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العهد الدويل اخلاص باحلقوق   
 املدنية والسياسية

  اللجنة املعنية حقوق اإلنسان
  الدورة األوىل بعد املائة

  ٢٠١١أبريل / نيسان١ -مارس / آذار١٤نيويورك، 

 مـن   ٤٠النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة              
  العهد

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان    

  صربيا    

) CCPR/C/SRB/2(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين املقدم من مجهورية صربيا             -١
 ١٨ و ١٧املعقـودتني يـومي     ) 2781 و CCPR/C/SR.2780 (٢٧٨١ و ٢٧٨٠يف جلستيها   

 ٢٩املعقـودة يف    ) CCPR/C/SR.2796 (٢٧٩٦ يف جلستها    ،واعتمدت. ٢٠١١مارس  /آذار
  . املالحظات اخلتامية التالية،٢٠١١مارس /آذار

  مقدمة  - ألف  
ترحب اللجنة بتقدمي مجهورية صربيا تقريرها الدوري الثاين وتعرب عن تقـديرها              -٢

وتعـرب  . للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف والردود الشفوية واخلطية املقدمـة            
املقدمة رداً على قائمة    ) CCPR/C/SRB/Q/2/Add.1( للردود اخلطية    اللجنة أيضاً عن تقديرها   

  .املسائل
انظر الوثيقـة    (وتشري اللجنة إىل دراستها السابقة حلالة حقوق اإلنسان يف كوسوفو             -٣

CCPR/C/UNK/CO/1    وتالحظ اللجنة أنه بالنظر إىل أن      ). ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٧ املعتمدة يف
 عدم ممارسة سيطرة فعلية على كوسوفو ووفقاً لقرار جملس األمن           الدولة الطرف ال تزال تقبل    
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 ممارسة السلطة    تواصل بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو      ، فإن   )١٩٩٩ (١٢٤٤
وترى اللجنة أن العهد ال يزال يسري يف كوسوفو، ولذلك فإهنا تشجع البعثة علـى               . املدنية

ودون املساس بالوضـع القـانوين النـهائي         كوسوفو،   بالتعاون مع املؤسسات يف    موافاهتا،
   .٢٠٠٦يوليه / متوزمنذحالة حقوق اإلنسان يف كوسوفو عن بتقرير لكوسوفو، 

  اجلوانب اإلجيابية  - باء  
ترحب اللجنة بالتطورات اإلجيابية التالية اليت حققتها الدولة الطرف، وبصفة خاصة             -٤

  :الدولة الطرف لعضوية االحتاد األورويبيف ضوء اإلصالحات اجلارية نتيجة لترشح 
، يتيح للمحكمة الدستورية دراسـة      ٢٠٠٦اعتماد دستور جديد يف عام        )أ(  

  ؛) من الدستور١٧٠املادة (الشكاوى الفردية املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان 
ة وطني، وتعيني اجلمعية ال   ٢٠٠٩مارس  /اعتماد قانون حظر التمييز يف آذار       )ب(  

دراسة الـشكاوى املتعلقـة   ومنحه سلطة ، ٢٠١٠مايو /ين حبماية املساواة يف أيارملفوض مع 
  بالتمييز وتقدمي توصيات بشأهنا؛

 يفاجلمعية الوطنية أميناً للمظامل     بأمني املظامل، وتعيني    املتعلق  قانون  الاعتماد    )ج(  
ادئ بـاريس    وفقاً ملب  ، يتمتع باختصاصات واسعة يف جمال حقوق اإلنسان       ٢٠٠٧يوليه  /متوز

  ؛)٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة (
التفاقيـة مناهـضة     على الربوتوكول االختياري     ٢٠٠٦التصديق يف عام      )د(  

  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
التصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا            )ه(  

  .٢٠٠٩ عام االختياري يف

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  - جيم  
حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت تفيد أن أحكام املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان،        -٥

مبا يف ذلك أحكام العهد تشكل جزءاً من قوانني الدولة الطرف وميكن االحتجاج هبا مباشرة               
حلاالت اليت احُتج فيها بأحكام العهد يف قـضايا         ة تالحظ أن ا   ـبيد أن اللجن  . أمام احملكمة 

