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 اإلنسان حقوق جملس
 الشامل الدوري ابالستعراض املعين العامل الفريق
 والثالثون الرابعة الدورة

 ٢٠١٩ الثاين/نوفمرب تشرين ١٥-٤

 ال وسووو ة بشووو ن املصووول ة صووواح ة اجلهوووا  مووو  املقدموووة الورقوووا  موووو    
 *واهلرسك

 اإلنسان حلقوق السامية املت دة األمم مفوضية تقرير  

 أساسية معلوما  -أوالا  
 دوريا  مراعاا  مع ،١6/٢١و ٥/١ اإلنسان حقوق جملس بقراري عملا  التقرير هذا أُعد   -١

 اجلهااا  ماان  هاا  ١٥ ماان املقدماا  املالومااا  لورقااا  مااو   وهااو الشااام   الاادوري االسااتارا 
 ابحلااد تقيااداا  مااو   شاا   يف ويُقااد  الشااام ، الاادوري االسااتارا  آلياا  إىل (١)املصاال   صاااح  
اا  وقااد ال لمااا   لااادد األقصاا   اإلنسااان حلقااوق الوطنياا  املؤسساا  ملسااا   مسااتق  فاار    ُخص ِّ
 ابريس  مب ادئ ال ام  التقيد عل  بناء املاتمد 

 ب ووا  املعتموودة اإلنسووان حلقوووق الوط يووة املؤسسووة موو  املقدمووة املعلومووا  -اثنياا  
 ابريس مب ادئ الكامل التقيد على
 عما  خطا  تو اد ال أبنا  واهلرسا  ال وسان  يف اإلنساان حلقاوق املظاام أمان مؤسسا  أفاد  -٢

 ،٢٠٢١-٢٠١6 للفاات  الاملياتياا  اسااتاتيتيتها املظااام مؤسساا  واعتمااد   (٢)ال لااد يف اإلنسااان حلقااوق
 أداء علااا  أثااار  الاااي املاليااا  القياااود مااان الااار   علااا  اإلنساااان حقاااوق جماااا  يف عملهاااا وواصااال 
   (3)أنشطتها ونطاق املؤسس 
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 ماان املظااام أماان مبؤسساا  املتالاا  القااانون تااادي  ضاارور  علاا  املظااام مؤسساا  وشاادَّد  -3
 حقااااوق تا ياااا  جمااااا  يف دورهااااا حتديااااد وزايد  وطنياااا ، وقائياااا  كآلياااا   واليتهااااا نطاااااق توساااايع أ اااا 

   (٤)املايل االستقل  من أكرب بقدر متتاها ضمان مع اإلنسان،
 تاديل  أن إىل املظام أمن مؤسس  أشار  التميي ، وعد  املساوا  مبسأل  يتال  وفيما -٤

 اإلطاااار حتسااان إىل أد  ،٢٠١6 عاااا  يف املاتماااد  واهلرسااا ، ال وسااان  يف التمييااا  حظااار قاااانون
 ابلقضااء املانيا  وإدارهتاا املظاام مؤسس  اختصاصا  نطاق وتوسيع التميي  عد  جما  يف القانوين
 واملثليااان املثلياااا  حقاااوق عااان خاصااااا  تقرياااراا  املظاااام أمنااااء ونشااار  (٥)التمييااا  أشااا ا  مجياااع علااا 

 جمتمااع حالاا  التقرياار هااذا يف وعرضااوا ال لااد، يف اجلنساااني  اهلوياا  ومغااايري اجلنساا  املياا  وم دو اا 
 اختاذها  يتان الي واإلداري  القانوني  التدابري بشأن توصيا  ووضاوا املي ،
 حقاااوق ابنتهاكاااا  املتالقااا  الشااا او  مااان أكااارب عااادداا  املظاااام أمااان مؤسسااا  وساااتل  -٥

 القضاااائي  القااارارا  إنفااااذ فااليااا  وعاااد  القضاااائي ، اإل اااراءا  ماااد  طاااو  عااان النامجااا  اإلنساااان
   (6)عادل  حماكم  يف احل  وانتهاك

 املتالقااا  الامااا  وخطااا  ٢٠١٩-٢٠١٥ للفااات  الفسااااد م اف ااا  اساااتاتيتي  واعتماااد  -6
 واهلرسا ، ال وسان  احتااد يف الفسااد م اف ا  قاوانن واعتماد  مرضاياا  لايس تنفياذ ا ول ن هبا،

 بشااأن قااوانن اعتماااد عاانفضاالا  واهلرساا  لل وساان  التابااا  بريتشاا و ومقاطااا  صربساا ا ومجهورياا 
   (7)الوطني  املؤسسا  يف املخالفا  عن امل لغن محاي 
 اجملانيااا   القانونيااا  املسااااعد  لقاااانونوفقاااا  اجملانيااا  القانونيااا  املسااااعد  الااااد  وزار  وتقااد  -7

 مركا  يقاد  صربسا ا، مجهوريا  ويف اجملانيا ، القانونيا  املسااعد  االحتااد يف كاانتوت   تساا  وتقد 
   (8)نفسها اخلدما  اجملاني  القانوني  املساعد 

 عمليااا  وتساااري املالوماااا   إىل الوصاااو  حبريااا  املتالقااا  الشااا او  عااادد يف ت اياااد   وهنااااك -8
 وأشااري  (٩)بطيئاا  بااوتري  ،٢٠١6 عااا  يف باادأ  الااي املالومااا ، إىل الوصااو  حرياا  قااانون تااادي 
 تو ااد ال حان يف الصاا فين تساتهد  الااي واللفظيا  اجلساادي  االعتاداءا  عاادد ت اياد إىل أيضااا 
 بشاأن املناسا   التشارياا  اعتمااد أيضااا  وين غا  الصا فين  هتديد حلاال  رمسي  ستل  هناك
   (١٠)واإلل توني  املط وع  اإلعل  وسائط

 ٢٠١٩-٢٠١6 للفت  ابألشخاص االجتار مب اف   اخلاص  الام  خط  الوزراء جملس واعتمد -٩
 املانظ  واالجتاار ابألشاخاص الادويل االجتاار تصاني  علا  تان  الاقاواب  قاانون عل  وتاديل 
 قاااانون اعتماااد ماااع تقااد    وُأحااارز  (١١)اجلنائياا  اجلاارائ  ضااامن ال غاااء علااا  والت ااري  ابألشااخاص
  (١٢)االجتار لض ااي املؤقت  اإلقام  مبو    مُتنح الذي األ انب،

 ي فا  تقاد  حيارز م أبنا  املظاام أمان مؤسسا  أفااد  املارأ ، حقاوق مبساأل  يتالا  وفيما -١٠
 وأخاراي  الاما  مان فصلن حوام  نساء فهناك الام   سوق يف واملرأ  الر   بن املساوا  ل لوغ
 ويف الرمسا   الاما  ساوق يف مادجما  باذل ، ولسان املاوازي، االقتصاد أنشط  يف ياملن زلن ما

 عادد بان نسا تها ماع يتناساب مباا والتنفيذيا  التشرياي  اهليئا  يف املرأ  ُتشرك ال السياس ، اجملا 
 ماان هيئاا  ١٤ يف املاارأ  متثياا  نساا   تااتاو  اجلنساان، باان ابملساااوا  املانياا  للوكالاا وفقاااا و  الساا ان 
   (١3)املائ  يف 3٠و ٢٠ بن التشرياي  اهليئا 
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   ئيا  مواءما  أخار   نائيا  وتشارياا  الاائل  الان  من احلماي  قانون مواءم  و ر  -١١
 ويف  (١٤)وم اف تهمااا الاااائل  والاناا  النساااء ضااد الاناا  ماان للوقاياا  أورواب جملااس اتفاقياا  مااع

