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  مقدمة  -أوالً  
تفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن         يشري التقرير األّويل املتعلق بتنفيذ اال       -١

وأُِعّد التقرير وفقـاً للمبـادئ   . ٢٠١٣ إىل عام ٢٠١١االختفاء القسري إىل الفترة من عام      
ويتكـّون  .  من االتفاقيـة   ٢٩التوجيهية املتعلقة بشكل وحمتوى التقارير، ويقدَّم وفقاً للمادة         

معلومات عن حـاالت االختفـاء      ) أ: (التقرير من جزأين يتضّمن اجلزء األول منهما ما يلي        
القسري املتصلة بالرتاعات املسلحة يف إقليم مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة االشـتراكية             

معلومـات عـن   ) ب(السابقة، ويف إقليم مقاطعة كوسوفو وميتوهيا املتمتعة باحلكم الذايت؛   
 االختفـاء القـسري؛     اإلطار القانوين العام جلمهورية صربيا الذي ُتحظَر مبوجبه حـاالت         

اإلطار املؤسـسي   ) د(تطبيق أحكام االتفاقية من قبل اهليئات القضائية؛         أمثلة على فيها   )ج(
ويشري اجلزء الثـاين مـن      . جلمهورية صربيا فيما يتعلق باإلجراءات املتصلة بأحكام االتفاقية       

ويرد يف  . ل على حدة  ك) ٢٥  إىل ١من  (التقرير إىل املعلومات املتعلقة بتطبيق مواد االتفاقية        
التقرير ملحقان، يتضّمن أحدمها بيانات إحصائية، ويشري اآلخر إىل تقرير مكتب كوسـوفو             

  .وميتوهيا املتعلّق مبقاطعة كوسوفو وميتوهيا املتمتعة باحلكم الذايت
وأعد التقرير مكتب حقوق اإلنسان وحقوق األقليات بالتعاون مع وزارة الـشؤون              -٢

الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل واإلدارة العامة، ووزارة الصحة،         اخلارجية، ووزارة   
ووزارة العمل والشؤون االجتماعية، ومكتب كوسوفو وميتوهيا، ومكتب املـدعي العـام            
جلمهورية صربيا، والنيابة املتخصصة يف جرائم احلرب، وحمكمة الـنقض العليـا، وحمـاكم             

فاك، ونيش، ودائرة جرائم احلرب يف احملكمة العليا يف         استئناف بلغراد، ونويف ساد، وكراغوي    
بلغراد، ووكالة املعلومات األمنية، ووكالة األمن العسكري، ومكتب جملس األمن الـوطين            
ومحاية املعلومات السرية، وجلنة املفقودين، واملكتب اإلحصائي جلمهورية صربيا، ومنظمات          

  ."أسترا"ومنظمة ، "مركز القانون اإلنساين" واجملتمع املدين،

  معلومات أساسية  -ثانياً  

حاالت االختفاء القسري املتصلة بالرتاعـات املـسلحة يف إقلـيم مجهوريـة            -ألف  
يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة ويف إقليم مقاطعة كوسوفو وميتوهيـا          

  املتمتعة باحلكم الذايت
اإلنسان جـراء الرتاعـات     نشأت عواقب وخيمة كثرية وانتهاكات مجاعية حلقوق          -٣

املسلّحة يف إقليم مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة والرتاع يف إقليم مقاطعـة       
ولعل العدد الكبري من املفقودين عقـب توقّـف         . كوسوفو وميتوهيا املتمتعة باحلكم الذايت    
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القسري أحـد أسـوأ     ومتثل حاالت االختفاء    . الرتاعات املسلحة هو أكثر العواقب مأساوية     
. أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان، مثل احلق يف احلياة، واحلرية، والسالمة البدنية والعقليـة            

وميثّل حسم مسألة املفقودين يف إقليم يوغوسالفيا السابقة، مبا يف ذلك أيضاً حاالت االختفاء              
ذايت قضية هامـة    القسري واالختطاف يف إقليم مقاطعة كوسوفو وميتوهيا املتمتعة باحلكم ال         

تنطوي أيضاً على أبعاد سياسية، ألن حسمها يعتمد بدرجة كبرية على عملية املصاحلة وبناء              
وهذا التزام  . جمتمعات متعددة اإلثنيات قوامها الدميقراطية وحكم القانون والتسامح يف املنطقة         

قيقة عن مـصري    يقع على السلطات املختصة حيال أسر املفقودين اليت هلا احلق يف معرفة احل            
ويشكّل حجب املعلومات املتعلّقة باألشخاص املختطفني واملفقودين انتهاكاً جسيماً         . أحّبائها

حلقوق اإلنسان اخلاصة بأفراد أسرهم، بينما يشكّل االختطاف وأشكال العنـف األخـرى             
. نطبـق جرائم جيب أن حياَسب عليها كل مرتكبيها وفقاً للمعايري الدولية والتشريع الوطين امل            

ومما يبعث على قلق بالغ يف هذا الصدد حاالت االختفاء واالختطـاف يف إقلـيم مقاطعـة                
كوسوفو وميتوهيا املتمتعة باحلكم الذايت، وارتباطها باالجتار يف األعضاء البشرية، وهو مـا             
أشارت إليه بشكل خاص االستنتاجات واملعلومات اليت توّصلت إليها كارال ديـل بـونيت،              

 أنا وجمرمو -املطاردة "العامة السابقة للمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة يف كتاهبا         املّدعية  
 والبيانات اليت وردت يف تقرير املقرر اخلاص جمللس أوروبا، ديك مـاريت، بـشأن               "احلرب

 شخص ممن حيملون اجلنسية الصربية وجنسيات أخرى، ونقلهم إىل ألبانيـا            ٣٠٠اختطاف  
ونظـراً  . جراحية ألغراض االجتار غري املشروع يف األعضاء البشرية       حيث خضعوا لعمليات    

ألن تلك اجلرائم ال تشكل فقط انتهاكاً جسيما ملعايري القانون اإلنساين الدويل، بل تنتـهك               
أيضاً حقوق اإلنسان األساسية املكفولة مبوجب الوثائق الرئيسية لألمم املتحدة، ينبغـي أن              

مام خاص من األمم املتحدة من أجل ضمان كشفها والعثور          تكون تلك اجلرائم موضوع اهت    
  .على رفات الضحايا، وتقدمي مرتكبيها إىل العدالة

وتويل مجهورية صربيا اهتماماً خاصاً حللّ مسألة األشخاص املفقودين يف الرتاعـات              -٤
ثل مـن   املسلحة باعتبارها مسألة إنسانية بالغة األمهية ألسر املفقودين، وكذلك باعتبارها مت          

الناحية السياسية مؤشراً هاماً على حتقيق دميقراطية حقيقية يف اجملتمـع ويف البلـد وعلـى                
  .االستعداد ملواجهة عواقب انتهاكات حقوق اإلنسان النامجة عن الرتاعات املسلحة

 شخص يف الرتاعات املسلّحة يف إقلـيم        ٤٠ ٠٠٠وتشري التقديرات إىل اختفاء حنو        -٥
 ٣٤ ٨٨٣وتلقّت اللجنة الدولية للصليب األمحر بالغات تفيد بوقـوع     . قةيوغوسالفيا الساب 

 ١١ ٩٢١، ال يـزال     ٢٠١٣يونيـه   /حالة اختفاء، ووفقاً لبيانات هذه املنظمة يف حزيـران        
  .شخصاً مفقودين يف املنطقة

 شخصاً يف   ٣٩٨وتضم قائمة املفقودين من مجهورية صربيا جراء الرتاعات املسلحة            -٦
مواطنو مجهورية صربيا واألشخاص الذين تقّدمت أسرهم بطلبات للبحـث          (ا  إقليم كرواتي 

كما أن جلمهورية صربيا مصلحة مشروعة يف حسم مسألة  ). عنهم من خالل الصليب األمحر    
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األشخاص املفقودين من مواطين مجهورية كرواتيا الذين حيملون اجلنسية الصربية، مبا يشمل            
 اللتني شّنتهما قوات اجليش والشرطة      "العاصفة" و "وميضال"األشخاص املفقودين يف عملييت     

الكرواتية وفقاً التفاقات تعاون موقّعة، مع األخذ يف االعتبار أن العدد األكرب مـن أسـرهم             
يعيش يف مجهورية صربيا كالجئني وسّوت أسر كثرية منها وضعها املدين بـصفة دائمـة يف      

 شخص من الفئتني،    ١ ٣٠٠ر تقارير عن حنو     وتلقّت اللجنة الدولية للصليب األمح    . إقليمها
يف حني أن عدد األشخاص املفقودين أكرب من ذلك وفقاً للسجالت املتاحة للجنة، وجيـري               

  .التحقّق من هذه احلاالت وفقاً ملعايري اللجنة الدولية للصليب األمحر
  . شخصا٩٥ًوتضم قائمة املفقودين من مجهورية صربيا يف البوسنة واهلرسك   -٧
 شخص يف الرتاع يف إقليم مقاطعة كوسوفو وميتوهيا املتمتعـة           ٥ ٨٠٠وفُقد زهاء     -٨

 ٥٢٠ شخصاً، منـهم     ١ ٧٢٦، ومل ُيعرف حىت اآلن مصري       ١٩٩٨باحلكم الذايت بعد عام     
  .شخصاً حيملون اجلنسية الصربية وجنسيات غري ألبانية

  اإلطار القانوين العام حلظر االختفاء القسري  -باء  
 ويطبِّق بشكل مباشر حقوق اإلنسان واألقليات اليت        )١(ستور مجهورية صربيا  يكفل د   -٩

. تكفلها قواعد القانون الدويل املقبولة عموماً، واملعاهدات والقوانني الدولية املصدَّق عليهـا           
وُتفسَّر األحكام املتعلقة حبقوق اإلنسان واألقليات مبا يفيد تعزيز ِقيم جمتمع دميقراطي، عمالً             

ايري الدولية السارية يف جمال حقوق اإلنسان واألقليات، وممارسات املؤسسات الدولية اليت باملع
ويكفل اجلزء الثاين من الدستور حتت عنوان       ). ١٨ من املادة    ٢الفقرة  (تشرف على تنفيذها    

احلق يف احلرية واألمن، حيث يقرر ويكفل مجلة أمور         ‘ حقوق وحريات اإلنسان واألقليات   ‘
 شخص يف احلرية واألمن على شخصه، وأنه ال جيـوز سـلب احلريـة إالّ                تشمل حق كل  

لألسباب اليت ينّص عليها القانون ووفقاً لإلجراءات اليت يقررها، وأن ُيخطَر فوراً أي شخص              
ُيحرم من حريته على يد سلطة حكومية بأسباب توقيفه، والتهم املنسوبة إليـه، وكـذلك               

ي شخص خيتاره بعملية توقيفه، وأنه حيق ألي شخص ُيحرم          حقوقه، وحيق له أن ُيبِلغ فوراً أ      
من حريته أن يتقّدم بطلب استئناف إىل احملكمة اليت يلزم منها أن تنظر على وجه االستعجال                
يف مشروعية اعتقاله وأن تأمر بإخالء سبيله إذا كان اعتقاله خيالف القانون، وأنـه ال جيـوز      

وينص الدستور على حقوق    ). ٢٧املادة  (ب احلرية   للمحكمة أن ُتصدر حكماً يشمل سل      إالّ
خاصة يف حالة توقيف األشخاص من دون قرار من احملكمة، وهي حق الشخص يف التـزام                
الصمت، وحقه يف أالّ ُيستجوب إالّ يف حضور حمامٍ للدفاع عنه؛ وأن ميثل أمـام احملكمـة                 

املـادة  (رّق والعمل القـسري     وحيظر الدستور العبودية وال   ). ٢٩املادة  (املختصة دون تأخري    
وُيمَنح األشخاص املنتمـون    ). ٣٥املادة  (وينص الدستور على رّد االعتبار والتعويض       ). ٢٦

  ).٧٥املادة (إىل أقليات وطنية نفس احلقوق املكفولة جلميع املواطنني 
__________ 

 . اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا من٩٨/٢٠٠٦العدد  )١(
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ووفقاً لدستور مجهورية صربيا، تشكِّل املعاهدات الدولية املـصدَّق عليهـا جـزءاً        -١٠
يتجزأ من النظام القانوين للجمهورية، وتطّبق تطبيقاً مباشراً وجيب أالّ تتعارض مع الدستور  ال
وال جيوز أن تتناىف القوانني والتشريعات العامة الـيت تـصدر يف            ). ١٦ من املادة    ٢الفقرة  (

 مجهورية صربيا مع املعاهدات الدولية املصّدق عليها وقواعد القانون الدويل املقبولة عمومـاً            
  ).١٩٤ من املادة ٤الفقرة (

وتوسِّع أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية الضمانات الدستورية املـذكورة وتـنّص             -١١
ذُِكر آنفاً،   ، وحيق مبوجبها ألي شخص سلبت حريته دون أمر قضائي، إضافة إىل ما            )٢(عليها

به، بوقت ومكان   أن ُيبِلغ فوراً أحد أفراد أسرته أو أي شخص آخر قريب منه، بناًء على طل              
اعتقاله وأي تغيري يطرأ على مكان اعتقاله، وأن يتصل مبمثل دبلوماسي وقنصلي للبلد الذي              

عـدمي اجلنـسية؛ وأن      حيمل جنسيته، أي ممثل ملنظمة دولية إذا كان هذا الشخص الجئاً أو           
املظامل؛ يتواصل حبرية مع حماميه، واملمثل الدبلوماسي والقنصلي، وممثل منظمة دولية، وأمني            

وأن يفحصه فوراً، بناًء على طلبه، طبيب خيتاره بنفسه أو طبيب تعّينه السلطة اليت حرمته من                
حريته، أي قاضي التحقيق، إذا مل يكن الطبيب الذي خيتاره بنفسه متاحـاً؛ وأن يـشرع يف        

 أن  إجراءات للتقاضي أمام احملكمة أو أن يتقدم بطلب استئناف إىل احملكمة اليت يلزم منـها              
، ٦٩، وبصيغة مماثلة يف املادة      ٥ و ٤املادتان  (تنظر على وجه االستعجال يف مشروعية توقيفه        

  .)٣()من قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد
__________ 

 ٧٠/٢٠٠١، العـددان    اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغوسالفيا السابقة    (يسري هنا قانون اإلجراءات اجلنائية       )٢(
 ،١١٥/٢٠٠٥ و ،٨٥/٢٠٠٥ و ،٨٥/٢٠٠٤األعـداد   ، واجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا،      ٦٨/٢٠٠٢و
 املعـدَّالن بقـانون آخـر،       ٢٠/٢٠٠٩ و ،٤٩/٢٠٠٧ املعدَّلة بقانون آخـر، والعـددان        ٨٥/٢٠٠٥و

، اجلريدة الرمسيـة جلمهوريـة صـربيا      (، وقانون اإلجراءات اجلنائية     )٧٦/٢٠١٠ و ٧٢/٢٠٠٩ والعددان
ويـسري قـانون    ). ٤٥/٢٠١٣ و ،٣٢/٢٠١٣ و ،١٢١/٢٠١٢ و ،١٠١/٢٠١١ و ،٧٢/٢٠١١األعداد  

 ،١٠١/٢٠١١ و ،٧٢/٢٠١١، األعـداد    اجلريـدة الرمسيـة جلمهوريـة صـربيا       (اجلنائيـة   اإلجراءات  
، باستثناء الدعاوى املتصلة باجلرائم اجلنائية اليت تدخل        ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ١منذ  ) ١٢١/٢٠١٢و

مبوجب قانون خاص يف اختصاص مكتب املدعي العام الذي يتمّتع بوالية قضائية خاصة، ويف هذه احلالـة                 
ويتوقف العمل بقانون اإلجراءات اجلنائية     ). ٦٠٨املادة   (٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٥يسري القانون منذ    

اجلريـدة الرمسيـة جلمهوريـة      ( ما مل تكن هناك أي تعديالت        ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ١اعتباراً من   
 يـة صـربيا،   واجلريـدة الرمسيـة جلمهور    ،  ٦٨/٢٠٠٢ و ٧٠/٢٠٠١ العـددان    يوغوسالفيا الـسابقة،  

 املعدَّلــة بقــانون آخــر، والعــددان ٨٥/٢٠٠٥ و١١٥/٢٠٠٥ و٨٥/٢٠٠٥ و٥٨/٢٠٠٤ األعــداد
). ٦٠٧ املـادة    - ٧٦/٢٠١٠ و ٧٢/٢٠٠٩ املعدَّالن بقانون آخر، والعـددان       ٢٠/٢٠٠٩ و ٤٩/٢٠٠٧

ة، ومكتب  ومكاتب املّدعني العامني اليت تتمّتع بوالية قضائية خاصة هي مكتب املدعي العام للجرمية املنظم             
اجلريـدة الرمسيـة   ( من قانون مكتب املـّدعي العـام     ١٣ من املادة    ٢الفقرة  (املدعي العام جلرائم احلرب     

 ٤٦/٠٦ و ٦١/٢٠٠٥ و ٤٤/٢٠٠٤ و ٣٩/٢٠٠٣ و ٤٢/٢٠٠٢ و ٦٣/٢٠٠١، األعداد   جلمهورية صربيا 
ل بقـانون آخـر،    املعـدَّ ١١٦/٠٨ املعدَّلة بقرار احملكمة الدستورية جلمهورية صربيا، والعدد      ١٠٦/٠٦و

 ).١٢١/١٢ املعّدالن بقرار احملكمة الدستورية، والعدد ٣٨/٢٠١٢ و،١٠١/٢٠١١والعددان 
، ٣٢/٢٠١٣، و ١٢١/٢٠١٢ و ،١٠١/٢٠١١ و ،٧٢/٢٠١١، األعـداد    اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا    )٣(

 .٤٥/٢٠١٣و



CED/C/SRB/1 

GE.14-40473 8 

 وتنص على أنـه  "سلب احلرية بصورة غري مشروعة"جرمية   )٤(وحتدد املدونة اجلنائية    -١٢
وجه حق أو حيرمه من حريتـه       يعاقب بالسجن كل من حيتجز شخصاً آخر أو حيبسه دون           

وحتدد املدونة أيضاً   ). ١٣٢ املادة(يقيِّد حرية تنقّله على أي حنو آخر بصورة غري مشروعة            أو
جرائم احلرب املرتكبة ضـد     "وُتفرض يف   ). ١٣٤املادة   ("االختطاف"عقوبة السجن جلرمية    

حبرمان شخص   عقوبات، من بني مجلة أمور أخرى، على أي شخص يأمر            "السكان املدنيني 
آخر من احلرية واحتجازه بصورة غري مشروعة، انتهاكاً للحقوق املنصوص عليها يف القانون             

اجلـرائم  "ويـدان يف    ). ٣٧٢املادة  (الدويل يف وقت احلرب أو الرتاع املسلّح أو االحتالل          
 كل من يأمر، كجزء من اعتداءات أوسع أو منهجية ضد الـسكان             "املرتكبة ضد اإلنسانية  

نيني وانتهاكاً لقواعد القانون الدويل، جبملة أمور تشمل احتجاز أشخاص أو اختطـافهم             املد
دون الكشف عن معلومات عن تلك األفعال من أجل حرمان هؤالء األشخاص من احلماية              

  ).٣٧١املادة (القانونية 

أمثلة للسوابق القضائية اليت طبقت فيها أحكام االتفاقية، والسوابق القـضائية             -جيم  
األخرى اليت ُحدِّدت فيها انتهاكات لالتفاقية، وأسباب تلـك االنتـهاكات،           

  والتدابري املتخذة لتصحيح احلالة
ينّص الدستور على أن احملاكم سلطة منفصلة ومستقلة يف عملها وتضطلع بواجباهتا              -١٣

 القانون  وفقاً للدستور والقانون والتشريعات العامة األخرى اليت ينص عليها القانون، وقواعد          
وتستند ). ١٤٢ من املادة    ٢الفقرة  (الدويل املقبولة عموماً واملعاهدات الدولية املصدق عليها        

قرارات احملاكم إىل الدستور والقانون واملعاهدات الدولية املصدق عليها واللوائح الـصادرة            
اسـتناداً إىل   ويؤدي املّدعي العام وظيفتـه      ). ١٤٥ من املادة    ٢الفقرة  (استناداً إىل القانون    

الدستور والقانون واملعاهدات الدولية املصّدق عليها واللوائح الصادرة استناداً إىل القـانون            
  ).١٥٦ من املادة ٢الفقرة (

املشار إليها فيما يلـي      ()٥(وتقع على دائرة جرائم احلرب يف احملكمة العليا يف بلغراد           -١٤
ضايا اجلرائم اجلنائية املـشار إليهـا يف املـواد    املسؤولية األوىل عن البّت يف ق) باسم احملكمة 

 من املدونة اجلنائيـة؛ واالنتـهاكات اخلطـرية         ٣٨٦ و ٣٨٥، واملادتني   ٣٨٤ إىل   ٣٧٠ من
 ١٩٩١ينـاير   / كانون الثـاين   ١للقانون اإلنساين الدويل يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ         
مساعدة اجلاين  "ا السابقة؛ وجرمية    املذكورة يف النظام األساسي للمحكمة الدولية ليوغوسالفي      

 من املدونة اجلنائية إذا ارُتِكبت يف اجلـرائم         ٣٣٣ املشار إليها يف املادة      "بعد ارتكابه جرميته  
وفيما يتعلّق مبحاكمات اجلرائم اجلنائية املرتكبة يف أثنـاء الرتاعـات           . اجلنائية املذكورة آنفاً  

__________ 

 ٧٢/٠٩عـداد   ؛ واأل ١٠٧/٠٥؛ وتـصويب العـدد      ٨٨/٠٥، وتصويب العدد    ٨٥/٠٥املرجع نفسه، العدد     )٤(
 .١٢١/١٢ و١١١/٠٩و

 .أمام حمكمة منطقة بلغراد ودائرة جرائم احلرب يف حمكمة منطقة بلغراد )٥(
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طّبق احملكمة املدونة اجلنائية، بل تطّبـق القـانون         املسلحة يف إقليم يوغوسالفيا السابقة، ال ت      
 ألن أقـصى مـدة      )٦(١٩٩٣اجلنائي جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية بصيغته املعّدلة يف عام         

اجلـرائم  "وحيث إن القانون ال يتضّمن أحكاماً حمّددة تـشري إىل           . )٧( عاماً ٢٠للسجن هي   
، مل تنظر احملكمة حىت اآلن يف قضايا تنطبـق           باعتبارها جرائم جنائية   "املرتكبة ضد اإلنسانية  

وباملثل ينص القانون الدويل املشار إليه يف الفـصل   . عليها صفة اجلرمية املرتكبة ضد اإلنسانية     
السادس عشر من القانون اجلنائي جلمهورية يوغوسالفيا السابقة على أن االختفاء القـسري             

كر االختفاء القسري يف املعاهدات الدولية      وعالوة على ذلك، ال يرد ذ     . هو فعل يتم ارتكابه   
اليت كانت سارية وقت ارتكاب جرائم احلرب يف إقليم يوغوسالفيا السابقة اليت يشري القانون      

  .)٨(اجلنائي جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية إىل تطبيقها
ويكفي لكي تكتمل أركان جرائم احلرب املرتكبة ضـد أشـخاص يتمتعـون               - ١٥

 ما يتكرر يف ممارسات احملاكم، أن يقع أي فعل من األفعال البديلة احملّددة،              باحلماية، وهو 
مثل قتل السكان املدنيني، أو التعذيب، أو املعاملة الالإنسانية، أو التعريض ملعاناة شديدة،             
أو انتهاك السالمة البدنية وإيذاء الصحة، أو التشريد أو التهجري، أو االغتصاب، أو اختـاذ               

رويع والترهيب، أو احتجاز الرهائن، أو سلب احلرية بصورة غري مـشروعة، أو             تدابري للت 
وبالنظر إىل عدد األفعـال الـيت يـستوجب         . احلرمان من احلق يف حماكمة عادلة ونزيهة      

ارتكاهبا تطبيق أقصى عقوبة ممكنة على مرتكبها، مل تشمل لوائح االهتام املعروضة علـى              
ولـذلك مل تقـم     .  باعتبارها أفعاالً خاصة مرتكبة    القضاء حاالت اختفاء قسري مزعومة    
إذا كانت إجراءات حمّددة ثبت وقوعهـا تـشكّل           احملكمة حىت اآلن يف األغلب بتقييم ما      

وُتستثىن من  . انتهاكاً ألحكام القانون الدويل باإلضافة إىل األحكام احملّددة يف لوائح االهتام          
 إىل مصادر إضافية للقانون الدويل ألغـراض  ذلك القضايا اليت تتطلّب من احملكمة أن حتيل      

تفسري املعايري القانونية املنطبقة وكذلك عندما يكون من الضروري معاقبة مرتكيب أشـد             
  .اجلرائم اجلنائية خطورة

__________ 

 .٣٧/١٩٩٣ العدد اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية، )٦(
 ،ال جرمية وال عقوبة إال بنص سـابق        من املدونة اجلنائية على املبدأ القانوين الذي يقضي بأنه           ١املادة  تنص   )٧(