وترحب اللجنة بتأكيد الوفد أن أحكام العهد سـتدرج يف املنـاهج            . معينة كانت حمدودة  
 بأحكام العهـد    وعيالدراسية لألكادميية القضائية، لكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية ال          

هاز القضائي واألوساط القانونية بـشكل  وبتطبيقها العملي يف النظام القانوين احمللي داخل اجل   
  ).٢املادة (عام 
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ينبغي للدولة الطرف أن تضمن حصول السلطات لديها، مبا يف ذلـك القـضاة                
 على تدريب مالئم واطالعهم التام علـى أحكـام العهـد            ،واملدعون العامون واحملامون  
بري فعالة لنشر أحكام وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدا    . وسريانه يف الدولة الطرف   

  .العهد على نطاق واسع يف الدولة الطرف
وتعرب اللجنة عن قلقها ألن سلطات الدولة الطرف، كما أقر الوفد، ال تتبع هنجاً                -٦

فيما يتعلـق    اللجنة االستنتاجات اليت اعتمدهتا     لبحث وتنفيذ منسقاً وليس لديها آلية حمددة      
 فيها اللجنة يف إطار آليات شكاوى األفراد املنـصوص           بتت  يف القضايا اليت   االنتهاكحباالت  

  ).٢املادة (عليها يف الربوتوكول االختياري للعهد 
ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية لدراسة استنتاجات اللجنة بشأن البالغـات              

ذ آراء اللجنة مبوجب الربوتوكـول      ينفلتالفردية واقتراح التدابري اليت يتعني أن تتخذها        
  . أي انتهاك حلقوقهمبشأناري وتقدمي سبل انتصاف فعالة إىل الضحايا االختي

يف عـام   ) أمـني املظـامل   (وترحب اللجنة بإنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان          -٧
 وبالعمل الذي اضطلعت به إىل اليوم، وتالحظ اللجنة باهتمام املعلومات اليت قدمها             ٢٠٠٧

لية وقائية وطنية ألغراض الربوتوكول     كآ رمسياً بالعمل    الوفد ومفادها أن أمني املظامل سيكلف     
 تعرب عن قلقها ألن هذه املؤسسة لن تتمكن من هااالختياري التفاقية مناهضة التعذيب، لكن

  ).٢املادة (مل خيصص هلا ما يكفي من املوارد  العمل بفعالية ما
يـة والبـشرية    ينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف ختصيص ما يلزم من املوارد املال             

اإلضافية ملكتب أمني املظامل بالنظر إىل الدور اجلديد الذي يضطلع به كآلية وطنية وقائية،              
  .لضمان اضطالعه بأنشطته احلالية ومتكينه من أداء مهامه اجلديدة بفعالية

وترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف أثناء الفترة املـشمولة بـالتقرير               -٨
الة التمييز ضد املرأة يف خمتلف جماالت احلياة، مبا يف ذلك اعتماد قانون املـساواة               للتصدي حل 

، ومبادرات أخرى، لكن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء قلة النتائج           ٢٠٠٩بني اجلنسني يف عام     
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفروق القائمة بني املرأة والرجل مما           . احملققة من الناحية العملية   

، وكذلك إزاء اخنفـاض     ألجر املتساوي لقاء العمل املتساوي يف القيمة      ل انتهاكاً ملبدأ ا   يشك
ملناصب العليا أو مناصب صنع القرار واستمرار القوالب النمطيـة  يتقلدن اعدد النساء اللوايت    

 ٣ و ٢املـواد   (وضع املرأة يف اجملتمع، ويشمل ذلك ما يتعلق بنساء الغجر الرومـا             املتعلقة ب 
  ).٢٦و

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لتحسني متثيل املرأة، مبـا يف ذلـك يف                 
وينبغي .  ومناصب صنع القرار على مستوى الدولة ومستوى اإلدارة احمللية  ليااملناصب الع 

 يفاملرأة والرجل على قدم املساواة، مبا يف ذلك تلقي األجر نفـسه             معاملة  هلا أن تضمن    
ه عام، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري العمليـة الالزمـة            وبوج. ماثلةاملوظائف  ال
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وضع املرأة يف اجملتمع بوجه عام ووضع النساء من         القوالب النمطية املتعلقة ب   للقضاء على   
  .الغجر الروما بوجه خاص