 اجلاارائ  ذلا  يف مباا واحااد، آن يف  نائيا  و رميا   ن اا ا  الااائل  الانا  ياتاارب صربسا ا، مجهوريا 
 الطفا  جماماا  وكاذل  القصار، ضاد اجلنس  الان  وممارس  اجلنسي ، ابلسلم  متس الي اجلنائي 
 لل وسااان  التاباااا  بريتشااا و ومقاطاااا  االحتاااد يف الاقاااواب  قاااوانن تتضااامن وال  (١٥)١٥ ساان دون

 علاا  األساار  قاوانن وتاان  اجلنسا   واالبتاا از اجلنساا  ابلت ار  املتالقاا  اجلنائيا  اجلاارائ  واهلرسا 
 املاديا  املسااعد  علا  حيصالن ال الانا  هلاذا يتارضان اللاواي النساء ول ن الاائل ، الان  حظر

   (١6)ال افي  والقانوني  والنفسي 
 والساال  املارأ ” ١3٢٥ األمان جملااس قارار تنفياذ عاان هنائيااا  تقرياراا  الااوزراء جملاس واعتماد -١٢

 مب اا ، االساتاان  مان احلار   ارائ  ضا ااي اجملانيا  القانونيا  املسااعد  م ن  وقد  (١7)“واألمن
 وقااا  التااااذيب ضااا ااي محايااا  قاااانون اعتمااااد بفضااا  تااااافيه  لتيساااري شاااى خااادما  هلااا  وتُقاااد 
 إحضاار ذلا  ويشام  احملااك ، أماا  للشاهود الادع  تقادم الشاهود مساند  وحد  وتتوىل احلر  
  (١8)احمل م  أما  املثو  عملي  ُيسه  ما وهو النفس عل  يف األخصائين من فري 
 ماااع الصااا   قطاااا  بشاااأن املاتماااد  التشااارياا  تتاااواء  ال الطفااا ، حقاااوق خيااا  وفيماااا -١3

 إدماااا  إىل ترمااا  تاادابري أيضااااا  تو اااد وال  (١٩)الطفاا  بتاريااا  يتالااا  فيمااا الطفااا  حقاااوق اتفاقياا 
  (٢٠)الروماا مثا  املهمشا ، الفئاا  وأطفاا   سادي  - نفساي  متاعاب مان ياانون الذين األطفا 
 األماااكن مجيااع يف األطفااا  حاا  يف ال دنياا  الاقوباا  ممارساا  علاا  صااريح حظاار فاار  يضاااا أ وجيااب
 الاناااا  أشاااا ا  جلميااااع التصاااادي أ اااا  ماااان األساااار  تشاااارياا  يف كااااذل   احلظاااار هااااذا وإدرا 

 القاوانن لتشاديد االحتااد ويف صربسا ا مجهوريا  يف تشارياا  واعُتمِّاد   (٢١)والت ار  واالعتداء
  الام   ساعا  وحتديد القصر توظي  شروط بشأن
 ذوي لألشاااخاص شاااام  تاريااا  يو اااد ال اإلعاقااا ، ذوي األشاااخاص حقاااوق جماااا  ويف -١٤

 ماع اخلاصا  االحتيا اا  ذوي األطفاا  مساأل  إىل أيضاا  وأشري  (٢٢)واهلرس  ال وسن  يف اإلعاق 
 الاااي احلقاااوق ماااع توافقهاااا وضااامان الطفااا  قااادرا  تقياااي  إ اااراءا  توحياااد ضااارور  علااا  التشاااديد
 األشااااخاص لرعاياااا  التشااااريا  اإلطااااار يفاااا  ال اآلن، وحااااى  (٢3)الطفاااا  حقااااوق اتفاقياااا  ت فلهااااا
 الرعايا  مؤسساا  لنا الء تصاني  يوضاع وم ابلغار ، الذهنيا  واإلعاقا  الاقليا  ابإلعاق  املصابن
   (٢٤)القانوني  لألهلي  والفاقدين الاقلي  الص   مشاك  من ياانون الذين
 الاي املساائ  مان بشاأهن  الساائد  النمطي  والقوالب الت ي  ومواق  الروما موضو  وياد -١٥
 يف الرومااا أطفااا  عاادد وارتفااع الرومااا مجاعاا  مواليااد تسااتي  يف تقااد  وأحاارز التااأخري  حتتماا  ال

 إنشاااء وميثا   (٢٥)الرضاا علا  ي اا  ال الااايل التالااي  مرحلا  يف عادده  ول ان االبتدائيا  املادار 
  أيضاا  اإلجيابي  التطورا  أحد النهاري  الرعاي  مراك 
 يف نشاااااار واهلرساااااا ، ال وساااااان  يف املهااااااا رين حالاااااا  بشااااااأن خاااااااص تقرياااااار أشااااااار وقااااااد -١6
 الواقاا  االلت اماا  علا  وشادد ومحايتهاا، األ انب الرعااي حقوق أتمن ضرور  إىل ،٢٠١8 عا 
 الرعااااي وماظاا   (٢6)سااواء حااد علاا  واملقيماان األ انااب الرعااااي حقااوق بضاامان الساالطا  علاا 

 تث اا  واثئاا  أي باادون اإلقلااي  دخلااوا نظااامين  ااري مهااا رون هاا  واهلرساا  ال وساان  يف األ انااب
 ألساااا ا  املهااااا رون ويشاااا   واهلرساااا   ال وساااان  اللتااااوء التمااااا  نيااااته  عاااان وأعربااااوا هااااويته 



A/HRC/WG.6/34/BIH/3 

GE.19-13865 4 

 املشااامولن أو اللتاااوء ملتمسااا  مااان فقاااط قليااا  عااادد وهنااااك املائااا  يف 8٠ مااان أكثااار اقتصاااادي 
   (٢7)املسأل  هذه بشأن الوزراء جملس إىل توصيا  املظام أمناء و   وقد الدولي   ابحلماي 

 املواتيااا  الظااارو  بتهيئااا  واملشاااردين، ابلل ئااان املتالااا  االتفااااق مبو اااب مل مااا ، والدولااا  -١7
 وحااال  الصا ي ، والرعايا  والاما  التالاي  يف ابحلا  الاائدين متتع مسأل  وتظ  الطوعي   للاود 

 مااان الااااود  اساااتمراري  علااا  أثااار  الاااي الاامااا  اإلدار  أداء وقصاااور ال راهيااا  خطاااا  اساااتخدا 
 الاق اااا  مااان فهاااو ال اااانتوت  لاااوائح بااان فيماااا املواءمااا  عاااد  أماااا  (٢8)القلااا  تثاااري الاااي املساااائ 
 م ااان تغيااري عنااد األو  ماان الاملياا  ياياادوا أن علاايه  يتااان إذ الاائاادين، تااات  الااي األخاار 
   (٢٩)إقامته 

 املصل ة صاح ة األخرى اجلها  م  املقدمة املعلوما  -اثلثاا  
 حلقوووووق الدوليووووة واهليئووووا  اآلليووووا  موووو  والتعوووواون (3٠)الدوليووووة االلت امووووا  نطوووواق -ألف 

