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 اليت تلقتها من الدول األعـضاء  ١٢  نظرت حكومة مجهورية صربيا يف التوصيات ال    -١
 ٣٠  حقوق اإلنسان يفالستعراض الدوري الشامل جمللسليف األمم املتحدة أثناء اجلولة الثانية      

   :، وتقدم هنا األجوبة التالية٢٠١٣يناير /كانون الثاين

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد        التصديق على     ١-١٣٣
  )غواتيماال (أسرهم

  .مل ُتقبل التوصية  -٢
اجرين وأفـراد   الدولية حلماية حقوق مجيع العمال امله       االتفاقية  التصديق على  سيتيح  -٣

مجيع أحكامها يف مجهورية صـربيا،      املتعلقة بإمكانية تطبيق    سألة  الشروع يف تناول امل    أسرهم
فالتصديق عليها يستلزم،   . مقارنة بالفترة اليت ُوقعت فيها االتفاقية     اً  ألن الظروف تغريت كثري   

، إضـافة إىل    الالزمـة األخرى  التدابري  ذات الصلة و  يف املقام األول، اعتماد اللوائح القانونية       
الوضـع  نظراً إىل   ، األمر الذي ُيستصعب معه التنفيذ يف الفترة املقبلة،          موارد إضافية ختصيص  

 وجيري العمل مع ذلك يف مجهورية صربيا لوضع   . يف مجهورية صربيا   االقتصادي السائد حالياً  
  .التصديق على االتفاقيةيتيح إطار تشريعي واقتصادي مالئم 

 على الربوتوكول اإلضايف الثالث امللحق باتفاقيات جنيف املؤرخة         التصديق  ٢-١٣٣
  )إستونيا (١٩٤٩أغسطس / آب١٢
  .قُبلت التوصية  -٤
اتفاقيـات جنيـف    ب امللحـق الربوتوكول اإلضـايف    صدقت مجهورية صربيا على       -٥

 يف) ثالربوتوكول الثال ( بشأن اعتماد شارة مميزة إضافية       ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ املؤرَّخة
  .)١(٢٠١٠ عام

التوفيق بني تعريفها للتعذيب وتعريف اتفاقية مناهضة التعذيب، وتـسريع            ٣-١٣٣
  )تونس(ختضع أفعال التعذيب للتقادم املسقط للدعاوى   الاإلصالحات القضائية، حبيث

  . قُبلت التوصية  -٦
وارد يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه       هو    ما على حنو " التعذيب"ُيطبَّق مصطلح     -٧

 تطبيقاً كامالً مبوجب أحكـام      املهينة  أو الالإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو من ضروب املعاملة  
 من القانون   ١٠٨وينص احلكم الوارد يف املادة      . )٢( من القانون اجلنائي   ١٣٧ و ١٣٦املادتني  

__________ 

 .Official Gazette of RS – International Treaties”, no. 1/10“ :انظر )١(
. Official Gazette of RS”, no. 85/05, 88/05 - corr, 107/05 - corr, 72/09, 111/09 and 121/12“: انظر )٢(

 : على النحو التايلالبيانات انتزاع اجلنائية اخلاصة برمية على اجل من القانون اجلنائي ١٣٦املادة تنص أحكام 
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 املفروضـة علـى   املالحقة اجلنائية وإنفاذ العقوبات     يف  لتقادم  عدم وجود مهلة ل   اجلنائي على   
  .ق عليها باملعاهدات الدولية اليت ُصدِّعمالًجيوز أن ختضع للتقادم،   الاجلرائم اليت

اتفاقية مناهضة التعـذيب،    الوارد يف   لتعريف  لتعديل تعريفها للتعذيب وفقاً       ٤-١٣٣
عـدم  وخطورة جرمية التعـذيب     مع  العقوبات  لكي تتمشى   وإجراء إصالحات تشريعية    

  )كوستاريكا(ذيب التعمهلة التقادم على تطبيق 
  .قُبلت التوصية  -٨
وتتناسب العقوبات املفروضـة    .  مبوجب القانون اجلنائي   "تعذيبال"مصطلح  ُيطبَّق    -٩

. املتعلقـة هبـا   اجلنائية   من القانون اجلنائي مع خطورة اجلرائم        ١٣٧ و ١٣٦مبقتضى املادتني   
جلرائم غـري اخلاضـعة     وإنفاذ العقوبات على ا   اجلنائية  لمالحقات  وليست هناك فترة تقادم ل    

