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  ردود مجهورية صربيا
مجهورية صربيا االستنتاجات والتوصيات اليت قدمها الفريق العامل التابع جمللس حقـوق            حكومة  استعرضت    - ١

  :دة، وهي تقدم الردود التالية فيما يتصل هبذه االستنتاجات والتوصياتاإلنسان يف األمم املتح

١  

 قبوالً مـشروطاً   من التقرير الوطين     ١٢٠ و ١١٩ التوصية املتعلقة بتنفيذ االلتزامات الواردة يف الفصلني         تقبل  - ٢
لنـهوض هبـا علـى       أولويات حددهتا مجهورية صربيا هبدف محاية حقوق اإلنسان وا         بلألهنا ليست التزامات حمددة     
  .الصعيدين الوطين والدويل

دون االلتزام أو التعهـد مبواعيـد   (التوصية املتعلقة بالنظر يف التصديق على االتفاقيات الثالث املذكورة       تقبل    - ٣
  ).حمددة للتصديق عليهاهنائية 

٢  

  / شـباط  ١٩ يف   ،وقـد اعتمـدت احلكومـة     .  التوصية املتعلقة باعتماد قانون منفصل ملناهضة التمييـز        تقبل  -٤
  .، مشروع قانون مناهضة التعذيب٢٠٠٩فرباير 

، اعتمـدت احلكومـة     ٢٠٠٦ويف عـام    . األشخاص ذوي اإلعاقة   التوصيات املتعلقة بالنهوض بوضع      تقبل  - ٥
وشهد العام نفسه اعتماد قانون منـع التمييـز ضـد           . األشخاص ذوي اإلعاقة  االستراتيجية الوطنية للنهوض بوضع     

  .تأهيلهم مهنياًإعادة و توظيف األشخاص ذوي اإلعاقةقانون عتمد قريباً  سُيبينما، عاقةاألشخاص ذوي اإل

شامالً ماية الصحة العقلية يف حني أن إصالحاً        حب النهوض استراتيجية   ٢٠٠٧واعتمدت احلكومة أيضاً يف عام        - ٦
  .٢٠٠٣خلدمات الطب النفسي كان قد بدأ بالفعل يف مجهورية صربيا يف عام 

٣  

  . التوصياتتقبل  - ٧

 مذكرة تعـاون مـع      ، باسم احلكومة  ،وزارة حقوق اإلنسان واألقليات   ، وقعت   ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٩ويف    - ٨
ويف .  بكفالة التعاون يف املستقبل يف جمال محايـة حقـوق اإلنـسان           هاالقطاع غري احلكومي يلتزم كال الطرفني مبوجب      

القائمة األحكام القانونية واآلليات املؤسسية استخدام الوعي بإمكانيات املستقبل، ستشارك وزارة التعليم أيضاً يف زيادة 
  .محاية حقوق اإلنسانمن أجل 

٤  

يف جهـاز حكـومي      من قانون حرية احلصول على املعلومات، يقوم موظف خمول له ذلك             ٤٣وفقاً للمادة     - ٩
وفيما يتعلق بتوسيع نطـاق     . القانونهذا  تنفيذ  املتعلقة ب اجلهاز   إىل املفوض فيما يتعلق بأنشطة هذا     بتقدمي تقرير سنوي    
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لهيئـة التـشريعية    لاختصاصات أمني املظامل، تستعرض مجهورية صربيا إمكانيات تنفيذ تلك التوصية يف سياق حتليل              
  .  وهو ما يستلزم فترة زمنية معينة،الوطنية

٥  

  . التوصياتتقبل  - ١٠

  ورية لتعزيز اآلليات الوطنية لتنفيذ آراء هيئـات املعاهـدات         تواصل مجهورية صربيا اختاذ مجيع التدابري الضر        - ١١
االلتماسات وتسريع عملية تنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغـريه      /فيما يتعلق بفرادى الطلبات   

  .من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري ألن وزارة حقـوق          رير املتعلق بتنفيذ     التوصية فيما خيص التق    تقبل - ١٢
  .االتفاقيةهذه بدأت بالفعل إعداد التقرير األويل املتعلق بتنفيذ قد اإلنسان واألقليات 