 (3١)اإلنسان
 ال وسااان  لتصاااوي  األسااا  عااان النوويااا  األسااال   علااا  للقضااااء الدوليااا  احلملااا  أعربااا  -١8

 للتفااو  الادو  واليا  حادد الاذي ٢٠١6 لااا  املت د  لألم  الاام  اجلماي  قرار ضد واهلرس 
 التصادي  إىل ال لاد ودع  املفاوضا   يف مشاركتها ولاد  النووي ، األسل   حظر مااهد  عل 
  (3٢)املااهد  هذه عل 

 (33)اإلنسان حلقوق الوطين اإلطار -اب  
 من بوصفها اجلنس  الان  جلرائ  دستوري تاري  ابعتماد الدولي  الافو منظم  رح   -١٩

 املااايري ماع متشاياا  اإلنسااني ، ضاد واجلارائ  املادنين ضد املرت    احلر   رائ  يف األساسي  اجلرائ 
 االساااتاتيتي  علااا  ،٢٠١8 أيلو /سااا تمرب عاااا  يف عامااا ، فريااا  اتفااا  وقاااد  (3٤)الدوليااا  اجلنائيااا 
 النظار اسات ما  تضامن  دياد  تادابري عان متخضا  الاي احلار ،  ارائ  مرت يب حملاكم  الوطني 

 هااذه ياتماد م الااوزراء جملاس أن  ااري ،٢٠٢3 عاا  حبلااو  احلار  جباارائ  املتالقا  القضااااي مجياع يف
 الاذي االنتقاليا  للادالا  الوطنيا  االساتاتيتي  مشرو  أيضاا  السلطا  تاتمد وم  (3٥)رمسياا  الوثيق 
  ااارائ  ضااا ااي ضااارر جلااارب فاالااا  مؤسساااي  وآلياااا  الادالااا  وحتقيااا  احلقيقااا  لتقصااا  خطااا  ياااوفر

   (36)الن ا  حاال  يف اجلنس  الان  بض ااي املتال  الربتمج تاتمد م كما  احلر ،
 مشااارو  تاتماااد م الاااوطي الصاااايد علااا  السااالطا  أن الدوليااا  الافاااو منظمااا  والحظااا  -٢٠

 اخلااااص قانوهناااا اعتماااد  صربسااا ا مجهوريااا  أن  اااري التااااذيب، ضااا ااي حبقاااوق املتالااا  القاااانون
 التاااار  ادعااااءا  إلث اااا  اللزمااا  األدلااا  أن بياااد  (37)احلااار  وقااا  التااااذيب ضااا ااي حلمايااا 
   (38)صربس ا مجهوري  يف الرمسي  للمؤسسا  متا  هو فيما تن صر للتاذيب
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 الووودوي القوووانون مراعووواة مووو  اإلنسوووان  حبقووووق املتعلقوووة الدوليوووة االلت اموووا  ت فيووو  - يم 
 الساري اإلنساين

 الشاملة املسائل -١ 

 (3٩)التميي  وعد  املساوا   
 األشااخاص محاياا  إىل ترماا  التميياا  مل اف اا  خطاا  و ااود إىل 3 املشااتك  الورقاا  أشااار  -٢١

 وتوافااا  السياساااي  اإلراد   ياااا  بسااا ب الناااور تااار م ول نهاااا اجلنسااا  مااايله  بسااا ب املضاااطهدين
   (٤٠)اآلراء
 مان أشاخاص ثلث  بن من واحداا  شخصاا  يطا  التميي  أبن املفتو  سراييفو مرك  وأفاد -٢٢

 يف اجلنساان صاافا  وحاامل  اجلنساااني  اهلوياا  ومغاايري اجلنساا  املياا  وم دو ا  واملثلياان املثلياا 
 اجلنساااني  هويتاا  أو اجلنساا  ميلاا  عاان يفصااح فقااط ماانه  قلاايلا  عاادداا  أن مااع واهلرساا ، ال وساان 
   (٤١)النا  من أوسع لدائر 
 حقاااااوق اتفاقيااااا  لتنفياااااذ عمااااا  خطااااا  أي اعتمااااااد عاااااد  3 املشاااااتك  الورقااااا  والحظااااا  -٢3

 يتمثا  اإلعاقا  ذوي األطفا  ضد التميي  أن 3 املشتك  الورق  وذكر  اإلعاق   ذوي األشخاص
 التتي ااااا  بتااااوفري االلتاااا ا  علاااا  ياااان  ال التالااااي  قااااانون وأن النظااااام  التالااااي  ماااان اساااات ااده  يف

 اللزما  املاليا  املاوارد تاوفر عاد  أيضااا  املل او  ومان  (٤٢)اإلعاقا  ذوي للطال  املاقولا  التيسريي 
 الغاي   هلذه

 (٤3)اإلنسان وحقوق التتاري  واألعما  وال يئ  التنمي   
 هنار مان ابلقار  تقاع صاغري  قريا  وها  كروشتشي ا،  حال  إىل ٥ املشتك  الورق  أشار  -٢٤

 فاارص علاا  ساال اا  سااتؤثر فيهااا صااغري  كهرمائياا   حمطااا  ل ناااء وخُيطااط االساا ، نفااس حيماا  صااغري
 لتولياد إضاايف ساد 3٠٠ حوايل بناء املقرر ومن املياه  عل  احلصو  يف احملل  كروشتشي ا  جمتمع
 الطرق تدمري إىل سيؤدي ما وهو ،هنراا  ٢٤٤ عددها ال الغ ال لد أهنار    عند ال هرمائي  الطاق 
 علاا  ذلاا  أتثااري لت ديااد وشاافاف  صااارم  تقييمااا  إ ااراء باادون التصاااريح إصاادار بساا ب املائياا 
 مالوماا  تقادم بادون ال نااء وتصااريح اخلطاط عل  املوافق  أعطي  وقد  (٤٤)ال يئ  وعل  اجملتمع
   (٤٥)ماه  هادف  مشاور  عقد أو املشرو  هذا من املتضررين احمللين للس ان

 والسياسية املدنية احلقوق -٢ 

 (٤6)الشخص  واألمن واحلري  احليا  يف احل   
 الانا  لضا ااي املقدما  احلمايا  ضاا  إىل ٢ املشاتك  والورقا ١ املشاتك  الورق  أشار  -٢٥

 الضااااا ااي ويوا ااااا   (٤7)والشاااارط  والقضاااااا  اال تمااااااعين واألخصااااائين السااااالطا  مااااان الاااااائل 
 مان اآلمنا  ال ياو  ومؤسسا  املآوي وتااين قصري  لفت  مس ن عل  احلصو  حماول  عند مشاك 
 تغطيااااا  اآلمنااااا  ال ياااااو  تااااادير الاااااي املااااادين اجملتماااااع منظماااااا  علااااا  ويتاااااان  (٤8)التمويااااا  نقااااا 

 الااي القضااااي عاادد مااع عنهااا امل لااغ احلاااال  عاادد يتناسااب ال ذلاا ، علاا  وعاالو   (٤٩)النفقااا 
 ويف مالياا    راماا  دفااع علاا  اجلنااا  مااق اا  تقتصاار احلاااال ، ماان الاديااد ويف احملاااك ، فيهااا تنظاار
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 علا  عواقب أي تتتب التا وأحيا الطارئ ، احلماي  تدابري اختاذ الشرط  تطلب ال األحيان أ لب
 بشااأن القلاا  عاان املفتااو  سااراييفو مركاا  وأعاار   (٥٠)هااذه الوقاياا  لتاادابري انتهاكاا  حالاا  يف املااته 