، ال تزال اللجنة تشعر     )١٧الفقرة  (وباإلشارة إىل املالحظات اخلتامية السابقة للجنة         -٩
كمـا  . نتشار العنف املرتيل، ولقلة عدد قضايا العنف املرتيل املعروضة على احملاكم          بالقلق ال 

خطـوط هاتفيـة    إنشاء  تشعر اللجنة بالقلق، ألنه على الرغم من التقدم احملرز، مبا يف ذلك             
مباشرة للضحايا، واعتماد االستراتيجية الوطنية لتحسني وضع املرأة والنهوض باملساواة بـني         

، فإن املنظمات غري احلكومية ال تزال هي اجلهة الرئيسية اليت تقـدم             ٢٠٠٩عام  اجلنسني يف   
 ٣ و ٢املـواد   (املساعدة إىل ضحايا العنف املرتيل، مبا يف ذلك ما يتعلق بإدارة دور اإليـواء               

  ).٢٦و
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها ملكافحة العنف املرتيل وإنشاء مراكـز              

 من الدعم الطيب والنفسي والقانوين، فـضالً عـن دور           كفيما ي دعم للضحايا مع توفري     
وإلذكاء وعي اجلمهور هبذه املـسألة، ينبغـي        . األطفالمبن فيهم   إيواء لضحايا العنف،    

وينبغي . للدولة الطرف أن تنشر املعلومات املتعلقة هبذه املسألة عن طريق وسائط اإلعالم           
 العنف املرتيل ومقاضـاة مـرتكيب العنـف،    هلا أن تضمن إجراء حتقيقات وافية يف قضايا     
وينبغي للدولة الطـرف أن تـضمن أيـضاً    . ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة يف حالة إدانتهم     

وهلذا الغرض، ينبغي هلا أن تضمن إتاحة التـدريب         . حصول الضحايا على تعويض مالئم    
اعيني وتنبيههم  املناسب للشرطة والسلطات احمللية والعاملني الطبيني واألخصائيني االجتم       

  .إىل هذه املسألة
، ال تزال اللجنة تـشعر      )٩الفقرة  (وباإلشارة إىل املالحظات اخلتامية السابقة للجنة         -١٠

بالقلق إزاء استمرار ظاهرة اإلفالت من العقاب على االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنـسان             
ات الدولة الطرف قد    وتالحظ اللجنة أن سلط   .  وبعده على السواء   ٢٠٠٠املرتكبة قبل عام    

أجرت حتقيقات يف هذه اجلرائم، لكنها تأسف لقلة عـدد التحقيقـات الـيت أفـضت إىل               
املالحقات القضائية، وألن األحكام الصادرة كانت خفيفة نسبياً وال تتناسب مع خطـورة             

هم وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الصعوبات اليت يواجهها األفراد يف سـعي           . اجلرائم املرتكبة 
 انتهاكات حقوق اإلنسان، والسيما فيما يتعلق جبرائم        عنللحصول على تعويض من الدولة      

  ).٧ و٦ و٢املواد ( اليت تبلغ مخس سنوات  التقادم احلاليةفترةعن احلرب فضالً 
تذّكر اللجنة بتوصيتها السابقة اليت تفيد أن الدولة الطرف ملزمة بإجراء حتقيقات   

سيما  ، وال اليت يدعى وقوعهااليت تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسانكاملة يف مجيع القضايا 
وتقدمي املسؤولني عن هذه   القرن املاضيمن من العهد يف التسعينات ٧ و ٦انتهاك املادتني   

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل      . االنتهاكات إىل احملاكمة لتفادي إفالهتم من العقاب      
  .على التعويض الكايف عن هذه االنتهاكاتجلميع الضحايا وأسرهم احلصول 
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يعاقـب عليهـا إال      ألن أفعال التعذيب وإساءة املعاملة ال     وتعرب اللجنة عن قلقها       -١١
هي عشر  فيما خيص هذه األفعال      سنوات وألن مدة التقادم      دة أقصاها مثاين  بعقوبة السجن مل  

  ).٧املادة  (سنوات
ارستها فيما يتعلق بطول املدة القصوى ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعها ومم  