  .باملعاهدات الدولية اليت ُصدق عليها للتقادم عمالً

إنشاء آلية رقابة مستقلة وخارجية للنظر يف األعمال غري املـشروعة الـيت               ٥-١٣٣
ُيّدعى أن الشرطة ارتكبتها، ورصد أمني املظامل هلذه احلاالت وحتقيقه فيهـا باسـتقاللية              

  )هنغاريا(ونزاهة 
  .يةقُبلت التوص  -١٠
، منتظمةتقدمي تقارير   (داخلياً وخارجياً   عمل الشرطة   مراقبة  تنظم القوانني واللوائح      -١١

وأجوبة عن أسئلة حمددة إىل اللجان املختصة وغريها من اهليئات التابعة للربملان، واحلكومـة،       
يتعلَّق هبذه    وفيما .وينظم قانون خاص عمل أمني املظامل     ). ورئيس اجلمهورية، وسوى ذلك   

  .عملياًويتم تنفيذه لقانون فيها خيضع بالفعل ل، فإن الطلب الوارد التوصية
__________ 

باستخدام بصفة رمسية   قام  يعاقَب بالسجن مدة تتراوح بني ثالثة أشهر ومخس سنوات كل من              -١  
 من الوسائل أو األساليب غري املقبولة قصد انتزاع اعتراف أو غـريه              ذلك غريبأو  باستخدامها  القوة أو التهديد    

  .شخص آخرمن متهم أو شاهد أو شاهد خبري أو أي البيانات من 
أسفر انتزاع البيانات عن   أو إذا   البيانات بأعمال عنف بالغ     انتزاع االعتراف أو    دَّة  اشتدت ح إذا    -٢  

، يعاقَب اجلاين بالسجن مدة تتراوح بـني سـنتني          عواقب وخيمة بشكل خاص للمتهم يف اإلجراءات اجلنائية       
  .وعشر سنوات

  :عاملة والتعذيب كما يليسوء املاجلنائية لرائم على اجل من القانون اجلنائي ١٣٧أحكام املادة وتنص   
  .مهينةأو بطريقة مذلة عامله معاملة غريه أو أساء يعاقَب بالسجن مدة تصل إىل سنة كل من   -١  
يعاقَب بالسجن مدة تتراوح بني ستة أشهر ومخس سنوات كل من سبب لغريه معاناة بغـرض                  -٢  

مـارس الـضغط علـى هـؤالء        أو  هو أو غريه    أرهبه  احلصول منه أو من غريه على معلومات أو شهادة أو           
  .األشخاص، أو إذا متّ ذلك ببواعث قائمة على أي شكل من أشكال التمييز

ُيعاقـب  هامه،  مل من هذه املادة مسؤول لدى أدائه        ٢ و ١إذا ارتكب اجلرمية احملددة يف الفقرتني         -٣  
ة أشهر وثالث سـنوات،      بالسجن مدة تتراوح بني ثالث     ١على اجلرمية املنصوص عليها يف الفقرة       هذا الشخص   

  .ومثاين سنواتسنة  من هذه املادة بالسجن مدة تتراوح بني ٢وعلى اجلرمية احملددة يف الفقرة 
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ضمان حرية تعبري السحاقيات واللواطيني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري           ٦-١٣٣
  )هولندا (٢٠١٣  عاماهلوية اجلنسانية عن أنفسهم، مثالً يف مسرية الفخر يف بلغراد يف

  .قُبلت التوصية  -١٢
 التجمعات العامـة     تنظيم وخيضع. )٤( حرية التجمع  )٣( مجهورية صربيا  يكفل دستور   -١٣
 الذي ينظم بالتفصيل ممارسة حرية التجمـع، وحيـدد          )٥(تجمعات املواطنني املتعلِّق ب  قانونلل

مشروع قانون جديد عـن     اً  وُوضع أيض . بوضوح الترخيص واختصاصات اهليئات احلكومية    
  .ني، يتضمن توصيات جلنة البندقيةجتمعات املواطنني، مبشاركة خرباء دولي

كل شخص نفس   ل على أن    )٦(وينص دستور مجهورية صربيا وقانون مكافحة التمييز        -١٤
ـ      أو أشكال التمييز املباشر  وعلى أن مجيع    احلماية القانونية،    كـان  اً  غري املباشر حمظورة، أي