 ومغاايري اجلنسا  امليا  وم دو ا  واملثليان املثلياا  حتدياداا  تستهد  الي الاائل  الان  حاال 
  (٥١)احلاال  هبذه السلطا  تُ لَّغ وقلما اجلنسن، صفا  وحامل  اجلنساني  اهلوي 

 (٥٢)القانون وسياد  الاقا ، من اإلفل  مسأل  ذل  يف مبا الاد ، إقام   
 الادالااا  إىل الوصاااو  مااان حيرماااون الااااائل  الانااا  ضااا ااي أن ١ املشاااتك  الورقااا  ذكااار  -٢6

 للمتناا  الضا ي  علا  الضاغوط متاار  ماا و ال ااا  للوقائع روايته  لسرد أكثر فرص   اجلنا  وياط 
 ممااا واحااد ، ساان  القضااائي  امللحقااا  تسااتغرق األحيااان، ماظاا  ويف  (٥3)ضااده  الشااهاد  عاان

 الظاارو  أيضاااا  القضااا  يتتاهاا  احملاكماا ،  لسااا  وأثناااء  (٥٤)للخطاار الضاا ااي ساالم  يااار 
 حيااد ، م ،٢ املشااتك  للورقاا  ووفقاااا   (٥٥)أشااد عقااواب  تط ياا  إىل تااؤدي أن مي اان الااي املشاادد 

 ابلاقوبا  اجلااين علا  ُح ا  أن الاائل ، الان  قضااي يف صدر  الي القضائي  القرارا  مجيع يف
  (٥6)اإل رام  اال تصا  لفا  املقرر  القصو 

 اللزماا  احلماياا  ماان يسااتفيدون ال الاااائل  الاناا  ضاا ااي أن ١ املشااتك  الورقاا  وذكاار  -٢7
 وتثااي  (٥7)للخطاار املارضاان الشااهود ماان يااادون وال احملاااك  أمااا  مثااوهل  لااد  احلماياا  تاادابري أو

 امللحقا  إ اراءا  الاا  املدع  ي اشر وال  نائي ، دعاو  إقام  عن الض ااي القانوني  الت الي 
 علاا  ك اارياا   اعتماااداا  أيضاااا  الاااامون املاادعون وياتمااد  (٥8)للشاا و  الضاا ي  ساا ب باااد اجلنائياا 
 عناادما مشا ل  يطار  مااا وهاو احلااال ، يف للت قياا  أخار  تادابري يتخااذون وال الضا ااي شاهاد 
 األخصااائين أن إىل أخاارياا، اإلشااار  وجتاادر  (٥٩)اإل ااراءا  إطااار يف التااااون عاان الضاا ااي ميتنااع

 ابللاااو  يلقاااون أو الضااا ااي لاااد  الصااادم  إحيااااء إىلتا أحياااا ممارسااااهت  يف يلتاااأون اال تمااااعين
   (6٠)اآلمن  ال يو  يف ال قاء إم اني  للض ي  يتي ون وال عليه 
 احلار  وقا  اجلنسا  الانا  ضا ااي ضارر  رب تدابري أن الدولي  الافو منظم  وأكد  -٢8

 اجلناا  افتقاار بسا ب تنفذ ال الض ااي إىل تاويضا  بدفع تقض  الي األوامر ألن مرضي  ليس 
 سااالب إىل الضااا ااي، تااااوي  صاااندوق مثااا  بديلااا ، آلياااا  و اااود عاااد  وياااؤدي  (6١)املاااا  إىل

 ترفاع املقابا ، ويف فاليا   ممارس  التاوي  من الش   هذا يف حقه  ممارس  عل  القدر  الض ااي
 محاياااا  جمااااا  يف ال افياااا  والقاااادرا  املاااااايري إىل تفتقاااار الااااي احمللياااا  احملاااااك  إىل املدنياااا  الاااادعاو 
 احمل مااا  أصااادر  وقاااد  (6٢)الااالز  القاااانوين الااادع  خااادما  إىل افتقارهاااا عااانفضااالا  الشاااهود،
 لل صااو  كيااات   ضااد أو الدولاا  ضااد املقدماا  املطال ااا  بتقاااد  تقضاا  قاارارا  عااد  الدسااتوري 

 تساااقط ال احلااار   ااارائ  أن ماااع احلااار   ااارائ  عااان النامجااا  األضااارار عااان املاااايل التااااوي  علااا 
   (63)والدويل الوطي القانون مبو ب ابلتقاد 
 مجهوريا  سانت  الذي الاقواب  قانون تط ي  إزاء القل  عن الدولي  الافو منظم  وأعرب  -٢٩

فضالا  بريتشا و مقاطاا  وحم م  ال يانن صايد عل  احملاك  يف االشتاكي  االحتادي  يو وسلفيا
 يااات  ال وهااو ك ااري   ثغاارا  التشااريع هااذا وتاااتي  (6٤)واهلرساا  ال وساان  حم ماا  يف تط يقاا  عاان

  (6٥)اآلخرين الرؤساء ومسؤولي  القاد  عل  الواقا  القانوني  املسؤولي  بش  
 الشااارط  ماااع التاااااون جمااااال  يف احملااارز ال  اااري التقاااد  إىل 3 املشاااتك  الورقااا  وأشاااار  -3٠

 اجلنسا  امليا  وم دو ا  واملثليان املثليا  محاي  بشأن األخري  السنوا  يف واحملاك  الاام  والنياب 
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 مانيااا  خاصااا  مادعياا  الااما  النيابا  عيَّن  وقد اجلنسن  صفا  وحامل  اجلنساني  اهلوي  ومغايري
 عوجلا  الاي ال راهيا   رائ  عدد فإن ذل ، ومع الفئا   هذه تستهد  الي اجلنائي  ابألعما 

 التمييااا  مبمارسااا  املتالقااا  القضاااائي  الساااواب  اآلن، حاااى تنااااد  وت ااااد ضااااي ، الصااادد هاااذا يف
 اجلنسااني  اهلويا  ومغاايري اجلنسا  امليا  وم دو ا  واملثلين املثليا  ضد ال راهي   رائ  وارت ا 
 عااد  بساا ب الساالطا  يف الثقاا  انااادا  إىل الوضااع هااذا ويااؤدي  (66)اجلنساان صاافا  وحااامل 

   (67)ال افي  احلماي  توفر
 اإل راميااا  الفسااااد أبعماااا  املتالقااا  االهتاااا  لاااوائح عااادد أبن 3 املشاااتك  الورقااا  وأفااااد  -3١

 املائا (، يف١.8) اإل راميا  ابألعماا  املتالقا  االهتاا  لاوائح مجياع عادد إىل ابلقيا   داا  منخف 
 احملروماا  للفئاا  يتايح أن مي ان القانونيا  املسااعد  لتقاادم مناساب نظاا  و اود عاد  إىل وأشاار 
 آليا  إىل احلا ا  عل  أيضاا  الضوء أورواب جملس وسلط  (68)الادال  إىل الوصو  إم اني  ا تماعيا
 التدريب فرص وتوفري املصاحل تضار  مسأل  ملااجل  واملصداقي  االستقللي  من أكرب بقدر تتمتع

  ديااد  ماااايري الاااامن واملاادعن للقضااا  األعلاا  اجمللااس واعتمااد الفساااد  منااع بشااأن للربملااانين
 الساالط  يف املصاااحل تضااار  منااع بشااأن تو يهياا  وم ااادئ الاااامن، املاادعن أداء تقيااي  لت ساان
  التأدي ي   واجل اءا  الن اه  خطط بشأن تو يهي  وم ادئ القضائي ،

