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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الرابعة والثالثون
 ٢٠١٩الثاين/نوفمرب  تشرين ١٥-٤

 بشأن البوسنة واهلرسكجتميع   
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  ١6/٢١و ٥/١ أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان -١

ا  والتقريااار عملاااع للمضلوماااا  الاااوارو  ا تقاااارير هل اااا  ا ضاهاااد االساااتضرال الااادوري الشاااام  
واإلجااراتا  اصا اا  و مهااا ماان و اااح ا ماا  ا تةااد   ا  اليفاال ، وهااو مقااد  ا  اا   مااوج  

 تقّلداً ابحلد ا قيفى لضدو ال لما  

نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واهليياات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
 (2()1)اإلنسان

البوسااااا  وا رسااااع  اااااوقك علااااى الربوتو ااااو  الحااااي فريااااح ا ماااا  ا تةااااد  الق ااااري أن  -٢
  (3)االختلاري التفاقل  حقوق ال ف  ا تضلح إبجرات تقدمي البال ا 

ورّحبااك اللةااا  ا ضالاا  إلقااوق اإلنسااان واللةااا  ا ضالاا  ابالختفااات القسااري بقبااو  الدولاا   -3
ا  ااا  مان االختفاات القساري إجرات الش اوى الفروي  مبوجا  االتفاقلا  الدوللا  حلمايا   لاع 

  (٤)فلما يتضلح ابلبال ا  ا قدم  من ا فراو ومن الدو  ضد بضضها بضضاً 

والحظك ماظم  ا م  ا تةد  للرتبل  والضلا  والثقافا  )اللونسا و( أن البوساا  وا رساع  -٤
لضلما  ا إطاار مل تقد  تقريرها الوطين بشانن تافلاذ التو ال  ا تضلقا  عوضاات ا شاتبلث ابلبةا  ا

(، و ااةضتها علااى تقاادمي تقريرهااا بشاانن تافلااذ التو اال  اصا اا  ٢٠١6-٢٠١3ا شاااور  الثانلاا  )
  (٥)١٩٧٤(، اليت حلك حم  تو ل  عا  ٢٠١٧ابلضل  وا شتبلث ابلبة  الضلم  )

 A/HRC/WG.6/34/BIH/2 ا م  ا تةد  

 Distr.: General اجلمعية العامة 

30 August 2019 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/WG.6/34/BIH/2 

GE.19-14841 2 

وأعربك اللةا  ا ضال  إلقاوق ا  ااا   وي اإلعاقا  عان قلقهاا  ن الدولا  ال ار  مل  -٥
 علااااى مضاهااااد  ماااارا ا لتلساااام الافااااا  إا ا يفااااافا  ا اشااااور  لفااااااد  ا  اااااا  تيفاااادق بضاااادُ 

ا  فاااوفث أو مضااااق  البيفااار أو  وي إعاقاااا  أخااارى ا قااارات  ا  بوعاااا ، وهااا  مضاهاااد  تتااال  
  (6) ؤالت ا  اا  إم انل  الافا  إا ا واو ا اشور 

اتفاقل  محايا  الارتاا الضاا    وإ  الحظك اللونس و أن البوسا  وا رسع وول  طر  ا -6
الثقاا وال بلض  وا اتفاقلا  محايا  الارتاا الثقااا  ام ا ااوي واتفاقلا  محايا  وتض يا  تااوت أ ا ا  
التضبم الثقاا، فإهنا تشّةضها على أن تافِّذ ابل ام  أح ا  هااتث ا ضاهادتث الايت تضا و الو او  

وا شاار   فلهاا وتفضا  ابلتاا  إا إعماا  احلاح ا ا شاار   إا الرتاا الثقااا والتضاابم اإلبداعلا  
  (٧)ا احللا  الثقافل 

 (8)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  

ا تضلااح ابلتضااديال   ٢٠١6أ اااو  اللةااا  ا ضالاا  إلقااوق اإلنسااان ابعتماااو قااانون عااا   -٧
ا تضلااح  ٢٠١٥وقااانون عااا  ، ٢٠١٥ا دخلاا  علااى قااانون حظاار التمللاا ، وقااانون ا جاناا  لضااا  