٦  

  . التوصيةتقبل  - ١٣

ى املستويات العليا، وهي ستواصل     تعمل مجهورية صربيا بالفعل على تعزيز دور املرأة يف عملية صنع القرار عل              - ١٤
وقد اعتمدت احلكومة استراتيجية وطنية لتحسني مكانة املرأة        . اختاذ التدابري واالضطالع بأنشطة أخرى يف هذا الصدد       

وتستند هذه االستراتيجية إىل مبادئ أساسية تغطي جمـاالت         ،  ٢٠١٤حىت عام   إىل األمام   ودفع املساواة بني اجلنسني     
والقانون املتعلـق باملـساواة بـني       . اإلعالموسائط  لتعليم، واالقتصاد، والصحة، والعنف ضد املرأة، و      صنع القرار، وا  

  .يف املرحلة اإلجرائيةحالياً اجلنسني هو 

٧  

 بصورة منهجية يف حالة األفعـال       قائم " العقاب إن مناخ اإلفالت من   " القائل   مجهورية صربيا الرأي   ال تقبل   - ١٥
النـهوض  وتعمل مجهورية صربيا علـى      .  اليت يرتكبها أشخاص بدافع عنصري ضد األقليات       اإلجرامية واالعتداءات 

مارسة التعامل حبساسية خاصة مع التحقيقات اليت جتري يف حاالت االعتداءات اليت ترتكب بدافع عنـصري ضـد                  مب
اإلجـراءات الـيت     وبدءويف هذا اخلصوص، جرى حتديد      . األقليات وحترص على مقاضاة املسؤولني عنها ومعاقبتهم      

املستقل فويفودينا األقلية القومية األلبانية يف إقليم من ضد أفراد قومي االعتداءات اليت ترتكب بدافع مقتريف ستتخذ ضد 
يف بلدنا هو أن مجهورية صربيا قد سـلمت إىل          " مناخ اإلفالت من العقاب   "مثال آخر على عدم وجود      يوجد   و .ذاتياً

وقـد  (احملكمة من صربيا طلبتهم  شخصاً متهماً ٤٨ شخصاً من أصل ٤٦ ليوغوسالفيا السابقة الدوليةاجلنائية  احملكمة  
احلكومية املختصة يف مجهورية صـربيا قـد        األجهزة  ، فضالً عن أن     ) تسليمه  أن يتسىن  توىف أحد أولئك املتهمني قبل    

عات املسلحة اليت وقعت على أراضي       شخصاً يشتبه بارتكاهبم جرائم حرب يف الرتا       ٢٥٨ حىت اآلن    قدمت إىل احملاكمة  
السابقة رئيسي دولـة    الدولية ليوغوسالفيا   اجلنائية  وقد سلمت مجهورية صربيا أيضاً إىل احملكمة        . يوغوسالفيا السابقة 

 قوات جيش يوغوسالفيا الـسابقة    سابقني ل وثالثة رؤساء أركان     ،، ورئيس وزراء ونائب رئيس وزراء سابقني      سابقني
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إجراءات حماكمنا اخلاصة   بينما جتري أما    م حرب ارتكبت على أراضي مجهورية يوغوسالفيا االحتادية،         حملاكمتهم جبرائ 
انتهاكات خطرية للقانون اإلنساين الدويل بصرف النظر عن جنسية   بارتكابعدد كبري من األشخاص املتهمني      حماكمة  

  .هذه االنتهاكاتومرتكيب كل من الضحايا 

٨  

  . التوصياتتقبل  - ١٦

 جديد وقانون    دستور وقد اعتمد . ع مبجموعة من األنشطة يف مجهورية صربيا إلجراء حتسينات تشريعية         يضطلّ  - ١٧
جديد لألسرة جنباً إىل جنب مع اختاذ تدابري لتحسني وضع األطفال يف إطار خدمات الرعاية البديلة، وخفض عـدد                   

قانون يعرب عن موقف واضح من      أول   هو   ٢٠٠٢م  والقانون اجلنائي الذي صدر يف عا     . يف مؤسسات املودعني  األطفال  
قضية ختص اجملتمع والدولة بل حد أفراد األسرة فحسب ألأن هذا العنف ال ميثل قضية شخصية    مفاده  العنف يف األسرة    