 وحااا  احلااار ،  ااارائ  مااارت يب مقاضاااا  بشاااأن التاااااون أ يااا  علااا  أورواب جملاااس وشااادد -3٢
 وتقاادم الشااهود ومحاياا  الاقااا  ماان لإلفاال  حااد لوضااع اللزماا  التاادابري اختاااذ علاا  الساالطا 
 طاااا  الاااذي املفقاااودين أسااار دعااا  صاااندوق إنشااااء علااا  أيضااااا  السااالطا  وحااا   (6٩)هلااا  الااادع 
   (7٠)انتظاره

 (7١)السياسي  واحليا  الاام  احليا  يف املشارك  يف واحل  األساسي  احلراي   
اار -33  حلقااوق األوروبياا  احمل ماا  عاان الصااادر ابحل اا  احلرياا  عاان للاادفا  الاادويل الت ااال  ذكَّ

 تناادر  ال الااي األقليااا  ضااد الدسااتور يف التميياا  بشااأن ٢٠١6و ٢٠١٤و ٢٠٠٩ يف اإلنسااان
سااا  الشااااو  ضااامن  للساااما  الدساااتور تاااادي  ضااارور  علااا  الااادويل الت اااال  وشااادد  (7٢)املؤس ِّ
  (73)اإلثي أصل  أو املرشح دين كان  أايا  الشاو ، جملس وعضوي  للرائس  ابلتشح

 اجلنسااين التمثيا  لضامان القاوانن مجياع تاادي  ضارور  علا  3 املشاتك  الورق  وشدد  -3٤
 علاااا  ياااان  الااااوطي االنتخااااا  قااااانون علاااا  تااااادي  وإدخااااا  أدىن، ك ااااد  املائاااا  يف ٤٠ بنساااا  

 الساااالط  يف املاااارأ  حضااااور وياتاااارب االنتخابياااا   القااااوائ  يف للنساااااء املائاااا  يف ٥٠ حصاااا  ختصااااي 
 وجياااب  (7٤)وتنفياااذها السياساااا  وضاااع يف فاعااا  دور أداء مااان حمرومااا  وهااا  هامشاااياا  السياساااي 

 األمااان منظمااا  وأفااااد   (7٥)إقرارهاااا ق ااا  اجلنسااااين للت ليااا  القانونيااا  النصاااوص ختضاااع أن أيضااااا 
 عان يقا  ماا وهاو املائا ، يف ٢١.٤ ت لاغ الناوا  جملاس يف املارأ  متثيا  نس   أبن أورواب يف والتااون
 وأضااف   (76)املائا  يف ٢8 ي لاغ الاذي أورواب يف والتاااون األمن منظم  يف املئوي  النس   متوسط
 االقتصااااادي  احلقااااوق يف ال افياااا  املااااوارد اسااااتثمار عاااان الساااالطا  تقاااااعس أن ٥ املشااااتك  الورقاااا 

   (77)املرأ  مشارك  أما  عق   أكرب يش   واال تماعي 
 ضاغطاا  مثا  وأن مهادد  التا اري حريا  أن أورواب وجملاس 3 املشتك  الورق  من ك   وذكر  -3٥

 خاط وسات  التشاهري  دعااو  رفاع إىل ابللتوء والص فين اإلعل  وسائط عل  ميار  سياسياا 
  (78)٢٠١8 عااا  يف الصا فين حقاوق انتهاااك حااال  مان حالاا  ٥7 الصا فين ملسااعد  االتصاا 
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 تااار  الااي احلاااال  مجيااع بشااأن وشاافاف  وشااامل  سااريا  حتقيقااا  إ ااراء إىل أورواب جملااس ودعااا
 تقاااعس إزاء أيضاااا  قلقاا  عاان اجمللااس وأعاار   (7٩)التهديااد أو اجلساادي للاناا  الصاا فيون فيهااا

 عان وأعار  مساتدا ، حناو علا  والتلف يون لإلذاع  الوطني  اهليئ  لتموي  ح  إجياد عن السلطا 
 تل يتهاا لضامان الااما  اإلعال  وساائط تتطل هاا الاي اإلصالحا  بشاأن حاوار و اود لااد  أسف 

  (8٠)والثقاف  والتالي  ابملالوما  يتال  فيما برمت  اجملتمع الحتيا ا 
 احمل ماا  وقضاا  مهمشاا   التتمااع حرياا  محاياا  مسااأل  أن 3 املشااتك  الورقاا  والحظاا  -36

 امليااا  وم دو ااا  واملثليااان املثلياااا  حااا  حلمايااا  اللزمااا  التااادابري تتخاااذ م احل ومااا  أبن الدساااتوري 
 وأُبلاغ  (8١)إجيابيا  خطاو  ميثا  ماا وهاو الااا ، التتماع حريا  يف اجلنسااني  اهلويا  ومغاايري اجلنس 

 الااما ، التتمااا  وحظار السالمي ، االحتتا اا  سياق يف مفرط حنو عل  القو  استخدا  عن
   (8٢)املنظمن ضد ابلستن أح ا  وإصدار  نائي  دعاو  ورفع
 الاام  ابلتتماا  املتال  القانون مشرو  عل  أورواب يف والتااون األمن منظم  وعلق  -37

 التمتااع ُيسااه ِّ  وال التتمااع حلرياا  تقيياادايا  هنتاااا  فياا  ورأ  ،٢٠١8 نيسااان/أبري  ٢٤ يف الصااادر
 منظماااا  كاهاااا   علاااا  ثقيلاااا  أع اااااء يضااااع وهااااو  (83)اإلنسااااان حقااااوق ماااان األساساااا  احلاااا  هبااااذا

 هيئااا  بوضاااو  وحياااددوا التتماااع، لاقاااد مفصااالا  طل ااااا  يقااادموا أن علااايه  يتاااان الاااذين التتمااااا 
 ين غاااا  وكااااان  (8٤)املشاااارفن علاااا  صااااارم  وا  ااااا  ويفاااار  النظااااا ، علاااا  وحيااااافظوا املنظماااان،
 التتماع، ماد  علا  املفروضا  املطلقا  القياود ويلغ  التلقائي ، التتماا  عل  ين  أن ابألحر ،

 وأن إليهااا، اللتااوء ين غاا  وساايل  آخاار ميثاا  التتماااا  حظاار أن إىل تشااري أح اماااا  يتضاامن وأن
   (8٥)التتماا  بتنظي  التصريح رف  قرارا  يف للطان االستئنا  إ راءا  حيدد

 (86)األسري  احليا  يف احل   
 تاات  ال واهلرسا  ال وسان  يف اإلداريا  الوحادا  مجياع أن املفتاو  سراييفو مرك  الحظ -38

 اجلنسااا  امليااا  وم دو ااا  واملثليااان املثلياااا  مااان الاظمااا  الغال يااا  أن ماااع اجلااانس، مثليااا  ابقاااتان
 ابالعااااتا  حظياااا  إذا احليااااا  مااااد  شااااراك  يف الاااادخو  يف ير  ااااون اجلنساااااني  اهلوياااا  ومغااااايري
   (87)قانوتا 