، والوالدة، والدين، العرق، واجلنس، واالنتماء القومي، واألصل االجتماعي سيما    ال أساسها،
غريه، واحلالة الصحية، وحالة امللكية، والثقافة، واللغة، وامليل اجلنسي،           أو واملعتقد السياسي 

  .والعمر، والسجل اجلنائي، واملظهر، والتعوق، والسمات الشخصية
حريات ترتكب ضد   اليت  اجلنائية   من القانون اجلنائي على اجلرائم       ١٤الفصل  وينص    -١٥

احلـق يف املـساواة     : حقوق اإلنـسان التاليـة     ذلك حلماية    واطنني وحقوقهم الشعب وامل 
؛ وحرية التعبري عـن االنتمـاء       )١٢٩املادة  (؛ واحلق يف استعمال اللغة واخلط       )١٢٨ املادة(

؛ وانتهاكات حريـة املعتقـد وتنظـيم املراسـيم الدينيـة            )١٣٠املادة  (اإلثين    أو القومي
  ).١٤٨املادة (الكالم وخماطبة اجلماهري ؛ وانتهاكات حرية )١٣١ املادة(

اللجنـة  وضمان إناطة   إنشاء جلنة دولية للتحقيق يف اغتياالت الصحفيني،          ٧-١٣٣
  )هولندا(املزعوم للصحفيني غتيال قضية االوالية مناسبة للتحقيق يف ب

  .مل ُتقبل التوصية  -١٦
قائع املتأتيـة مـن     اعتمدت حكومة مجهورية صربيا مرسوم تشكيل جلنة استعراض الو          -١٧

وتتألف عضوية اللجنة من ممثلني     . ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٢٤التحقيق يف اغتيال الصحفيني يف      
 من  ٤لبند  ووفقاً ل ). وزارة الداخلية ووكالة أمن املعلومات    (لنقابات الصحفيني والسلطات العامة     

__________ 

 .Official Gazette of RS”, no. 98/06“: انظر )٣(
التجمعات اليت تـنظم يف  وعلى عدم إخضاع ملواطنني بكل حرية، جواز جتمع ا على  ٥٤تنص أحكام املادة     )٤(

واملظـاهرات  وعلى إبالغ اهليئة احلكومية املعنية، وفقاً للقانون، بالتجمعات         و تسجيل،   الداخل لترخيص أ  
إال إذا  التجمع مبقتـضى القـانون،      وال جيوز تقييد حرية      .وغريها من أشكال التجمع اليت تنظم يف اخلارج       

 .رية صربياأو أمن مجهواآلخرين ماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اقتضى األمر ذلك حل
 Official Gazette of RS” no. 51/92, 53/93, 67/93, 17/99, 33/99, 48/94, “Official Gazette of“: انظر )٥(

FRY”, no. 21/01, “Official Gazette of RS”, no. 29/01, 101/05. 
 . Official Gazette of RS”, no. 22/09“: انظر )٦(
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، حتقيقاً للمزيـد مـن الكفـاءة        ليهاذ املهمة املسندة إ   يجيوز للجنة، تنف  املشار إليه أعاله،    املرسوم  
منظمات دولية    أو خرباء حمليني ودوليني،  وإشراك  مؤقتة،    أو أفرقة عاملة دائمة  والفعالية يف تشكيل    

  .لديها خربة يف جماالت اختصاص اللجنة، يف عمل اللجنة واألفرقة العاملة

ستسمح يت الكيفية النشر وتنفيذ خطة للمدافعني عن حقوق اإلنسان تتناول   ٨-١٣٣
تدخل، وتشمل تفاصيل عن      أو احلكومة العمل حبرية واستقاللية دون أي مضايقة      هبا  هلم  

  )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(الطريقة اليت سُتجرى هبا التحقيقات 
  .مل ُتقبل التوصية  -١٨
قـانون  ويتمـشى   . التحقيقات بسبب ممارسة افتراض الرباءة    توقف العمل بإجراء      -١٩

حلماية املدعى عليهم، وهو األمر الذي تؤكـده  العاملية املعايري  أعلى   مع   )٧(اإلجراءات اجلنائية 
إذا   أو ، إذا كان املدعى عليهم مـسجونني      للقيام مبهمة رمسية  ممارسة احلق يف توكيل حمامني،      