  (٩)٢٠١6وقانون تقدمي ا ساعد  القانونل  لضا   ،ابلتضديال  ا دخل  على القانون اجلااا 

ورّحبااك اللةااا  ا ضالاا  إلاااال  االختفااات القسااري ابعتماااو القااانون ا تضلااح اب  اااا   -٨
  ا فقاووين، وببام  لاع ا فقووين واالسرتاتلةل  الوطال  جلراا  احلرب، وإبنشات مضهاد ا  ااا

 م أنه يساورها القلح لضد  وجوو برانمج وطين بشانن جارب الضارر، مباا ا  لاع   (١٠)من التدابم
التضويض، وعد  وجوو قاانون ح اوم  بشانن حيفاو  أقاارب ا  ااا  ا اتفاث علاى إعااان  

ا  ااا  ا تضاررين مبا ار  وأو ك الدولَ  بضمان احلاح ا اجلارب والتضاويض جلملاع  اجتماعل  
  (١١)نتلة  لفض  اختفات قسري

وأ اااااو  اللةااااا  ا ضالاااا  إلقااااوق ا  اااااا   وي اإلعاقاااا  ابعتماااااو البوسااااا  وا رسااااع  -٩
والسلاسا   ٢٠٢١-٢٠١6االسرتاتلةل  اجلديد  للاهول بوضع ا  اا   وي اإلعاقا  للفارت  

  (١٢)٢٠٠٨ا تضلق  ابإلعاق  ا البوسا  وا رسع لضا  

وحثااك اللةاااا  ا ضالاا  إلقاااوق اإلنسااان واللةاااا  ا ضالاا  ابلقضاااات علااى التمللااا  الضايفاااري  -١٠
السل ا  على تض ي  اجلهوو الرامل  إا  فال  متتع أمان  ا ظامل ابالستقاللل  ا اللا  وا اوارو البشاري  

ل  لتض ي  ومحاي  حقوق للمباوئ ا تضلق  مبر   ا ؤسسا  الوطا الالوم  للضم  بفضالل ، و لع وفقاً 
وأعربااك جلااا  مااهضاا  التضااذي  عاان قلقهااا إوات عااد  إنشااات  للاا    (١3)اإلنسااان )مباااوئ ابريااس(

  (١٤)وقاال  وطال 

والحي فريح ا م  ا تةد  الق ري أن السل ا  ع و  قدرهتا علاى تاوفم الادع  ال ا   -١١
اا  اجلاسا  ا تيفا  ابلا اعاا ، ل اهاا االجتماع  ا با ر وا توا   للاااجث مان الض - والافس 

أن الربانمج ا تضلح بضةااي اال تيفااب واالعتادات اجلاسا  والتضاذي  أ ااات احلارب  الحظك أيضاً 
إا أن  وأ ااار  أيضاااً   (١٥)مل يضتمااد قااّل علااى  ااضلد الدولاا  ٢٠١6-٢٠١3وعسااره ، للفاارت  

بشانن محايا  ضاةااي  قاانوانً  ٢٠١٨اجلمضل  الضام  جلمهوريا   ربسا ا اعتماد  ا ح يران/يونلاه 
التضاذي  أ ااات احلاارب الاذي ُوّساضك مبوجبااه ن ااق  ااف  يضاةل  التضاذي  أ اااات احلاربي للشاام  

وأو ااك باادع  تافلااذ القااوانث  ا  اليفاال    (١6)الااااجث ماان الضااا  اجلاساا  ا تيفاا  ابلا اعااا 
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ا سااااوا  ماااع بضاااةااي اال تيفااااب والضاااا  اجلاسااا  أ ااااات احلااارب، وبضااامان حيفاااو   علاااى قاااد  
   (١٧) مه  ووون متلل  على  ف  وحقوق الااجث من الضا  اجلاس  ا تيف  ابلا اعا 

وأعربااااك جلااااا  مااهضاااا  التضااااذي  عاااان قلقهااااا  ن أح ااااا  القااااانون اجلااااااا  جلمهورياااا   -١٢
مان اتفاقلا  مااهضا   ١ا تضلق  جبرمي  التضذي  ال تتضمن  لع الضاا ر ا بلاا  ا ا ااو    ربس ا