يتصل هبا من جرائم وأن متدد فترة التقادم على السواء           للسجن على أفعال التعذيب وما    
  .مراعاة خلطورة هذه اجلرائم

تزال اللجنة تشعر    ، ال )١٠الفقرة  (وباإلشارة إىل املالحظات اخلتامية السابقة للجنة         -١٢
 يف التحقيق مع املسؤولني عن مقتل أكثر من مثامنائة شخص      بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم كبري     
 واملناطق القريبة منها ومقاضاهتم ومعاقبتـهم،       يف باتاينيتسا ُعثر على جثثهم يف مقابر مجاعية       

  ).٦ و٢املادتان (وتقدمي تعويضات إىل أقارب الضحايا 
بسات اليت  املالللوقوف بدقة على    ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات فورية          

أفضت إىل دفن مئات األشخاص يف منطقة باتاينيتسا وضمان مقاضـاة مجيـع األفـراد               
وينبغي للدولـة   . املسؤولني عن ذلك ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة مبوجب القانون اجلنائي        
  .الطرف أيضاً أن تضمن تقدمي التعويضات املناسبة إىل أقارب الضحايا

 سلطات الدولة الطرف مع احملكمة اجلنائية الدوليـة         وتالحظ اللجنة استمرار تعاون     -١٣
تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد أن جمرمـي      جلمهورية يوغوسالفيا السابقة، لكنها ال    

 إىل  ا يقـدمو  وملُيقبض عليهم    ملأنه  ويزالون داخل إقليم الدولة الطرف       احلرب املزعومني ال  
  ).٧ و٦املادتان  (العدالة

ولة الطرف أن تكفل استمرار تعاوهنا الكامل والفعـال مـع احملكمـة         ينبغي للد   
اجلنائية الدولية جلمهورية يوغوسالفيا السابقة وأن تضمن إحالة مجيع األفراد املتبقني الذين   

مالديتش واملشتبه يف ارتكـاهبم جـرائم حـرب ويف        خيضعون لواليتها، مبن فيهم راتكو    
  .هذه احملكمة اجلنائيةإىل انتهاكهم القانون اإلنساين الدويل 

تشعر اللجنة  ال تزال   ،  )١٥الفقرة  (وباإلشارة إىل املالحظات اخلتامية السابقة للجنة         -١٤
لعدم وجود منظمة معنية بالرصد املستقل والفعال واملنهجي ملرافق االحتجاز التابعـة            بالقلق  

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ظروف االحتجاز السيئة وغـري          . للشرطة يف الدولة الطرف   
الالئقة السائدة يف هذه املرافق وإزاء احتجاز املتهمني مع املشتبه فيهم وعدم فصل القصر عن               

  ).١٠ و٧املادتان (البالغني 
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل وجود نظام مناسب لرصد مرافق االحتجاز التابعة              

سيما يف ضوء التزامات الدولة الطـرف النامجـة عـن تـصديقها علـى         للشرطة، وال 
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة            
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مجيـع  مطابقـة   وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن       . نية أو املهينة  نساإالقاسية أو الال  
  .التزاماهتا مبوجب العهدملا متليه مرافق االحتجاز التابعة للشرطة 

وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف بدأت ببناء مرافق سجن جديدة وجتديد املرافـق               -١٥
  ).١٠ و٧املادتان (ظ يف السجون تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار االكتظا األخرى، لكنها ال

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ املزيد من التدابري لتحـسني معاملـة الـسجناء                
وظروف السجن مبا يفي بالتزاماهتا مبوجب العهد والقواعد الـدنيا النموذجيـة ملعاملـة            

ويف هذا اخلصوص تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تنظر ليس فقط يف تشييد           . السجناء
  .لسجن على نطاق أوسعل بديلة عقوباترافق سجون جديدة وإمنا أيضاً يف تطبيق م

وحتيط اللجنة علماً بالتقدم احملرز فيما يتعلق مبكافحة االجتار باألشـخاص، لكنـها              -١٦
تشعر بالقلق إزاء املعلومات اليت تفيد أن أكثر من نصف ضحايا االجتار واالستغالل اجلنسي              