وهناك حتول كبري حنو إضفاء الالمركزية على اخلدمات يف اجملتمع احمللي هبدف حتسني مستويات معيـشة                . على السواء 
، اعتمدت احلكومة االستراتيجية    ٢٠٠٨ديسمرب  /ويف كانون األول  . ل والنهوض حبقوقهم باجتاه إعادة إدماجهم     األطفا

  .خطة عمل هلذه االستراتيجيةالوطنية ملنع العنف ضد األطفال ومحايتهم منه، وجيري يف الوقت نفسه وضع 

٩  

لقـانون  لمعايري القائمـة  الكامل لتنفيذ اللى تواصل العمل عهي  و. مجهورية صربيا يف التوصية املذكورة     تنظرس  -١٨
 واليت مل تنفذ تنفيذاً كامالً حىت اآلن نظـراً          ،، وتوفري احلماية القانونية اجلنائية لألحداث     جنائيةفعال  املرتكبني أل األحداث  
  .باملعايري الواردة يف اتفاقية حقوق الطفلمتاماً ويفي هذا القانون . خمتلفةإىل قيود 

١٠  

.  لدى األشـخاص ذوي اإلعاقـة      التوصية ألن مجهورية صربيا تتخذ بالفعل تدابري ملموسة خلفض البطالة          تقبل  -١٩
االلتزام بالعمالة  بإعادة التأهيل املهين لألشخاص ذوي اإلعاقة وبتوظيفهم يستحدث         مشروع القانون املتعلق    وهكذا، فإن   

  .األشخاص ذوي اإلعاقةبل من أي التزام صاحب العمل بتخصيص عدد حمدد من الوظائف لعدد مقا

١١  

  . التوصيةتقبل  -٢٠

البدنيـة  العقوبـة   بوضوح  األخذ مبعايري حتظر    بتضطلع مجهورية صربيا بأنشطة ترمي إىل تعديل قانون األسرة          و  -٢١
  . يف البيئة األسريةالبدنية، مبا يف ذلك العقوبة البدنيةوتوفر احلماية لألطفال من مجيع أشكال العقوبة 

١٢  

  . التوصياتتقبل  -٢٢
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 الوكاالت املختصة يف وزارة الداخلية على الفور باختاذ إجراءات واالضطالع بعمليات حتقق فعالة هبدف               وتقوم  -٢٣
  . الفاعلة األخرى ذات الصلةاجلهات بالتعاون مع ، مجيع أشكال االجتار بالبشرقمع

تراتيجية مكافحة االجتـار بالبـشر يف        وضع مشروع خطة عمل وطنية لتنفيذ اس       ٢٠٠٩وقد شهدت بداية عام       -٢٤
  .٢٠١١-٢٠٠٩مجهورية صربيا للفترة 

١٣  

مد دستور جديد    أنه لتحقيق هدف تعزيز سيادة القانون، اعتُ        على وتود مجهورية صربيا أن تؤكد    .  التوصية تقبل  -٢٥
 املكفولـة يف    يف حال حدوث انتهاكات حلقوق اإلنـسان      الدستوري  االستئناف  إنشاء نظام    ينص على    ٢٠٠٦يف عام   

  .الدستور والذي تؤكده االتفاقات الدولية كما تؤكده القوانني احمللية

١٤  

 وهو ما أكدته أيضاً بصورة غـري مباشـرة          ، مع احملكمة  بنجاحتبذل مجهورية صربيا كل ما يف وسعها للتعاون           -٢٦
اليت قُدمت إىل جملـس     وذه احملكمة   عي العام هل  واملد الدولية ليوغوسالفيا السابقة      اجلنائية احملكمةالتقارير املنتظمة لرئيس    

  .٢٠٠٨ديسمرب /ألمم املتحدة يف كانون األولالتابع لمن األ

١٥  

  . التوصياتتقبل  -٢٧

 آليات ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان فضالً عن استحداث آليات          بإجياد، تقوم مجهورية صربيا     ٢٠٠٠ومنذ عام     -٢٨
وحتقيقاً هلذه الغاية، نظمت، يف مجلة أمور، دورات لتدريب القـضاة           . ملعاقبة عليها للتحقيق الفعال يف هذه االنتهاكات وا     

علـى  عاقبة  باملواملدعني العامني فيما يتعلق باآلليات املؤسسية حلماية حقوق اإلنسان وتطوير املمارسات القضائية املتصلة              
  .انتهاكات حقوق اإلنسان وتعويض ضحايا هذه االنتهاكات

