضافة إىل ذلك، أوصت     . )٩٧(مستوى معيشي الئق للعمال العاطلني عن العمل وألسرهم       
ختصيص أموال كافية   ، و  كامالً احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف استراتيجيتها للحد من الفقر إدراجاً         

  .)٩٨()الروما( والغجر تدابري خاصة للتخفيف من حدة الفقر بني املسننيلتنفيذ االستراتيجية، واختاذ 

  لثقافية احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع ا-٨

 )الرومـا ( إىل أن نسبة أطفال الغجر   ٢٠٠٤عام  يف  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     صادر عن   أشار تقرير     - ٣٧
احلقوق االقتصادية  جلنة   أوصت   ،٢٠٠٥يف عام   و. )٩٩( يف املائة  ٣٠الذين مل يلتحقوا قط باملدرسة االبتدائية تبلغ        
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 واألطفـال املنـتمني إىل   )الروما( األطفال من الغجر لتشجيععالة بأن تتخذ تدابري ف الدولة   واالجتماعية والثقافية 
 اإلعانات واملـنح  ، وذلك بزيادة     على االلتحاق باملدارس   ،األقليات األخرى، واألطفال الالجئني واملشردين داخلياً     

بتوفري ملرأة ا أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد ،٢٠٠٧ويف عام  .)١٠٠(لغات األقلياتب درسنياملوعدد 
النـساء   عن   ، فضالً  منهن ياتسيما املسنات واألمّ   ، وال )روماال(الغجر  برامج حمو األمية والتدريب املهين لنساء       

واصلة وضع وتنفيذ   مب، أوصت جلنة حقوق الطفل صربيا       ٢٠٠٨ويف عام   . )١٠١(املنتميات إىل فئات مهمشة أخرى    
 ضمان االستفادة على قدم املساواة      ترمي إىل   نفسه، )الروما( ون الوثيق مع جمتمع الغجر    بالتعا،  سياسات وبرامج 

  .)١٠٢(الطفولة املبكرةمرحلة من اخلدمات املناسبة ثقافياً ومن ضمنها النماء والتعليم يف 

  والشعوب األصليةاألقليات  - ٩

جـر  ضمان مشاركة ممثلـي الغ     ب ٢٠٠٥ يف عام    احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   أوصت جلنة     - ٣٨
 مناهضة التمييز، واملساواة بني     التأو املزمع اعتمادها يف جما    كافية يف تنفيذ خطط العمل املعتمدة       مشاركة  ) الروما(

، وختصيص األموال   )الروما(اجلنسني، والعمالة، واحلماية االجتماعية، واإلسكان، والصحة والتعليم لصاحل الغجر          
 على املواقف التمييزيةبالقضاء على وأوصت اللجنة أيضاً . )١٠٣(ت الصلةالكافية هلذه الربامج وغريها من الربامج ذا

، والتـسامح،  التفاهمتشجيع  والثقافة واإلعالم ألجل ربية، باختاذ تدابري فعالة يف جماالت التدريس والت  إثينأساس  
  .)١٠٤(اليت تعيش داخل أقاليمهاإلثنية  فيما بني مجيع الفئات اواالحترام املتبادل

   والالجئون وملتمسو اللجوءجرون املها- ١٠

إىل أن اعتماد قانون جديـد   ٢٠٠٦صدر يف عام فوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  ملأُشري يف تقرير      - ٣٩
  .)١٠٥(متابعة مجيع مراحل إجراءات اللجوءأتاح للمفوضية إمكانية قد  ٢٠٠٦مايو /للجوء يف أيار

   املشردون داخلياً- ١١

بأن ُتتاح للمشردين داخلياً فرصة الوصول التام والفعال        اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     ، أوصت   ٢٠٠٤يف عام     - ٤٠
البطالة، والسكن املالئم، واحلصول على وثائق شخصية، وذلك        إعانات  خلدمات االجتماعية، واملرافق التعليمية، و    إىل ا 

ـ    وأوصت  . )١٠٦(وفقاً ملبدأ عدم التمييز     بتوصـيات مماثلـة يف عـام        ة والثقافيـة  جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعي
١٠٧(٢٠٠٥(.  