 من املدونة على القواعد املتعلقة مبدة سريان القانون اجلنائي، أي القواعد املتعلقة بـالتطبيق               ٥وتنّص املادة   
 .اإللزامي للقانون األكثر تساهالً مع مرتكب اجلرمية

هـا  اتفاقية قمع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، واألحكام املتعلقة باالنتهاكات اخلطرية املنصوص علي             )٨(
، واتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنـسانية           ١٩٤٩يف اتفاقيات جنيف األربع لعام      

، والربوتوكـوالن اإلضـافيان     ١٩٦٦، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام         ١٩٦٨لعام  
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة      ، واتفاقية مناهضة التعذيب     ١٩٧٧األول والثاين التفاقيات جنيف لعام      
 .١٩٨٧القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لعام 
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ووصفت احملكمة الوقائع اليت ميكن أن تشمل عناصر االختفـاء القـسري وفقـاً                -١٦
، )٩(اجلنائية الدولية، بأهنا احتجاز غري مـشروع   لالتفاقية، أي نظام روما األساسي للمحكمة       

، ولكن احملكمة تعاملت يف أغلب األحيان يف أحكامها         )١١( وإبعاد قسري  )١٠(واحتجاز رهائن 
القتل والتعذيب  (مع إجراءات متخذة ضد أشخاص يتمتعون باحلماية بعد حرماهنم من احلرية            

  .)١٢()غتصابواملعاملة الالإنسانية وانتهاك السالمة البدنية واال

  اإلطار املؤسسي لإلجراءات املتعلّقة بأحكام االتفاقية  -دال  
يتمثّل اإلطار املؤسسي لإلجراءات املتعلّقة بأحكام االتفاقية يف مجهورية صربيا يف   - ١٧

حمكمة النقض العليا، وحماكم االستئناف، واحملاكم العليا،       (احملاكم ذات االختصاص العام     
احملكمة اإلدارية، وحمكمة اجلنح    ( واحملاكم ذات االختصاص اخلاص      ،)واحملاكم االبتدائية 

مكتب املـّدعي   (، ومكاتب االدعاء العام ذات االختصاص العام        )العليا، وحماكم اجلَُنح  
، والنيابـة   )العام جلمهورية صربيا، ونيابة االستئناف، والنيابة العليا، والنيابة االبتدائيـة         

يرية القوة اجلنائية التابعة ملديريـة الـشرطة العامـة،          املتخصصة يف جرائم احلرب، ومد    
ومديرية شرطة احلدود، ومديرية التعاون الدويل يف عمليات الشرطة، ووكالة املعلومات           
األمنية، ووكالة األمن العسكري، ومديرية تنفيذ العقوبات اجلنائيـة، وأمـني املظـامل،           

انات الشخصية، ودائرة الصليب األمحر     ومفّوض املعلومات ذات األمهية العامة ومحاية البي      
  .للبحث عن املفقودين يف صربيا

__________ 

 K.V. 4/05 (K-Po2 9/10)األحكام الصادرة عن دائرة جرائم احلرب يف حمكمة منطقة بلغـراد، القـضية رقـم     )٩(
 .٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢ املؤرخة K.V.5/05 (K-Po2 10/10)، والقضية رقم ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٨املؤرخة 
احلرمان غري املشروع من احلرية غري حمظور صراحة يف أحكام القانون اإلنساين الدويل املنطبق علـى          

 مـن   ٦، واملـادة    ١٩٤٩ املشتركة بني اتفاقيات جنيف األربـع لعـام          ٣املادة  (الرتاع املسلح الداخلي    
 ).الربوتوكول اإلضايف الثاين امللحق باتفاقيات جنيف

 K.V.5/05 (K-Po2 10/10)درة عن دائرة جرائم احلرب يف حمكمة منطقة بلغـراد، القـضية رقـم    األحكام الصا )١٠(
 ،٢٠٠٩مـايو  / أيـار ٢٧ املؤرخة K.V. 5/08 (K-Po2 27/10)، والقضية رقم ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢املؤرخة 

 ٢٢  املؤرخةK-PO2 28/10واحلكم الصادر عن دائرة جرائم احلرب يف احملكمة العليا يف بلغراد، القضية رقم 
 .٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

 .٢٠٠٩مايو / أيار٢٧ املؤرخة K.V.5/08 (K-Po2 27/10)املرجع نفسه، دائرة جرائم احلرب، القضية رقم  )١١(
 ،٢٠٠٩مـارس  / آذار١٢ املؤرخـة  К.V. 4/06 (K.Po2 16-10)املرجع نفسه، دائرة جرائم احلرب، القضية رقم  )١٢(

-К.V. 5/08 (К، والقضية رقم ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٣ املؤرخة К.V. 9/08 (К-Pо2 31/10)والقضية رقم 

Pо2 27/10) والقضية رقم ٢٠٠٩مايو / أيار٢٧ املؤرخة ،К.V. 4/05 (К-Pо2 9/10) أيلـول ١٨ املؤرخة / 
، واحلكـم  ٢٠٠٧أبريـل  / نيسان١٠ املؤرخة К.V. 6/05 (К-Pо2 11/10)، والقضية رقم ٢٠٠٦سبتمرب 

 كانون  ١٦  املؤرخة К-Pо2 23/10 جرائم احلرب يف احملكمة العليا يف بلغراد، القضية رقم           الصادر عن دائرة  
 .٢٠١١ديسمرب /األول
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ونظراً لتعقُّد مسألة األشخاص املفقودين يف الرتاعات املسلحة يف إقليم يوغوسـالفيا             -١٨
السابقة وصعوبتها وأمهيتها، أصدرت حكومة مجهورية صربيا قراراً أنشئت مبوجبـه جلنـة             

  .)١٣(٢٠٠٦يونيه /يف حزيران) ‘اللجنة‘ي باسم املشار إليها فيما يل(املفقودين 
وتتمثّل والية اللجنة يف رصد مسألة املفقودين ودراستها وإعداد اقتراحات بـشأهنا؛            -١٩

ومجع بيانات وتقدمي معلومات عن األشخاص املفقودين جراء الرتاعات املسلحة ويف سـياق             
حتادية االشتراكية السابقة ومقاطعة    متصل بالرتاعات املسلحة يف إقليم مجهورية يوغوسالفيا اال       

كوسوفو وميتوهيا املتمتعة باحلكم الذايت؛ واملشاركة يف تنفيذ االلتزامـات الناشـئة عـن              
املعاهدات واالتفاقات الدولية اليت تشري إىل حسم مسألة املفقودين؛ وتنسيق عمل السلطات            

ديد هويات أصـحاهبا،    واملنظمات املختصة يف البحث عن املفقودين، واستخراج اجلثث وحت        
وإقامة تعاون مع السلطات املختصة وأسر املفقودين ورابطاهتم حلسم مسائل الوضع اخلـاص        

وتولّت اللجنة كل أنشطة والتزامات جلنـة جملـس         . باملفقودين، واملسائل اإلنسانية ألسرهم   
لت أنـشطة   الوزراء يف دولة احتاد صربيا واجلبل األسود املعنية باألشخاص املفقودين، وواص          

 حللّ مسألة املفقودين واألسرى والقتلى ١٩٩١اهليئات احلكومية السابقة اليت أنشئت منذ عام 
  .يف الرتاعات املسلحة يف إقليم مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة

 ١٠واللجنة هيئة حكومية مشتركة بني اإلدارات مكونة من رئيس وممـثلني عـن                -٢٠
وحيكم النظام الـداخلي    . ويعيَّن رئيس وأعضاء اللجنة بقرار خاص من احلكومة       . )١٤(إدارات

  .للجنة طريقة عملها وقراراهتا
وتتولّى وحدة املفقودين يف مفوضية الالجئني الشؤون املهنية واإلداريـة والتقنيـة              -٢١
لمفقودين وتشمل هذه املهام، باإلضافة إىل ما ذُِكر آنفاً، االحتفاظ بسجالت فريدة ل           . للجنة

يف الرتاعات املسلحة ويف سياق متصل بالرتاعات املسلحة يف إقليم مجهوريـة يوغوسـالفيا              
 ويف مقاطعة كوسوفو ١٩٩٥ حىت عام ١٩٩١االحتادية االشتراكية السابقة يف الفترة من عام      

، واالحتفـاظ   ٢٠٠٠ حىت عـام     ١٩٩٨وميتوهيا املتمتعة باحلكم الذايت يف الفترة من عام         
الرفات البشري الذي ُيستخرج وُتحدد هوية أصحابه والذي ال يتم التعرُّف على            بسجالت  

هويات أصحابه، وسداد تكاليف استخراج الرفات والتعّرف على هويات أصحابه، ومعدات           
اجلنائز، ونقل رفات األشخاص الذين يتم التعّرف على هوياهتم، فضالً عن تكاليف خدمات             

خلرباء الذين يشتركون يف أعمال جلنـة املفقـودين، ودفـع        خرباء الفحص اجلنائي أو فرق ا     
مساعدة مالية غري متكررة لتغطية مصروفات اجلنائز يف حدود مبلغ التعويض الذي يقـرره              

__________ 

 ،٥٣/٢٠١٠ و ،١١٦/٢٠٠٦ و ،٧٣/٢٠٠٦ و ،٤٩/٢٠٠٦األعـداد   اجلريدة الرمسية جلمهورية صـربيا،       )١٣(
 .١٠٨/٢٠١٢و

عدل واإلدارة العامة، وإدارة العمـل      وزارة الشؤون اخلارجية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة ال         )١٤(
والسياسة االجتماعية، ووزارة املالية واالقتصاد، ونيابة جرائم احلرب، ومكتـب كوسـوفو وميتوهيـا،               

 .ومفوضية الالجئني يف مجهورية صربيا، والصليب األمحر الصريب
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القانون الذي حيكم تأمني املعاشات التقاعدية واإلعاقة، وختصيص أموال لربامج رابطات أسر            
مج املصلحة العامة اليت تنفّذها تلـك الرابطـات         املفقودين وفقاً للوائح اليت حتكم متويل برا      

  .)١٥()قانون إدارة اهلجرة(
  .وُترَصد األموال الالزمة لتشغيل اللجنة من ميزانية مجهورية صربيا  -٢٢
ونظراً ملا تنطوي عليه هذه املسألة من أمهية وما تتسم به من تعقيد، أنشئ يف أعقاب                  -٢٣

 فريق عامل معين بـاملفقودين يف إقلـيم         ٢٠٠٥يف عام   احلوار الذي دار بني بلغراد وبرشتينا       
مقاطعة كوسوفو وميتوهيا املتمتعة باحلكم الذايت لتكثيف اجلهود الرامية إىل حـسم مـسألة            

وُتعقَد اجتماعات الفريق العامل حتت رعاية املمثـل        . مصري األشخاص املفقودين يف اإلقليم    
يف ) مه فيما يلي باسم املمثل اخلاص لألمني العا       املشار إلي (اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة      

ويرأس الفريق العامل اللجنة الدوليـة للـصليب        ). ١٩٩٩(١٢٤٤سياق قرار جملس األمن     
ويعيَّن وفد بلغراد من ِقبـل حكومـة مجهوريـة    . األمحر، ويضم وفدين من بلغراد وبرشتينا    

، وممثل ملكتـب    )نة املفقودين وهو من الناحية الوظيفية رئيس جل     (صربيا، ويتألف من الرئيس     
رئاسة مجهورية صربيا، وممثل ملكتب كوسوفو وميتوهيا، وخبري مرموق، وخبري يف الفحص            

وخيتص الفريق العامل بتقدمي الدعم للبحث عن األشخاص املفقودين يف كوسـوفو            . اجلنائي
ينظـر يف   وميكن للفريق أيـضاً أن      . وميتوهيا وإبالغ أسرهم مبا تسفر عنه عمليات البحث       

ويتضمن اإلطار العام لعمل الفريق ونظامـه       . االحتياجات القانونية واإلدارية ألسر املفقودين    
  .)١٦(الداخلي تفاصيل دقيقة عن كيفية تسيري أعماله

وأنشطة اللجنة والسلطات احلكومية األخرى املشاركة يف العملية مفتوحة للجمهور            -٢٤
ت، والدليل على ذلك السماح ألصحاب املصلحة       وال ُتفرض أي قيود مهما كانت االختالفا      

  .باملشاركة والرصد يف كل األجزاء الرئيسية للعملية
ويسجل املفقودون وفقاً ملعايري وإجراءات اللجنة الدولية للصليب األمحر، وتقبل مجيع             -٢٥

بدأ األطراف املشتركة يف العملية ما تنشره اللجنة من سجالت عن األشخاص املفقودين وفقاً مل             
الترتيب اجلغرايف الحتاد البوسنة واهلرسك، ومجهورية كرواتيا، ومقاطعة كوسـوفو وميتوهيـا            
  .املتمتعة باحلكم الذايت، ومتثّل هذه السجالت أداة أّولية وهامة حلل مسألة األشخاص املفقودين

__________ 

 .١٠٧/٢٠١٢، العدد اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا )١٥(
 القانوين، واهلدف، واملدة الزمنية، واألدوار واملسؤوليات، واملهام، واإلجراءات،         ينظِّم اإلطار العام األساس    )١٦(

وأدوار اللجنة الدولية للصليب األمحر، ودور املمثل اخلاص لألمني العام، ويسمح بإمكانيـة إنـشاء جلنـة            
 واجتماعاتـه،   وأما النظام الداخلي فينظِّم تكوين الفريق العامل ورئاسته، وواليتـه، وإجراءاتـه،           . فرعية

وتكاليف العمل، واللغات، وحتديد جدول األعمال، وتقدمي الوثائق، واألنصبة، وأسلوب املداولة واختـاذ             
ووفقاً للنظام الداخلي   . وأقّرت حكومة مجهورية صربيا اإلطار العام والنظام الداخلي       . القرار، وما إىل ذلك   

سائل الطب الشرعي وأسندت إليـه واليـة إدارة          فريق فرعي معين مب    ٢٠٠٥للفريق العامل، أنشئ يف عام      
وحتسني عمليات الطب الشرعي وتسريع وترية عملية حتديد اهلويات واستخراج الرفات ورفع التقـارير إىل            

 .الفريق العامل
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وُتجرى عملية استخراج الرفات والتعرف على هويات أصحابه، باعتبارها من            - ٢٦
املهمة يف البحث عن األشخاص املفقودين يف إقليم مجهورية صـربيا، حـسب              العناصر

ة وباتبـاع أرفـع     مقتضيات القانون تنفيذاً لألمر الصادر عن احملاكم العليـا املختـص          
  . )١٧(املهنية  املعايري
ومبوجب الربتوكوالت املوقعة واالتفاقات املربمة بشأن رصد عمليـات اسـتخراج             -٢٧

هيئات البحـث عـن   (ورية صربيا، جيوز ملمثلني عن أصحاب املصلحة       الرفات يف إقليم مجه   
املفقودين من مجهورية كرواتيا، والبوسنة واهلرسك، وبعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتـة يف             

وخرباء الفحص اجلنائي التابعني هلـم حـضور        ) كوسوفو، ومؤسسات احلكم الذايت املؤقت    
وحيضر أيضاً عمليات اسـتخراج الرفـات       . اهتماماً هبا األنشطة يف مجيع املواقع اليت يبدون       

ممثلون عن املؤسسات واملنظمات الدولية، واحملكمة الدولية ليوغسالفيا الـسابقة، ومنظمـة            
واستناداً . األمن والتعاون يف أوروبا، واللجنة الدولية للصليب األمحر، بصفتها هيئات للرصد          

 الفحص اجلنائي من اللجنة الدولية املعنية باملفقودين بأن         إىل االتفاق املوقَّع، ُسمح أيضاً خلرباء     
يشاركوا يف عملية استخراج الرفات، وُجمعت عينات لتحليل احلمض النووي وفقاً للمعايري            

وُسمح أيضاً ملنظمات اجملتمع املدين ورابطات أسـر املفقـودين          . احملددة لدى تلك اهليئات   
  .باملشاركة يف عمليات استخراج الرفات

__________ 

يسري قانون اإلجراءات اجلنائية واللوائح األخرى على معاملة رفات املوتى، وينظِّم القانون واللوائح هـذه                )١٧(
ومير كل الرفات الذي يتم العثور عليه بعملية جنائية تقنية، وتعد له            ). لوائح محاية النظافة والصحة   (املسألة  

وخيضع الرفات بعد ذلـك  . وثائق تصويرية تقنية، ويتم إجراء حتقيق يباشره قاض من احملكمة العليا املختصة           
وص اجلنائيـة وفقـاً للقـوانني    وتسري الفح . إلجراءات الفحص اجلنائي ويشرحه خرباء طبيون من احملكمة       

وجترى حتقيقات جنائية بناًء على أوامر من احملاكم املختصة، ولكل طرف           . واللوائح واملعايري املهنية الوطنية   
 .يف اإلجراءات حق االعتراض

ويوسم الرفات بعد ذلك بطريقة سليمة ويدفن يف املقابر، وتوضع عالمات خارج املقربة، وترسم                 
وبعد اسـتخدم   . ن، ويدفن الرفات إذا زاد عدده يف أماكن منفصلة توثق هي األخرى           حدود مكان الدف  

 لتحديد اهلوية، تؤخذ عينات من كل الرفات إلجراء حتليل          ٢٠٠١أسلوب حتليل احلمض النووي يف عام       
ويف احلاالت اليت يتسىن فيها ذلك أو إذا كان من املتوقع حتديد اهلوية بسرعة، حيـتفظ       . للحمض النووي 

حاوية جمهَّزة  (بالرفات يف معاهد الطب الشرعي حيث ختزَّن يف ظروف حمددة أو توضع يف مرافق خاصة                
ويـتم  . ويسلَّم الرفات إىل األسر أو إىل أصحاب املصلحة وفقاً إلجراءات حمددة          ). خصيصاً هلذا الغرض  

معاهد الطب الشرعي أو يف     توفري معدات اجلنائز السليمة وحتضر األسر عملية التحديد النهائي للهوية يف            
مرافق أخرى معدة خصيصاً هلذا الغرض حيث تتسلم نتائج حتليل احلمض النووي من اخلـرباء، وتلقـي           
نظرة على الصورة العامة املتاحة والوثائق األخرى، وينقل الرفات إىل مكان اجلنازة إذا كـان يقـع يف                  

ويسمح لألسرة برؤية الرفات إذا أبدت رغبتها       . مجهورية صربيا، أو إىل احلدود يف حالة نقله عرب احلدود         
 .يف ذلك
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وحقق تنفيذ اإلجراءات السالفة الذكر نتائج كبرية يف عملية البحـث، ال سـيما                -٢٨
واسـتخرج رفـات    . عملية حتديد هويات أصحاب الرفات يف إقليم مجهورية صـربيا          يف
 من املتوفني من مقابر فردية ومن ثالث مقابر مجاعية، ومت التعرف علـى       ١ ٢٩٦جمموعه   ما

  . )١٨(م إىل أسرهم متوىف وُسلِّم رفاهت١ ٠٨٦هويات 
وتبلغ اللجنة املعنية باملفقودين يف أثناء البحث عن األشخاص املفقودين الذي يشمل              -٢٩

أيضاً استخراج اجلثث والتعرف على هويات أصحاهبا وتسليم رفاهتا، األسر باحلقائق املتعلقة            
ية حتديـد اهلويـة،     بوفاة أفرادها وتقدِّم املساعدة إىل األسر اليت حتتاج إىل املشاركة يف عمل           

وتنظِّم عملية تسليم الرفات، وتقدِّم الوثائق الالزمة لنقل الرفـات إىل مجهوريـة صـربيا،               
وتنظِّم الرابطة، باالشـتراك مـع      . وتتحمل تكاليف النقل وجانباً من تكاليف دفن الرفات       

تيـا  اللجنة الدولية للصليب األمحر والرابطات، رحلة ألسر املفقـودين إىل مجهوريـة كروا            
وتتصل اللجنة أيضاً بأسـر املفقـودين       . حلضور عمليات التعرف على اهلوية ودفن الرفات      

بانتظام وتبلغها بالوضع الراهن للقضايا، وجتمع معلومات وحقائق جديدة قد تساعد علـى             
  .التعرف على أفراد األسر املفقودين

قواعـد البيانـات    وحتتفظ وحدة املفقودين التابعة ملفوضية الالجـئني بالوثـائق و           -٣٠
ونتيجة ملا تقوم به اللجنة من أنشطة فإن لديها كماً هائالً مـن             . واحملفوظات اخلاصة باللجنة  

البيانات والسجالت املوسَّعة اليت يوجد معظمها يف شـكل إلكتـروين، وقاعـدة بيانـات           
فو باألشخاص املفقودين يف مجهورية كرواتيا، والبوسنة واهلرسك، ويف إقليم مقاطعة كوسو          

وختضع قاعدة البيانات   . وميتوهيا املتمتعة باحلكم الذايت، وقاعدة بيانات الضحايا قبل وفاهتم        
إلدارة مركزية، ومتكِّن من فعالية إدارة البيانات، وتيسِّر التعاون وتبادل البيانات واملعلومات            

  .)١٩(مع السلطات املختصة األخرى ومع أصحاب املصلحة يف العملية

__________ 

 جثة من ثـالث مقـابر       ٨٤٦مشلت عمليات استخراج الرفات يف إقليم مجهورية صربيا استخراج رفات            )١٨(
مت التعرف على هويـات أصـحاهبا       )  يف املائة  ٩٧( جثة   ٨٢٣منها  ) باتاينيكا، وبريوشاك، وبيتروفو سيلو   (

 دفنهم وفقاً لإلجراءات العادية املتبعة يف مدافن املدينة بغض النظر عمـا إذا             شخصاً جمهوالً مت   ٤٥٠ورفات  
)  يف املائة  ٥٩( شخصاً   ٢٦٥كان قد مت العثور عليهم يف أهنار أو توفوا يف مؤسسات طبية أو غريها، ومنهم                

 ١ ٠٨٦وُسمح لكل أصحاب املصلحة بالرصد، بينما مت التعرف علـى هويـة             . مت التعرف على هوياهتم   
 من أجزاء الرفات اليت مت استخراجها، وُسلمت إىل أسرها، وهو           ١ ٢٩٦من الرفات من بني     ) يف املائة  ٨٤(
 .يؤكد املستوى الكبري للمهنية والكفاءة والشفافية اليت اتسمت هبا العملية ما

البيانـات  املفوضية واللجنة والسلطات العامة األخرى ملزمة باالمتثال ألحكام القانون املتعلق حبمايـة              )١٩(
وينظِّم القانون االحتفاظ بسجالت موحَّدة لألشخاص املفقـودين     . الشخصية يف املعاجلة املؤمتتة للبيانات    

يف الرتاعات املسلحة ويف احلاالت املتصلة بالرتاعات املسلحة يف إقليم مجهورية يوغـسالفيا االحتاديـة                
مقاطعة كوسـوفو وميتوهيـا املتمتعـة    ، ويف ١٩٩٥ حىت عام ١٩٩١االشتراكية السابقة يف الفترة من  
، واالحتفاظ بسجالت بشأن الرفـات الـذي        ٢٠٠٠ حىت عام    ١٩٩٨  باحلكم الذايت يف الفترة من عام     

ُيستخرج وحتدد هويات أصحابه والذي ال يتم التعرف على هويات أصـحابه مـن املقـابر الفرديـة                  
 .واجلماعية، وتأكيد احلقائق املوثقة يف السجالت
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ثائق الثنائية املتعلقة بالتعاون مـع األطـراف األخـرى أحكامـاً متـصلة              وتتضمن الو   -٣١
ال سيما البيانات اليت تشري إىل السجالت الطبية، مثل تقـارير حتليـل احلمـض               (البيانات   حبماية

  . )٢٠()وغريها النووي،
وتتعاون أيضاً اللجنة املعنية باملفقودين مع رابطات أسر املفقودين اليت تنفِّـذ عـن                -٣٢
وباإلضـافة  . ريقها جزءاً من أنشطتها، وتزودها باملساعدة املالية وغريها من أشكال الدعم          ط

إىل اللجنة، تقدَّم املساعدة أيضاً إىل أسر املفقودين ورابطات أسر املفقـودين مـن اإلدارات               
املختصة األخرى، ومكتب كوسوفو وميتوهيا، ومفوضية الالجئني، والصليب األمحر الصريب،  

  .طاق اختصاصه، عن طريق إدراجها يف برامج مساعداهتاكل يف ن
وباإلضافة إىل رابطات أسر املفقودين، تعاجل هذه املشكلة أيضاً من جانب منظمات              -٣٣

اجملتمع املدين األخرى، فضالً عن مراكز توثيق املعلومات املعنية بتوثيق االنتهاكات اخلطـرية             
الة االنتقالية وخمتلف األنشطة واملبادرات من أجل  حلقوق اإلنسان يف الرتاعات املسلحة، والعد     

  . حتقيق مصاحلة دائمة يف املنطقة

  معلومات عن تنفيذ مواد االتفاقية  -ثالثاً  

    ١املادة     
  حظر االختفاء القسري

ينّص دستور مجهورية صربيا على أنه جيوز عند إعالن حالة الطوارئ وحالة احلرب               -٣٤
ييد حقوق اإلنسان واألقليات املكفولـة مبوجـب الدسـتور          أن تتخذ تدابري تنّص على تق     