 والثقافية واال تماعية االقتصادية احلقوق -٣ 

 ومواتي  عادل  عم  ظرو  ويف الام  يف احل   
 يف إصاااااااالحا  عليهااااااااا أدخلاااااااا  الاماااااااا  تشاااااااارياا  أن ٥ املشااااااااتك  الورقاااااااا  ذكاااااااار  -3٩
 الاماا  شااروط و الاا  الامالاا  محاياا  إضاااا  عاان أساافر  اجلديااد  القااوانن وأن ،٢٠١٥ عااا 
   (88)الام  منازعا  تسوي  آلليا  اثنوايا  حي اا  وأعط  مرون  أكثر
 تفتاااي  عملياااا  ت ثيااا  إىل ابحلا ااا  اإلصااال ، بااارتمج يف اإلقااارار، مااان الااار   وعلااا  -٤٠

 فاااإن الاماااا ، حقااوق محايااا  وإىل الامااا  قااانون انتهااااك حالااا  يف املط قاا  الاقاااواب  وزايد  الاماا 
 بلاوغ إىل ياؤدي إجيااي تغياري أي عان ،٥ املشاتك  للورقا  وفقااا  تاتمخ ، م اجلدياد  الام  قوانن
 ا تااااذا  أ اااا  ماااان الامااااا  محاياااا  وتقلاااا  الااملاااا  اليااااد ت ااااالي  ختفاااا  فهاااا  اهلااااد   هااااذا

 األمااان اناااادا  زايد  إىل سااايؤدي مماااا  (8٩)الوطنيااا  عااارب التتاريااا  واملشااااريع األ اناااب املساااتثمرين
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 األ اور واخنفاا  نقااي بغطااء حتظا  ال الاي والوظاائ  التفر يا  و اري املؤقت  والوظائ  الوظيف 
   (٩٠)املهني  السلم  تدهور عنفضلا 

 اال تماع  الضمان يف احل   
  ري نظا  هو واهلرس  ال وسن  يف اال تماعي  الرعاي  نظا  أن ٥ املشتك  الورق  أكد  -٤١
 ارتفااااا  ماااان الاااار   علاااا  األضااااا  الفئااااا  احتيا ااااا  تل ياااا  علاااا  قااااادر  ااااري ومتخلاااا  فاااااا 

   (٩١)والفقر ال طال  مستواي 

 (٩٢)مناسب مايش  مستو  يف احل   
 الاااادور  يف املقدماااا  التوصاااايا  ق لاااا  واهلرساااا  ال وساااان  أن ٥ املشااااتك  الورقاااا  ذكاااار  -٤٢

 تاوفري منهاا بطارق الفقار، مان واحلاد التنميا  حتقيا  أ ا  مان اجلهاود مان م ياد باذ  بشأن السابق 
 الصا ي  واخلادما  اال تماعي  والرعاي  التالي  عل  لل صو  متيي  بدون الفرص إلاتح  األموا 
  (٩3)ال طال  من احلد عنفضلا  الاام ، اخلدما  من و ريها
 والشامل ، األخري  االقتصادي اإلصل  عملي  إزاء القل  عن ٥ املشتك  الورق  وأعرب  -٤3

 تاااادابري يتضاااامن الااااذي ٢٠١8-٢٠١٥ للفاااات  واهلرساااا  ال وساااان  إصاااال  باااارتمج يف واملتمثلاااا 
  (٩٤)اجملتمع احتيا ا  خمتل  االعت ار يف أيخذ وم الاا  اإلنفاق يف وختفيضا  شديد  تقش 

 لاذل ، ونتيتا  اجلنسان، بان واملسااوا  اإلنساان حقاوق جماا  يف املتت ا  لااثاثر تقييماا  جتر وم
   (٩٥)حبقوقها املرأ  متتع عل   سيم راا آاث التقشفي  التدابري هذه خلف 

 (٩6)الص   يف احل   
 صاايد علا  يط ا  الصا ي  الرعايا  جماا  يف اللمرك ي  نظا  أن ٥ املشتك  الورق  ذكر  -٤٤

 السا ان مان املائ  يف ١٥ حوايل وأن ورديئ  حمدود  املتاح  اخلدما  وأن وال انتوت  ال يات 
 االقتصااد قطاا  يف تاما   اال يته  وأن الصا   التاأمن أشا ا  مان ش   أي من يستفيدون ال
 أو حماادود  الصاا ي  الرعاياا  علاا  احلصااو  يف علاايه  املااؤمن الامااا  فاارص وتاااد  (٩7)الرمساا   ااري

 مان للساتفاد  اال تمااع  الضامان اشاتاكا  دفاع عان الام  أص ا  تقاعس بس ب منادم 
 الصاا ي  الرعاياا  خاادما  مقاادم  أن إىل املشااتك  الورقاا  وأشااار  الصاا ي   الرعاياا  اساات قاقا 

  (٩8)اهنيار حال  يف
 كااا    ااري اجلنساا  والتثقياا  الصاا ي  الرعاياا  مسااتو  أن ٢ املشااتك  الورقاا  والحظاا  -٤٥
 يف ١٢ تتاااد  ال اإلجنااا  ساان يف النساااء باان احلديثاا  احلماا  منااع وسااائ  اسااتخدا  نساا   وأن

 قادم  الي التوصيا  ال لد ينفذ وم  (٩٩)ماد  أبعل  وثراء تاليما األكثر النساء وتستأثر املائ ،
 جماااا  يف واخلااادما  التثقيااا  مااان للساااتفاد  متسااااوي  فااارص تاااوفري بشاااأن الساااابق  الااادور  يف لااا 

   (١٠٠)واإلجنابي  اجلنسي  الص  
 اإلجنااااا  تاااانظ  الااااي اللئ اااا  أن املفتااااو  سااااراييفو ومركاااا  ٢ املشااااتك  الورقاااا  وأكااااد  -٤6

 الصا ي  الرعايا  فصانادي  ال ياات   خمتلا  يف ك اري   تناقضاا  تاتيهاا األحيائيا  ط ي  مبساعد 
 يف واألربان الثاني  سن يف وللمرأ  صربس ا مجهوري  يف األربان سن دون للمرأ  النفقا  تغط 
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 مااان لاااألزوا  إال اخلدمااا  هاااذه مااان االساااتفاد  إم انيااا  تتاااا  وال بريتشااا و، مقاطاااا  ويف االحتااااد
   (١٠١)ال وا  إطار خار  علق  جتماه  الذين األشخاص أو خمتلفن  نسن
 وها  اإل هاا ، إم انيا  دون حتاو  ك ري   حوا   و ود إىل ٢ املشتك  الورق  وأشار  -٤7
 وأسافر اإل هاا   نفقاا  تغطيا  تنظ  الي الص ي  الرعاي  صنادي  واختل  ابلت الي  ترت ط
 ماان االسااتفاد  إم انياا  دون حتااو  وصاااواب  النساااء توا ههااا خمتلفاا  قانونياا  حاااال  عاان ذلاا 

 اإلعاقاا  ذوا  والنساااء األقليااا  نساااء ساايما وال الفقااريا ، للنساااء ابلنساا   اإل هااا  خاادما 
  (١٠٢)الاائدا  والنساء

 حمددة فئا  أو حمددي  أشخاص حقوق -٤ 

 (١٠3)النساء  
 نااو  بساا ب املااملاا  يف املساااوا  عااد  حتظاار الاماا  قااوانن أبن ٢ املشااتك  الورقاا  أفاااد  -٤8