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات- ثالثاً 
إلقـاء  ، رحب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا الـسابقة ب          ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٣٠يف    - ٤١

بة إىل الضحايا الذين انتظروا طويالً جداً قدوم ألمر يكتسي أمهية قصوى بالنس" القبض على كارادجيتش قائالً إنه
وقال املدعي العام أيضاً إن فريقه يعكف على مراجعة الئحة االهتام لضمان أن تعكس الوقائع الـيت                 ". هذا اليوم 

  .)١٠٨(حددهتا احملكمة واألدلة اليت مجعت على مدى السنوات الثماين املاضية
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  مات الوطنية الرئيسية األولويات واملبادرات وااللتزا- رابعاً 
   تعهدات الدولة - ألف 

عضوية ل دعماً لترشحها ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥التزمت صربيا، يف إطار تعهدها الطوعي الذي قدمته يف   - ٤٢
 االهتمام  إيالءميع حقوق اإلنسان، مع      التام جل  أجل اإلعمال السعي من   : جملس حقوق اإلنسان، جبملة أمور منها     

اعتماد اسـتراتيجية وطنيـة     ، و إليها االنضمام   أوالصكوك الدولية   على   التصديق   كفالة، و ميةلحق يف التن  ل أيضاً
تمعـات  اجملتشجيع مواصلة تطوير ، واإلنسانعن تعزيز حقوق    املسؤولة  تعزيز اآلليات الوطنية    حلقوق اإلنسان، و  

  .)١٠٩(والعاملي احمللي ين على الصعيد،ها مجيع نواحيمن والثقافات إلثنياتتعددة اامل

   توصيات حمددة للمتابعة - باء 

أن تقدم يف غضون عام     ) واجلبل األسود (اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل صربيا       طلبت  ،  ٢٠٠٤يف عام     - ٤٣
واحد معلومات حول تنفيذ توصيات اللجنة املتعلقة بالتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسـالفيا الـسابقة                

 /ويف متوز ). ١٨الفقرة  (اص املشردين داخلياً    ـ، واألشخ )١٤الفقرة  (وإساءة املعاملة   ، والتعذيب   )١١الفقرة  (
  .)١١٠(بشأن سياساهتا املتعلقة هبذه القضايالتفاصيل ، قدمت الدولة املزيد من ا٢٠٠٥يوليه 

أعقاب  يف   ،٢٠٠٨وأوصت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف عام                - ٤٤
عمليات تفاعل وتشاور مع اجملتمع املدين وإضفاء الصبغة املؤسسية عليها، مبا           استحداث  : زيارهتا إىل صربيا باآليت   

ُتقّدم إىل هيئات املعاهدات وإىل جملس حقوق اإلنسان، اليت تقارير الاجملتمع املدين يف إعداد ومتابعة إشراك يف ذلك 
اعتماد خطة أو استراتيجية وطنية تتعلق حبقوق اإلنسان وتتضمن تدابري          يف سياق االستعراض الدوري الشامل، و     

حمددة حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان وما يقومون به من أنشطة، ويشمل ذلك محاية املدافعني الذين هم يف                  
عن حقـوق  يف املناطق الريفية واملدافعني الذين يعملون للدفاع عن حقوق اإلنسان  ضعف مثل املدافعات    أوضاع  

  .)١١١(املثليات واملثليني جنسياً وثنائيي اجلنس واحملولني جنسياً وحاملي صفات اجلنسني

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً
أبلغ مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بأنه يقدم املساعدة التقنية لصربيا يف جمـال إنفـاذ                   - ٤٥
  .)١١٢( مبا يف ذلك االجتار بالبشر،جلرمية املنظمةاواملتعلق باملخدرات قانون ال