وال ُيسَمح هبذا التقييد املنصوص عليه إالّ بالقدر الذي متليه الضرورة      ). ٢٠١ و ٢٠٠ املادتان(
وال تنشئ أي اختالفات بسبب العنصر أو اجلنس أو اللغة أو الـدين أو االنتمـاء القـومي                  

وحيدِّد الدستور حقـوق اإلنـسان      ). ٢٠٢ملادة   من ا  ٢ و ١الفقرتان  (األصل االجتماعي    أو
__________ 

تصلة اتصاالً مباشراً بالتعاون يف عمليات الفحص اجلنائي ومحاية البيانات احلـساسة يف االتفـاق             ترد أحكام م   )٢٠(
املتعلق بالتعاون يف البحث عن األشخاص املفقودين املربم بني اللجنة الدولية املعنية باملفقودين وجلنة احلكومـة                

انية واملفقودين، والربوتوكول املتعلق بتبادل خرباء االحتادية جلمهورية يوغسالفيا االحتادية املختصة باملسائل اإلنس
وخربات الطب الشرعي املعقود مع بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، والنظام الداخلي لفريق الطب 

. عاملالشرعي الفرعي املعين باملفقودين يف إقليم مقاطعة كوسوفو وميتوهيا املتمتعة باحلكم الذايت التابع للفريق ال         
ويف ظل التعقيدات اليت ينطوي عليها استخراج جثث ضحايا الرتاعات املسلحة والتعرف على هويات أصحاهبا               
يف إقليم مجهورية يوغسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة نظراً الستخراج الرفات بعد عدة سنوات ووصوله إىل               

حابه، أتاح أسلوب حتليل احلمض النووي إمكانات       حالة ال تكفي فيها األساليب التقليدية لتحديد هويات أص        
ووقعت اللجنة التابعة للحكومة االحتادية جلمهوريـة       . للتعرف على هويات أصحاب الرفات على وجه اليقني       

يف (يوغسالفيا االحتادية املختصة باملسائل اإلنسانية واملفقودين اتفاق التعاون مع اللجنة الدولية املعنية باملفقودين              
 .وبدأتا بالتايل برناجمهما اإلقليمي للتعاون يف حتاليل احلمض النووي) ٢٠٠٢أبريل /نيسان
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). ٢٠٢ من املادة    ٤الفقرة  (واألقليات اليت يكفلها وال جيوز تقييدها بأي حال من األحوال           
 من الدستور لتدابري تنّص على      ٢٧وجيوز أن خيضع احلق يف احلرية واألمن الذي حتكمه املادة           

  .لذي تقتضيه الضرورةتقييد تطبيقه يف حالة الطوارئ أو احلرب بالقدر ا
وجيوز تعليق أو تقييد بعض حقوق اإلنسان واحلريات املكفولـة دسـتورياً، يف حالـة                 -٣٥

الطوارئ أو احلرب، مبوجب القوانني واللوائح املعتمدة وفقاً للقـانون، دون املـساس باحلمايـة               
 ممتلكـاهتم  الدستورية والقانونية لألشخاص من االختفاء القسري، بغض النظر عن جنـسيتهم أو      

 ٢انظر الرّد املتعلّق باملادة      ("سلب احلرية بصورة غري مشروعة واالختطاف     "وميثل جترمي   . األخرى
احلق يف عـدم التعـرُّض لالختفـاء        "ضمانة حكومية واضحة بعدم االنتقاص من       ) من االتفاقية 
 املنصوص عليه يظـل   يف بداية الظروف االستثنائية املذكورة آنفاً ويف أثنائها ألن التجرمي        "القسري
وإضافة إىل ذلك، تؤثر توصيات اجملتمع الدويل وممارساته السليمة يف مكافحة اإلرهـاب             . سارياً

تأثرياً فعلياً يف مجهورية صربيا على تنفيذ األحكام املنصوص عليها يف املادة وعلى األحكام األخرى     
خيص لوكاالت األمن واملعلومات جيب أن      اليت تنّص عليها االتفاقية، ألهنا تشري إىل أن إصدار الترا         

وتبّت احملاكم املختصة يف املوافقـة علـى        . يستند إىل القانون وإىل آليات رقابية حيّددها القانون       
وتضطلع وكاالت  . السماح لتلك اخلدمات باستخدام سلطات خاصة تقّيد مؤقتاً حقوق اإلنسان         

  .حلقوق اإلنسان وسيادة مبدأ القانوناألمن واملعلومات بكل أنشطة مكافحة اإلرهاب وفقاً 

    ٢املادة     
  تعريف االختفاء القسري

 ٢ ال يتضّمن التشريع اجلنائي جلمهورية صربيا تعريفاً صرحياً لالختفاء القسري وفقاً للمادة             -٣٦
غري أن إجراءات التوقيف واالحتجاز واالختطاف أو األشكال األخرى للحرمان مـن            . من االتفاقية 
ورة غري مشروعة، ميكن أن تشمل األركان القانونية للجرائم املرتكبـة ضـد احلريـات               احلرية بص 

سلب احلرية بصورة غـري     "وحقوق األشخاص واملواطنني احملددة يف املدونة اجلنائية، ال سيما جرمية           
  .١٣٤ املشار إليها يف املادة )٢٢("االختطاف" وجرمية ١٣٢  املشار إليها يف املادة)٢١("مشروعة
__________ 

يعاقَب بالسجن ملدة تصل إىل ثالث سنوات كل من حيتجز شخصاً آخر أو حيبسه بـصورة غـري                   )١( )٢١(
 .مشروعة أو حيرمه من حريته أو يقيِّد حرية تنقّله على أي حنو آخر بصورة غري مشروعة

 من هذه املادة مسؤول، مسيئاً استعمال منصبه أو سـلطته،           ١ اجلرمية احملدَّدة يف الفقرة      إذا ارتكَب   )٢(
  .يعاقَب هذا الشخص بالسجن ملدة تتراوح بني ستة أشهر ومخس سنوات

 يوماً، أو إذا ارُتِكب ذلك بطريقة وحـشية، أو إذا           ٣٠إذا جتاوز احلرمان غري املشروع من احلرية          )٣(
إضرار جسيم بصحة الشخص احملروم من حريته بصورة غري مشروعة، أو إذا أسـفر              أسفر ذلك الفعل عن     

  .عن عواقب وخيمة أخرى، يعاقَب اجلاين بالسجن ملدة تتراوح بني سنة واحدة ومثاين سنوات
 من هذه املادة عن وفاة شخص حمروم من حريته          ٣ و ١إذا أسفرت اجلرائم املشار إليها يف الفقرتني          )٤(

  . سنة١٢ وروعة، يعاقَب اجلاين بالسجن ملدة تتراوح بني سنتنيبصورة غري مش
 . من هذه املادة١يعاقَب على الشروع يف ارتكاب اجلرمية املشار إليها يف الفقرة   )٥(
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 من االتفاقية، بعد الوفاء بشروط  ٢وميكن أيضاً لبعض اإلجراءات املبيَّنة يف سياق املادة           -٣٧
إضافية حمدَّدة، أن تؤّدي إىل اكتمال أركان اجلرمية املرتكبة ضد اإلنسانية والِقيم األخرى الـيت               

من املدونـة   ٣٧١ اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية مبوجب املادة) أ: (حيميها القانون الدويل، مثل   
اجلنائية، مثل احتجاز أو اختطاف األشخاص دون تقدمي معلومات عن ذلك من أجل حرماهنم              

جرائم احلـرب   ) ب(من احلماية القانونية، كجزء من اعتداءات منهجية ضد السكان املدنيني؛           
رة  من املدونة اجلنائية، مثل سلب احلرية بصو       ٣٧٢املرتكبة ضد السكان املدنيني مبوجب املادة       

  .غري مشروعة وتوقيف املدنيني يف أثناء احلرب أو الرتاع املسلّح أو االحتالل

    ٣املادة     
  التحقيق

 "سلب احلرية بصورة غري مـشروعة "حيظر التشريع اجلنائي جلمهورية صربيا جرمييت    -٣٨
 ويعاقب بالسجن على التوقيف أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل آخر             "االختطاف"و

جمموعة أشخاص دون إذن أو دعم أو  ل سلب احلرمان من احلرية يرتكبه شخص أومن أشكا
  .موافقة من البلد

 أن  )٢٣(وينص قانون اإلجراءات اجلنائية   ). ١٥٣املادة  (وتقاضى تلك اجلرائم تلقائياً       -٣٩
حتريك الدعوى العمومية ضد اجلرائم اجلنائية حق أساسي وواجب للمّدعي العام الذي يلتزم             

وتنّص أحكام قانون تنظـيم     ). ٤٦ و ٢٠املادتان   ()٢٤(يذه تلك الوظيفة مببدأ القانونية    يف تنف 
__________ 

 سنوات كل من ينتزع شخصاً آخـر أو حيتجـزه   ١٠يعاقَب بالسجن ملدة تتراوح بني سنتني و   )١( )٢٢(
ريقة أخرى، بقصد ابتزاز أموال أو مكاسب أخـرى مـن ذلـك             بالقوة أو التهديد أو اخلداع أو بأي ط       

 .إلكراه ذلك الشخص أو إلكراه شخص آخر على فعل شيء أو عدم فعله أو حتّمله الشخص، أو
 سنة كل من يهـّدد الـشخص املخَتطـف،    ١٢ ويعاقَب بالسجن ملدة تتراوح بني ثالث سنوات   )٢(

  .يذاء البدين اجلسيمألغراض حتقيق اهلدف من االختطاف، بالقتل أو اإل
 أيام أو إذا عوِمل بوحـشية، أو إذا تـضررت           ١٠إذا احُتجِز الشخص املختطف ملدة تزيد على          )٣(

 ١صحته بصورة خطرية، أو إذا جنمت عواقب وخيمة أخرى، أو إذا ارُتكبت اجلرمية املشار إليها يف الفقرة                  
  . سنة١٥ و بني ثالث سنواتمن هذه املادة ضد حدث، يعاقَب اجلاين بالسجن ملدة تتراوح

 من هذه املـادة عـن وفـاة الـشخص           ٣ إىل   ١إذا أسفرت اجلرمية املشار إليها يف الفقرات من           )٤(
  . سنة١٨ و سنوات٥املخَتطف، أو إذا وقعت اجلرمية من مجاعة، يعاقَب اجلاين بالسجن ملدة تتراوح بني 

 من هذه املادة مجاعة إجرامية منظّمة،       ٣ إىل   ١ إذا ارَتكََبت اجلرمية املشار غليها يف الفقرات من         )٥(
 . سنوات٥يعاقَب اجلاين بالسجن ملدة ال تقل عن 

اجلريـدة الرمسيـة    ، و ٦٨/٢٠٠٢ و ٧٠/٢٠٠١، العددان   اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية     )٢٣(
نون آخر،   املعدَّلة بقا  ٨٥/٢٠٠٥ و ،١١٥/٢٠٠٥ و ،٨٥/٢٠٠٥ و ،٨٥/٢٠٠٤، األعداد   جلمهورية صربيا 

 .٧٦/٢٠١٠ و،٧٢/٢٠٠٩ املعدَّالن بقانون آخر، والعددان ٢٠/٢٠٠٩ و،٤٩/٢٠٠٧والعددان 
يلتزم املّدعي العام، ما مل ينص القانون على خالف ذلك، بتحريك الدعوى اجلنائية إذا كان هناك اشـتباه                  " )٢٤(

 ."معقول يف قيام شخص حمّدد بارتكاب جرمية جنائية يقاضى عليها تلقائياً
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، على أن تكون نيابة جرائم      )٢٥(واختصاصات السلطات احلكومية يف إجراءات جرائم احلرب      
جرائم احلـرب ضـد     "احلرب مسؤولة عن معاجلة وحتريك الدعوى العمومية ضد مرتكيب          

  ."السكان املدنينيجرائم احلرب ضد " و"اإلنسانية
  .ومل تسّجل مديرية الشرطة قضايا متصلة بأشخاص تعّرضوا لالختفاء القسري  -٤٠

    ٤املادة     
   يف القانون الداخلي"االختفاء القسري"جترمي 
ال يشمل التشريع اجلنائي يف مجهورية صربيا قانوناً حمدَّداً بشأن االختفاء القـسري               -٤١

  . من االتفاقية٢ على النحو احملّدد يف املادة

    ٥املادة     
  تدوين االختفاء القسري باعتباره جرمية مرتكبة ضد اإلنسانية

تعّرف املدونة اجلنائية اجلرمية املرتكبة ضد اإلنسانية يف سياق االختفاء القسري، مثل              -٤٢
احتجاز األشخاص أو اختطافهم دون الكشف عن معلومات عن تلك األفعال مـن أجـل               

شخاص من احلماية القانونية يف إطار اعتداءات أوسع أو منهجيـة ضـد             حرمان هؤالء األ  
ويعاقَب على تلك اجلرمية بالسجن ملدة ال تقل عن مخس سنوات أو السجن       . السكان املدنيني 
  ).٣٧١املادة ( سنة ٤٠ و٣٠ملدة تتراوح بني 

قـانون لتلـك    وتقّرر احملكمة العقوبة اليت ترتهلا باجلاين ضمن احلدود اليت يضعها ال            -٤٣
اجلرمية، على أن يراعى الغرض من العقوبة وتؤَخذ بعني االعتبار كل مالبـسات اجلرميـة،               

سيما درجة مسؤولية اجلاين عن ارتكاب اجلرمية، وبواعث ارتكـاب اجلرميـة، ودرجـة            ال
تعريض السلع احملمية للخطر أو إتالفها، وظروف ارتكاب اجلرمية، واحلياة السابقة للجـاين،             

ه الشخصية، وسلوكه بعد ارتكاب اجلرمية، ال سيما موقفه جتـاه ضـحية اجلرميـة،               وحالت
وجيوز للمحكمة أن ُترتِل باجلـاين      ). ٥٤املادة  (والظروف األخرى املتصلة بشخصية اجلاين      

عقوبة دون احلدود القانونية أو عقوبة خمفّفة يف احلاالت اليت ينّص فيها القانون على إمكانية               
 أو احلاالت اليت ينص فيها القانون على إمكانية إعفاء اجلاين مـن العقوبـة،    ختفيف العقوبة، 

وتقّرر احملكمة خالف ذلك، أو عندما ترى احملكمة أن هناك على وجه اخلـصوص ظروفـاً                
توجِب التخفيف، وتقّرر أن الغرض من العقوبة ميكن حتقيقه عن طريق إنزال عقوبة خمفّفـة               

  ).٥٧املادة (ى حدود ختفيف العقوبة وينص القانون عل). ٥٦املادة (

__________ 

، ١٠١/٢٠٠٧، و ٦١/٢٠٠٥، و ١٣٥/٢٠٠٤، و ٦٧/٢٠٠٣، األعـداد    يدة الرمسية جلمهورية صربيا   اجلر )٢٥(
 .١٠١/٢٠١١، و١٠٤/٢٠٠٩و
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 سواًء يف مالحقتها جنائيـاً أو يف تنفيـذ   "اجلرمية املرتكبة ضد اإلنسانية  "وال تتقادم     -٤٤
وينطبق نفس الشيء على احلق يف احلصول على تعويض مـن           ). ١٠٨املادة  (العقوبة اجلنائية   

  .)٢٦(الشخص املسؤول

    ٦املادة     
  املسؤولية اجلنائية

 األحكام العامة للقانون اجلنائي مبادئ املسؤولية اجلنائية وتنص علـى أن            حتدد  - ٤٥
اجلاين هو مرتكب اجلرمية وشريكه يف اجلرمية ومن يشّجع على ارتكاهبا وحيّرض عليهـا              

وتنّص األحكام املتعلقة بفئة اجلرائم املرتكبة ضد الواليـة         ). ١١٢ من املادة    ١١الفقرة  (
وجرميـة  ) ٣٣١املادة   ("بالغ عن اإلعداد الرتكاب جرمية    عدم اإل "القضائية على جرمية    

، وباعتبارها شـكالً    )٣٣٢املادة   ("عدم اإلبالغ عن ارتكاب جرمية أو مرتكب اجلرمية       "
حمدَّداً من أشكال اجلرمية، فإن القانون ينص على أن يعاقب بالسجن ملدة تتراوح بني ستة 

 عدم اإلبالغ عن جرمية تصل أشهر ومخس سنوات كل شخص مسؤول أو مفوض يتعّمد
إىل علمه يف أثناء أدائه مهام عمله إذا كان القانون يعاقب على تلك اجلرمية بالسجن ملدة                

، ويعاقب بالسجن ملدة سنة واحدة أو       )٣٣٢ من املادة    ٢الفقرة  (مخس سنوات أو أكثر     
 مثاين سنوات كل موظف أو مسؤول يتعمد عدم اإلبالغ عن جرمية يرتكبها شخص من             

 ٣الفقرة  (مرؤوسيه يف أثناء أدائه مهامه الرمسية أو العسكرية أو يف أثناء أدائه مهام عمله               
  ).٣٣٢من املادة 

تشمل املسؤولية اجلنائية، مبا فيها مسؤولية الرؤساء، عن االختفاء القـسري يف              - ٤٦
 مسؤولية "اجلرائم املرتكبة ضد السكان املدنيني" و"اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية"حاالت 

املرَتِكب املباشر للجرمية والطرف املُصِدر أمر ارتكاب اجلرمية الذي يسّوى يف هذه احلالة             
وينطبق ذلك بالتساوي على الـسلطات      ). وليس مع احملرِّض عليها   (مع مرَتكب اجلرمية    

وإضافة إىل ذلك، تنص املدونة اجلنائية أيـضاً        . العسكرية والسلطات احلكومية األخرى   
 كجرمية خاصـة،    "نظيم جرائم اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب والتحريض عليها       ت"على  

 من بـني    "جرائم ضد السكان املدنيني   " و "جرائم ضد اإلنسانية  "وجترم التآمر الرتكاب    
جرائم أخرى، وتنظيم مجاعات الرتكاب تلك اجلرائم، واالنضمام إىل تلك اجلماعات،           

عدم "، وجرمية   )٣٧٥املادة  (تحريض على ارتكاهبا    والدعوة إىل ارتكاب تلك اجلرائم وال     
 "منع اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية والِقيم األخرى اليت تتمّتع حبماية القـانون الـدويل             

__________ 

، واجلريدة الرمسية جلمهورية يوغوسالفيا االحتاديـة االشـتراكية   من قانون العقود وااللتزامات،    ٣٧٧املادة   )٢٦(
، ٥٧/٨٩ تورية ليوغوسالفيا، والعـدد    املعدَّلة بقرار احملكمة الدس    ٤٥/٨٩ و ،٣٩/٨٥ و ،٢٩/٧٨األعداد  

، واجلريدة الرمسية لصربيا واجلبل األسـود ، ٣١/٩٣، العدد واجلريدة الرمسية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية  
 . املعدَّل بامليثاق الدستوري١/٢٠٠٣العدد 
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يشمل ما يطلق عليه مسؤولية القيادة أو مسؤولية القائد العسكري أو الشخص الذي               مبا
لقوات الواقعة حتـت قيادتـه، إذا       يتولّى عملياً أداء تلك الوظيفة أو مسؤول آخر، عن ا         

وُيعاقَـب علـى الـشروع    ). ٣٨٤(يتخذ التدابري الضرورية ملنع وقوع تلك اجلرائم      مل
 ٣٠املادتـان   (ارتكاب جرمية واالشتراك يف ارتكاهبا وفقاً لألحكام اجلنائية العامـة             يف
  ).٣٣و

    ٧ املادة    
  العقوبات

 "سلب احلرية بصورة غـري مـشروعة      "ة  تعاقب املدونة اجلنائية على ارتكاب جرمي       -٤٧
وإذا ارَتكَب هذه اجلرميـة     ). ١٣٢  من املادة  ١الفقرة  (بالسجن ملدة تصل إىل ثالث سنوات       

مسؤول، مسيئاً استعمال منصبه أو سلطته، يعاقَب ذلك الشخص بالسجن ملدة تتراوح بـني            
ب احلرية بصورة وإذا جتاوزت مدة سل). ١٣٢  من املادة٢الفقرة (ستة أشهر ومخس سنوات 

 يوماً أو إذا ارُتِكبت بطريقة وحشية، أو إذا أسفر ذلك الفعل عن إضـرار               ٣٠غري مشروعة   
جسيم بصحة الشخص املسلوبة حريته بصورة غري مشروعة، أو إذا تسبب يف عواقب وخيمة           

 مـن   ٣الفقـرة   (أخرى، يعاقَب اجلاين بالسجن ملدة تتراوح بني سنة واحدة ومثاين سنوات            
 إىل وفاة الشخص املـسلوبة      ٣ و ١وإذا أّدت اجلرائم املشار إليها يف الفقرتني        ). ١٣٢ ةاملاد

 سـنة   ١٢ و حريته بصورة غري مشروعة، يعاقَب اجلاين بالسجن ملدة تتراوح بـني سـنتني            
 من  ٥ الفقرة(ويعاقَب الشخص على الشروع يف ارتكاب جرمية        ). ١٣٢ من املادة    ٤ الفقرة(

  ).١٣٢املادة 
 سنوات على ارتكـاب جرميـة       ١٠ و قَب بالسجن ملدة تتراوح بني سنتني     ويعا  - ٤٨

ويعاقَب بالسجن ملدة تتـراوح بـني ثـالث    ). ١٣٤ من املادة  ١الفقرة   ("االختطاف"
 سنة كل من يهّدد الشخص املختطف بالقتل أو اإليذاء البـدين اجلـسيم،    ١٢ و سنوات

وإذا احُتجِز الـشخص    ). ١٣٤ من املادة    ٢الفقرة  (ألغراض حتقيق اهلدف من اختطافه      
 أيام، أو إذا عوِمل بطريقة وحشية، أو إذا تضررت صحته           ١٠املخَتطف ملدة تزيد على     

بشكل خطري، أو إذا جنمت عواقب وخيمة أخرى، أو إذا ارُتِكَبت اجلرمية ضد حدث،               
 مـن   ٣الفقـرة   ( سـنة    ١٥ و يعاقَب اجلاين بالسجن ملدة تتراوح بني ثالث سـنوات        

، وإذا أّدى االختطاف إىل وفاة الشخص املخَتطف، أو إذا وقعت اجلرمية من       )١٣٤  املادة
 مـن   ٤الفقرة  ( سنة   ١٨ و مجاعة، يعاقَب اجلاين بالسجن ملدة تتراوح بني مخس سنوات        

وإذا ارَتكَبت اجلرمية مجاعة إجرامية منظّمة، يعاقَب اجلاين بالسجن ملـدة           ). ١٣٤املادة  
  .تقل عن مخس سنوات  ال
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 من القانون اجلنائي    ١٤٢املادة   ("جرائم احلرب ضد السكان املدنيني    "قب على   ويعا  -٤٩
بالسجن مدة ال تقل عـن      )  من املدّونة اجلنائية   ٣٧٢جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية؛ واملادة     

 "اجلرائم املرتكبـة ضـد اإلنـسانية      " سنة، ويعاقَب على     ٢٠مخس سنوات وال تزيد على      
 ٢٠ و بالسجن ملدة تتراوح بني مخس سنوات كحـٍد أدىن        ) اجلنائية من املدّونة    ٣٧١ املادة(

  . سنة٤٠ و٣٠سنة، أو السجن ملدة تتراوح بني 
قواعد البّت يف العقوبة وتطبيق ظروف  ) ٤٣انظر الفقرة    (٥ويبيِّن الرّد املتعلّق باملادة       -٥٠

  .ختفيف العقوبة وتشديدها

    ٨املادة     
  التقادم

 من املدّونة اجلنائية على القيود املفروضـة علـى        ١٠٤ و ١٠٣ تنّص أحكام املادتني    -٥١
 من املدّونة على القيود املفروضة على       ١٠٥حتريك الدعوى اجلنائية، بينما تنّص أحكام املادة        

 جرمية دائمة   "سلب احلرية بصورة غري مشروعة    "وينّص القانون على أن جرمية      . إنفاذ العقوبة 
سري التقادم يف هذه احلالة من حلظة انتفاء احلالـة غـري          ما بقي الشخص مسلوباً حريته، وي     

 تنطوي على سلب احلرية بصورة غري مـشروعة،         "االختطاف"وملا كانت جرمية    . املشروعة
فهي أيضاً جرمية دائمة وتبدأ مدة انقضاء الدعوى اجلنائية ضد هذه اجلرمية من حلظة انتفـاء                

  .احلالة غري املشروعة
 "سلب احلرية بصورة غري مـشروعة     "عوى اجلنائية ضد جرمية     وال ميكن حتريك الد     -٥٢

، وبعد مخس سنوات من     ١بعد انقضاء ثالث سنوات من ارتكاب اجلرمية املذكورة يف الفقرة           
 سنوات من ارتكاب اجلرمية املـذكورة يف        ١٠، وبعد   ٢ارتكاب اجلرمية املذكورة يف الفقرة      

وال ميكـن حتريـك     . ٤ذكورة يف الفقـرة      سنة من ارتكاب اجلرمية امل     ١٥، وبعد   ٣الفقرة  
 سـنة  ١٥، وبعد ١ سنوات من ارتكاب اجلرمية املذكورة يف الفقرة ١٠الدعوى اجلنائية بعد    