للرعايا األجانب الـذين    غري املأمون   ر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الوضع       وتشع. هم من القُصَّر  
منحهم سوى تصاريح إقامة مؤقتـة     يدلون بشهاداهتم يف حماكمات االجتار بالبشر وإزاء عدم         

  ).٨املادة  ( مدة احملاكمةطيلة
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل بذل جهودها إلذكاء الوعي ومكافحة االجتـار              

وينبغي هلا  .  مبا يف ذلك على املستوى اإلقليمي وبالتعاون مع البلدان اجملاورة          باألشخاص،
أيضاً أن تضمن مقاضاة مجيع األفراد املسؤولني عن االجتار باألشخاص ومعاقبتهم بعقوبات     

وينبغي للدولة الطـرف  . تتناسب مع اجلرائم املرتكبة وإعادة تأهيل ضحايا االجتار بالبشر       
سـيما القُـصَّر ألغـراض       ساهتا العامة ملكافحة االجتار بالبشر، وال     أن تواصل حبزم سيا   

استغالهلم جنسياً باعتماد تدابري حمددة اهلدف وخطط عمل بشأن هذه املسألة مع مراعاة             
وينبغي للدولة  . مصاحل الطفل الفضلى بوصفها االعتبار الرئيسي يف مجيع هذه اإلجراءات         

 واحلماية إىل األطفال ضحايا االجتار بالبشر، وأن        الطرف أن تقدم ما يناسب من املساعدة      
كما ينبغـي هلـا أن      . تراعي بشكل كامل نقاط ضعفهم وحقوقهم واحتياجاهتم اخلاصة       

تضمن استعراض حالة الرعايا األجانب الذين يدلون بشهادات رمسية يف حماكمات االجتار            
دف تقييم مدى تعرضهم بالبشر على أساس كل حالة على حدة يف هناية هذه احملاكمات هب          

  .للخطر يف حال عودهتم إىل بلداهنم األصلية
وتالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز جهازها القضائي وضـمان              -١٧

استقالله كسن القانون اجلديد املتعلق بالقضاة، لكنها تشعر بالقلق إزاء القضايا الناشئة عـن              
تتجاوز احلـد   يؤدي إىل حاالت تأخري      إقامة العدل وهو ما    عدم كفاية أداء احملاكم يف جمال     

 فيما خيص حـاالت القـضاة       ،وإضافة إىل ذلك  . املعقول وأوجه خلل أخرى يف اإلجراءات     
، تشعر اللجنة بـالقلق ألن هـذه        ٢٠٠٩املقالني يف أعقاب عملية إعادة االنتخابات يف عام         

أفضت إىل خفض عدد القـضاة،      اليت   و العملية اليت كانت هتدف إىل تعزيز اجلهاز القضائي       
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 تقدم أي  وسيلة مناسبة      ملوعادة االنتخابات،   إلواضحة  الملعايري  اتفتقر إىل الشفافية و   كانت  
  ).١٤املادة  (ملراجعة القضايا املرفوضة

وينبغي . ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التقيد الصارم باستقالل اجلهاز القضائي           
ُيعد انتخاهبم خالل عملية إعادة االنتخابات يف عـام          الذين مل هلا أيضاً أن تكفل للقضاة      

وينبغي للدولة الطـرف    . فرصة احلصول على مراجعة قانونية كاملة هلذه العملية        ٢٠٠٩
أيضاً أن تنظر يف إجراء إصالحات قانونية شاملة وغريها من اإلصالحات لتحسني كفاءة             

  .عمل حماكمها وإقامة العدل بوجه عام
 أن قانون اإلجراءات واليت تفيد ظ اللجنة املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف        وتالح  -١٨

اجلنائية يسمح مبنح مساعدة قانونية جمانية يف بعض القضايا اجلنائية، لكنها تشعر بالقلق ألنه              
التـشريع   يوجد يف الدولة الطرف نظام شامل لتقـدمي املـساعدة القانونيـة وألنـه ال               ال
  ).١٤ و٩املادتان (حان تقدمي املساعدة القانونية جماناً يف القضايا املدنية املمارسة يتي وال

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر يف نظام تقدمي املساعدة القانونية اجملانية لديها               
  .لكي تقدم هذه املساعدة القانونية جماناً يف أي قضية تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك

جراءات اليت اختذهتا الدولة الطرف حىت اآلن للتصدي ملـشكلة          وعلى الرغم من اإل     -١٩
املشردون داخلياً نتيجة للرتاعات السابقة فإن      مبن فيهم   ميلكون وثائق هوية،     األفراد الذين ال  

سيما الغجـر    عدداً كبرياً من األشخاص الذي خيضعون للوالية القضائية للدولة الطرف، وال          
وترى اللجنة أن   .  قط لدى السلطات   مواليدهمسجَّل  ُي ة ومل  يعيشون بدون وثائق هوي    ،الروما

هذه احلالة ختلق عائقاً أمام متتع أفراد الفئة األكثر ضعفاً يف البلد وهي الغجر الروما مبجموعة                
 مجلـة  مـن من حقوق اإلنسان، وخباصة احلقوق املكرسة يف العهد وحترمهم من االستفادة،          

ستحقاقات االجتماعية واملسكن الالئق وحتد كذلك من        اخلدمات االجتماعية واال   هاأمور من 
  ).٢٦ و٢٤ و١٢املواد (إمكانية حصوهلم على الوظائف 

ينبغي للدولة الطرف أن تستمر يف بذل جهودها لتوفري وثـائق هويـة جلميـع                 
يـسجَّلوا   األشخاص الذين خيضعون لواليتها القضائية، وبصفة خاصة األشخاص الذين مل         

وينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لضمان حصول        . ذه الوثائق ُيمنحوا ه  قط أو 
مجيع ضحايا الرتاعات املاضية الذين خيضعون لواليتها، مبن فيهم الغجـر الرومـا علـى               

  .االجتماعية بصورة فعالةواخلدمات املسكن الالئق واالستحقاقات 
 املساواة بني مجيع  من دستور الدولة الطرف تنص على    ٤٤وعلى الرغم من أن املادة        -٢٠

الكنائس والطوائف الدينية، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء الفروق املنـصوص عليهـا يف               
سيما عنـدما    قانون الكنائس والطوائف الدينية بني األديان التقليدية واألديان األخرى، وال         
 ١٨املادتان  (ية  يتعلق األمر بتسجيل كنيسة أو طائفة دينية رمسياً واكتساهبا للشخصية القانون          

  ).٢٦و
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ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض التشريع واملمارسة لضمان االحترام الكامـل             
 من دستورها، مبا يتفق مع ٤٤ملبدأ املساواة يف املعاملة على النحو املنصوص عليه يف املادة 

  . من العهد٢٦ و١٨الشروط الواردة يف املادتني 
تزال اللجنة تشعر    ، ال )٢٢الفقرة  (ية السابقة للجنة    وفيما يتعلق باملالحظات اخلتام     -٢١

يزالون يتعرضون   بالقلق ألن الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والعاملني يف اإلعالم ال          
يزال يعترب جرمية مبقتضى  وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن التشهري ال . لالعتداء والتهديد والقتل  

ن املوظفني احلكوميني والعموميني يـستخدمون شـكاوى        القانون الوطين، وبصفة خاصة أل    
  ).١٩ و٧ و٦املواد (التشهري على نطاق واسع ضد الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان 

ضرورية لضمان أن تكـون     التدابري  الحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ          
وينبغـي للدولـة    . عهدالتقييدات املفروضة على حرية الرأي والتعبري متفقة مع أحكام ال         

الطرف أن تتخذ تدابري صارمة لكفل محاية الصحفيني واألطراف الفاعلـة املـستقلة يف              
وينبغـي  . اجملتمع املدين، ويشمل ذلك املنظمات غري احلكومية وممثلي وسائط اإلعـالم          

املسؤولني عن اجلرائم املرتكَبة ضد العاملني يف اإلعالم أو         حتديد  للدولة الطرف أن تضمن     
يف منظمات اجملتمع املدين ومالحقتهم قضائياً ومعاقبتهم بعقوبة تتناسب مع أفعاهلم يف حال           

  .وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر يف نزع صفة اجلرم عن التشهري. إدانتهم
الدولة الطرف لتحسني حالة الغجر الروما، مبا يف        اللجنة اجلهود اليت تبذهلا     وتالحظ    -٢٢