١٦  

أنظمة مبوجب  العسكرية تنظيماً وافياً      عن أداء اخلدمة   الضمريييف االستنكاف   يف مجهورية صربيا، ينظم احلق        -٢٩
الضمريي االستنكاف  فيما يتعلق بالقرارات اليت تتخذ خالل إجراء تقدمي طلب          املدنية   ، وقد أرسيت دعائم الرقابة    قانونية

درجت بالفعل بعض مقترحات وتوصيات مجهورية       وقد أُ  .ذكوروتوفري أشكال اخلدمة العسكرية على أساس احلق امل       
الرقابة ستوّضح بالتفصيل   ومع سن هذا القانون،     . ات يف الربملان  سلوفينيا يف مشروع قانون اخلدمة املدنية وهو قيد اإلجراء        

. ، باستثناء رئيس اللجنـة    فيما يتعلق باخلدمة املدنية لكي ال يكون أعضاء جلنة الطعون هم أعضاء يف وزارة الدفاع               املدنية
وسيقلل ذلك من احتماالت إساءة استخدام السلطة من جانب جلان أو منظمات أو مؤسسات الدرجة األوىل، مما يكفل                  

  .الرقابة املدنية الكلية على أداء اخلدمة املدنية
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تتاح فيها إمكانية اللجوء إىل     وتعادل مدة أداء اخلدمة املدنية تسعة أشهر وهي أقصر مدة بالقياس إىل البلدان اليت                 -٣٠
معادلة اخلدمة العسكرية باخلدمة املدنية ألن اجلندي الذي يؤدي واجبه          وال ميكن   . تسوية اخلدمة العسكرية  لاخلدمة املدنية   

ال يقـضي   يؤدي اخلدمة املدنية    الشخص الذي   يف القوات املسلحة يقضي ستة أشهر دون انقطاع يف وحدته يف حني أن              
عاديـة   هناية األسبوع وحيق له طلب إجـازة         و حر يف عطالت    يف املنظمة أو املؤسسة احملددة له وه       عات سا سوى مثاين 
حلمل األسلحة من   الذين لديهم ترخيص    األشخاص  إلغاء األحكام اليت تنص على استثناء       "املتمثل يف   واملقترح   .وتعويضية

االسـتنكاف  احلجج اليت يقوم عليهـا      مع   تعارضاً كلياً    يتعارض"  العسكرية ضمريياً عن أداء اخلدمة    احلق يف االستنكاف  
  .ال ميكن أن يقبللذلك و ة العسكريةضمريياً عن أداء اخلدم

١٧  

  . التوصياتتقبل  -٣١

.  ووضعت خطة عمـل علـى أساسـها        ‘استراتيجية مكافحة الفساد  ‘مدت  وكجزء من مكافحة الفساد، اعتُ      -٣٢
ة أكثر صرامة من خالل التعديالت اليت أجريت علـى القـانون اجلنـائي،     العقابيأصبحت السياسةضافة إىل ذلك،  باإلو
 يف الوقـت    ُتعقدوأخرياً، أصبحت احملاكمات يف قضايا جرائم الفساد اخلطرية         . جرائم الفساد من  قرت أشكال جديدة    وأُ

  .اخلاصة املعنية باجلرمية املنظمة يف احملكمة احمللية لبلغرادأمام الدائرة الراهن 

  /حقيق هدف تعزيز سيادة القانون واستقاللية القـضاء، أصـدرت مجهوريـة صـربيا يف كـانون األول                 ولت  -٣٣
.  ونزاهته وكفاءتـه   ءمن أجل استقاللية القضا    جمموعة من القوانني القضائية تنص على ضمانات إضافية          ٢٠٠٨ديسمرب  

سني املعايري املوضوعية النتخاب القـضاة      أن هذه القوانني القضائية هي وسيلة لزيادة حت       على  ونود بوجه خاص أن نؤكد      
  .واملدعني العامني وترقيتهم

١٨  

 الذي ينص على أن مجيع املنظمات       ‘قانون الكنائس والطوائف الدينية   ‘م تسجيل املنظمات الدينية مبوجب      وينظَّ  -٣٤
يف القانون أو إصدار قانون تعديالت إدخال  ومن الصعب قبول. الدينية املستوفية للشروط املطلوبة ميكن قيدها يف السجل