 سنة من ارتكاب اجلرمية املذكورة   ٢٠، وبعد   ٣ و ٢من ارتكاب اجلرمية املذكورة يف الفقرتني       
  .٥ و٤يف الفقرتني 

 جرميـة أو لتحديـد مرتكـب جرميـة          وينقطع التقادم مبجرد بدء إجراء لكشف       -٥٣
التقـادم  (ملقاضاته، وحتتسب مدة التقادم مرة أخرى بعد كل انقطاع، وتدخل حّيز النفاذ             أو

  .بعد انقضاء ِضعف املدة اليت يقتضيها القانون لتقادم الدعوى اجلنائية) املطلق
 "ان املـدنيني  رب املرَتكبة ضد السك   جرائم احل "وال تتقادم الدعوى اجلنائية يف حالة         -٥٤
  ."اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية"و
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ويتوقف تقادم إنفاذ عقوبة السجن على مدة العقوبة اليت حكمت هبا احملكمة، وليس               -٥٥
على مدة العقوبة املنصوص عليها يف القانون، ويبدأ سريانه يف نفس اليوم الذي يصبح فيـه                

 ١٠٥املادتـان   ( حمدَّدة يقررها القـانون      احلكم الصادر هنائياً، ويدخل حيِّز النفاذ بعد مدة       
سلب احلرية  "وبغض النظر أيضاً عّما إذا كان ذلك يتعلق جبرمية          ).  من املدّونة اجلنائية   ١٠٧و

  :، تسقط العقوبة احملكوم بعد انقضاء ما يلي"االختطاف" أو "بصورة غري مشروعة
  سنتان يف عقوبة السجن ملدة تصل إىل سنة واحدة؛  )أ(  
  ث سنوات يف عقوبة السجن ملدة تزيد على سنة واحدة؛ثال  )ب(  
  مخس سنوات يف عقوبة السجن ملدة تزيد على ثالث سنوات؛  )ج(  
  عشر سنوات يف عقوبة السجن ملدة تزيد على مخس سنوات؛  )د(  
  مخس عشرة سنة يف عقوبة السجن ملدة تزيد على عشرة سنوات؛  ) ه(  
  . عاما١٥ً يد علىعشرون سنة يف عقوبة السجن ملدة تز  )و(  

وينتهي تقادم تنفيذ العقوبة مبجرد بدء إجراء من السلطة املختصة ألغراض تنفيـذ               - ٥٦
العقوبة، وحتتسب مدة التقادم مرة أخرى بعد كل انقطاع لفترة التقادم، ويبدأ نفاذ التقادم              

ون لسقوط  بعد انقضاء ِضعف املدة الزمنية اليت يقتضيها القان       ) التقادم املطلق (يف أي حالٍ    
  .تنفيذ العقوبة

جرائم احلرب املرَتكبـة ضـد الـسكان        "وال يسقط تنفيذ العقوبة املفروضة على         -٥٧
  ."جرائم احلرب املرتكبة ضد اإلنسانية" و"املدنيني
ووفقاً لقانون العقود وااللتزامات، تتقاَدم دعـوى املطالبـة بـالتعويض عـن               - ٥٨

لزمنية املقّررة النقضاء الدعوى اجلنائية،     من شخص مسؤول بعد انقضاء املدة ا        األضرار
 سقوط احلق يف املطالبة بالتعويض عن األضـرار         ويعين إهناء تقادم الدعوى اجلنائية أيضاً     

  ).٣٧٧املادة (

    ٩املادة     
  الوالية القضائية

تنظِّم املدّونة اجلنائية نطاق تطبيق التشريع اجلنائي يف إقليم مجهورية صربيا، ونطـاق         -٥٩
ق التشريع اجلنائي على مواطين مجهورية صربيا الذين يرتكبون جرائم يف اخلارج، ونطاق             تطبي

تطبيق التشريع اجلنائي جلمهورية صربيا على املواطن األجنيب الذي يرتكب جرمية يف اخلارج             
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وتفرض املدّونة شروطاً خاصة لتحريك الدعوى      ). )٢٩(٩، واملادة   )٢٨(٨، واملادة   )٢٧(٦املادة  (
  ).)٣٠(١٠املادة ) ( ضد اجلرائم املرتكبة يف اخلارجاجلنائية

__________ 

 .ينطبق التشريع اجلنائي جلمهورية صربيا على كل من يرتكب جرمية داخل إقليمها  )١( )٢٧(
نطبق التشريع اجلنائي جلمهورية صربيا على كل من يرتكب جرمية جنائية على منت سفينة حمليـة،   ي  )٢(

  .أّياً كان مكاهنا وقت ارتكاب اجلرمية
ينطبق التشريع اجلنائي جلمهورية صربيا على كل من يرتكب جرمية جنائية على منت طائرة حملية يف                  )٣(

  .لية، أّياً كان مكاهنا وقت ارتكاب اجلرميةأثناء طرياهنا أو على منت طائرة عسكرية حم
إذا ُحّركَت دعوى جنائية أو انتهى البّت فيها يف بلد أجنيب فيما يتعلق بالقضايا احملّددة يف الفقرات                   )٤(

  . من هذه املادة، ال ُتَحّرك الدعوى اجلنائية يف صربيا إالّ بتصريح من املدعي العام للجمهورية٣ إىل ١من 
ُتنقَل إىل دولة أجنبية الدعوى اجلنائية ضد الرعايا األجانب يف القضايا احملددة يف الفقرات              جيوز أن     )٥(

 . من هذه املادة على أساس املعاملة باملثل٣ إىل ١من 
ينطبق أيضاً التشريع اجلنائي لصربيا على مواطين صربيا الذين يرتكبون جرائم جنائية يف اخلـارج                 )١( )٢٨(

 من التشريع إذا ُوجِد مرتكب اجلرمية داخل إقليم صربيا أو إذا مت             ٧يها يف املادة    خبالف اجلرائم املنصوص عل   
 .ترحيله إليها

 من هذه املادة،    ١ينطبق أيضاً التشريع اجلنائي لصربيا، مبوجب الشروط املنصوص عليها يف الفقرة              )٢(
 .على اجلاين الذي يصبح مواطناً صربياً بعد ارتكابه اجلرمية

اً التشريع اجلنائي لصربيا على األجنيب الذي يرتكب جرمية جنائية ضد صربيا أو ضـد               ينطبق أيض   )١( )٢٩(
 من التشريع، إذا ُوجِد مرتكب اجلرمية داخل        ٧مواطن صريب خارج إقليم صربيا خبالف ما تنّص عليه املادة           

 .إقليم صربيا أو إذا ُسلّم إليها
 الذي يرتكب جرمية جنائية يف اخلارج ضد دولـة         ينطبق أيضاً التشريع اجلنائي لصربيا على األجنيب        )٢(

أجنبية أو مواطن أجنيب إذا كانت قوانني البلد الذي ُترَتكب فيه اجلرمية تقضي باملعاقبة على تلـك اجلرميـة           
بالسجن ملدة مخس سنوات أو إذا كانت تقضي بعقوبة أشد، إذا ُوجِد ذلك الشخص داخل إقليم صـربيا                  

وجيوز أالّ تفرض احملكمة يف تلك احلاالت عقوبة أشد من العقوبة احملـدَّدة يف     . جنبيةومل ُيسلّم إىل الدولة األ    
 .قانون البلد الذي ُترَتكَب فيه اجلرمية، ما مل تنص املدّونة على خالف ذلك

 : من التشريع يف احلاالت التالية٩ و٨ال ُتحرَّك دعوى جنائية يف احلاالت املشار إليها يف املادتني   )١( )٣٠(
  إذا قضى اجلاين مدة العقوبة اليت أُدين هبا يف اخلارج؛  )أ(   
  إذا ُبّرئ اجلاين يف اخلارج حبكم هنائي أو إذا تقادمت العقوبة أو صدر عفو حبقها؛  )ب(   
  إذا اّتخذ يف اخلارج تدبري أمين ذي صلة باجلاين الذي ال يتمّتع بقواه العقلية؛  )ج(   
مية جنائية، مبوجب القانون األجنيب، تقتضي حتريـك        إذا كانت الدعوى اجلنائية ضد جر       )د(   

  .دعوى من الضحية ولكن الضحية مل حيرك تلك الدعوى
 من التشريع، ال تقام الـدعوى اجلنائيـة إال إذا كانـت    ٩ و ٨يف احلاالت املشار إليها يف املادتني         )٢(

ن مرهونة بإذن من املـّدعي العـام        اجلرائم واقعة أيضا حتت طائلة قانون البلد الذي ُترَتكَب فيه، ما مل تك            
  .للجمهورية، أو إذا كانت تعترب كذلك مبوجب معاهدة دولية مصدق عليها

 من التشريع، إذا كان الفعل وقت ارتكاب اجلرميـة          ٩ من املادة    ٢يف احلالة املشار إليها يف الفقرة         )٣(
، جيوز حتريك الدعوى يف صـربيا بعـد         يعترب جرمية جنائية مبوجب املبادئ القانونية العامة للقانون الدويل        

 .احلصول على إذن من املدعي العام للجمهورية، بصرف النظر عن قانون البلد الذي ارُتكبت فيه اجلرمية
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 لتقدمي املـساعدة    )٣١(وال يشترط قانون املساعدة القانونية الدولية يف املسائل اجلنائية          -٦٠
القانونية الدولية وجود معاهدة، وينطبق يف تلك احلاالت مبدأ املعاملة من حيث الوقائع، أي              

قية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري        وتشكِّل االتفا . ينطبق التشريع احمللي  
جزءاً ال يتجزأ من النظام القانوين جلمهورية صربيا، وتشكِّل، يف احلاالت اليت توجد فيهـا                
معاهدة معقودة مع دولة أخرى، أساساً قانونياً للحصول على املساعدة القانونية الدوليـة يف              

  .لة أخرى معيَّنة وجود معاهدة لتقدمي املساعدة القانونيةاملواضيع اليت تنظّمها إذا اشترطت دو
ويشمل أحد أشكال إعمال التشريع اجلنائي جلمهورية صربيا اتفاقات خاصة وقّعتها             -٦١

وتشكّل هذه االتفاقـات، مـن      . نيابة جرائم احلرب مع مكاتب االّدعاء يف البلدان األخرى        
ل حتديد هوية املفقودين، وإمكانية مالحقـة  الناحية العملية، األساس حلسم مجلة مسائل تشم    

اجلناة يف القضايا اليت تستويف أركان االختفاء القسري، وكشف أماكن املقابر الـيت تـضم               
  .وُوقِّعت تلك االتفاقات مع اجلبل األسود وكرواتيا. رفات هؤالء األشخاص

اليت يشوهبا شك   وال تسمح مجهورية صربيا بتسليم املتهمني أو املدانني يف احلاالت             -٦٢
يف أن الطلب مقدَّم ملالحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو عقيدته أو جنـسيته                 

أصله اإلثين أو موقفه السياسي أو انتمائه لفئة اجتماعية معيَّنة، أو إذا كانت تلبية ذلـك                 أو
ـ . الطلب ستلحق ضرراً بذلك الشخص ألي سبب من األسباب املذكورة   ذا وتتقّيد صربيا هب

االلتزام مبوجب التشريع الوطين واملعاهدات الثنائية املوقّعة واالتفاقيات املتعددة األطراف ذات           
  .الصلة اليت انضمت إليها صربيا

وخيضع التشريع الوطين للمعاهدات الدولية املعقودة أيضاً فيما يتعلّق بكل األشكال             -٦٣
حكام قانون املساعدة القانونية الدوليـة يف  احملّددة للمساعدة القانونية الدولية، أي ال تسري أ 

املسائل اجلنائية إالّ يف احلاالت اليت ال توجد فيها معاهدة دولية مصّدق عليهـا أو عنـدما                 
  .تنظِّم تلك األحكام مسألة معيَّنة ال

     ١٠املادة     
  معاملة املشَتَبه فيهم

 إالّ على أساس األسباب     ينص دستور مجهورية صربيا على أنه ال ُيسَمح بسلب احلرية           -٦٤
وُيبلَغ فوراً أي شخص حترمه هيئة حكوميـة مـن          . ووفقاً لإلجراءات اليت ينّص عليها القانون     

حريته بأسباب توقيفه أو احتجازه؛ والُتَهم املنسوبة إليه، وحقوقه، وحيق له أن ُيبِلـغ شخـصاً                
 أن يبادر باختاذ إجراءات     وحيق ألي شخص ُيحَرم من حريته     . خيتاره بنفسه بتوقيفه أو احتجازه    

للتقاضي تنظر احملكمة مبوجبها، على وجه االستعجال، يف مشروعية توقيفه أو احتجازه، وتأمر             
للمحكمة وحـدها أن     وال جيوز إالّ  . بإخالء سبيله إذا كان توقيفه أو احتجازه خيالف القانون        

__________ 

 .٢٠/٢٠٠٩، العدد اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا )٣١(
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تياطياً، بنـاًء علـى     جيوز حبس شخص اح    وال). ٢٧املادة  (ُتصِدر حكماً يشمل سلب احلرية      
شكوك معقولة بارتكابه جرمية، إالّ بقرار من احملكمة إذا كـان احتجـازه ضـرورياً لـسري                 

وإذا مل ُيستجوب احملَتجز عند البت يف احتجـازه أو إذا مل ينفّـذ قـرار                . اإلجراءات اجلنائية 
 ساعة  ٤٨غضون  احتجازه فوراً بعد صدور القرار، جيب أن ميثل احملَتجز أمام حمكمة خمتصة يف              

وُيَسلَّم للمحتجـز قـرار     . من وقت احتجازه، على أن تعيد احملكمة النظر يف قرار االحتجاز          
 ساعة من وقت    ١٢احملكمة كتابة مشفوعاً بشرح ألسباب احتجازه يف غضون مدة ال تتجاوز            

جـز يف  صدور القرار، وتتخذ احملكمة قراراً بشأن الطعن على احتجازه ويسلَّم القـرار إىل احملت           
وتقلِّص احملكمة مدة االحتجاز إىل أقصر فترة ممكنة، مع مراعاة          ). ٣٠املادة  ( ساعة   ٤٨غضون  

وال تتجاوز مدة االحتجاز مبوجب قرار من احملكمة االبتدائية ثالثة أشهر يف            . أسباب االحتجاز 
ـ             رى وفقـاً   أثناء إجراء التحقيقات، وجيوز للمحكمة العليا أن متدِّد االحتجاز لثالثة أشهر أخ

. وإذا مل تصدر الئحة االهتام حبلول هناية الفترة املذكورة، خيلى سبيل الشخص احملَتَجز            . للقانون
وُيـسَمح  . وتقلّص احملكمة مدة االحتجاز بعد توجيه الُتهم إىل أقصر مدة ممكنة وفقاً للقـانون       

  ).٣١املادة (بإفراج مؤقت عن احملَتجز حاملا تزول أسباب احتجازه احتياطياً 
وجيب أن يعاَمل األشخاص املسلوبة حريتهم معاملة إنـسانية وبـاحترام لكرامتـهم               -٦٥

  ). ٢٨املادة (وُيحظَر أي عنف ضد األشخاص املسلوبة حريتهم وانتزاع أقوال منهم . الشخصية
وُيبلَغ فوراً الشخص الذي ُيحَرم من حريته بدون قرار من احملكمة حبقـه يف التـزام          -٦٦

يف أال ُيستجوب إالّ يف حضور حمامٍ للدفاع عنه خيتاره بنفسه أو حمامٍ يقدِّم له               الصمت وحقه   
وجيـب أن ميثـل     . املساعدة القانونية جماناً إذا مل يكن قادراً على سداد رسوم تلك املساعدة           

الشخص املسلوبة حريته بدون حكم قضائي أمام احملكمة املختصة دون تـأخري ويف موعـد               
  ).٢٩املادة ( ُيطلَق سراحه  ساعة، وإال٤٨ّأقصاه 
وينّص قانون اإلجراءات اجلنائية على أنه إذا وجدت مربرات لالشـتباه يف وقـوع                -٦٧

جرمية جنائية، تتخذ الشرطة ما يلزم من تدابري لتحديد مكان مرتكب اجلرمية كي متنعه هـو                
ألشياء املستخَدمة  وشريكه يف اجلرمية من االختباء أو الفرار، ولكشف وتأمني آثار اجلرمية وا           

فيها اليت ميكن أن تفيد كأدلّة، ومجع كل املعلومات اليت ميكن أن تكون مفيدة لنجاح سـري                 
  . )٣٢()٢٢٥املادة (اإلجراءات اجلنائية 

وينّص قانون اإلجراءات اجلنائية على تدابري لضمان مثول املّدعى عليه وعدم إعاقـة               -٦٨
 هي االستدعاء، واإلحضار، وحظر االقتـراب مـن         سري اإلجراءات اجلنائية، وهذه التدابري    

شخص معني أو االجتماع أو االتصال به، وحظر مغادرة املسكن أو حمل اإلقامة املؤقـت،               
  .)٣٣()١٤٧ إىل ١٣٣املواد من (والكفالة، واالحتجاز 

__________ 

رمسيـة  اجلريـدة ال  ، و ٦٨/٢٠٠٢ و ٧٠/٢٠٠١، العـددان    اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغوسالفيا السابقة     )٣٢(
  املعدَّلة بقانون آخر،   ٨٥/٢٠٠٥ و ،١١٥/٢٠٠٥ و ،٥٨/٢٠٠٥ و ،٥٨/٢٠٠٤، األعداد   جلمهورية صربيا 

 .٧٦/٢٠١٠ و٧٢/٢٠٠٩ املعدَّالن بقانون آخر، والعددان ٢٠/٢٠٠٩ و،٤٩/٢٠٠٧و
 .املرجع نفسه )٣٣(
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وجيوز إصدار أمر باحتجاز شخص يوجد ما يربر االشتباه يف ارتكابه جرمية جنائية      - ٦٩
تبئاً أو إذا تعذّر التعرُّف على هويته، أو إذا ُوجَدت ظروف أخـرى تـشري إىل              إذا كان خم  

احتماالت فراره؛ أو إذا ُوجِدت ظروف تشري إىل أنه سيطمس األدلـة أو آثـار اجلرميـة       
سيخفيها أو سيعبث هبا أو سيزّيفها، أو إذا وجدت ظروف معّينة تشري إىل أنه سـيعيق                  أو

 التأثري على الشهود أو شركائه يف ارتكاب اجلرمية أو من           سري إجراءات التقاضي عن طريق    
يتسترون عليه؛ أو إذا أشارت ظروف معّينة إىل أنه سيعاود ارتكاب نفس اجلرمية أو سيقِدم   
على إمتام جرمية كان قد شرع يف ارتكاهبا، أو سريتكب جرمية كان يهـدِّد بارتكاهبـا؛                

ه مّدعى عليه، ويكون من الواضح أنه       كان قد استدعي مرة حسب األصول، بصفت        إذا  أو
 ١٠يتفادى حضور احملاكمة؛ أو إذا اّتهم جبرمية يعاقَب عليها بالسجن ملدة تزيـد علـى                

 سنوات الرتكاب جرمية مصحوبة بعنف، وإذا كان        ٥السجن ملدة تزيد على       سنوات، أو 
البتدائيـة  ذلك مربراً يف ضوء الظروف البالغة اخلطورة للجرمية؛ وإذا حكمت احملكمـة ا            

بسجنه ملدة مخس سنوات أو أكثر وكانت الظروف البالغة للخطورة للجرمية تربر ذلـك              
  . )٣٤()١٤٢املادة (

 ١٤٨املـواد مـن     (وينظّم قانون اإلجراءات اجلنائية بالتفصيل معاملة احملَتجـزين           -٧٠
  .)٣٥()١٥٣ إىل
الختفاء القسري  وحيق للشخص الذي ُيسَتجَوب بسبب االشتباه يف ارتكابه جرمية ا           -٧١

  .)٣٦(أن حيصل على املساعدة القنصلية وفقاً التفاقية فيينا للعالقات القنصلية
وال يتعارض اجلزء املتعلّق بإمكانية احلصول على املـساعدة القنـصلية يف مجيـع                -٧٢

االتفاقات الثنائية، مثل االتفاقيات القنصلية، اليت تعقدها مجهورية صربيا مع البلدان األخرى،            
  . اتفاقية فيينا للعالقات القنصليةمع
 قنـصلي مـن البلـدان       -ووفقاً لقانون اإلجراءات اجلنائية، حيق ملمثل دبلوماسي          -٧٣

األجنبية املوقِّعة على االتفاقيات الدولية املناسبة، أن يزور احملتجزين الذين هم من رعايا دولته              
وُيبِلغ قاضـي التحقيـق   . قيقوجيري معهم حمادثات غري خاضعة لإلشراف مبعرفة قاض التح        

 القنصلي  -حرس مؤسسة االحتجاز اليت ُيحَتَجز فيها املّدعى عليه بزيارة املمثل الدبلوماسي            
  .)٣٧()١٥٠املادة (

__________ 

 .املرجع نفسه )٣٤(
 .املرجع نفسه )٣٥(
،  املعاهدات الدولية واالتفاقات األخـرى     - اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية        )٣٦(

 .٥/٦٦العدد 
واجلريـدة الرمسيـة    ،  ٦٨/٢٠٠٢ و ٧٠/٢٠٠١، العددان   اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية     )٣٧(

 املعدَّلة بقانون آخر،    ٨٥/٢٠٠٥ و ،١١٥/٢٠٠٥ و ،٨٥/٢٠٠٥ و ،٥٨/٢٠٠٤، األعداد   جلمهورية صربيا 
 .٧٦/٢٠١٠ و٧٢/٢٠٠٩عدَّالن بقانون آخر، والعددان  امل٢٠/٢٠٠٩ و،٤٩/٢٠٠٧والعددان 
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وفيما يتعلّق مبدة احتجاز الشخص املطلوب تسليمه، جيوز مبوجب قانون املـساعدة              -٧٤
جازه حلني تنفيذ قـرار التـسليم، علـى         القانونية الدولية يف املسائل اجلنائية أن يستمر احت       

  ).٢٢املادة (يتجاوز ذلك سنة واحدة من بداية االحتجاز  أالّ

     ١١املادة     
اختصاص السلطات احلكومية يف اإلجراءات اجلنائية وحق الـشخص الـذي           

  تتخذ ضده إجراءات جنائية يف حماكمة عادلة 
هتا يف عملها، وُتـصِدر أحكامهـا       وفقاً للدستور، تكون احملاكم مستقلة وقائمة بذا        -٧٥

استناداً إىل الدستور والقانون والتشريعات العامة األخرى إذا كان ذلك منصوصاً عليـه يف              
القانون والقواعد املقبولة عموماً يف القانون الدويل واملعاهدات الدوليـة املـصدَّق عليهـا              

ر والقانون واملعاهدات الدولية وتستند قرارات احملاكم إىل الدستو ). ١٤٢ من املادة    ٢ الفقرة(
  ).١٤٥ من املادة ٢الفقرة (املصدَّق عليها واللوائح الصادرة وفقاً للقانون 

ولكل شخص احلق يف حماكمة علنية أمام حمكمة مستقلة وحمايدة منـشأة مبوجـب                -٧٦
القانون يف غضون مدة زمنية معقولة، وتنظر احملكمة يف حقوقه الشخص والتزاماته، وأسباب             

. االشتباه اليت تؤّدي إىل حتريك الدعوى وتوجيه التهم له وتصدر حكمها على هذا األساس             
وُيكفَل لكل شخص احلق يف احلصول جماناً على مساعدة مترجم شفوي إذا كان ال يـتكلّم                

ال يفهم اللغة املستخدمة رمسياً يف احملكمة، واحلق يف احلصول جماناً على مساعدة متـرجم                أو
وُيكفَل احلـق يف    ). ٣٢ من املادة    ٢ و ١الفقرتان  (أبكم   ن ضريراً أو أصّم أو    شفوي إذا كا  

، واتفاقية محايـة حقـوق      )٣٦ إىل   ٢٧املواد من   (حماكمة منصفة مبوجب أحكام الدستور      
 والعديد من   )٣٨()٦املادة  ) (االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان   (اإلنسان واحلريات األساسية    

 اليت تنص على املشاركة الفعلية من       )٣٩(ا يف قانون اإلجراءات اجلنائية    الترتيبات املنصوص عليه  
املّدعى عليه يف اإلجراءات اجلنائية وهيكل التخاصم يف إجراءات التقاضي، وتكافؤ وسـائل             
الدفاع يف احملاكمة، ومحاية حقوق اإلنسان، وكفاءة سري اإلجراءات اجلنائية، مبا يف ذلـك              

 ،١٣ و ،١١ و ،١٠ و ،٨ و ،٦ و ،٤ و ،٣املواد   ()٤١( دفاع حمترف   واحلق يف  )٤٠(افتراض الرباءة 
  ).٢١٧ و،٦٩ و،٦٨ و،١٨ و،١٦ و،١٤و