التضااذي  و اام  ماان ضااروب ا ضاملاا  أو الضقوباا  القاساال  أو الالإنسااانل  أو ا هلااا ، و ن القااوانث 
  (١٨)مافيفل  اجلااال  الحتاو البوسا  وا رسع و قاطض  برتش و ال تُضّر  التضذي  ابعتبار  جرمي 

وأعربااك اللةااا  ا ضالاا  إلقااوق اإلنسااان عاان قلقهااا إوات ت بلااح القااانون اجلااااا  جلمهورياا   -١3
يو وسااالفلا االحتاوياا  اال اارتا ل  ماان قباا  حمااا   ال لااانث وحم ماا  مقاطضاا  برتشاا و، علااى الاار   

إا جضا  تضريفاا   من اعتماو التضديال  ا دخل  على القانون اجلااا  للبوسا  وا رساع والراملا 
  (١٩)التضذي  و م  من اجلراا  الدولل  متما ل  مع ا ضايم الدولل 

وا حاااث رحبااااك اللةااااا  ا ضالااا  إلاااااال  االختفااااات القساااري ابعتماااااو جرمياااا  االختفااااات  -١٤
القسري  ةرمي  مستقل ، الحظك أن القانون احملل  ال ياص حتديداً على عد  جواو تقللد حظر 

قساري أايً  اناك الظارو  االساتثااال  وال يشام  مساؤولل  ا  ااا  ا ساؤولث علاى االختفات ال
 ماااا ال يااااص القاااانون احمللااا  علاااى حظااار عمللاااا  ال ااارو أو    (٢٠) اااضلد ال لاااانث وا قاطضاااا 

ا حاا  ُوجاد  أساس موضاوعل  تادعو إا االعتقااو أن   رحياً  اإلعاو  أو الرو أو التسلل  حظراً 
وأو ااااك اللةااااا  إبوراظ هااااذا احلظاااار ا   رل ص اااار االختفااااات القسااااريالشاااااص ا ضااااين ساااالتض

  (٢١)التشريضا  احمللل 

والحي فريح ا م  ا تةاد  الق اري أن السال ا   ارعك ا عمللا  مواتما  التشاريضا   -١٥
ار الوطال  مع ا ضايم الدولل  ووايو  إوماظ بُضد ا ةر  ا الو اح اإلر اوي  ا تضلق  مب افةا  االعا

  (٢٢)اب  اا 
واللةااا  ا ضالاا  إلاااال   ورّحبااك اللةااا  ا ضالاا  إلقااوق اإلنسااان وجلااا  مااهضاا  التضااذي  -١6

االختفااات القسااري إبنشااات سااة  مر اا ي لو اااا  ا فقااووين، ل اهااا أعربااك عاان أساافها إوات 
اإلنساان   ما أعربك اللةا  ا ضالا  إلقاوق  خفض ا ل انل  ا ايفيف   ضهد ا  اا  ا فقووين 

وجلا  مااهض  التضذي  عن أسفهما لضد  ا تما  عملل  التةقح ا  ضون ا هل  ال مالا  احملادو  
للقاااااانون ا تضلاااااح اب  ااااااا  ا فقاااااووين، والحظاااااك عاااااد  إنشاااااات  اااااادوق لااااادع  أسااااار  وفقااااااً 

  (٢3)ا  اا  ا فقووين

اإلنسااانم مااع مراااااة القااانون تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة  قااوق  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة بني القطااات -ألف 
 (24)املساواة وادم التمييا  

رحبااك اللةااا  ا ضالاا  إلقااوق اإلنسااان ابعتماااو خ اا  ساااوي  لتافلااذ خ اا  عماا  ا ساااا   -١٧
ضاااذي  عااان قلقهمااااا إوات وأعرباااك اللةاااا  ا ضالااا  إلقاااوق اإلنسااااان وجلاااا  مااهضااا  الت اجلاساااانل  
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التقارير اليت تفلد عن ضابا  الشارط  ال حيققاون ا االعتاداتا  الايت تساتهد  ا ثللاا  وا ثللاث 
  (٢٥)، ال سلما خال  التةمضا  الضام وم ووج  ا لو  اجلاسل  وا تةولث جاسلاً 