  نظمات الدينيـة ألن هـذه املمارسـة       التسجيل التلقائي أي االعتراف جبميع الكنائس وامل      يكون من شأهنما إتاحة     جديد  
  .ال توجد يف الدول األوروبية

ون الكنائس يف تنفيذ قان) فينيسيا(البندقية توصيات جلنة جملس أوروبا، وحتترم مجهورية صربيا، بوصفها عضواً يف   -٣٥
وحيـدد  . احلقوق الدينية لألقليات القومية يف مجهورية صـربيا       ومحاية  ويوجه اهتمام خاص إىل تأكيد      . والطوائف الدينية 

سمح للكنـائس والطوائـف     وُي. تشمل أعضاء األقليات القومية   ست منها   القانون سبع كنائس تقليدية وطوائف دينية،       
  .ين يف املدارس العامة، وهلا احلق يف احلصول على مساعدة عادية من ميزانية الدولةالدينية املذكورة بتنظيم التعليم الدي
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١٩  

 التوصيات الرامية إىل ضمان إجراء حتقيقات يف حاالت العنف ضد الصحفيني، وهتيئة بيئة يكون مبقـدور                 تقبل  -٣٦
  .أن يكتبوا حبرية عن القضايا احلساسةالصحفيني فيها 

وتتمثـل إحـدى    . وسائط اإلعالم مع املعايري الدولية يف جمال حقوق اإلنسان        املتصلة ب سية  وتتفق القوانني األسا    -٣٧
  .اجلماعة األوروبيةأنظمة مع األنظمة القائمة أولويات وزارة الثقافة يف مواءمة 

٢٠  

 وقد سجل حالياً يف مجهورية صربيا عدد كبري من املنظمـات غـري            .  مجهورية صربيا يف هذه التوصيات     تنظرس  -٣٨
وجتري . وال تقيد السلطات عمل مجاعات حقوق اإلنسان الوطنية والدولية اليت تقوم بعملها بدون تدخل أحد              . احلكومية

 يف هذا اجملـال وتـضطلع   عمليات رقابة دائمةأيضاً مجيع الوحدات التنظيمية والوكاالت املختصة التابعة لوزارة الداخلية      
 وفيما يتعلق. ملمتلكات وغريها من حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للمواطنني   تتعلق حبماية األرواح وا    ملموسةبأنشطة  

ملثليات االنهوض بوضع فئة    ، تدرس مجهورية صربيا هذه املبادئ وتعمل على         يوغياكارتابالتوصية املتمثلة يف تنفيذ مبادئ      
  . واجلنس الثالثواملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية

٢١  

الثقايف الذي تتمتع به األقليات القومية   الذايت   شكالً من أشكال االستقالل      القوميةطنية لألقليات   ومتثل اجملالس الو    -٣٩
 عـن طريـق     ٢٠٠٢حدثت يف النظام القانوين جلمهورية صربيا يف عام         اليت استُ الوظيفية  من أشكال الالمركزية    شكالً  و

ظيم اختصاصات اجملالس الوطنيـة هلـذه األقليـات         وهبدف تن . ‘قانون محاية حقوق وحريات األقليات القومية     ‘اعتماد  
  . اجملالس الوطنية لألقليات القوميةبشأن أعدت وزارة حقوق اإلنسان وحقوق األقليات مشروع قانون ،بالتفصيل

 ال تـوزع إال علـى       املقاعد على أن    ‘قانون انتخاب ممثلي الشعب يف الربملان الوطين جلمهورية صربيا        ‘وينص    -٤٠
ووفقـاً  .  يف الدائرة االنتخابية   للناخبني يف املائة على األقل من أصوات العدد الكلي          ٥ حازت على تخابية اليت   القوائم االن 

 املقاعديف توزيع    تشترك األحزاب السياسية لألقليات القومية وائتالفات األحزاب السياسية لألقليات القومية         هلذا القانون،   
مثلني جمللـس   امل والقرار املتعلق بانتخاب     .من العدد الكلي لألصوات املدىل هبا      يف املائة    ٥حىت عندما حتصل على أقل من       
  . املقاعدبتوزيع يتعلق األمر القانون حنيمطابق للحكم الوارد يف هذا  حكمإقليم فويفودينا املستقلة ذاتياً له 