__________ 

 .٧/٢٠٠٥ و،٥/٢٠٠٥ و،٩/٢٠٠٣، األعداد املعاهدات الدولية - اجلريدة الرمسية لصربيا واجلبل األسود )٣٨(
 ،٣٢/٢٠١٣ و ،١٢١/٢٠١٢ و ،١٠١/٢٠١١ و ،٧٢/٢١١، األعـداد    اجلريدة الرمسية جلمهورية صـربيا     )٣٩(

 .٤٥/٢٠١٣و
ويلزم من السلطات العامة، ووسائل اإلعالم،      . ثبت إدانته حبكم قضائي بات    يعَترب كل شخص بريئاً حىت ت     " )٤٠(

 من هذه املـادة     ١ورابطات املواطنني، والشخصيات العامة وغريها، التقيُّد بالقواعد املشار إليها يف الفقرة            
قالل واالمتناع عن انتهاك سائر قواعد إجراءات التقاضي، وحقوق املّدعى عليه والطرف املتـضرر، واسـت      
 ."احملكمة وسلطتها وموضوعيتها فيما يصدر من بيانات عامة عن اإلجراءات اجلنائية اليت مل ُيفَصل فيها
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وتنص أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية على أن من سلطة املّدعي العام أن يـدير                - ٧٧
إجراءات التحقيق األّويل؛ وأن يطلب إجراء حتقيق وأن يوّجه اإلجراءات اجلنائية األّوليـة؛             

م وميثّل قرار أو طلب االهتام أمام احملاكم املختصة؛ وأن يطعن يف قرارات احملكمة              يقدِّ  وأن
تكن هنائية، وأن يقدِّم االنتصاف القانوين االستثنائي ضد قرارات احملكمة النهائية؛ وأن   مل  ما

وجيـوز  . )٤٢()٤٦املـادة   (يتخذ غري ذلك من اإلجراءات املنصوص عليها يف هذا القانون           
عام أن يأمر الشرطة بتنفيذ إجراءات معّينة هبدف الكشف عن اجلرائم والوصول            للمّدعي ال 

وإذا وجد ما يربر االشتباه يف وقوع جرمية ميكن مقاضاهتا حبكم املنصب،            . إىل املشتبه فيهم  
يلزم من الشرطة تنفيذ التدابري الضرورية للوصول إىل مرَتكب اجلرمية وملنعه هو وشريكه يف        

من االختباء أو الفرار، ولكشف وتأمني آثار اجلرمية واألشياء اليت ميكن أن            ارتكاب اجلرمية   
تشكِّل دليالً، ومجع كل املعلومات اليت ميكن أن تفيد يف جناح سري اإلجـراءات اجلنائيـة                

  .)٤٣()٢٢٥املادة (
ووفقاً ألحكام قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد، خيوَّل املّدعي العام أيـضاً سـلطة               -٧٨
يك أو إرجاء الدعوى اجلنائية، وإجراء التحقيقات، وإبرام اتفاقات التفاوض القـضائي،            حتر

  .)٤٤()٤٣املادة (واتفاقات اإلدالء بالشهادة 
ووفقاً للتشريع اجلنائي جلمهورية صربيا، ال ختتص السلطات العـسكرية بـإجراء              -٧٩

  .االختفاء القسريالتحقيق واالّدعاء اجلنائي ضد األشخاص املتهمني جبرائم متصلة ب
 سلطات الشرطة العسكرية الـيت  )٤٥(وحيدِّد القانون املتعلِّق بالقوات املسلحة الصربية     -٨٠

وباعتبـار الـشرطة    . تضطلع بأنشطة الشرطة يف وزارة الدفاع والقوات املسلحة الـصربية         
ّوضني العسكرية سلطة للشرطة يف وزارة الدفاع والقوات املسلحة الصربية فإن مسؤوليها املف           

يضطلعون أساساً، حبكم منصبهم، باختاذ إجراءات ضد العاملني يف وزارة الدفاع والقـوات             
املسلحة الصربية الذين ُيشَتبه يف ارتكاهبم جرمية تضر بوزارة الدفاع والقوات املسلحة الصربية   

  ).٥٣املادة (وتضر باملدنيني 

__________ 

 ."حيق للمّدعى عليه أن يدافع عن نفسه بنفسه أو مبساعدة حمامٍ حمترف وفقاً ألحكام هذا القانون" )٤١(
واجلريـدة الرمسيـة    ،  ٦٨/٢٠٠٢و ،٧٠/٢٠٠١، العددان   اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية     )٤٢(

 املعدَّلة بقانون آخر،    ٨٥/٢٠٠٥ و ،١١٥/٢٠٠٥ و ،٨٥/٢٠٠٥ و ،٥٨/٢٠٠٤، األعداد   جلمهورية صربيا 
 .٧٦/٢٠١٠ و،٧٢/٢٠٠٩ املعدَّالن بقانون آخر، والعددان ٢٠/٢٠٠٩ و،٤٩/٢٠٠٧والعددان 

 .املرجع نفسه )٤٣(
 ،٣٢/٢٠١٣ و ،١٢١/٢٠١٢ و ،١٠١/٢٠١١ و ،٧٢/٢٠١١، األعـداد    اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا    )٤٤(

 .٤٥/٢٠١٣و
 .١٠١/٢٠١٠ و،٨٨/٢٠٠٩ و،١١٦/٢٠٠٧املرجع نفسه، األعداد  )٤٥(
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     ١٢املادة     
قاضـي األخـرى يف حـاالت       االلتزام بإجراء التحقيقات وإجـراءات الت     

  القسري  االختفاء
ينّص قانون اإلجراءات اجلنائية على أنه ينبغي على كل شخص أن ُيبِلـغ عـن                 - ٨١
وتقدَّم الشكوى كتابة أو شفاهةً     . )٤٦()٢٢٣املادة  (جرمية ختضع إلجراءات التقاضي       أي

ل نصها وُيَحـذَّر    وإذا قُدِّمت الشكوى اجلنائية شفاهة، ُيَسجّ     . إىل املّدعي العام املختص   
ويف حال اإلبالغ عن شكوى جنائية عـن طريـق          . مقدمها من عواقب البالغ الكاذب    

وإذا قُدِّمت الشكوى اجلنائية إىل احملكمة أو الشرطة أو إىل . اهلاتف، ُتَسّجل مذكرة رمسية
املّدعي العام غري املختص، يتم استالم الشكوى وحتال فوراً إىل املّدعي العـام املخـتص               

وإذا ُوجد ما يربر االشتباه يف وقوع جرمية ميكن مقاضـاهتا حبكـم             . )٤٧()٢٢٤املادة  (
املنصب، يلزم من الشرطة تنفيذ التدابري الضرورية للوصول إىل مكان مرتكب اجلرميـة،             
وملنعه هو وشريكه يف ارتكاب اجلرمية من االختباء أو الفرار، ولكشف وتـأمني آثـار               

 أن تشكّل دليالً، وجلمع كل املعلومات اليت ميكن أن تكـون            اجلرمية واألشياء اليت ميكن   
ويلَزم من املّدعي   . )٤٨()٢٢٧ إىل   ٢٢٥  املواد من (مفيدة لنجاح سري اإلجراءات اجلنائية      

العام أن حيرك دعوى جنائية إذا ُوجدت مربرات لالشتباه يف قيام شخص معيَّن بارتكاب          
وحيدِّد قانون اإلجراءات اجلنائيـة     . )٤٩()٢٠املادة  (جرمية ميكن مقاضاهتا حبكم املنصب      

الظروف اليت يرفض فيها املّدعي العام الشكوى اجلنائية، واإلجراء الذي يتخذه عنـدما             
يستطيع أن يتبيَّن من الشكوى اجلنائية ما إذا كانت التأكيدات الواردة فيها حمتملـة                ال
افية الختاذ قرار بفتح حتقيق فيها، ما إذا كانت البيانات الواردة فيها ال تقدِّم مربرات ك  أو

أو إذا اكتشف بأي طريقة أخرى وقوع جرمية، ال سيما إذا كان مرتكب اجلرمية جمهوالً، 
جيوز يف هذه احلالة للمّدعي العام أن جيمع البيانات الضرورية بنفسه أو بواسطة سلطات              

  .)٥٠()٢٣٥املادة (أخرى 
ف املتضرر يف أحكام قانون اإلجراءات اجلنائيـة        حيدَّد االنتصاف القانوين املتاح للطر      -٨٢

الذي حيدد حقوق الطرف املتضرر باعتباره صاحب احلق يف الدعوى التابعة، يف احلاالت الـيت               
جيد فيها املّدعي العام ما يربر حتريك دعوى عمومية ضد جرمية ختضع إلجراءات التقاضـي،      ال

__________ 

واجلريـدة الرمسيـة    ،  ٦٨/٢٠٠٢ و ٧٠/٢٠٠١، العددان   اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية     )٤٦(
نون آخر،   املعدَّلة بقا  ٨٥/٢٠٠٥ و ،١١٥/٢٠٠٥ و ،٨٥/٢٠٠٥ و ،٥٨/٢٠٠٤، األعداد   جلمهورية صربيا 

 .٧٦/٢٠١٠ و،٧٢/٢٠٠٩ املعدَّالن بقانون آخر، والعددان ٢٠/٢٠٠٩ و،٤٩/٢٠٠٧والعددان 
 .املرجع نفسه )٤٧(
 .املرجع نفسه )٤٨(
 .املرجع نفسه )٤٩(
 .املرجع نفسه )٥٠(
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ر بذلك يف غضون مثانية أيام وأن ُيبلغه حبقه يف          ويلزم منه يف هذه احلالة أن ُيخطر الطرف املتضر        
أن يتولّى االّدعاء بنفسه؛ ويلزم من احملكمة أن تتصّرف بنفس الطريقة إذا أصـدرت حكمـاً                

. )٥١()٦١  من املادة  ١الفقرة  (بوقف إجراءات التقاضي بسبب قيام املّدعي العام بإسقاط الُتهم          
املّدعي العام باسـتثناء     وى التابعة، نفس حقوق   وميارِس الطرف املتضرر، باعتباره صاحب الدع     

  .)٥٢()٦٤ من املادة ١الفقرة (حقوق املّدعي العام اليت ميارسها بصفته سلطة عامة 
وُتكفَل محاية الشهود مبوجب األحكام اليت تنّص على واجب احملكمـة يف محايـة                -٨٣

وحتـذِّر  . )٥٣()١٠٩ملادة  ا(الطرف املتضرر أو الشاهد من اإلهانة والتهديد وأي اعتداء آخر           
احملكمة من يشارك يف إجراءات التقاضي أو أي شخص آخر يقوم يف أثناء مثوله أمام احملكمة                
بإهانة طرف متضرر أو شاهد أو يهّدده أو يعّرض سالمته للخطر، وُتبلغ املّدعي العام يف حالة 

وبناًء على طلب   . وقوع عنف أو هتديد خطري، حىت ميكنه أن حيّرك دعوى جنائية حيال ذلك            
من قاضي التحقيق أو رئيس اهليئة، جيوز لرئيس احملكمة أو املّدعي العام أن يطلب من الشرطة          

وإذا ُوجـدت  . )٥٤()١٠٩املـادة  (أن تتخذ تدابري خاصة حلماية الطرف املتضرر أو الشاهد      
ني منـه   ظروف تشري إىل أن الشاهد، بإدالئه شهادة علنية، يعّرض نفسه أو األشخاص القريب            

خلطر كبري على احلياة أو الصحة أو احلرية أو املمتلكات، ال سيما يف سياق اجلرائم املنظمـة                 
والفساد واجلرائم اخلطرية بصورة استثنائية، جيوز للمحكمة أن تأذن باختاذ واحٍد أو أكثر من              

ابري وتـشمل تـد   . تدابري احلماية اخلاصة عن طريق إصدار حكم تقرِّر مبوجبه محاية الشاهد          
احلماية اخلاصة استجواب الشاهد املشمول باحلماية يف ظروف وبطريقة تكفل عدم الكشف            

. )٥٥())أ(١٠٩ املادة(عن هويته، والتدابري اليت تكفل محايته املادية يف أثناء إجراءات التقاضي            
ود وينظِّم قانون اإلجراءات اجلنائية أسلوب معاجلة وخزن امللفات والبيانات املتعلقة بالـشه           

  .)٥٦())و(١٠٩ إىل )أ(١٠٩املواد من (واألشخاص اآلخرين املشمولني باحلماية 
وميكن أيضاً محاية الشهود عن طريق تطبيق األحكام اليت تقضي بـتالوة نـصوص                -٨٤

شهادات الشهود، إذا قررت هيئة احملكمة ذلك، يف احلاالت اليت يكون فيها مثـوهلم أمـام                
جة كبرية بسبب تقدُّم السن أو املرض أو األسـباب اهلامـة            احملكمة غري ممكن أو متعذّر بدر     

  .)٥٧()٣٣٧املادة (األخرى 

__________ 

 .املرجع نفسه )٥١(
 .املرجع نفسه )٥٢(
 .املرجع نفسه )٥٣(
 .املرجع نفسه )٥٤(
 .املرجع نفسه )٥٥(
 .املرجع نفسه )٥٦(
 .املرجع نفسه )٥٧(
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ويلَزم من احملكمة أن حتمي مسعة األطراف واملـشاركني اآلخـرين يف إجـراءات                -٨٥
وإذا . )٥٨()١٧٣املـادة   (التقاضي من اإلهانات والتهديدات وكل االعتـداءات األخـرى          

اث وخصوصية املشاركني يف إجراءات التقاضي، أو إذا        اقتضت الضرورة محاية مصاحل األحد    
اقتضت ذلك الظروف اخلاصة اليت ميكن بسببها أن تضر العالنية مبـصلحة العدالـة، تـأمر               
السلطة اليت تباشر إجراءات اإلثبات األشخاص الذين تستجوهبم أو تفحصهم أو األشخاص            

ضية، باحلفاظ على سّرية بعـض  املشاركني يف إجراءات اإلثبات أو الذين يفحصون ملف الق      
البيانات اليت يطّلعون عليها يف تلك املناسبة، وحيذرهم من أن إفـشاء األسـرار               احلقائق أو 

وُيدَرج ذلك األمر يف نّص إجراءات اإلثبات أو يشار إليه يف وثـائق             . جرمية مبوجب القانون  
. )٥٩()٢٦١املادة  (ر  الفحص وُيشفع بتوقيع الشخص الذي يوّجه له التحذي        ملف القضية قيد  

وجيوز هليئة احملكمة، منذ بداية اجللسة حىت هناية احملاكمة، أن متنع اجلمهور، حبكم منـصبها               
من الدفاع، على أن يكون ذلك يف كل احلاالت بعـد            بناًء على طلب من طرف معين أو       أو

اض ذكر مواقفهم، من حضور احملاكمة كلها أو جزء منها إذا اقتضت الضرورة ذلك ألغـر              
محاية اآلداب العامة أو مصاحل األحداث أو احلياة اخلاصة للمشاركني يف إجراءات التقاضـي           
أو عندما ترى احملكمة ذلك ضرورياً نظراً لظروف خاصة ميكن أن تـضر فيهـا العالنيـة                 

  .)٦٠()٢٩٢املادة (مبصلحة العدالة 
اث علـى أحكـام     وينّص قانون اجملرمني األحداث وقانون احلماية اجلنائية لألحد         - ٨٦

 ١٥٠املواد من    ()٦١(خاصة تنظّم محاية األحداث كأطراف متضررة يف اإلجراءات اجلنائية        
  ).١٥٧إىل 
وينّص قانون برنامج محاية املشاركني يف اإلجراءات اجلنائية علـى احلمايـة غـري                -٨٧

 تقدمي  وحيكم هذا القانون شروط وإجراءات    . )٦٢(اإلجرائية للمشاركني يف اإلجراءات اجلنائية    
وشهود /املشتبه فيهم، واملّدعى عليه   (احلماية واملساعدة إىل املشاركني يف اإلجراءات اجلنائية        

واألقارب الـذين   ) اإلثبات، وشهود النفي، واألطراف املتضررة، والشهود اخلرباء، واخلرباء       
ـ                سبب يواجهون خطراً على احلياة أو الصحة أو السالمة البدنية أو احلرية أو املمتلكـات ب

  .اإلدالء بشهاداهتم أو تقدميهم معلومات هامة ألغراض إثبات وقوع اجلرمية

__________ 

 .املرجع نفسه )٥٨(
 .املرجع نفسه )٥٩(
 .املرجع نفسه )٦٠(
 .٨٥/٢٠٠٥، العدد اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا )٦١(
 .املرجع نفسه )٦٢(



CED/C/SRB/1 

GE.14-40473 32 

ويشكِّل منع أو إعاقة إجراءات اإلثبات جرمية جنائية أيضاً مبوجب املدّونة اجلنائيـة               -٨٨
 علـى أن    "خرق سّرية إجراءات التقاضي   "وتنّص املدّونة يف إطار جرمية      . )٦٣()٣٣٦املادة  (

ة تتراوح بني ستة أشهر ومخس سنوات كل من يفشي معلومـات، مـن   ُيعاقَب بالسجن ملد  
دون إذن، عن هوية شخص مشمول باحلماية يف إجراءات جنائية أو خاضع لربنامج محايـة               
خاصة أو بياناته الشخصية اخلاصة، ويعاقَب بالسجن ملدة تتراوح بني سنة واحـدة ومثـاين               

 الشخص املشمول باحلماية أو إذا كان       سنوات إذا أفضى ذلك الفعل إىل عواقب وخيمة على        
  ).٣٣٧املادة (له دور كبري يف منع أو عرقلة سري اإلجراءات اجلنائية 

     ١٣املادة     
  تسليم األشخاص

ُتعَترب اجلرائم اجلنائية اليت تنظّمها االتفاقية، مبوجب تشريع مجهورية صـربيا، جـرائم               -٨٩
اجلـرائم   وترتبط هذه . ساعدة قانونية دولية  توجب تسليم مرتكبيها، أي جرائم توجب تقدمي م       

حتديداً بتسليم اجملرمني، أي األشكال األخرى للمساعدة القانونية الدولية يف املسائل اجلنائيـة،             
وال يلزم أن يكون لتلك اجلـرائم       . وفقاً لتشريع مجهورية صربيا، أي املعاهدات الدولية املوقّعة       

  .ل اقترافها جرمية جنائية مبوجب قانون الطرفنينفس األمساء القانونية، ويكفي أن يشكّ
 من االتفاقية جرميـة سياسـية       ٢ مبوجب املادة    "االختفاء القسري "وال ُتعَترب جرمية      -٩٠
جرمية متصلة جبرمية سياسية، أو جرمية حتّركها دوافع سياسية، وال جيوز بالتايل رفض طلب  أو

 أن التشريع الوطين واملعاهدات الدوليـة       وبالرغم من . تسليم مرتكبها هلذه األسباب وحدها    
املتعلقة بتسليم املّدعى عليهم واألشخاص املدانني ال حتدِّد اجلرائم اجلنائية اليت توجِب تسليم              

من االتفاقية جرمية جنائيـة   ٢مرتكبيها كلٍ على حدة، يعَترب االختفاء القسري مبوجب املادة    
.  واملعاهدات الدولية املتعلقة بتسليم اجملـرمني      موجبة لتسليم مرتكبها مبوجب التشريع الوطين     

وتعترف مجهورية صربيا، باعتبارها دولة ال جتعل تسليم اجملرمني مشروطاً بوجود معاهـدة،             
__________ 

يعاقَب بالسجن ملدة تتراوح بني ستة أشهر ومخس سنوات وبغرامة كل من يقدِّم أو يعد بتقـدمي                    )١(" )٦٣(
هدية أو منفعة أخرى إىل شاهد أو خبري شاهد أو أي طرف آخر يف إجراءات التقاضي أمام احملكمة أو أي                    
سلطة حكومية أخرى، أو من يستخدم القوة أو يهدد باستخدامها ضد ذلك الشخص بقصد محلـه علـى           

 .اإلدالء بشهادة زور والتأثري بالتايل على نتائج إجراءات التقاضي
يعاقَب بغرامة وبالسجن ملدة تتراوح بني ثالثة أشهر وثالث سنوات كل من خيفي وثيقـة ختـص                   )٢(

 تشكِّل دليل إثبات، أو يطمسها أو يتلفها أو جيعلها غري صـاحلة لالسـتعمال               شخصاً آخر أو بنوداً أخرى    
  .جزئياً أو كلياً بقصد عرقلة اإلثبات

 من هذه املادة على كل من يـرتع أو يطمـس            ٢ُتفرض أيضاً العقوبة املنصوص عليها يف الفقرة          )٣(
 أي عالمة أخرى تشري إىل ملكية عقار     ُيتلف أو حيّرك أو ينقل عالمة تعيني حدود أو عالمة مسح تربة أو             أو

  .أو حق استعمال مياه، أو من يضع تلك العالمة بالباطل لنفس القصد
، يعاقَب اجلاين بالسجن ملدة     ٢إذا ارُتكبت يف اإلجراءات اجلنائية اجلرمية املنصوص عليها يف الفقرة             )٤(

 ."تتراوح بني ستة أشهر ومخس سنوات، ويعاقَب بغرامة
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وينص قـانون   . بأن االختفاء القسري جرمية تسمح بتسليم األشخاص املتهمني واملدانني فيها         
ة واملعاهدات الدولية املوقَّعـة علـى شـروط،         املساعدة القانونية الدولية يف املسائل اجلنائي     

) السجن ملدة سنة واحدة أو أكثر     (قرائن تّربر تسليم املتهم، مبا يف ذلك العقوبات املقررة           أي
  ).١٣املادة ) (مبا ال يقل عن أربعة أشهر(والعقوبة املفروضة 

     ١٤املادة     
  املساعدة القانونية املتباَدلة

هورية صربيا أمثلة وبيانات تتعلّق بالتعـاون يف املـساعدة          ال توجد حىت اآلن يف مج       -٩١
  .القانونية املتبادلة املتعلّقة باجلرائم اجلنائية املتصلة باالختفاء القسري

ويسمح قانون املساعدة القانونية الدولية يف املسائل اجلنائية واملعاهدات الدولية اليت             -٩٢
ا بأكرب قدر من املساعدة املتبادلة، كما يـسمح         وقّعتها مجهورية صربيا أو اليت انضمت إليه      

. بأشكال أخرى من املساعدة القانونية الدولية يف املسائل اجلنائية، ال سيما يف حاالت التسليم     
وتتعلق أشكال املساعدة هذه أساساً بإلغاء وحتريك الدعوى اجلنائية ضد املـّدعى علـيهم،              

 األشكال العامة للمساعدة القانونية الدولية، مبـا        وإنفاذ األحكام اجلنائية األجنبية، فضالً عن     
فيها األعمال اإلجرائية، مثل تبليغ أوامر االستدعاء، والوثائق، واستجواب املّدعى علـيهم،            
ومناقشة الشهود واخلرباء، وتفتيش املواقع، وتفتيش املباين واألشخاص، واحلجز املؤقت على           

سجيل اهلواتف واحملادثات األخرى، ومراقبة عمليات      األشياء؛ وتنفيذ التدابري، مثل مراقبة وت     
التسليم، وتقدمي خدمات األعمال عن طريق احملاكاة وإجراءات الشؤون القانونية باحملاكـاة،            
وتعيني العمالء السريني، والبحث احملوَسب التلقائي، ومعاجلة البيانات؛ وتبادل املعلومـات،           

اءات اجلنائية يف الدولة مقدمـة الطلـب، وتقـدمي          وتسليم الوثائق واألشياء املرتبطة باإلجر    
البيانات من دون إنابة قضائية، واستخدام وصالت التداول بالصوت والفيديو، وتكوين فرق            
حتقيق مشتركة؛ والتسليم املؤقت لألشخاص املسلوبة حريتهم لفحصهم من جانب السلطات           

  ).٨٣ و٢املادتان (املختصة يف الدولة مقدمة الطلب 

     ١٥دة املا    
  التعاون الدويل يف تقدمي املساعدة القانونية املتصلة باالختفاء القسري

 القانون املتعلّق بالتصديق على     ٢٠٠١نوفمرب  /أقّرت مجهورية صربيا يف تشرين الثاين       -٩٣
وأقّرت يف  . )٦٤(االتفاقية األوروبية للمساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية وبروتوكوهلا اإلضايف        

 القانون املتعلّق بالتصديق على الربوتوكول اإلضايف الثاين لالتفاقية األوروبية          ٢٠٠٦مايو  /أيار
  .)٦٥(للمساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية

__________ 

 .١٠/٢٠٠١، العدد  املعاهدات الدولية-مسية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية اجلريدة الر )٦٤(
 .٢/٢٠٠٦، العدد  املعاهدات الدولية-اجلريدة الرمسية لصربيا واجلبل األسود  )٦٥(
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يف غياب معاهدة دولية مصّدق عليها أو مىت كانت مسائل معّينة غـري مـشمولة                 -٩٤
املسائل اجلنائية تقدمي املساعدة القانونيـة      باملعاهدة، ينظِّم قانون املساعدة القانونية الدولية يف        

  .الدولية يف املسائل اجلنائية
ووقّعت مجهورية صربيا أيضاً عدة اتفاقات ووثائق ثنائية لضمان التنظيم القـانوين              -٩٥

للتعاون وزيادة كفاءة حلّ املسائل املتعلقة باألشخاص املفقودين يف الرتاعات املسلحة يف إقليم 
فيا االحتادية االشتراكية السابقة والرتاع يف إقليم مقاطعة كوسوفو وميتوهيا          مجهورية يوغوسال 