جن مدة تتجاوز   عاقَب عليها بالس  يف جرائم يُ  ضدهم  حتقيقات  أجريت  إذا    أو حوكموا غيابياً 
  .عشر سنوات

املعـايري العامليـة،    ألعلى  اً  وتنص إجراءات التحقيق على ممارسة احلق يف احلرية وفق          -٢٠
يف التأكـد   اً  ويتجلى ذلك أساس  . إضافة إىل تطبيق سوابق احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان       

الـسجن،   وهـم يف  باملدعى علـيهم    االتصال  لمدافعني عن حقوق اإلنسان     لمن أنه ميكن    
زيارهتم بإذن من احملكمة، إضافة إىل مجيع أشكال التواصل واحلـضور أثنـاء اإلجـراءات      و

  .القضائية بعد دخول لوائح االهتام حيز التنفيذ
اليت األدلة  ُتَتاح    وال بقانون اإلجراءات اجلنائية، يتوىل املدعي العام التحقيق،        وعمالً  -٢١

ويصب هذا احلـل    .  الدفاع لمدعى عليه وحمامي  ل ال إ يف مرحلة التحقيق  يتم احلصول عليها    
مبدأ افتراض الرباءة يف اإلجراءات اجلارية،       ويراعى   يف مصلحة املدعى عليه   اً  التشريعي أساس 

  . شك معقول يف أن املدعى عليه ارتكب اجلرميةيكون هناك فقطوعندما 

 شـبكة   اعتماد سياسة أكثر دعماً للمدافعني عن حقوق اإلنسان، وتشكيل          ٩-١٣٣
  )هنغاريا(من احملامني املستقلني واملتخصصني، يف إطارها، لتقدمي املساعدة القانونية إليهم 

  .مل ُتقبل التوصية  -٢٢
أن متول املـدافعني عـن حقـوق          وال ، منه َتحّد  أو لدولة أن تنظم العمل   لجيوز  ال    -٢٣

ففي مجهورية صربيا هيئات تنظيمية مستقلة تتوسل هبا الدولة يف املـساعدة علـى              . اإلنسان
، )أمـني املظـامل   (وهذه اهليئات هي املدافع عن املواطنني       . اإلنسان للمواطنني محاية حقوق   

، واملفوض املعـين    املفوض املعين باملعلومات ذات األمهية العامة وحبماية البيانات الشخصية        و
__________ 

 .Official Gazette of RS”, no. 72/2011, 101/2011, 121/2012 and 32/2013“: انظر )٧(
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ويضاف إىل ذلك مكتب التعاون مع اجملتمع املـدين، التـابع للحكومـة،             . اةحبماية املساو 
دعم املدافعني عن حقوق اإلنسان، ويضطلع بأعمال مهنية تتعلـق برعايـة            ب املختص أيضاً و

األنشطة املنسقة هليئات اإلدارة العامة، وحيفز التعاون بني تلك اهليئات واجلمعيات وغريها من             
  .منظمات اجملتمع املدين

 نقابـات لمجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان، الذين يزاولون مهنة احملاماة،          وخيضع    -٢٤
 مـن قـانون     ٧٤ و ٧٣املـادتني   ومبوجـب   . عامة مستقلة ودوائر   ، بصفتهم أفراداً  احملامني
داخل حدود  لمواطنني  جماناً ل املساعدة القانونية   توفري  أن تنظم   جيوز لنقابة حمامني    ،  )٨(نياحملام

عقد ُيربم مع الوحدة احمللية املتمتعة      على أساس     أو سواء بشكل فردي  منها،  جزء    أو مناطقها
بأن تقدم إىل احملاكم وغريهـا مـن        وعلى النقابة أيضاً التزام      للقانون،   باحلكم الذايت، وفقاً  

مساعدة قانونية إىل األطـراف يف      ميكنهم تقدمي   احملامني الذين   باهليئات داخل مناطقها قائمة     
  .إجراءات إداريةيف   أومةاحملك

إنفاذ مبدأ الفصل بني الدولة والكنيسة وفقاً لدستورها وعدم اشـتراط             ١٠-١٣٣
  )رومانيا(موافقة هيئة دينية إلعمال حقوق بعض مواطنيها 

  .قُبلت التوصية  -٢٥
ة،  ألهنا ُتوّجه إىل التطبيق املتسق ملبدأ الفصل بني الكنيسة والدول          التوصية مقبولة متاماً    -٢٦