 مبااانح يتالااا  فيماااا اإلداريااا  الوحااادا  بااان تفصااا  اختلفاااا  هنااااك تااا ا  ال ذلااا  وماااع اجلااانس،
 وقاد  (١٠٤)الاما  عان الاااطل  لألمهاا  األموما  واسات قاقا  األموما  إ از  أثناء تاويضا 
 وحتساان حقااوقهن لتنظااي  كافياا   قواعااد بوضااع احل وماا  وطااالن احتتااا هن عاان النساااء أعرباا 
 أثار الصا ي  الرعايا  نظاا  أن ٥ املشاتك  الورق  وأكد   (١٠٥)هلن املتاح  الص ي  التغطي  نطاق
 مان الرعايا  خدما  قصور ت اا  أيضاا  تت م  أن عليها كان  الي املرأ  عل  متناسب  ري أتثرياا 
 يف ابحلاا  متتاهااا دون حيااو  الااذي األماار األ اار، املدفوعاا   ااري الرعاياا  أبعمااا  اضااطلعها خاال 
  (١٠6)مناسب مايش  مستو  ويف الام 
 األطفااا  رعاياا  مثاا  الااماا ، الاادع  خاادما  تقلااي  أن ٥ املشااتك  الورقاا  واسااتنتت  -٤٩

 للثقافاا  وفقاااا  منهااا، يتوقااع اجملتمااع ألن املاارأ  علاا  متناسااب  ااري حنااو علاا  ساايؤثر املساانن ورعاياا 
  (١٠7)الرعاي  جما  يف الثغرا  تسد أن السائد ،

 (١٠8)األطفا   
 مثااا  واال تماعيااا ، االقتصاااادي  الطفاا  حقاااوق كفالااا   عااد  3 املشاااتك  الورقااا  الحظاا  -٥٠
 قاوانن يف ح ا  يو اد وال  (١٠٩)ال لاد يف أخار  إىل منطقا  مان ختتلا  الي األطفا  علو  قيم 
 حيارز وم األطفا ، ح  يف ال دني  الاقوب  ممارس  حيظر بريتش و مقاطا  يف وال االحتاد يف األسر 
 أن حاان يف اجلنساا ، االعتااداء ماان األطفااا  حلماياا  الاقااواب  قااانون مواءماا  جمااا  يف تقااد  أي

 يف تقااد  أي إحااراز يلحااظ وم  (١١٠)الصاادد هااذا يف هاماا  خطااوا  خطاا  صربساا ا مجهورياا 
 م اف اا   هااود فاالياا  تث اا  وم والتسااو ، الاماا  يف للسااتغل  املارضاان األطفااا  محاياا  جمااا 
   (١١١)ابل شر االجتار
 إىل األطفاا  ضد متار  الي ال دني  الاقوب  أش ا  مجيع إلهناء الااملي  امل ادر  وأشار  -٥١

 ال وساان  ق ااو  وإىل األطفااا ، ضااد ال دنياا  الاقوباا  أشاا ا  مجيااع ممارساا  حظاار يف الدولاا  وا ااب
 أشا ا  مجيع ممارس  حبظر الشام  الدوري االستارا  من الثاني  الدور  أثناء بتوصيتن واهلرس 
 ٢٠١8-٢٠١٥ للفات  األطفاا  بشأن عم  خط  واعُتمد   (١١٢)األطفا  ضد ال دني  الاقوب 
 منااااذ القااااانون مشاااارو  العتماااااد ميهااااد تقااااد  أي حياااارز م ول اااان تشااااريا ، إصاااال  إقاااارار هبااااد 
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 يف ال دنيا  الاقوبا  ممارسا  صاراح  بريتشا و ومقاطا  االحتاد حيظر وم  (١١3)٢٠١٩ ش اط/فرباير
   (١١٤)املن   ويف النهاري  والرعاي  ال ديل  الرعاي  أماكن يف سيما وال األطفا ، ح 
 آاثره ذلاا  يف مبااا الفقاار، آاثر ماان األطفااا  تضاارر قابلياا  إىل ٤ املشااتك  الورقاا  وأشااار  -٥٢
 أن ورأ   (١١٥)الصا   والتاأمن الثاانوي، والتالاي  املدرسا ، ق   التالي  إىل احلصو  فرص عل 
 مجاع  ألطفا  ابلنس   سيما وال الاوام ، هذه بس ب أيضاا  عالي  ابل شر للجتار تارضه  خماطر
 وعااالو   (١١6)مااانه  الفتياااان سااايما وال ال غااااء، يف لألطفاااا  اجلنسااا  االساااتغل  زاد وقاااد الروماااا 
 بااان املائااا  يف ٤ ،١8 سااان بلاااوغ ق ااا  ُزو ِّ ااان اللاااواي ال لاااد يف الفتياااا  نسااا   بلغااا  ذلااا ، علااا 
 التاار  حالا  يف األطفاا  حلمايا  تشريا  إطار و ود من الر   وعل   ٢٠١7و ٢٠١٠ عام   

 نظا  فااليا  عاد  بسا ب احلمايا  هاذه مان الفاليا  االساتفاد  إم انيا  تتااذر اجلنس ، للستغل 
   (١١7)اجلنا  وملحق  واإلنفاذ والت قي  اإلبلغ
 تنقاايح تشاام  الثغاارا  هااذه ملااجلاا  املتخااذ  التاادابري أن إىل ٤ املشااتك  الورقاا  وأشااار  -٥3

 االساتغل ، أشا ا  مجياع لتتارم اإلنتنا  علا  لألطفاا  اجلنسا  ابالساتغل  املتالقا  األح ا 
 يف الاقااواب  قااانون ماان ١86 املاااد  وتنقاايح اإلنتناا ، شاا    علاا  اجلنساا  االبتاا از ذلاا  يف مبااا

 لتارياا  قانونياا  أح ااا  اعتماااد عاانفضاالا  ال لااد، حاادود داخاا  االجتااار لتتاارم واهلرساا  ال وساان 
 والي  توسيع إىل أيضاا  ودع   (١١8)والسفر السياح  جما  يف لألطفا  اجلنس  االستغل  وجترم

 اجلنساااا  ابالسااااتغل  املتالقاااا  األخاااار  اجلاااارائ  ضاااا ااي إيااااواء لتشاااام  اآلمناااا  ال يااااو  مؤسساااا 
 علاا  الساالطا  ٤ املشااتك  الورقاا  وحثاا  املؤسساا   هلااذه اللزماا  األمااوا  وختصااي  لألطفااا ،
 يف التااااوي  مطال اااا  وتيساااري اجلنسااا ، االساااتغل  ضااا ااي األطفاااا  لتااااوي  صاااندوق إنشااااء
  (١١٩)اجلنائي  اإل راءا  إطار
 ذُكار ٢٠١6 عاا  يف مرحليااا  تقرياراا  نشر الوزراء جملس أن إىل ٤ املشتك  الورق  وأشار  -٥٤
 إلنشااء املو اود  القادرا  حتدياد هباد  الطفولا  إنقااذ منظم  مع ابلتااون نفذ  أنشط  أن في 
 أشا ا  من ذل  و ري اإلنتن  ش    عل  اجلنس  والان  ابل شر، االجتار مل اف   فاال  نظ 
 علا  حاليااا  تا ا  األمان وزار  أن أيضااا  التقريار وذكار  (١٢٠)اإلنتنا  ش    عل  األطفا  إيذاء
 التبااوي للتثقيا  خطا  طريا  عان اإلنتنا  شا    علا  لإلياذاء التاار  مان الوقايا  تاماي  تنفياذ
 عماا  خطاا  اعتماااد إىل ٤ املشااتك  الورقاا  ودعاا   (١٢١)الااماا  التوعياا  ومحاال  الااربامج وتنظااي 
 اللزم  واملالي  ال شري  املوارد توفري مع لألطفا  اجلنس  االستغل  مظاهر جلميع للتصدي وطني 