Notes  
  

1 Methodology paragraph for Serbia. The Socialist Federal Republic of Yugoslavia was an original Member of the 
United Nations , the Charter of the Organization having been signed on its behalf on 26 June 1945 and ratified on 19 
October 1945, until its dissolution following the establishment and subsequent admission as new Members of 
Bosnia and Herzegovina (6 March 1992), the Republic of Croatia (8 October 1991), the Republic of Slovenia (25 
June 1991), the former Yugoslav Republic of Macedonia (17 November 1991), and the Federal Republic of 
Yugoslavia. The Federal Republic of Yugoslavia was admitted as a Member of the United Nations by General 
Assembly resolution 55/12 of 1 November 2000.  
On 4 February 2003, following the adoption and promulgation of the Constitutional Charter of Serbia and 
Montenegro by the Assembly of the Federal Republic of Yugoslavia, the official name of  “Federal Republic of 
Yugoslavia” was changed to Serbia and Montenegro.  
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In a letter dated 3 June 2006, the President of the Republic of Serbia informed the Secretary-General of the United 
Nations that the membership of Serbia and Montenegro was being continued by the Republic of Serbia, following 
Montenegro’s declaration of independence on 3 June 2006. 
2 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table  may be found in 
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006  (ST/LEG/SER.E.25), 
supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the 
United Nations Secretariat, http://untreaty.un.org/. 
3 The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 
CAT   Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment 
OP-CAT  Optional Protocol to CAT 
CRC  Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 
OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 

pornography 
ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 

Members of Their Families 
CPD  Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CPD Optional Protocol to Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

 CED    International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. 
4 Declaration: “Pursuant to article 3(2) of the Protocol, I have the honour to inform that the provisions of articles 291 
and 301 of the Law on the Yugoslav Army specified that a person of military age who has turned eighteen may be 
recruited into the Army of the Federal Republic of Yugoslavia in that calendar year. The person of military age may 
only exceptionally be recruited in the calendar year in which he turns seventeen, at his own request, or during a state 
of war by order of the President of the Federal Republic of Yugoslavia.     In the light of the fact that, under the Law, 
only persons who have done their military service or have undergone the required military training may be called 
up, the minimum age for voluntary recruitment in the Federal Republic of Yugoslavia has been set at eighteen. 
Safeguards that recruitment of underage persons will not be forced or coerced are provided in the Penal Code of the 
Federal Republic of Yugoslavia and those of its constituent republics, relating to the criminal act against civil rights 
and liberties and dereliction of duty.” 
5 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing 
the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
6 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating to the status of 
Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 
7 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field 
(First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked 
Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War 
(Third Convention); Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 
International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and 
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol additional to the 
Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol 
III). For the official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 
8 International Labour Organization Convention  No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; Convention 
No.105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87 concerning Freedom of Association and 
Protection of the Right to Organize; Convention  No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to 
Organize and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women 
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Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and 
Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 
concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 
9 Concluding observations of the Human Rights Committee concerning Serbia and Montenegro 
(CCPR/CO/81/SEMO), para. 3. 
10 Ibid. 
11 Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights concerning Serbia and 
Montenegro (E/C. 12/1/Add. 108), para. 9. 
12 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women concerning 
Serbia (CEDAW/C/SCG/CO/1), para. 7. 
13 Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child concerning Serbia (CRC/C/SRB/CO/1), 
para. 6. 
14 Concluding observations of the Human Rights Committee concerning Kosovo (Serbia) (CCPR/C/UNK/CO/1). 
15 E/C.12/UNK/1. 
16 CRC/C/SRB/CO/1, paras. 13 and 14. 
17 The following abbreviations have been used for this document: 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
CESCR  Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
HR Committee  Human Rights Committee 
CEDAW  Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
CAT  Committee against Torture  