  :املتمتعة باحلكم الذايت
االتفاق املعقود بني مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ومجهورية كرواتيا بـشأن التعـاون يف              •

ئل اإلنسانية   والربوتوكول املتعلّق بالتعاون بني اللجنة املعنية باملسا       )٦٦(البحث عن املفقودين  
واملفقودين يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية وجلنة الـسجناء واملفقـودين يف مجهوريـة             

وتنظِّم هذه الوثائق مبزيد من التفصيل التزامات السلطات املختـصة وطريقـة         . )٦٧(كرواتيا
العمل املشترك يف تتبع األشخاص املفقودين يف الرتاعات املـسلحة يف إقلـيم مجهوريـة               

  ؛١٩٩٥ حىت عام ١٩٩١الفترة من عام فيا االحتادية االشتراكية السابقة خالل يوغوسال
الوثيقة املشتركة بني بعثة األمم املتحدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو ومجهوريـة             •

، والربوتوكول املتعلّق بأفرقة التحقّق املشتركة املعنية بالسجون        )٦٨(يوغوسالفيا االحتادية 
تعلّق بتبادل خرباء وخربات الطب الـشرعي؛ والربوتوكـول         اخلفية؛ والربوتوكول امل  

؛ واإلطار العام والنظام    )٦٩(املتعلّق بتسليم رفات املتوفني الذي حتدد هوياهتم عرب احلدود        
الداخلي للفريق العامل املعين باألشخاص اجملهول مصريهم يف أحداث كوسـوفو يف             

ثائق مبزيد من التفصيل التعاون مـع       وتنظّم هذه الو  . إطار احلوار بني بلغراد وبريشتينا    
بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو حلسم القـضايا املتعلقـة باألشـخاص         

  ؛ملتمتعة باحلكم الذايتاملفقودين يف إقليم مقاطعة كوسوفو وميتوهيا ا
  ؛)٧٠(االتفاق املعقود بني مجهورية يوغوسالفيا االحتادية واللجنة الدولية للصليب األمحر •
اتفاق التعاون يف البحث عن األشخاص املفقودين بـني اللجنـة الدوليـة املعنيـة          •

 )٧١(باملفقودين وجلنة مجهورية يوغوسالفيا االحتادية للمسائل اإلنسانية واملفقـودين        
حابه عـن طريـق     الذي ينظّم التعاون يف عملية استخراج الرفات وحتديد هوية أص         

  ؛حتليل احلمض النووي
__________ 

 .١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين١٧ُوقِّع يف دايتون، الواليات املتحدة األمريكية، يف  )٦٦(
 .١٩٩٦أبريل / نيسان١٧ُوقِّع يف زغرب يف  )٦٧(
 .٢٠٠١نوفمرب /وقّعت يف بلغراد يف تشرين الثاين )٦٨(
 .٢٠٠٢فرباير / شباط١١ُوقِّع يف بلغراد يف  )٦٩(
 .١٩٩٤يونيه / حزيران١٤ُوقِّع يف بلغراد يف  )٧٠(
 .٢٠٠٢أبريل / نيسان٥ُوقِّع بلغراد يف  )٧١(
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علّق بالتعاون بني اللجنة املعنية باملفقودين التابعة حلكومة مجهوريـة          الربوتوكول املت  •
  ؛)٧٢(صربيا واللجنة املعنية باملفقودين التابعة حلكومة اجلبل األسود

بروتوكول التعاون بني حكومة مجهورية صربيا وجملس وزراء البوسنة واهلرسـك            •
  .)٧٣(الذي مل يبدأ نفاذه بعد

     ١٦املادة     
 إعادته قسراً أو تسليمه إىل دولة أخرى ميكن أن يتعرض           حظر طرد شخص أو   

  فيها ذلك الشخص خلطر االختفاء القسري
ينّص دستور مجهورية صربيا على أنه ال جيوز طرد شخص أجـنيب إالّ إىل دولـة                  -٩٦
يتعّرض فيها لتهديد باملالحقة القضائية بسبب عرقه أو جنسه أو دينه أو أصـله القـومي                 ال
ارتباطه بفئة اجتماعية أو آرائه السياسية أو ال يكون مهدداً فيها خبطر التعرض             جنسيته أو    أو

  ).٣٩املادة (النتهاكات خطرية للحقوق املكفولة مبوجب الدستور 
 على أنه ال جيوز طرد شخص أو إعادتـه دون إرادتـه إىل          )٧٤(وينّص قانون اللجوء    -٩٧

د بسبب عرقه أو جنسه أو لغته أو دينه أو جنـسيته            إقليم تتعّرض فيه حياته أو حريته لتهدي      
  ).٦ من املادة ١الفقرة (ارتباطه بفئة اجتماعية أو آرائه السياسية  أو
 على أنه جيب أالّ ُيطَرد شخص أجنيب قـسراً إىل           )٧٥(وينّص قانون الرعايا األجانب     -٩٨

يين أو القومي أو جنسيته إقليم ميكن أن يالَحق فيه قضائيا بسبب عرقه أو جنسه أو انتمائه الد  
  ).٤٧ من املادة ١الفقرة (أو ارتباطه جبماعة بفئة اجتماعية أو آرائه السياسية 

وال تسري األحكام القانونية املذكورة على شخص توجـد أسـباب معقولـة               - ٩٩
لالعتقاد بأنه يشكّل هتديداً لألمن الوطين أو اّتهم جبرمية خطرية مبوجب حكم قـضائي              

ل لذلك خطراً على النظام العام، رهناً بوجود قيود مادية متنع طرد شخص             هنائي، ويشكّ 
أو إعادته دون إرادته إىل إقليم يتعّرض فيه خلطر التعذيب أو املعاملة أو العقوبة الالإنسانية 

  .)٧٦(أو املهينة

__________ 

 .٢٠١٢أبريل / نيسان٢٥املوقَّع يف بلغراد يف  )٧٢(
املذكور الذي ُعرض على جملـس وزراء البوسـنة          حكومة مجهورية صربيا على نص الربوتوكول        وافقت )٧٣(

 / آذار ٩ املؤرخ   ١٧١٤/٢٠١٢-٠١٨، العدد   ٠٥ مبوجب االستنتاج    ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢واهلرسك يف   
 .٢٠١٢مارس 

 .١٠٩/٢٠٠٧، العدد اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا )٧٤(
 .٩٧/٢٠٠٨املرجع نفسه، العدد  )٧٥(
 . من قانون األجانب٤٧ من املادة ٣ و٢والفقرتان  من قانون اللجوء؛ ٦ من املادة ٣ و٢الفقرتان  )٧٦(
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ويشكّل تسليم شخص متهم أو مدان شكالً من أشكال املساعدة القانونية الدوليـة               -١٠٠
 ١٣املـواد مـن     (ليه بالتفصيل قانون املساعدة القانونية الدولية يف املسائل اجلنائية          وينّص ع 

وتتخذ اإلجراءات ذات الصلة أمام قاضي التحقيق وفريق االستعراض يف احملكمـة            ). ٤٠ إىل
الواقعة يف اإلقليم الذي يقيم فيه الشخص املطلوب تسليمه بصورة مؤقتة أو يتصاَدف وجوده              

وإذا حتققت الشروط املُسبقة للتسليم، ُتصِدر احملكمة حكماً . املسؤول عن العدلفيه، والوزير  
بشأن الوفاء بالشروط املسبقة للتسليم وحتيله إىل الوزير املسؤول عن العدل الذي ُيصِدر قراراً              
ُيسمح أو ُيرفض مبوجبه تسليم الشخص؛ وإذا مل تتحقق الشروط املسبقة للتسليم، ُتـصِدر              

  ).٣١ و١٨املادتان (اً ُيرفَض مبوجبه تسليم الشخص احملكمة حكم
وتنظِّم املدّونة اجلنائية التدبري األمين القاضي بطرد أجنيب من البلد وتصدره احملكمـة               -١٠١

وتراعي احملكمة يف أثناء مداولة األمر باختاذ هذا التـدبري          . ضد األجنيب الذي يرتكب جرمية    
فع ارتكاهبا، وطريقة ارتكاهبا، والظروف األخرى الـيت        طبيعة وجسامة اجلرمية املرتكبة، ودوا    

وال جيوز األمر باختاذ هـذا      . تربر اعتبار وجود الشخص األجنيب يف صربيا غري مرغوب فيه         
  ).٨٨املادة (التدبري ضد اجلاين الذي يتمّتع باحلماية وفقاً للمعاهدات الدولية املصّدق عليها 

 )٧٧(قضائية املتعلقة بإبعاد الشخص األجنيب من البلـد       وينظِّم قانون اجلنح األوامر ال      -١٠٢
. وجيوز إصدار األمر ضد األجنيب الذي يرتكب جرمية جتعله غري مرغوب فيه داخـل البلـد               

وجيوز أن ينص قانون خاص على الظروف اليت جيوز أن يؤجَّل فيها، ملدة معّينة، إنفاذ األمر                
واحملكمة هي اجلهة املنوط هبا إصـدار  ). ٥٧(ة  من هذه املاد١القضائي املشار إليه يف الفقرة    

  ).٤٧املادة (أوامر اإلبعاد 
وإنفاذ حظر التسليم يف احلالة ذات الصلة ال يتأثر بالتشريع واملمارسة الـيت تـسري                 -١٠٣

 يف "حاالت الطـوارئ " وعليها سلطات مجهورية صربيا فيما يتعلق باإلرهاب واألمن الوطين     
األجانب يف مجهورية صربيا أو إبعادهم بأوامر قـضائية أو طـردهم            حال إهناء إقامة الرعايا     

  .لدواع أمنية، أي حظر دخوهلم البلد أو تسليمهم
 علـى   )٧٨(وينّص القانون املتعلق بأسس تنظيم اخلدمات األمنية يف مجهورية صـربيا            -١٠٤

ه للوائح محاية   إنشاء جملس لألمن الوطين يتولّى، يف مجلة أمور، السهر على التدقيق املتفق علي            
حقوق اإلنسان اليت ميكن أن تتأثر بتبادل املعلومات أو غريها مـن اإلجـراءات التـشغيلية                

وينظر اجمللس أيضاً يف التقييمات اليت جتريها خدمات وهيئات األمن املختـصة،            ). ٥ املادة(
تـسليم  ويقّرر ما إذا كانت هناك أسباب خاصة هتم األمن الوطين ميكن أن تشكّل عقبة أمام      

شخص إىل دول أخرى، ويقدم رأيه بشأن ذلك إىل وزارة العدل واإلدارة العامة اليت تبت يف                
ويالَحظ أن وكالة املعلومات األمنية ال تتخذ       . إمكانية تسليم ذلك الشخص إىل دولة أخرى      

قرارات موضوعية يف اإلجراءات املذكورة باعتبار أن اختاذ تلك القرارات مـن اختـصاص              
  .مية أخرىهيئات حكو

__________ 

 .١١١/٢٠٠٩ و،١١٦/٢٠٠٨ و،١٠١/٢٠٠٥، األعداد اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا )٧٧(
 .٧٢/٢٠١٢ و١١٦/٢٠٠٧املرجع نفسه، العددان  )٧٨(
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     ١٧املادة     
  حظر االحتجاز السّري أو غري الرمسي

  ).٩انظر الفقرة (يكفل دستور مجهورية صربيا حق كل شخص يف احلرية واألمن   -١٠٥
وينّص قانون اإلجراءات اجلنائية، يف مجلة أمور، على أن ُيبلَغ الـشخص املـسلوبة                -١٠٦

َزم باإلدالء بأي أقوال وأن كل ما يديل به ميكن حريته بدون قرار من احلكمة فوراً بأنه غري ُمل  
استخدامه دليالً ضده يف إجراءات التقاضي، وأن من حقه أالّ يستجوب إال يف حضور حمـامٍ   

. خيتاره، أو حمامٍ تسدد رسومه من ميزانية الدولة، إذا كان غري قادر على سداد تلك الرسوم               
عليه واملشتبه فيه، يتمتع ذلك الشخص حبقـوق        وباإلضافة إىل احلقوق اليت يتمتع هبا املّدعى        

إضافية تتمثّل يف طلب إبالغ فرد من أفراد أسرته أو شخص آخر قريب منه، دون تـأخري،                 
بوقت ومكان حرمانه من حريته وأي تغيريات تتعلق حبرمانه من حريته، فضالً عن مقابلة ممثل 

مة دولية إذا كان الجئـاً أو عـدمي         دبلوماسي وقنصلي للدولة اليت ينتمي إليها، أو ممثل ملنظ        
اجلنسية، واحلق يف التحّدث، دون عائق، مع حماميه، واملمثل الدبلوماسي والقنصلي، وممثـل             
املنظمة الدولية، وأمني املظامل، واحلق يف طلب فحصه، دون إبطاء، على يد طبيـب خيتـاره         

 التحقيـق، إذا مل يكـن    بنفسه، أو طبيب تعّينه له السلطات املسؤولة عن توقيفه، أي قاضي          
ذلك الطبيب متاحاً، واحلق يف املبادرة بإجراءات للتقاضي أمام احملكمة أو االستئناف أمـام              
احملكمة اليت تقّرر فوراً ما إذا كان سلب احلرية مشروعاً؛ وُيحظَر ويعاقَب على ممارسـة أي                

ملـة  عنف ضد شخص سلبت حريته وضد شخص مقيدة حريته، ويعاَمل ذلك الشخص معا        
  .)٧٩()٥املادة (إنسانية وباحترام لكرامته الشخصية 

املـواد  (وينظِّم قانون اإلجراءات اجلنائية إجراءات ومالبسات إصدار أوامر االحتجاز            -١٠٧
وال جيوز االحتجاز إالّ بأمر من احملكمة وفقاً للـشروط املنـصوص            . )٨٠()١٥٣ إىل   ١٤١من  

از ضرورياً لسري إجراءات جنائية ال ميكن السري        عليها يف هذا القانون وشرط أن يكون االحتج       
فيها بأي تدبري آخر؛ كما يقضي القانون بأن تكون مدة االحتجاز قصرية قدر املستطاع وجيب               

. )٨١()١٤١املـاد   (التعجيل على وجه اخلصوص بالبّت يف القضية إذا كان املّدعى عليه حمتجزاً             
  .)٨٢()١٤٣املادة (ر من احملكمة وال جيوز إصدار أمر باالحتجاز إالّ مبوجب قرا

__________ 

واجلريـدة الرمسيـة    ،  ٦٨/٢٠٠٢ و ٧٠/٢٠٠١، العددان   اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية     )٧٩(
 املعدَّلة بقانون آخـر،  ٨٥/٢٠٠٥ و،١١٥/٢٠٠٥،  ٨٥/٢٠٠٥ و ،٥٨/٢٠٠٤، األعداد    صربيا جلمهورية
 .٧٦/٢٠١٠ و،٧٢/٢٠٠٩ املعّدالن بقانون آخر، والعددان ٢٠/٢٠٠٩ و،٤٩/٢٠٠٧والعددان 

 .املرجع نفسه )٨٠(
 .املرجع نفسه )٨١(
 .املرجع نفسه )٨٢(
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وجيوز ملسؤويل الشرطة املفوضني حرمان شخص من حريته إذا وجد ما يربِّر ذلـك            -١٠٨
، ويسارعون بتقدمي ذلك الشخص إىل قاضي التحقيـق         )٨٣( من القانون  ١٤٢مبوجب املادة   

وجيوز بصورة استثنائية للشرطة أن تبقي على شـخص سـلبت حريتـه         . )٨٤()٢٢٧املادة  (
 ساعة منذ حلظة    ٤٨مشتبه فيه جلمع املعلومات أو الستجوابه يف غضون مدة ال تزيد على              أو

حرمانه من احلرية أو رده على طلب االستدعاء، وجيب يف هذه احلالة إصدار قرار باحتجازه               
وتقدميه إليه فوراً يف غضون ساعتني على األكثر، وجيوز الطعن يف القرار وال يوقف تقـدمي                

ويقدَّم طلب الطعن فوراً إىل قاضي التحقيق الذي يبت يف الطعـن           . نفيذ القرار طلب الطعن ت  
وُتبلغ الشرطة قاضي التحقيق فوراً باالحتجـاز،       . يف غضون أربع ساعات من تلقيه الطلب      

وجيـب أن يعـيَّن     . وجيوز لقاضي التحقيق أن يطلب من الشرطة عرض احملتجز عليه فـوراً           
  . )٨٥()٢٢٩املادة (در الشرطة قرار االحتجاز للمشتبه فيه حمامياً حاملا تص

وجيوز أن يزور احملتجز أقاربه املقربون، وكذلك، بناًء على طلبه، طبيب وأشخاص              -١٠٩
وجيوز حظر زيـارات    . ويوافق قاضي التحقيق أو رئيس احملكمة على زيارة احملتجز        . آخرون

تحقيق، وختضع القرارات الصادرة    معيَّنة إذا كان من املرجح أهنا ميكن أن تؤدي إىل عرقلة ال           
  .)٨٦()١٥٠املادة (يف هذا الشأن لالستئناف 

__________ 

 :مية يف احلاالت التاليةجيوز إصدار أمر باحتجاز شخص يوجد ما يربر االشتباه يف أنه ارتكب جر )٨٣(
  إذا كان خمتبئاً أو إذا تعذر إثبات هويته أو إذا وجدت ظروف أخرى تشري إىل احتمال فراره؛  )١(
إذا وجدت ظروف تشري إىل أنه سيطمس األدلة أو آثار اجلرمية أو سيخفيها أو سيعبث هبا               )٢(
ءات القضائية عن طريق التأثري على      سيزورها، أو عندما تشري ظروف معيَّنة إىل أنه سيعيق اإلجرا          أو

  الشهود أو شركائه يف اجلرمية أو من يتسترون عليه؛
إذا وجدت ظروف معيَّنة تشري إىل أنه سيعاود ارتكاب نفس اجلرمية أو سيقِدم على إمتام                 )٣(

  جرمية كان قد شرع يف ارتكاهبا أو سريتكب جرمية كان يهدد بارتكاهبا؛
الواضـح أنـه     حسب األصول، بصفته مّدعاً عليه، ويكون من         إذا كان قد استدعي مرة      )٤(

  ؛يتفادى حضور احملاكمة
 سنوات، أو السجن ملدة تزيـد       ١٠إذا اّتهم جبرمية يعاقَب عليها بالسجن ملدة تزيد على            )٥(

أو إذا كان ذلك مربراً يف ضـوء الظـروف          / سنوات الرتكاب جرمية مصحوبة بعنف، و      ٥على  
ة؛ وإذا حكمت احملكمة االبتدائية بسجنه ملدة مخس سـنوات أو أكثـر إذا              البالغة اخلطورة للجرمي  

  كانت الظروف البالغة للخطورة للجرمية تربر ذلك؛
إذا حكمت احملكمة االبتدائية بسجنه ملدة مخس سنوات أو أكثر وكانت الظروف البالغة               )٦(

  . للخطورة للجرمية تربر ذلك
من هذه املادة، إذا كان أمر االحتجاز صادراً فقط بسبب          ) ١( من البند    ١ويف احلالة املشار إليها يف الفقرة       

ويف احلالـة   . عدم إمكانية إثبات هوية الشخص، يستمر ذلك االحتجاز إىل أن يتم إثبات هوية الـشخص              
ى من هذه املادة، يلغى االحتجاز حاملا يتم تأمني األدلة اليت صدر عل           ) ٢( من البند    ١املشار إليها يف الفقرة     
من هذه املادة حلـني     ) ٤( من البند    ١وجيوز أن يستمر االحتجاز استناداً إىل الفقرة        . أساسها أمر االحتجاز  

 .نشر احلكم
 .املرجع نفسه )٨٤(
 .املرجع نفسه )٨٥(
 .املرجع نفسه )٨٦(
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وينظِّم القانون املتعلق بإنفاذ العقوبات اجلنائية حق السجناء يف الزيارات واالتـصال              -١١٠
وحيق لكل مسجون أن يتلقى زيارات من الزوج، واألطفـال، واألطفـال            . بالعامل اخلارجي 

اء املتبنني، وغريهم من أصوله أو فروعـه حـىت الدرجـة الرابعـة،              بالتبين، واآلباء، واآلب  
وحيق للـسجني أن يـزوره      ). ٧٨املادة  (واألشخاص اآلخرين، رهناً مبوافقة مأمور السجن       

وحيـق  ). ٧٩املـادة   (حماميه أو من يفوض سلطة متثيله، أو من حيمل توكيالً رمسياً بتمثيله             
  ). ٨٠املادة ( أو قنصلي لبلده للسجني األجنيب أن يزوره ممثل دبلوماسي

ويفتش على السجناء ومرافق االحتجاز األخرى آليات مستقلة تتمثل يف املنظمـات        -١١١
الدولية واحمللية املعنية حبماية حقوق اإلنسان، وأمني املظامل، واآللية الوقائية الوطنية املنـشأة             

 من ضروب املعاملة القاسـية      مبوجب الربتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه      
  .، ومفوضية اجلمعية الوطنية ملراقبة إنفاذ العقوبات اجلنائية)٨٧(الالإنسانية أو املهينة أو

وباإلضافة إىل ذلك، ينص قانون إنفاذ العقوبات اجلنائية على أن يشرف على تنفيذ               -١١٢
ؤسـسة العقابيـة   تدابري االحتجاز رئيس حمكمة املقاطعة اليت يوجـد يف إقليمهـا مقـر امل            

وتتوىل أيضاً وحدة تنظيمية تابعة ملديرية إنفاذ العقوبات اجلنائيـة اإلشـراف            ). ٢٤٥ املادة(
  ). ٢٧٥ إىل ٢٧٠املواد من (الداخلي 
ويعاد أيـضاً فحـص   . وجيوز الطعن يف كل القرارات اليت تأمر باالحتجاز أو متدده     -١١٣

 التحقيقات األوَّلية، وكل شهرين بعد بـدء         يوماً يف إطار   ٣٠حاالت االحتجاز تلقائياً كل     
  ).١٤٦ و١٤٤ و١٤٣املواد (نفاذ قرار االهتام 

 كتاب قواعد صالحيات    ٢٠٠٦وأقرت وزارة الداخلية يف مجهورية صربيا يف عام           -١١٤
 الذي ينص على أن يسجل ضباط الشرطة احتجاز الشخص يف حمـضر رمسـي               )٨٨(الشرطة

وقت بداية وهنايـة    ) ب(صية املتعلقة بالشخص احملتجز؛     البيانات الشخ ) أ: (يتضمن ما يلي  
املعلومات املقدَّمة إىل احملتجز عن أسـباب       ) د(أسباب إحضاره واحتجازه؛    ) ج(االحتجاز؛  

 احلقوق اليت ميارسها احملتجز واإلخطارات املقدمة إىل ) ه(إحضاره واحتجازه وإبالغه حبقوقه؛ 
تقدمي احملتجز إىل الـسلطة املختـصة؛       ) و(؛  )سمالوقت والطريقة واال  (املؤسسات املختصة   

اإلصابات البدنية الواضحة أو العالمات األخرى امللحوظة اليت قد حيتاج احملتجز بسببها             )ز(
ما إذا كان احملتجز قد حصل على مساعدة طبيـة أو إسـعاف أوَّيل              ) ح(إىل إسعاف طيب؛    

التحفظ عليها حفاظاً علـى سـالمة       املواد اخلطرة اليت مت     ) ط(؛  )االسم والوقت والسبب  (
ويوقع السجل الرمسي من ضابط الـشرطة الـذي احتجـز           . إهناء االحتجاز ) ي(احملتجز؛  

وتنص القواعد املعلنة على أن يكـون ضـابط         ). ٣٠املادة  (الشخص ومن الشخص احملتجز     
 الشرطة الذي ُيجري االحتجاز مسؤوالً عن سالمة الشخص احملتجز منذ حلظة احتجازه حىت            

  ). ٣٤املادة (إطالق سراحه 
__________ 

واجلرميـة  ،  ٢/٢٠٠٦ و ١٦/٢٠٠٥ العـددان     املعاهدات الدولية،  -اجلريدة الرمسية لصربيا واجلبل األسود       )٨٧(
 .٧/٢٠١١العدد  املعاهدات الدولية، -رية صربيا الرمسية جلمهو

 .٥٤/٢٠٠٦العدد اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا،  )٨٨(
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 مـن   ٢، مبوجب الفقـرة     ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٠وأصدر وزير الداخلية يف       -١١٥
 تعليمات بشأن معاملة املوقوفني واحملتجـزين، هبـدف تعزيـز           )٨٩( من قانون الشرطة   ١٠ املادة

ألشخاص املفوضني  وتلزم التعليمات ا  . مشروعية معاملة املوقوفني واحملتجزين وممارساهتم حقوقهم     
من وزارة الداخلية بتسليم كل حمتجز يف أثناء احتجازه استمارة خاصة تعرفهم حبقوقهم ويطلـب          

  .وتتخذ مديرية الشرطة العامة تدابري وقائية وفقاً للتعليمات الصادرة. من احملتجز توقيعها
تجزين وفقاً وحتتفظ مبديرية إنفاذ العقوبات اجلنائية بسجالت مستوفاة لألشخاص احمل       -١١٦