وخطة العمل املقترنـة هبـا،      ) ٢٠٠٩(تيجية لتحسني وضع الغجر الروما      ذلك اعتماد استرا  
كومي لتحسني وضع الغجر الروما وتنفيذ ِعقد إدمـاج الغجـر           احللس  اجملفضالً عن إنشاء    

تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار التمييز ضد الغجر الرومـا   ، لكنها ال)٢٠١٥-٢٠٠٥(الروما  
جماالت احلياة، مثل التعليم والسكن والرعاية الصحية       واستبعادهم على نطاق واسع يف خمتلف       

  ).٢٧ و٢٦ و٢املواد (املناسبة واملشاركة السياسية 
ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها للقضاء على القوالب النمطية ووضع حد              

لالعتداء على الغجر الروما على نطاق واسع، بطرق منها تنظيم املزيد من محالت التوعية              
كما ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابري للتشجيع على . التسامح واحترام التنوعلتعزيز 

انتفاع الغجر الروما مبختلف الفرص واخلدمات على مجيع املستويات، مبا يف ذلك عنـد              
  .االقتضاء، اختاذ ما يناسب من التدابري املؤقتة اخلاصة

ضمان حتسني محاية ممثلي األقليـات  وتقّر اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف ل   -٢٣
تزال  ، لكنها ال)٢٠٠٩(تعلق مبجالس األقليات القومية   املقانون  الالقومية، مبا يف ذلك اعتماد      

تشعر بالقلق إزاء تدين مستوى متثيل األقليات على مستوى أجهـزة الدولـة أو مـستوى                
 مصنفة على املستوى الوطين وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم توفر إحصائات. السلطات احمللية

 ٢٥املواد  (تقييم الوضع الفعلي جلميع األقليات تقييماً أفضل        إحصاءات من شأهنا إتاحة      يوه
  ).٢٧ و٢٦و
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ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إىل ضمان توفري كامـل احلمايـة                
وينبغي هلا أيضاً أن    . ا القضائية واملساواة يف املعاملة ألفراد األقليات القومية اليت ختضع لواليته        

تتخذ تدابري لضمان تعزيز متثيل أفراد األقليات القومية يف األجهزة الوطنية واحملليـة، مبـا يف                
وينبغي للدولة الطرف أيضاً    . ما يناسب من التدابري املؤقتة اخلاصة     ذلك عند االقتضاء اختاذ     

ألجهزة املركزية واحمللية على أن تكون      أن جتمع بيانات إحصائية تعكس الوظائف املشغولة يف ا        
وينبغي للدولة الطرف أن تتيح هذه املعلومـات للجنـة يف           . مصنفة حبسب اجملموعات اإلثنية   

  .تقريرها الدوري املقبل
وينبغي للدولة الطرف أن تعّمم على نطاق واسع العهد والربوتوكولني االختيـاريني          -٢٤

ين، والردود اخلطية املقدمة على قائمة املـسائل الـيت          امللحقني به، ونص التقرير الدوري الثا     
أعدهتا اللجنة فضالً عن هذه املالحظات اخلتامية من أجل زيادة وعي الـسلطات القـضائية               
والتشريعية واإلدارية واجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية العاملة يف البلد، وكذلك عامة            

ة الطرف أن تقوم عند إعـداد تقريرهـا الـدوري           وتطلب اللجنة أيضاً إىل الدول     .اجلمهور
وينبغي للدولة  . الثالث، بالتشاور على نطاق واسع مع اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية          

الطرف أن تضمن ترمجـة هذه املالحظات اخلتامية إىل لغات األقليات يف الدولـة الطـرف     
  ).٢املادة (

نظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطـرف أن         من ال  ٧١ من املادة    ٥ووفقاً للفقرة     -٢٥
تقدم، يف غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنـة الـواردة يف                

  . من هذه الوثيقة٢٢ و١٧ و١٢الفقرات 
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري الثالث، الذي حيـل                -٢٦

، معلومات حمددة وحمّدثة بشأن تنفيذ مجيع توصيات        ٢٠١٥ل  أبري/ نيسان ١موعد تقدميه يف    
  . اللجنة والعهد بأكمله

        