 CRC    Committee on the Rights of the Child 
18 Serbia was part of the Federal Republic of Yugoslavia. Upon the breakup of the country, the existing reporting 
sequencing to human rights treaty bodies was interrupted. The committees have decided to consider new 
submissions as initial reports. 
19 Eleventh to fourteenth periodic reports of Yugoslavia, CERD/C/299/Add. 17. 
20 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination on Yugoslavia, A/53/18, 
paras. 190-214. 
21 Initial report of Serbia and Montenegro, E/1990/5/Add. 61. 
22 E/C.12/1/Add. 108. 
23 Initial report of Serbia and Montenegro to the HR Committee, CCPR/C/SEMO/2003/1. 
24 CCPR/CO/81/SEMO. UNMIK report with regard to the human rights situation in Kosovo was considered in 2006 
(CCPR/C/UNK/CO/1). 
25 A/60/40 (vol. I), p. 145. 
26 UNMIK report to CEDAW is overdue since 12 June 2008. 
27 A/54/44, paras. 35-52. 
28 A/59/44. 
29 113/1998 Radivoje Ristic – Views adopted on 11 May 2001, 161/2000 Hajrizi Dzemajl et al – Views adopted on 
21 November 2002, 171/2000 Jovica Dimitrov - Views adopted on 3 May 2005, 172/2000 Danilo Dimitrijevic - 
Views adopted on 16 November 2005, 207/2002 Dragan Dimitrijevic – Views adopted on 24 November 2004 and 
174/2000 Slobodan Nikoli and Ljiljana Nikoli - Views adopted on 24 November 2005. 
30 Note verbale of 28 May 2008, concerning Communication Nos 171/2000, 172/2000 and 207/2002, submitted on 
behalf of Dimitrov, Danilo Dimitrijevic and Dragan Dimitrijeevic , respectively. 
31 29/2003 Dragan Durmic - Opinion adopted on 6 March 2006. 
32 Reply dated 6 February 2007. A/62/18, annex VI. 
33 1180/2003 Zeljko Bodrozic -,Views adopted on 31 October 2005. 
34 A/63/40. 
35 E/CN.4/2006/71/Add. 5. 
36 A/HRC/7/28/Add. 3. 
37 Ibid., para. 3. 
38 The questionnaires included in this section are those which have been reflected in an official report by a special 
procedure mandate holder. 
39 See (a) report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29), questionnaire on the right to 
education of persons with disabilities sent in 2006; (b) report of the Special Rapporteur on the human rights of 
migrants (A/HRC/4/24), questionnaire on the impact of certain laws and administrative measures on migrants sent in 
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2006; (c) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children (A/HRC/4/23), 
questionnaire on issues related to forced marriages and trafficking in persons  sent in 2006; (d) report of the Special 
Representative of the Secretary-General on human rights defenders (E/CN.4/2006/95 and Add.5), questionnaire on 
the implementation of the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society 
to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms sent in June 2005; (e) 
report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people 
(A/HRC/6/15), questionnaire on the human rights of indigenous people sent in August 2007; (f) report of the Special 
Rapporteur on trafficking in persons, especially in women and children  (E/CN.4/2006/62) and the Special 
Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography (E/CN.4/2006/67), joint questionnaire 
on the relationship between trafficking and the sent in July 2005; (g) report of the Special Rapporteur on the right to 
education (E/CN.4/2006/45), questionnaire on the right to education for girls sent in 2005; (h) report of the Working 
Group on mercenaries (A/61/341), questionnaire concerning its mandate and activities sent in November 2005; (i) 
report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography (A/HRC/4/31), 
questionnaire on the sale of children's organs sent on July 2006; (j) report of the Special Rapporteur on the sale of 
children, child prostitution and child pornography (E/CN.4/2005/78), questionnaire on child pornography on the 
Internet sent in July 2004; (k) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child 
pornography (A/HRC/7/8), questionnaire on assistance and rehabilitation programmes for child victims of sexual 
exploitation sent in July 2007; (l) report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of 
human rights and transnational corporations and other business enterprises (A/HRC/4/35/Add.3), questionnaire on 
human rights policies and management practices. 
40 Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people, 
questionnaire on the human rights of indigenous people, (A/HRC/6/15) para. 7. 
41 See High Commissioner’s Strategic Management Plan 2008-2009, p. 85; OHCHR, Annual Report 2005, p. 90-91. 
42 High Commissioner’s Strategic Management Plan 2008-2009, p. 90. 
43 CCPR/CO/81/SEMO, para. 23. 
44 E/C. 12/1/Add. 108, para. 11. 
45  Ibid., para. 39. 
46  CCPR/CO/81/SEMO, para. 24. 
47 Ibid., para. 25. 
48 E/C.12/1/Add.108, para. 40. 
49 E/CN.4/2006/71/Add. 5, paras. 32-33. 
50 ILO Committee of Experts on the Application of Convention and Recommendations, 2007, Geneva, Individual 
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(ratification: 2000) Submitted: 2007. Doc. No. 092007SCG111, para. 1. 
51 CRC/C/SRB/CO/1, paras. 33 and 34. 
52 A/59/44, para. 213 (a), (h) and  (m). 
53 Ibid., paras. 215-235. 
54 CCPR/CO/81/SEMO, para. 14. 
55 Ibid., para. 9. 
56 Ibid., para. 15. 
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