 يتاوىل األطفاا  جمللاس اتباع عاما  فريا  إنشااء علا  أيضااا  السالطا  الورقا  وحث   (١٢٢)لتنفيذها
  (١٢3)اجلنس  االستغل  م اف   إىل الرامي  اجلهود تنسي  مهم 

 (١٢٤)األقليا   
 هباااد  الدساااتور تغياااري بشاااأن تقاااد  أي حيااارز م أنااا  بقلااا  3 املشاااتك  الورقااا  الحظااا  -٥٥

ساا ، الشاااو  حقااوق مااع القومياا  األقليااا  حقااوق مواءماا   ماان القانونياا  احلماياا  فاالياا  وأن املؤس ِّ
 أيضااا  يو اد وال  (١٢٥)الروما بلغ  اإلعلمي  املاد  توفر عد  بس ب مرضي   ري الروما ضد التميي 
 اجلهاود ت فا  وال  (١٢6)االحتيا اا  هلذه مراعا  وال الروما لنساء اخلاص  ابالحتيا ا  اعتا   
 مجياع يف الروماا إلدرا  يط ا  ُمانظ  هناج   هنااك ولايس كافيا ،   اري الت يا  مواق  مل اف   امل ذول 
 عل  املسأل  هلذه املخص  التموي  إىل أيضاا  يُفتقر الصدد، هذا ويف اال تماعي   احليا  جماال 
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 أي  يااا  يف مسااتمر  “واحااد سااق  حتاا  مدرسااتان” ظاااهر  تاا ا  وال  (١٢7)احمللياا  املسااتواي 
  (١٢8)ملموس  حلو 
اار -٥6  تقسااي  علاا  يقااو  انتخاااي نظااا  علاا  ياان  الدسااتور أبن األقليااا  حقااوق فرياا  وذكَّ
 يف املؤسساا  الشاااو  هاا  أهناا  علاا  يُارفااون الااذين وكااروا  وصاار  بوشااناق إىل للساا ان صااار 
 التشاح مان اسات ادوا األخار ، القومي  واألقليا  والروما اليهود فيه  مبن الس ان، بقي  أن حن

 يف والتاااااون األمااان منظمااا  وأفااااد   (١٢٩)أعضااااء ثلثااا  مااان امل اااون الرائسااا  جملاااس النتخاااااب 
 االنتماء أسس عل  املستمر ابلتقسي  اتسم  ول نها حقاا  تنافسي  كان   االنتخااب  أبن أورواب
 احل مااان يف عليااا  املنصاااوص الن اااو علااا  الدساااتور تاااادي  إىل الدولااا  الفريااا  ودعاااا  (١3٠)اإلثاااي

 تادي  وإىل وزورني ، فنش  سيديت  قضيي   يف اإلنسان حلقوق األوروبي  احمل م  عن الصادرين
   (١3١)السياسي  املشارك  جما  يف القومي  األقليا  ضد اإلثي التميي  عل  للقضاء القوانن مجيع
 علا  للن اعاا  حا  إجيااد عان السالطا  تقااعس إىل احلريا  عن للدفا  الدويل الت ال  وأشار -٥7

 مااان الادياااد إعاااد  املثاااا ، سااا ي  علاا  لوكاااا ابنياااا يف ال لدياا  السااالطا  رفضااا  فقااد الدينيااا   املمتل ااا 
 أصاااادر  إذ جم اااا  بشاااا   احل ومياااا  الساااالطا  وتصاااارف  ال اثولي ياااا  لل نيساااا  التابااااا  املمتل ااااا 
 ضارور  علا  الت اال  وشادد  (١3٢) دياد  أخار  بنااء يف الشارو  أو دينيا  م اين إعمار إلعاد  تصاريح
 إبعاااد  م لفاا  ح ومياا  وكالاا  وإنشاااء الدينياا ، املمتل ااا  إبعاااد  تقضاا  قانونياا  أح ااا  اعتماااد
 عملياا  علاا  اإلشاارا  عاانفضاالا  الدينياا ، الطوائاا  ماان مساات قيها إىل الدينياا  واألراضاا  امل اااين
  (١33)وبنائها الديني  امل اين إعمار إعاد  عل  املوافق  إلعطاء ومنصف  عادل 

 (١3٤)داخلياا  واملشردون اللتوء وملتمسو والل ئون املها رون  
صااااا فر  واملهاااا رين لل ئااان تاااوفر م واهلرسااا  ال وسااان  أن الدوليااا  الافاااو منظمااا  زعمااا  -٥8
 مان فقطصاا شخ ١ ٥7٩ فهناك ملئم   استق ا  وظرو  الدولي  احلماي  عل  لل صو  فالي 
 الدولاا  متلاا  وال ذلاا   ماان ومت نااوا اللتااوء التمااا  نيااته  عاان أعربااوا شخصاااا  ٢3 ٠٠٠ أصاا 
 اساتياابي  طاقا  ولا  ساراييفو، مان ابلقار  يقع اللتوء ملتمس  الستق ا  واحد رمس  مرك  سو 

 إياااواء خميماااا  يف واملهاااا رين الل ئااان ماظااا  ويااااي   (١3٥)شخصااااا  ١٥٠ تتتااااوز ال حمااادود 
  (١36)ص ي  و ري إنساني   ري ظرو  يف وفيلي ا بيهات  يف م تظ  مؤقت 
 أحياااتا  يوا هااون والاائاادين املشااردين األشااخاص ألن القلاا  عاان 3 املشااتك  الورقاا  وأعرباا  -٥٩

 الااود  يساتطياون ال ول انه  التاأ ري، حا  ميل اون ابعت ااره  هبا  تاات  قارارا  فيها تصدر حاال 
 عااد  بساا ب الاااود  عملياا  وتتارقاا   (١37)تاااوي  علاا  أو آخاار ساا ن علاا  حيصاالون وال دايرهاا  إىل

 إىل ياااؤدي مماااا اال تماعيااا  واحلمايااا  الصااا ي  الرعايااا  خااادما  جمااااال  يف التنظيميااا  اللاااوائح مواءمااا 
 لل ئان اللئ  الس ن توفري عل  السلطا  أورواب جملس وح   (١38)املاامل  واختل  التميي 

 طلاااب تقااادم علااا  القاااادرين  اااري اللتاااوء ملتمسااا  تاااات  الاااي املشااااك  ومااجلااا  واملهاااا رين،
   (١3٩)اللتوء طلب لتقدم شرط وهو واهلرس ، ال وسن  يف عنواهن  ذكر بدون اللتوء

 اجلنسي  عدميو  
 التنظيميا  اللاوائح مواءم  عد  إىل 3 املشتك  الورق  أشار  املواليد، تستي  خي  فيما -6٠

 التساااااتي  جماااااا  يف عق اااااا  عااااان أسااااافر مماااااا املوالياااااد، سااااات  يف ال ياااااات  إدخاااااا  يف والتاااااأخر
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 مان الروماا املاواطنن لتم ان بوضاو  حمادد  لإلحالا  وشا  ا  آليا  هناك وليس   (١٤٠)املدين
 الااادوائر لاااد  هباااويته  والتاريااا  املناساااب الوقااا  يف حقاااوقه  بشاااأن املالوماااا  علااا  احلصاااو 
   (١٤١)املختص  ال لدي 
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