٢٢  

  . التوصياتتقبل  -٤١

 كتيب من أجل تطـوير      ُنشروقد  . ومية على التعليم  وقد كفلت مجهورية صربيا حصول مجيع أفراد األقليات الق          -٤٢
 الصحي، ُيكفل احلـق يف احلمايـة الـصحية          التأمنيووفقاً ألحكام قانون    . الثقافة غري التمييزية يف املؤسسات التعليمية     

لـشروط   اليت يكونون فيها غري مستوفني لماعياً يف احلاالتلألشخاص الذين ينتمون إىل فئة السكان املعرضني للخطر اجت  
  الـيت  أو   ، الصحي على أساس العمل أو على أسس معينة أخرى منصوص عليها يف القانون             التأمنياملطلوبة للتمتع بتغطية    
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هذه احلقوق  ومتتد  .  الشخص املؤمن عليه   الصحي اإللزامي كأفراد يف أسرة    التأمني  احلصول على   يتمتعون فيها باحلق يف     ال  
التـأمني  وتتاح األموال املخصصة الشتراكات أولئك األشـخاص يف         . مباشرةعليه  املؤمن  أفراد أسرة الشخص    إىل  أيضاً  

  .الصحي اإللزامي من ميزانية مجهورية صربيا

ضـع يف   االقتصادية لألقلية من الغجر الروما وإدماجها بفعالية يف اجملتمع، وُ          -وهبدف حتسني احلالة االجتماعية       -٤٣
وقـد  . ات وخطط العمل اليت تتناول مشاكل فئات السكان الشديدة احلساسية         مجهورية صربيا عدد كبري من االستراتيجي     

وفيما يتعلق بضمان تـسجيل     . مراحل اإلعداد النهائية  إىل   االستراتيجية املعدة إلدماج فئة الغجر الروما وتعزيزها         وصلت
 ،‘العتراف بالوضع القـانوين   إجراءات ا بشأن  مشروع قانون    ‘الغجر الروما يف مجهورية صربيا، جيري إعداد        أفراد مجيع
  .ة وفعالة بسيطاتإقرار الوضع القانوين عن طريق إجراءيف الغرض منه يتمثل و

 ‘عقد إدماج الرومـا   ‘، ستترأس مجهورية صربيا     ٢٠٠٩فرباير  /شباطو ٢٠٠٨يونيه  /ويف الفترة ما بني حزيران      -٤٤
هذه املبـادرة يف إجـراء      إطار  رية صربيا يف    وتتجلى أولويات برنامج رئاسة مجهو    . ٢٠١٥-٢٠٠٥الذي يغطي الفترة    

الغجر الروما واالنـضمام إىل  بشأن  أوروبية اسة عامةحتسينات علي املساكن، والقضاء على التمييز يف التعليم، ووضع سي    
  .االحتاد األورويب

٢٣  

. جئني واملشردين داخلياً  واالقتصادية لال  -اختاذ تدابري لتحسني األوضاع االجتماعية      الداعية إىل    التوصية   وتقبل  -٤٥
ومنذ قدوم أول فوج لالجئني من أراضي اجلمهوريات السابقة جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية، بذلت مجهورية 

املؤسسات مماثلة مع   بذل جهود   وُت. صربيا أقصى ما بوسعها لتسهيل وضع الالجئني الذين يلتمسون اللجوء على أراضيها           
ونظـراً إىل الوضـع     .  وضع املشردين داخلياً من إقليم كوسوفو وميتوخيا املتمتع بـاحلكم الـذايت            حتسنيبغية  املختصة  

 األشخاص على   هؤالءاالقتصادي الذي متر به مجهورية صربيا، فإن دعم اجملتمع الدويل ملا تبذله من جهود لكفالة حصول                 
والتمتـع  الذاتيـة   لكي يتسىن هلم استخدام مـواردهم       احلقوق املكفولة يف والياهتم األصلية يكتسي أمهية كبرية، وذلك          

  .ضافة إىل كفالة إجياد حلول دائمة ملشاكلهمباإل ،حبقوقهم يف عملية العودة

٢٤  

  . التوصيةتقبل  -٤٦

- - - - -  