  .  من االتفاقية١٧ من املادة ٣للفقرة 

     ١٨املادة     
  احلق يف احلصول على معلومات عن الشخص املسلوبة حريته

ينص قانون اإلجراءات اجلنائية على أن تلتزم سلطات الشرطة، أي احملكمة، بأن تقوم               -١١٧
 يعيش معـه يف شـراكة       فوراً بإبالغ أسرة الشخص املسلوبة حريته أو إبالغ أي شخص آخر          

مرتلية أو أي إطار مشترك دائم آخر، حبرمانه من احلرية، ما مل يعترض الشخص املسلوبة احملروم                
من حريته صراحة على ذلك؛ وعندما ُيحرم حمام من حريته، ُتبلغ فوراً نقابة احملامني املختـصة،                

ابري لتأمني األطفال وأفـراد     وُتبلغ اخلدمات االجتماعية املختصة إذا كان من الضروري اختاذ تد         
  .)٩٠()١٤٧املادة (األسرة اآلخرين الذين يرعاهم الشخص املسلوبة حريته 

.  من االتفاقية حملامي الشخص املدان وأقاربه      ١٨وتتاح املعلومات اليت تقتضيها املادة        -١١٨
ـ                ث وال تفرض أي قيود على الوصول إىل املعلومات ما مل تكن متعلقة باحلالة الصحية، حي

 الذي ينص على سرِّية املعلومات املتعلقة باحلالة        )٩١(ختضع هذه املسألة لقانون الرعاية الصحية     
وبناًء على ذلك، حيق للشخص املـدان، مبوجـب القواعـد     ). ٣٧املادة  (الصحية للمواطن   

أن ُيبلـغ حبالتـه      ،)٩٢(الداخلية املعمول هبا يف املرافق اإلصالحية العقابية وسجون املقاطعات        
صحية وحمتوى سجله الطيب، وجيوز ألحد أفراد أسرته أو لشخص آخر يعينـه بنفـسه أن                ال

وينص قانون إنفـاذ  ). ٣٠املادة (حيصل على املعلومات وفقاً للوائح املتعلقة بالرعاية الصحية         
العقوبات اجلنائية على أنه يف حالة وفاة شخص حمتجز أو مدان، ُتبلغ وفاته فوراً إىل الشرطة                

تحقيق مث زوجه وأطفاله، وأطفاله بالتبين، ويف حال غياهبم، ُيبلغ والداه، وولـداه             وقاضي ال 
  ).٢٤٧ و١٢٥املادتان (بالتبين، وإخوته وأخواته وأقاربه البعيدين 

__________ 

 .٩٢/٢٠١١ املعدَّالن بقرار احملكمة الدستورية، والعدد ٦٣/٢٠٠٩، و١٠١/٢٠٠٥املرجع نفسه، العددان  )٨٩(
واجلريـدة الرمسيـة    ،  ٦٨/٢٠٠٢ و ٧٠/٢٠٠١العـددان   اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغسالفيا االحتادية،       )٩٠(

 املعدَّلة بقانون آخر،    ٨٥/٢٠٠٥، و ١١٥/٢٠٠٥، و ٨٥/٢٠٠٥، و ٥٨/٢٠٠٤األعداد  جلمهورية صربيا،   
 .٧٦/٢٠١٠ و٧٢/٢٠٠٩ املعدَّالن بقانون آخر، والعددان ٢٠/٢٠٠٩ و٤٩/٢٠٠٧والعددان 

 .٥٧/٢٠١١ و،٩٩/٢٠١٠، و٨٨/٢٠١٠، و٧٢/٢٠٠٩، ١٠٧/٢٠٠٥ األعداد اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا، )٩١(
 .٦/٢٠١٢ و٧٢/٢٠١٠املرجع نفسه، العددان  )٩٢(
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وتتاح املعلومات لكل صاحب مصلحة مشروعة وفقاً ألحكام القانون املتعلق حبرية             -١١٩
، الذي ينظِّم احلق يف الوصول إىل املعلومـات         )٩٣(الوصول إىل املعلومات ذات األمهية العامة     

ذات األمهية العامة اليت حتتفظ هبا هيئات حكومية، ألغراض تلبية ومحاية املصلحة العامـة يف               
  ).١املادة (املعرفة وبلوغ نظام دميقراطي حر وجمتمع مفتوح 

     ١٩املادة     
   قسرياًحفظ ومحاية املعلومات الشخصية املتعلقة باألشخاص املختفني

حيدِّد قانون الرعاية الصحية ترتيبات مرتبطة، يف مجلة أمور، مبعاجلة البيانات املستمدة              -١٢٠
من السجالت الطبية، مبا فيها البيانات املتعلقة باملواد البشرية اليت ميكن عن طريقها التعرف على               

ىل فئـة البيانـات     وتنقسم البيانات املستمدة من السجالت الطبية إ      . هوية الشخص ذي الصلة   
الشخصية عن املريض، وتشكل هذه البيانات سراً رمسياً جيب أن حيافظ عليه مجيـع املـوظفني    
الطبيني واملساعدين الطبيني، وسائر العاملني يف املؤسسات الصحية أو العيادات اخلاصة أو هيئة             

بة هلا من أجـل     التأمني الصحي املسجل فيها املريض، واليت تكون تلك البيانات متاحة ومطلو          
ويعترب من قبيل األسرار الرمسية البيانات املتعلقة باملواد        . أداء اختصاصاهتا احملددة مبوجب القانون    

وجيوز إعفاء األشـخاص    . البشرية اليت ميكن االستناد إليها يف حتديد هوية الشخص ذي الصلة          
موافقة أخرى واضحة   املختصني من مهامهم حفاظاً على السر الرمسي مبوجب موافقة خطية أو            

وال جيوز تقدمي البيانات املستمدة مـن       . وال لبس فيها من املريض أو مبوجب قرار من حمكمة         
الوثائق الطبية للمريض أو سجالته الصحية لفحصها، يف شكل سجل أو مقتطفات من وثائقه              

يئة التـأمني   السلطات االستئمانية، أو ه    الطبية، إالّ بناًء على طلب من السلطات القضائية، أو        
الصحي، أو السلطات املختصة باإلحصاءات عندما يقرر القانون ذلك، أو املؤسسات الصحية            
األخرى املصرَّح هلا بذلك مبوجب القانون، وبناًء على طلب من السلطات واملنظمات األخرى             

ويتحمل األشخاص الذين يتصرفون يف بيانات مأخوذة من الوثـائق          . عندما يقرر القانون ذلك   
من شخص راشد يف أسرته وإفشاء تلك البيانات         الطبية للمريض دون تصريح أو موافقة منه أو       

  ). ٣٧املادة (علناً دون تصريح، تبعات إفشاء سر رمسي وفقاً للقانون 
ومل يتعامل حىت اآلن املركز التقين اجلنائي الوطين التابع إلدارة الشرطة يف املديريـة                -١٢١

 مع أي قضية تتعلق باستخدام البيانات الطبية أو الوراثية اليت ُتجمع            العامة للشرطة حىت اآلن   
  .أو حتال يف إطار البحث عن شخص خمتٍف/و

وال يوجد يف مجهورية صربيا قانون بشأن إنشاء سجل عام للحمض للنووي جيمع                -١٢٢
ودخل القانون حاليـاً مرحلـة الـصياغة    . كل سجالت األصل الوراثي أو احلمض النووي    

ضريية ومن املزمع أن يوحِّد سجالت وإجراءات حتديد هوية األطفال املفقودين حـسب       التح
  . من االتفاقية٢٥ما تقتضيه املادة 

__________ 

 .٣٦/٢٠١٠، و١٠٤/٢٠٠٩، و٥٤/٢٠٠٧، و١٢٠/٢٠٠٤املرجع نفسه، األعداد  )٩٣(
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وتتفق األنشطة املنفذة يف إطار عملية مجع املعلومات الشخصية، مبا فيها البيانـات               -١٢٣
ة تلك البيانات واستخدامها    الطبية والوراثية املودعة لدى املركز التقين اجلنائي الوطين، ومعاجل        

وخزهنا، وفقاً لقانون الشرطة املعمول به، وال تشكِّل خرقاً حلقوق اإلنـسان أو احلريـات               
وحتدَّد بدقة إجراءات احلصول على تلـك البيانـات         . األساسية أو الكرامة اإلنسانية للفرد    

لبيانات املتعلقة بصورة وتفرض قيود صارمة على الوصول إليها وتتاح للمراقبة الحقاً، وختزَّن ا
  . احلمض النووي يف حاسوب خاص يف وزارة الداخلية

     ٢٠املادة     
  تقييد احلق يف احلصول على معلومات عن األشخاص املسلوبة حريتهم

ينّص القانون املتعلّق حبرية الوصول إىل املعلومات ذات األمهية العامة، من بني مجلـة       -١٢٤
 إبالغه مبا إن كانت سلطة عامة حتتفظ مبعلومات حمّددة          أمور، على أن لكل شخص احلق يف      

ذات أمهية عامة، أي ما إذا كان ميكن الوصول إليها على أي حنو آخر، واحلق يف احلـصول                  
على املعلومات ذات األمهية العامة عن طريق السماح باالطالع على وثيقة حتتـوي علـى               

قة، واحلق يف احلصول على نسخة مـن        معلومات ذات أمهية عامة، واحلق يف نسخ تلك الوثي        
الوثيقة عند الطلب، بواسطة الربيد أو الفاكس أو الربيد اإللكتروين أو بأي طريقـة أخـرى            

وجيوز يف الظروف االستثنائية إخضاع احلقوق املشار إليها يف هذه املادة للقيـود             ). ٥املادة  (
تمع دميقراطي من أجل منـع      املنصوص عليها يف هذا القانون إذا اقتضت الضرورة ذلك يف جم          
). ٨ مـن املـادة      ١الفقـرة   (وقوع انتهاك خطري ملصلحة عليا مبوجب الدستور أو القانون          

جيوز تفسري أي حكم منصوص عليه يف هذا القانون على حنو ميكن أن يفضي إىل إلغـاء                  وال
هـا يف   حق مكفول مبوجب هذا القانون أو تقييد ذلك احلق مبا يتجاوز احلدود املنصوص علي             

  ).٨ من املادة ٢الفقرة ( من هذه املادة ١ الفقرة
وال تسمح السلطة العامة ملقدِّم الطلب بأن ميارس احلق يف الوصول إىل املعلومـات                -١٢٥

يعّرض حياة شخص أو صحته أو سالمته أو مـصلحة    ) أ: (ذات األمهية العامة إذا كان ذلك     
ىل عرقلة أو إعاقة منع أو كشف جرمية،        يشكّل خطراً أو يؤّدي إ    ) ب(حيوية أخرى للخطر؛    

احملاكمة، أو تنفيذ    أو التحريض على ارتكاب جرمية، أو اإلجراءات السابقة على احملاكمة، أو          
حكم أو إنفاذ عقوبة، أو أي إجراءات قانونية أخرى، أو معاملة غري متحّيزة وحماكمة عادلة؛               

العالقات الدولية خلطـر جـسيم؛       ة أو يعّرض الدفاع الوطين أو السالمة الوطنية والعام      ) ج(
يقّوض بدرجة كبرية قدرة احلكومة على إدارة العمليات االقتصادية الوطنيـة أو يعيـق               )د(

يتيح معلومات أو وثيقـة تـشترط      )  ه( بدرجة ملموسة حتقيق املصاحل االقتصادية املربَّرة؛ أو      
رها عمالً رمسياً حكوميـاً أو سـّراً   اللوائح أو تشترط وثيقة رمسية، استناداً إىل القانون، اعتبا     

آخر، أي إذا كانت تلك الوثيقة متاحة فقط جملموعة حمّددة من األشخاص وميكن أن يشكل               
إفشاؤها إخالالً خطرياً من الناحية القانونية أو من أي ناحية أخرى باملصاحل الـيت حيميهـا                

  ).٩املادة (القانون واليت تعلو على مصلحة الوصول إىل املعلومات 
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 يوماً على األكثر من تاريخ استالم       ١٥وُتبِلغ السلطة العامة، دون إبطاء ويف غضون          -١٢٦
الطلب، مقدِّم الطلب مبا إذا كانت حتتفظ باملعلومات املطلوبة، وتسمح باالطالع على الوثيقة    

وإذا . قةاليت تتضّمن املعلومات املطلوبة، أي ُتصِدر أو ُترِسل إىل مقدِّم الطلب نسخة من الوثي             
كان الطلب متعلقاً مبعلوماٍت ُيفَتَرض أهنا ذات صلة حبماية حياة شخص أو حريتـه، أي إذا                
كانت ذات صلة حبماية الصحة العامة والبيئة، جيب على السلطة العامة أن ُتبِلغ مقدِّم الطلب               

ومـات  أهنا حتتفظ بتلك املعلومات وأن تسمح له باالطالع على الوثيقة احملتوية علـى املعل             
 ساعة من تـاريخ     ٤٨املطلوبة، أي أن ُتصِدر نسخة من الوثيقة إىل مقّدم الطلب يف غضون             

وإذا مل تستجب السلطة العامة للطلب قبل املوعد النهائي، جيوز ملقدِّم الطلب            . استالم الطلب 
ويف حال رفض سلطة عامة إبالغ مقـدِّم الطلـب، كليـاً            . أن يتقدَّم بشكوى إىل املفّوض    

ياً، مبا إذا كانت حتتفظ باملعلومات املتوّخاة، ويف حال رفضها السماح له بـاالطالع              جزئ أو
على الوثيقة احملتوية على املعلومات املطلوبة، ورفضها إصدار، أي إرسال، نسخة من الوثيقة             

 يوماً من يوم استالم الطلب، ١٥إليه، يلزم من هذه السلطة أن ُتصِدر فوراً، ويف موعد أقصاه 
 بشأن رفضها الطلب وأن تقدِّم توضيحاً مكتوباً لذلك القرار، وأن ُتبِلغ مقدِّم الطلـب               قراراً

  ).١٦املادة (بوسائل االنتصاف القانونية املتاحة للطعن يف ذلك القرار 
وجيوز ملقدِّم الطلب أن يرفع بشكوى إىل املفوَّض الذي يبت يف الشكوى فوراً ويف   - ١٢٧

وجيوز تقدمي طعن شكوى نـزاع إداري       . من تاريخ تقدميها   يوماً على األكثر     ٣٠غضون  
وُيعَترب الرتاع اإلداري املرتبط    . ضد النتيجة اليت خيلص إليها املفوَّض أو القرار الذي يتخذه         

 ٢٢املواد (مبمارسة احلق يف حّرية الوصول إىل املعلومات ذات املصلحة العامة مسألة عاجلة 
  ).٢٧ و٢٤و

     ٢١املادة     
  الق سراح األشخاص املسلوبة حريتهمضمان إط

حيدد قانون تنفيذ العقوبات اجلنائية تفاصيل إطالق سراح األشخاص من الـسجون              -١٢٨
وُيمَنح األشخاص املدانون عند إطالق سراحهم من الـسجن         ). ١٧٤ إىل   ١٦٧املواد من   (

الـذي  شهادة إخالء سبيل تتضّمن، من بني مجلة أمور، تاريخ إطالق سراحهم والتـاريخ              
). ١٦٩املادة (ستنقضي فيه الفترة اليت سيواظب فيها الشخص على احلضور إىل خمفر الشرطة 

وُيطلَق سراح األشخاص احملَتَجزين من املؤسسة مبوجب حكم ُيلغي احتجازهم وأمر ُتصِدره            
وينّص كتاب قواعد   ). ٢٤٦ املادة(احملكمة بإخالء سبيلهم بعد انقضاء اإلجراءات القضائية        

يات الشرطة على أن تتضّمن أيضاً املذكرة الرمسية اليت حيررها ضابط الشرطة بـشأن              صالح
  ).٣٠ املادة(احتجاز الشخص بيانات عن إهناء االحتجاز 
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وُيشرف على إطالق سراح األشخاص املسلوبة حريتهم رئيس احملكمة العليا الـذي         -١٢٩
  .)٩٤(تقع يف إقليمها مؤسسة االحتجاز

     ٢٢املادة     
ولية عن تقصري املسؤولني عن سجالت األشخاص املـسلوبة حريتـهم           املسؤ

  واملسؤولية عن تقدمي معلومات عن األشخاص املسلوبة حريتهم
ُحدِّدت املسؤولية التأديبية لكل انتهاكات االلتزامات والواجبـات الواقعـة علـى              -١٣٠

 من قانون تنفيـذ     ٢٦٦ملادة   من ا  ١الفقرة  (املوظفني املكلَّفني بإدارة تنفيذ العقوبات اجلنائية       
  ).العقوبات اجلنائية

ويف حال وقوع انتهاك ألحكام االتفاقية، يتحّمل املسؤولون يف وزارة الداخليـة              - ١٣١
أيضاً مسؤولية تأديبية عن االنتهاكات اخلطرية للواجب الرمسي مبوجب قـانون الـشرطة             

  ).١٥٧املادة (

     ٢٣املادة     
 والعاملني الذين يتعاملون مـع األشـخاص        تدريب أفراد السلطات احلكومية   

املسلوبة حريتهم ومحاية األشخاص الذين يرفضون تنفيذ األوامر الـيت ُتقـّر            
  تشّجع حاالت االختفاء القسري أو

يقدِّم مركز التدريب والتطوير املهين التابع إلدارة تنفيذ العقوبات اجلنائية باسـتمرار              -١٣٢
ويقدَّم التدريب األساسي بانتظـام     . للمناهج التدريبية احملددة  تدريباً أساسياً ومتخصصاً وفقاً     

ويف إطار التدريب   . إىل املتدربني وأفراد مجيع املهن اليت تدخل ضمن اختصاص خدمة األمن          
املهين املقدَّم من املركز، باإلضافة إىل خدمة األمن، يشمل التدريب أيضاً ممثلني عن اخلدمات              

  .قاً للمتطلبات الفعلية للمؤسساتاألخرى التابعة لإلدارة، وف
ومل يقدَّم حىت اآلن أي تثقيف موجه إىل العاملني الطبيني بشأن تنفيـذ املبـادئ                 - ١٣٣

وتتمثل األنشطة ذات الصلة اليت جرى االضطالع       . واألحكام املنصوص عليها يف االتفاقية    

__________ 

 اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغوسـالفيا    ( من قانون تنفيذ العقوبات اجلنائية؛ وقانون اإلجراءات اجلنائية          ٢٤٥املادة   )٩٤(
 ،٥٨/٢٠٠٤، األعـداد  واجلريدة الرمسية جلمهورية صـربيا   ،  ٦٨/٢٠٠٢ و ٧٠/٢٠٠١، العددان   االحتادية

 ٢٠/٢٠٠٩ و ،٤٩/٢٠٠٧ املعدَّلة بقانون آخر، والعـددان       ٨٥/٢٠٠٥ و ،١١٥/٢٠٠٥ و ،٥٨/٢٠٠٥و
 .١٥٢ من املادة ١، الفقرة )٧٦/٢٠١٠ و٧٢/٢٠٠٩املعدَّالن بقانون آخر، والعددان 
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بية حول موضـوع    هبا خالل الفترة السابقة يف جمال تثقيف العاملني الطبيني دورات تدري          
  .)٩٥(االجتار بالبشر

ويلزم من املسؤولني املفوضني يف وكالة األمن العسكري العمـل وفقـاً للدسـتور         -١٣٤
والقانون عند ممارسة سلطاهتم، وتفرض عقوبات على أي إسـاءة حمتملـة للـصالحيات              

 )٩٦(وحيدِّد قانون وكالة األمن العسكري ووكالة املخـابرات العـسكرية         . املنصوص عليها 
صالحيات املسؤولني املفوَّضني يف وكالة األمن العسكري يف كشف اجلرائم اجلنائية والتحقيق 

ويدرس أعضاء وكالة األمـن العـسكري يف دورات التـدريب           ) ٢٣املادة  (فيها وتوثيقها   
والتدريب املهين، من بني مجلة أمور، اإلطار التنظيمي لعملية وكالة األمن العسكري والقانون          

ويوجه اهتمام خاص لدراسة حريات وحقوق األشخاص واملواطنني الـيت          . ين الدويل اإلنسا
  .يكفلها هلم الدستور، وإمكانية انتهاك احلقوق اليت هتم أعضاء وكالة األمن العسكري

ويلتزم عضو وكالة األمن العسكري بتنفيذ أوامر مدير الوكالة أو رئيسه املباشـر،               -١٣٥
وإذا تبيَّن لعضو .  مسؤولية شخصية عن اإلجراءات غري املشروعةوُيبِلغه بعمله ويكون مسؤوالً

وكالة األمن العسكري أن األمر الصادر عن مدير الوكالة أو عن رئيسه غري مشروع، ينبهه               
وإذا أصّر رئيسه على تنفيذ األمر، يلزم من العضو أن يطلب تأكيـد             . العضو إىل ذلك كتابة   

لزم من العضو إبالغ رئيسه األعلى والرقابـة الداخليـة يف           وإذا تأكّد األمر، ي   . األمر كتابة 
وإذا علم عضو وكالة األمن العسكري بإجراءات غري مشروعة داخل الوكالة، يلزم            . الوكالة

. من العضو أن ُيبِلغ تلك املعلومات إىل املدير وإىل الرقابة الداخلية دون أن يضر ذلك مبركزه               
ا مل تتصرف الرقابة الداخلية وفقاً للتقرير، جيوز لعـضو          وإذا مل يتصّرف مدير الوكالة أو إذ      

). ٤٢ املادة(الوكالة أن حييل تقريره إىل اهليئات اإلشرافية والرقابية دون أن يضر ذلك مبركزه       
__________ 

وشارك يف  . ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢٧ و ٢٦بشر يف   أقيمت أول دورة تدريبية لألطباء حول موضوع االجتار بال         )٩٥(
فرشاك، وشيد، وسـنتا، وفيليكـو      : احللقة الدراسية أطباء من املناطق احلدودية يف صربيا على النحو التايل          

وأقيم هـذا التـدريب     . غراديشيت، وليوبوفيا، وفالسوتينس، وبابوشنيكا، ونويف بازار، وفرانيه، وزاجيكار       
وكشف التدريب عـن اتـصال األطبـاء        . رعي التابع لكلية الطب يف بلغراد     بالتعاون مع معهد الطب الش    

بضحايا االجتار بالبشر يف عملهم، ولكنهم مل يتلقوا تدريباً على التعرف عليهم، كما أهنم مل يقوموا يف أي                  
وقت من األوقات باإلبالغ عن تلك احلاالت، إذ مل تكن لديهم أي معرفة باألنشطة اليت جتري يف ميـدان                   

وكانت تلك هي أول مرة على اإلطالق تقدَّم فيها دورات تدريبية حول موضوع             . مكافحة االجتار بالبشر  
 .االجتار بالبشر جملموعة مستهدفة من األطباء والعاملني الطبيني

، "أسـترا "، عقدت منظمة    ٢٠٠٤مايو  /وعقب الدورة التدريبية األوىل لألطباء اليت أقيمت يف أيار           
ت اجملتمع املدين، بالتعاون مع معهد الطب الشرعي التابع لكلية طب بلغراد، وبدعم من              وهي إحدى منظما  

حلقة دراسية أخرى يف    ) بعثة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا إىل صربيا       (منظمة األمن والتعاون يف أوروبا      
ومبادئ الطب  معلومات عن قضايا االجتار بالبشر      " حتت عنوان    ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٤ و ٢٣بلغراد يومي   

وشـارك يف احللقـة     . "لالجتار بالبشر ) احملتملني(الشرعي األساسية لتوثيق اإلصابات البدنية لدى الضحايا        
 .يف إقليم مدينة بلغراد) أو املراكز الطبية( من املراكز الصحية ١٥ طبيباً من ٣٢الدراسية 

دَّالن بقرار احملكمـة الدسـتورية،       املع ٥٥/٢٠١٢ و ٨٨/٢٠٠٩العددان  اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا،      )٩٦(
 .١٧/٢٠١٣والعدد 
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وإذا علم عضو يف الوكالة بوقوع انتهاك للدستور والقانون وحقوق اإلنـسان وحرياتـه،              
 السلطات، واحليادية السياسية واأليديولوجية يف أنشطة       والكفاءة املهنية، والتناسب يف ممارسة    

الوكالة، جيوز له أن يرجع مباشرة إىل املفتش العام ووزير الدفاع واحلكومة واجمللس املختص              
وجيوز أيضاً لعضو الوكالة أن يرجع إىل املفتش . يف اجلمعية الوطنية دون أن يضر ذلك مبركزه

الوطنية إذا تبّين له وجود خطر يهّدد حقوقه يف أداء وظيفته           العام واجمللس املختص يف اجلمعية      
  ).٥١املادة (ومهامه اليت تدخل ضمن نطاق اختصاص الوكالة بسبب االنتهاك ذي الصلة 

وينّص القانون املتعلّق باجليش الصريب، يف مجلة أمور، على أن يكون أي مـسؤول                -١٣٦
لق باخلدمة، إالّ يف احلاالت اليت ميثّل فيها        عسكري مسؤوالً عن تنفيذ أوامر رؤسائه فيما يتع       