يف الواقع، خاصة مـع       باعتباره أحد مبادئ دستور مجهورية صربيا، وهو مبدأ متحقق أصالً         
واملقعد اإلداري يف فرسـاتش،     ) رومانيا(أسقفية داسيا فيليكس، مبقعدها يف ديتا       أن  مراعاة  

يف سجل الكنائس والطوائف الدينية، بناء على طلب الكنيسة األرثوذكـسية             مسجلة أصالً 
  .دون أي موافقة من املؤسسات الدينية والكنائس والطوائف الدينية األخرىالرومانية، 

اخلدمات الدينية والتعليم   لتوفري ُسبل احلصول على     اختاذ التدابري الالزمة      ١١-١٣٣
يف مجيـع  جلميع األشخاص الذين يطلبوهنا واالستفادة من وسائط اإلعالم باللغة الرومانية      

  )رومانيا(أراضيها 
  .بل التوصيةمل ُتق  -٢٧
على توفري ُسـبل احلـصول علـى    ال ميكن تنفيذ التوصية، مبقتضى املادة اليت تنص      -٢٨

اللغة اليت تقّدم    اخلدمات و  قضاياوتنظم  . اخلدمات الدينية، بتدابري تتخذها السلطات احلكومية     
 مببـدأ   اًقّيدلدولة، ت جيوز ل   وال الكنائس والطوائف الدينية،  اليت تتمتع هبا    ستقلة  املقوق  باحلهبا  

، دون أن ختل هبذا املبدأ، أن تأمر بعـض  جيوز هلا  والالتدخُّل فيها ،فصل الكنيسة عن الدولة 
باللغة الدينية ميكن توفري اخلدمات   فال.الكنائس والطوائف الدينية بتقدمي اخلدمات بلغة بعينها     

__________ 
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يقيمون على    ال ة الرومانية يف مجيع أحناء مجهورية صربيا، ألن املتحدثني باللغ       اً  الرومانية عملي 
  .كامل أراضي اجلمهورية

التعـبري  حريـة  نشر وتنفيذ خطة حلماية احلق يف حرية التجمع واحلق يف         ١٢-١٣٣
لضمان متتع الشرطة بالصالحيات الكافية اليت تسمح هلـا بتـأمني سـالمة احلاضـرين               

 املتحـدة   اململكـة (والتحقيق يف أي جرائم ترتكب يف ذلك الصدد بشمولية وشـفافية            
  )لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

  .قُبلت التوصية  -٢٩
محاية السالمة الشخصية وسالمة ممتلكات املشاركني يف شؤون  تتوىل وزارة الداخلية      -٣٠

جتمعات عامة وغريهم من املواطنني، وحفظ القانون العام والنظام العام، وسالمة املرور، وغري  
باختصاصاهتا والتـرخيص     وتضطلع الوزارة، عمالً  . ات العامة ذلك من قضايا تأمني التجمع    

القانوين، بعدد من األنشطة املتعلقة بتنظيم التجمعات العامة، مثل مجع معلومات عملية عـن              
عدد املشاركني، وطبيعة التجمع العام وأنواعه، واملخاطر اليت هتدد السالمة، وغري ذلك مـن              

  .م التجمعات العامةالعوامل املهمة الالزمة لسالمة تنظي
بالتقييمات املهنية، تضع الشرطة اخلطط املناسـبة      وبناء على هذه املعلومات، وعمالً      -٣١

لتأمني التجمعات العامة، حيث ترد التدابري واملهام اليت ينبغي اختاذها لتوفري احلمايـة التامـة               
قـوقهم اإلنـسانية    وحوسالمتهم البدنيـة    حلياة املشاركني يف التجمعات العامة واملواطنني       

  .وممتلكاهتم العامة واخلاصة
ومىت ،  )٢، الفقرة   ٦٩املادة   ()٩(بقانون الشرطة   وعند تأمني التجمعات العامة، عمالً      -٣٢

، يرخَّص ملوظف مـسؤول     مممتلكاهت  أو وسالمتهم البدنية خطر يتهدد حياة الناس     كان هناك   
وجيوز ،  )عن نيتها فعل ذلك   امللء  على  تعلن الشرطة   (تصويرها    أو تسجيل التجمعات العامة  

غريها مـن األفعـال غـري         أو حمتملة املواد املسجلة للكشف عن أعمال إجرامية        استخدام
  .املشروعة املرتكبة أثناء تلك التجمعات

        

__________ 
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