ويلتزم أي فرد يف جيش صربيا برفض تنفيذ ما يصدر عن رئيسه            . تنفيذ األوامر جرمية جنائية   
أو عن ضابط برتبة أعلى من أمر متكرر ينطوي تنفيذه على ارتكاب جرمية جنائية، كما يلتزم 

 غري املشروع أو هيئة خمتصة أخـرى إذا         بأن ُيبِلغ فوراً الشخص الذي يرأس من أصدر األمر        
  ).١٣ من املادة ١ من الفقرة ٧ و٦ و٤النقاط (صدر األمر غري املشروع مرة أخرى 

وتنّص أحكام قواعد اجليش الصريب بالتفصيل على مسألة تنفيذ األوامر من جانـب               -١٣٧
  .أفراد جيش صربيا

     ٢٤املادة     
  تعريف حقوق ضحايا االختفاء القسري

ينّص قانون اإلجراءات اجلنائية على أن الشخص املتضرر هو الشخص الذي تنتهك              -١٣٨
 مـن   ١١النقطـة   (جرمية جنائية حقوقه الشخصية أو حقوقه يف املمتلكات أو تنال منـها             

وتتزامن فكرة الطرف املتضرر يف أغلب األحيان مع فكرة ضحية          . )٩٧()٢ من املادة    ١ الفقرة
 الّ يف حاالت اجلرائم اجلنائية املفضية إىل املوت عندما تربط أيضاً          القانون املوضوعي اجلنائي، إ   

بني الطرف املتضرر والشخص املتوىف صلة قرابة من الدرجة األوىل أو يف احلاالت اليت يصاب        
وتبدو ).  من قانون العقود وااللتزامات    ٢٠١ من املادة    ٣الفقرة  (فيها شخص بإعاقة شديدة     

قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون العقود وااللتزامات أضيق من        فكرة الطرف املتضرر مبوجب     
 من االتفاقية، ولذلك فـإن اإلطـار القـانوين          ٢٤فكرة الضحية باملعىن املقصود يف املادة       

  . دون محاية)٩٩( قد يترك أشخاصاً معيَّنني)٩٨(احلايل

__________ 

 .٤٥/٢٠١٣ و،٣٢/٢٠١٣ و،١٢١/٢٠١٢ و،١٠١/٢٠١١ و،٧٢/٢٠١١املرجع نفسه، األعداد  )٩٧(
 ،٧٢/٢٠١١، األعداد اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا ( من قانون اإلجراءات اجلنائية      ٦٧ إىل   ٥٠املواد من    )٩٨(

 ).٤٥/٢٠١٣ و،٣٢/٢٠١٣ و،١٢١/٢٠١٢ و،١٠١/٢٠١١و
والتعويض الكايف عـن    حق الضحية يف معرفة حقيقة مالبسات االختفاء القسري ومصري الشخص املفقود             )٩٩(

 .األضرار اليت تلحق بالشخص جّراء حرمانه من احلق املذكور
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ـ           -١٣٩ ق حبقـه يف    وأما األحكام األساسية اخلاصة مبمارسة الطرف املتضرر حقوقه فتتعل
املشاركة الفعلية، ومحاية مصاحله يف اإلجراءات اجلنائية، وتوكيل حمامٍ هلذا الغرض، وحقه يف             

 من قـانون اإلجـراءات      ٥٠املادة  (يتسلم من املدعي العام زمام حتريك الدعوى اجلنائية         أن  
اليـة،  وحيق للطرف املتضرر احلصول على تعويض عن األضرار املالية وغري امل          . )١٠٠()اجلنائية

 مـن قـانون اإلجـراءات       ٢٥٢املـادة   (وطلب إعادة املتعلّقات أو نقض مسألة قانونيـة         
ويكفل املّدعي العام واحملكمة محاية الطرف املتضرر من التـشهري والتهديـد            . )١٠١()اجلنائية

واالعتداءات األخرى، وجيوز هلما أيضاً أن يطلبا من الشرطة اختاذ تدابري خاصـة حلمايـة               
ويكفل أيضاً دستور مجهورية صربيا للطرف املتضرر حقه يف حماكمة عادلة،       . ررالطرف املتض 

حيث ينّص على احلق يف أن تنظر حمكمة مستقلة وحمايدة يف حقوقه بصورة علنية يف غضون                
حق من يرتكب جرمية يف أن يصدر قرار بارتكابه اجلرم وإدانتـه وفقـاً              (مدة زمنية معقولة    

وجيوز للطرف املتضرر أن ميارِس حقه يف طلـب         ). عن األضرار للقانون، وحقه يف التعويض     
  .)١٠٢(تعويض عن الضرر يف اإلجراءات اجلنائية واملدنية

وينّص قانون اإلجراءات اجلنائية على إجراءات التعويض عن الضرر، ورد االعتبار،             -١٤٠
ن وممارسة احلقوق األخرى لألشخاص املدانني من دون سند واملـسلوبة حريتـهم مـن دو          

ومن بني من يشملهم احلق يف طلب تعويض عن الضرر الشخص املسلوبة حريتـه   . )١٠٣(سند
وجيوز لورثتـه   . )١٠٤()٥٦٠املادة  (من دون سند بسبب خطأ أو نشاط غري مشروع للهيئة           

ممارسة احلق يف طلب تعويض عن األضرار اليت تلحق باملمتلكات وفقاً لقواعد التعويض عن              
وُشـكِّلت  ). ٢٠٩  إىل١٥٤املواد من  (انون العقود وااللتزامات    الضرر املنصوص عليها يف ق    

جلنة التعويض عن األضرار اليت تلحق باألشخاص املسلوبة حريتهم دون سند عمـالً بقـرار        
  .وزير العدل واإلدارة العامة

 على أن تكون هيئة الوصاية ملتزمة بتعيني وصي مؤقـت           )١٠٥(وينص قانون األسرة    -١٤١
 ال يستدل على حمل إقامتهم، شرط أالّ يكون هلؤالء األشخاص ممثـل             على األشخاص الذين  

قانوين أو وكيل لتوفري محاية مؤقتة لشخصية هؤالء األشخاص أو حقـوقهم أو مـصاحلهم               
  ).١٣٢ من املادة ٢الفقرة (

__________ 

 ،٣٢/٢٠١٣ و ،١٢١/٢٠١٢ و ،١٠١/٢٠١١ و ،٧٢/٢٠١١، األعـداد    اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا    )١٠٠(
 .٤٥/٢٠١٣و

 .املرجع نفسه )١٠١(
 . من قانون العقود وااللتزامات٢ البند انظر )١٠٢(
واجلريـدة الرمسيـة    ،  ٦٨/٢٠٠٢ و ٧٠/٢٠٠١العـددان   اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغسالفيا االحتادية،       )١٠٣(

 املعدلة بقانون آخر،    ٨٥/٢٠٠٥، و ١١٥/٢٠٠٥، و ٨٥/٢٠٠٥، و ٥٨/٢٠٠٤األعداد  جلمهورية صربيا،   
 .٧٦/٢٠١٠، و٧٢/٢٠٠٩، والعددان  املعدالن بقانون آخر٢٠/٢٠٠٩، و٤٩/٢٠٠٧والعددان 

 .املرجع نفسه )١٠٤(
 . املعدَّالن بقانون آخر٧٢/٢٠١١ و١٨/٢٠٠٥العددان اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا،  )١٠٥(
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وتوجد يف مجهورية صربيا عدة رابطات ألسر املفقودين يف الرتاعات املـسلحة يف               -١٤٢
السابقة والرتاع يف إقليم مقاطعة كوسوفو وميتوهيا املتمتعة باحلكم الـذايت،           إقليم يوغسالفيا   

ومتثل هذه الرابطات أسر املفقودين، وتقدِّم مطالباهتا إىل السلطات الوطنية واألطراف األخرى     
يف هذه العملية، وتنظِّم موائد مستديرة واجتماعات وحلقات عمل حـول كـل املواضـيع     

لة بأسر املفقودين، بدءاً من املواضيع والقضايا املتعلقة بعمليـة البحـث            والقضايا اهلامة املتص  
وتقـيم  . واستخراج رفات املتوفني وحتديد هوياهتم، ووصوالً إىل القضايا القانونية والنظامية         

الرابطات أيضاً مراسم التأبني وحتتفل باملناسبات اهلامة األخرى، مثل اليوم الدويل لـضحايا             
  .  ويوم حقوق اإلنساناالختفاء القسري،

 من االتفاقية، مل حتدَّد أي إجراءات خاصة للتعويض         ٢٤وحسب املعىن املقصود يف املادة        -١٤٣
وأما اإلجراءات املنهجية والرمسية الوحيدة فهي الدعاوى املدنية        . عن الضرر واالنتصاف للضحايا   

لعامة اليت يتخذ فيها الضحية موقف      بالتعويض عن الضرر اليت تقام وفقاً لقواعد اإلجراءات املدنية ا         
ومشلت آخر تعديالت أدخلـت علـى       . املدعي باحلق املدين الذي يتحمل كامل عبء اإلثبات       

 الوساطة اإللزامية يف كل مرة تكون فيها الدولة أو بعض هيئاهتا طرفاً             )١٠٦(قانون اإلجراءات املدنية  
 الدعوى، التقدم إىل مكتب النائـب       ويلزم من الضحايا أو أفراد أسرهم، قبل حتريك       . مدعي عليه 

 يومـاً   ٦٠بطلب حلسم الرتاع، بينما ُيمنح النائب العام مدة         ) النائب العام (العام جلمهورية صربيا    
  ).١٩٣املادة (ويعترب عدم رد النائب العام رفضاً للطلب . للرد على الطلب

اإلجراءات القضائية  وال جيوز التعامل مع تعويض الضحايا عن األضرار إالّ يف سياق              -١٤٤
ويف هذا الصدد، ُتعترب إعادة الوضع إىل ما كان         . أو املالية /للتعويض عن األضرار غري املالية و     

. عليه تعويضاً ممكناً عن الضرر يف حالة الضرر املايل أو التعويض املايل عن الضرر غري املـايل                
تفاء القسري، وال توجد    ومل ُتقر مجهورية صربيا أي برنامج خاص لتعويض أسر ضحايا االخ          

ووفقاً لقانون حقوق احملاربني    . أي دالئل تشري إىل أي خطوات مزمع اختاذها يف هذا االجتاه          
 معاملة أفراد أسر    )١٠٨(، يعامل أفراد أسرة الشخص الذي ُيقتل أو ميوت        )١٠٧(املعوقني املدنيني 

و إعالن وفاة الشخص    ضحايا احلرب املدنيني، أي أن اخليار الوحيد املتاح ألسر املفقودين ه          
  .)١٠٩()٧١ إىل ٥٦املواد من (املفقود على النحو الذي ينظمه قانون اإلجراءات غري التنازعية 

وواجهت أسر املفقودين يف مجهورية صربيا مشكلة أحكام قانون حقوق ضـحايا              -١٤٥
بة احلرب من املدنيني اليت تنص على أن احملارب املعوَّق املدين شخص مصاب بأذى بدين بنس              

 يف املائة بسبب ُجرح أو أذى أو إصابة تترك آثاراً واضحة بـسبب إسـاءة                ٥٠ال تقل عن    
__________ 

 .٧٢/٢٠١١املرجع نفسه، العدد  )١٠٦(
 .٥٢/٩٦املرجع نفسه، العدد  )١٠٧(
 - ٨٨/٢٠٠٥ و٨٥/٢٠٠٥ن  العـددا ،)اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا(قانون حقوق احملاربني املعوقني املدنيني    )١٠٨(

 .١٢/٢٠١٢ و١١١/٢٠٠٩ و٧٢/٢٠٠٩تصويب، واألعداد  - ١٠٧/٢٠٠٥تصويب، والعدد 
ة الرمسيـة جلمهوريـة     د، واجلري ٤٨/٨٨ و ٢٥/٨٢العددان  اجلريدة الرمسية جلمهورية صربيا االشتراكية،       )١٠٩(

 .٨٥/٢٠١٢ والعدد  املعدَّل بقانون آخر،١٨/٢٠٠٥ املعدَّل بقانون آخر، والعدد ٤٦/٩٥صربيا، العدد 
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معاملته أو حرمانه من احلرية على يد العدو يف أثناء احلرب، أو بسبب عمليات عـسكرية،                
بسبب مواد متخلفة، أو تسريبات معادية أو عمليات إرهابية، وبالتايل، إضافة إىل ما سبق،  أو

. )١١٠(ر ضحايا جرائم احلرب يف سييفريين عن احلصول على حقوقها كأسر ملفقودين   إعاقة أُس 
وتواجه أيضاً أُسر املفقودين مشكلة أخرى تتمثل يف عدم وجود قانون للمفقـودين حيكـم               
املركز اخلاص هلؤالء األشخاص وحيدد حقوق واستحقاقات أسرهم تبعاً جلـسامة جرميـة             

  .االختفاء القسري وطول مدهتا

     ٢٥ادة امل    
  االنتزاع غري املشروع لألطفال اخلاضعني الختفاء قسري

ميتثل نظام احلماية القانونية واالجتماعية واألسرية وتطبيق كـل أشـكال احلمايـة       -١٤٦
القانونية األسرية لألطفال احملرومني من والية اآلباء، وخباصة يف حالة التبين، حلقوق الطفـل              

، فضالً عن مجيع حقوق الطفل املنصوص عليها        )١١١(ق الطفل املنصوص عليها يف اتفاقية حقو    
  . على وجه اخلصوص)١١٢(يف اللوائح القانونية الوطنية وقانون األسرة

 من قانون األسرة على أن التبين يكون الغياً وبـاطالً إذا مل تتحقـق               ١٠٧وتنص املادة     -١٤٧
ولكل طفـل   ). ١٠٨املادة  (غاء  ويكون التبين باإلكراه أو اخلداع قابالً لإلل      . مجيع شروط صحته  

متبىن احلق، بعد بلوغه سن اخلامسة عشرة، يف أن يراجع بصورة مستقلة وثائق تبنيـه وسـجل                 
  ). ٥٩املادة (املواليد بعد اختاذ ما يلزم من إجراءات حتضريية وتزويده باملشورة والدعم النفسيني 

ة محاية الطفل والتعاون يف جمال التبين وامتثاالً أيضاً لالتفاقيات الدولية، ال سيما اتفاقي  -١٤٨
، وبالرغم  )اتفاقية الهاي بشأن التبين    (١٩٩٣مايو  / أيار ٢٩على الصعيد الدويل املؤرخة يف      

، ال تنفِّذ هيئات مجهورية صربيا إجـراءات        )١١٣(من أن مجهورية صربيا مل توقِّع رمسياً عليها       
ند التعرض لتهديد مباشر بـاحلرب أو  التبين وكذلك إجراءات تبين أطفال من بلدان أجنبية ع       

  .عند إعالن حالة احلرب
__________ 

 اليت كانت تعمل ضمن اللواء فيشيغراد التـابع جلـيش مجهوريـة             "املنتقمون"أدين أربعة من أفراد وحدة       )١١٠(
 من البوشناق، وهم من مواطين مجهورية صربيا الذين كانوا يعيشون يف بلدية             ١٦صربسكا باختطاف وقتل    
ونقلوا بعـد   ) البوسنة واهلرسك ( ميوتشي   ، من حافلة يف منطقة    ١٩٩٢أكتوبر  /سييفريين، يف تشرين األول   

ويف أثناء البحث يف بركة بريوشاك اليت كانـت   . ذلك إىل فيشيغراد حيث عذبوا وقتلوا على ضفة هنر درينا         
 على جثة ميدريدين هودجيتش، وهو الضحية الوحيد الذي        ٢٠١٠مايو  /ممتلئة بتراكمات جافة، عثر يف أيار     

 .٢٠١٣يعثر على جثثها حىت عام  ضحية مل ١٦عثر على جثته من بني 
واجلريـدة  ،  ١٥/٩٠العدد   املعاهدات الدولية،    - اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغسالفيا االحتادية االشتراكية      )١١١(

 .٢/٩٧ و٤/٩٦، العددان  املعاهدات الدولية-الرمسية جلمهورية يوغسالفيا االحتادية 
، وحقه يف   )٥٩املادة  ( يف أصله    حق الطفل معرفة  : الطفلنشري هنا بالدرجة األوىل إىل التقيُّد الصارم حبقوق          )١١٢(

 مـن   ٥٩ من املادة    ٣الفقرة  (وحقه يف اهلوية    )  من قانون األسرة   ٦٠ من املادة    ١الفقرة  (العيش مع والديه    
 ).قانون األسرة

وُعرض مشروع القانون املتعلق بالتصديق علـى       . بدأت إجراءات التصديق على اتفاقية الهاي بشأن التبين        )١١٣(
 .٢٠١٣فرباير /االتفاقية على اجلمعية الوطنية جلمهورية صربيا يف شباط



CED/C/SRB/1 

GE.14-40473 50 

ويف احلاالت األخرى اليت تقدَّم فيها بالغات باختفاء أطفـال، يتـصرف ضـباط                -١٤٩
الشرطة التابعني لوزارة الداخلية بأقصى قدر من االستعجال وفقاً ألحكام قـانون الـشرطة              

، )١١٤()٥٦٦، واملـادة    ٢٢٥ من املـادة     ٢الفقرة  (وقانون اإلجراءات اجلنائية    ) ٧٢املادة  (
امتثاالً للمعايري والقواعد الوطنية    ) ٦٣ إىل   ٦١املواد من   (وكتاب قواعد صالحيات الشرطة     
  .والدولية بشأن احترام حقوق الطفل

 ملكافحة االجتار باألشخاص، وهي منظمة جمتمع مـدين، يف          "أسترا"وجنحت منظمة     -١٥٠
 لنجدة ضحايا االجتار بالبشر كجزء من برنامج الدعم       )٧٨٥/٠١١-٠٠٠٠(إقامة خط هاتفي    

ومن العناصر اهلامة يف عملية خط النجدة       . واملعونة للضحايا يف عملية اإلنعاش وإعادة اإلدماج      
اهلاتفي إجراء حبث عن املفقودين الذين توجد مؤشرات على اختفـائهم يف سلـسلة االجتـار               

تعاون مع املنظمات واملؤسسات املعنية مبعاجلـة هـذه         بالبشر، وينفَّذ هذا اجلزء من العملية بال      
 يف كثري من األحيان، بفضل التعاون مع الشبكة الواسعة مـن            "أسترا"ومتكَّنت منظمة   . املسألة

منظمات اجملتمع املدين يف مجيع أحناء العامل واليت ال تثقل فيها االتصاالت بأعبـاء املتطلبـات                
دمات احلكومية، من العثور على األشخاص الذين اختفـوا         الرمسية واخلصائص البريوقراطية للخ   

  . يف سلسلة االجتار بالبشر بسرعة كبرية وإيوائهم يف مكان مأمون
مـن  ( سنة منذ بداية تشغيل خط النجـدة اهلـاتفي           ١١وتلقت منظمة أسترا خالل       -١٥١
 ٣ ١٣٩  مكاملة هاتفية من   ١٨ ٠٥٦ما جمموعه   ) ٢٠١٣مارس  / حىت آذار  ٢٠٠٢مارس  /آذار

 مكاملات ٣ ٢٠٤ ومن هذا العدد من املكاملات، تلقت منظمة أسترا. عميالً من الذكور واإلناث
 يف املائة مـن املكاملـات       ١٣ بالبشر وحده، وتعلقت نسبة      باالجتارغري مرتبطة ارتباطاً مباشراً     

وتلقت أسرهم تعليمات صرحية بـالرجوع   . بتقارير عن اختفاء أشخاص بالغني يف وقت السلم       
 يف  "أسترا"وتدخلت منظمة   .  الدعم من منظمات اجملتمع املدين يف اخلارج       سوالتماىل الشرطة   إ

  .احلاالت غري املرتبطة باالجتار بالبشر عن طريق توفري عناوين االتصال والدعم اللوجسيت
 كـرقم هـاتفي أورويب      ١١٦٠٠٠ بإدخال الرقم    ٢٠١٢ يف عام    "أسترا"وبادرت    -١٥٢

ألطفال املفقودين يف مجهورية صربيا هبدف تقدمي مساعدة شـاملة إىل           موحَّد لإلبالغ عن ا   
  .األوصياء عليهم ولألطفال املفقودين أنفسهم/آبائهم
 )١١٥(، منحت هيئة االتصاالت اإللكترونية يف اجلمهورية      ٢٠١٢مايو  / أيار ١٧ويف    -١٥٣

الغ عن األطفال    لإلب ١١٦٠٠٠ حق استخدام الرقم اهلاتفي األورويب املوحَّد        "أسترا"ملنظمة  
وأصبحت صربيا بذلك   . املفقودين وبالتايل إتاحة خدمات هذا الرقم أيضاً يف مجهورية صربيا         

. ١١٦٠٠٠أول بلد يف جنوب شرق أوروبا خارج االحتاد األورويب تعمل فيهـا خدمـة               
__________ 

واجلريـدة الرمسيـة    ،  ٦٨/٢٠٠٢ و ٧٠/٢٠٠١ العـددان    اجلريدة الرمسية جلمهورية يوغسالفيا االحتادية،     )١١٤(
 املعدَّلة بقانون آخـر،     ٨٥/٢٠٠٥ و ١١٥/٢٠٠٥ و ٨٥/٢٠٠٥ و ٥٨/٢٠٠٤األعداد  جلمهورية صربيا،   

 .٧٦/٢٠١٠ و٧٢/٢٠٠٩ املعدالن بقانون آخر، والعددان ٢٠/٢٠٠٩ و٤٩/٢٠٠٧والعددان 
 .1-20/12-345-01-1القرار رقم  )١١٥(
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وانضمت صربيا بذلك إىل جمموعة البلدان األوروبية االثنني والعشرين اليت يتاح فيها بالفعل             
ويتمثل النـشاط األساسـي     . األوصياء واألطفال املفقودين  /هذا الشكل من املساعدة لآلباء    

للرقم األورويب لإلبالغ عن األطفال املفقودين يف تلقي تقارير عن األطفال املفقودين وإحالتها 
. األوصياء عليهم، وتقدمي الدعم يف التحقيقـات      /إىل الشرطة، ودعم آباء األطفال املفقودين     

 مـن   ١٦ منظمات خمتلفة من اجملتمع املـدين يف         ١١٦٠٠٠م حالياً على تشغيل خدمة      ويقو
البلدان األوروبية اليت تتعاون فيما بينها ومع الشرطة واملنظمات األخرى املعنية مبعاجلة مسألة             

وحيقق هذا الشكل من التعاون الدويل فائدة خاصة ألن عدم وجود هذه            . األطفال املفقودين 
ملراقبة عرب احلدود اليت مل تكن موجودة من قبل بني بلـدان االحتـاد األورويب              األشكال من ا  

ييسر نقل القُصر املفقودين من إقليم دولة عضو إىل دولة عضو أخرى، وحيد بالتايل أيضاً من                
واألسهل أيضاً إقامة تعاون بني القطاعات املدنية على املستوى الدويل ألن           . فرص اكتشافهم 

املدين ليست ملزمة باالمتثال للربتوكوالت البريوقراطية الصارمة وميكنـها         منظمات اجملتمع   
  . بالتايل االستجابة بسرعة أكرب من املؤسسات احلكومية يف بعض احلاالت

وجتسَّد أيضاً دور منظمات اجملتمع املدين يف تقدمي الدعم املعنوي والعون النفـسي                -١٥٤
ساعدة يف االتصاالت مع الوكاالت املختـصة إذا        والقانوين، وإبالغ املؤسسات املختصة وامل    

ويتسم هذا الشكل من املساعدة بدور بـالغ األمهيـة يف حـاالت             . اقتضت الضرورة ذلك  
األطفال املفقودين يف إقليم بلد أجنيب بسبب احلواجز اللغوية وعدم متكن اآلباء من التواصـل    

  .مباشرة مع شرطة البلد الذي ميكن أن يوجد فيه الطفل
ومما يؤسف له   .  من جهات ماحنة أجنبية فقط     ١١٦٠٠٠وميوَّل حالياً تشغيل الرقم       -١٥٥

. أن مجهورية صربيا مل ختصص حىت اآلن اعتمادات يف ميزانيتها لتغطية تكاليف هذه اخلدمة             
) تليكوم صـربيا  (وتدعم شركة االتصاالت اهلاتفية املتنقلة التابعة للهيئة الصربية لالتصاالت          

، تـشغيل   )فيـب موبايـل   (وشبكة اهلاتف املتنقل    ) تلينور(لنروجيية لالتصاالت   واجملموعة ا 
  .، وأدخلت تعديالت تقنية على اخلدمة يف أقصر مدة ممكنة١١٦٠٠٠ الرقم
 بتوقيع مذكرة تعاون مع وزارة الداخلية كخطوة أخـرية حنـو            "أسترا"وبادرت منظمة     -١٥٦

اءات رمسيـة يف الظـروف الراهنـة إىل    ويؤدي عدم وجود إجر. ١١٦٠٠٠إرساء خدمة الرقم  
التقليل كثرياً من كفاءة عمليات البحث وحيول دون تنسيق التعاون يف حاالت األطفال املفقودين              

  .ودون تقدمي مستوى جيد من الدعم إىل أسرهم وإىل األطفال أنفسهم يف أثناء تعافيهم

        