قااانون  وأعربااك اللةااا  ا ضالاا  إلقااوق ا  اااا   وي اإلعاقاا  عاان القلااح عااد  ت بلااح -١٨
  (٢6)ولضد  وجوو تضري  واض  للتملل  على أساس اإلعاق  ماهةلاً  مااهض  التملل  ت بلقاً 

والحظاااك اللةاااا  ا ضالااا  ابلقضاااات علاااى التمللااا  الضايفاااري ماااع القلاااح لضاااد    ااار أساااس  -١٩
( مان القاانون اجلاااا ، وها  ا ااو  الايت حتظار ١)()أ١٤٥ا    الضرق  واللون والاس  ا ا او  

 مااا أعربااك عاان قلقهااا إوات الضاادو    (٢٧)رِّ  التةااريض علااى ال راهلاا  الضايفااري  والضرقلاا  والديالاا وعاا
  (٢٨)القلل  جداً حلاال  التملل  الضايفري اليت ُتسة  وحُيقح فلها وحُتا  إا احملا   وأمث ا ظامل

التقاااارير الااايت تتةااادا عااان الاااك اللةاااا  ا ضالااا  إلقاااوق اإلنساااان تشاااضر ابلقلاااح إوات و  مااااو  -٢٠
االعتااداتا  اللفظلاا  واجلساادي  الاايت تسااتهد  أفااراو اةموعااا  اإل الاا  وا قللااا  الديالاا  والقوملاا  

 ١٩للمااوتث  وحثاك الدولا  علاى مضااعف  جهووهاا   افةا  خ ااب ال راهلا  وفقااً   بدافع الضايفري 
( ٢٠١١)3٤تضللااح الضااا  للةااا  رقاا  مان الضهااد الاادو  اصااا  ابحلقااوق ا دنلا  والسلاساال  وال ٢٠و

وأعربك اللةا  ا ضال  ابلقضات علاى التمللا  الضايفاري عان قلقهاا إوات   (٢٩)بشنن حري  الرأي والتضبم
ا وساال اإلعال ، و اذلع إوات التقاارير الايت تتةادا  خ اب ال راهل  الضايفري  الذي اب   ااضاً 

ا لضاااب الرايضاال  و ااذا حااواوا جااراا  ال راهلاا   عاان انتشااار خ اااب ال راهلاا  ا ضاوياا  للسااامل  ا
  (3٠)ضد س ان الروما

والحظااك اللةااا  نفسااها أنااه ماان  اام الواضاا  مااا إ ا جاارى عاارمي الباا  الضلااين للدعاياا   -٢١
وأعربااك عاان قلقهااا لضااد  وجااوو ح اا  ا القاااانون  الضايفااري  والاارتويج لف اار  االسااتضالت الضرقاا  

  (3١) ظر  مشدِّو للضقوب اجلااا  يتضلح ابلدافع الضايفري  

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (32)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان الى شخصه -1 

الحاااي فرياااح ا مااا  ا تةاااد  الق اااري أن البوساااا  وا رساااع بلاااد ماشااان وعباااور ومقيفاااد  -٢٢
 وأ لابه  مان ا طفاا  ومضظ  الضةااي ها  مان ماواطين البوساا  وا رساع،  لالعار اب  اا  

  (33)وا هاجرون والالج ون الضابرون عن طريح البلقان قد يتضرضون بدوره  لاذلع بشا   خاا 
عااان أسااافها لضاااد  تاااوافر مضلوماااا  عااان ا سااااعد   وأعرباااك جلاااا  القضاااات علاااى التمللااا  الضايفاااري

خااال  خ اا  الضماا  والادع  ا قااّدمث إا ضااةااي االعااار وعاان الاتااااج ا لموسا  الاايت حتّققااك ماان 
فلماااا يتضلااح الفاااض االعاااار ابلبشااار ا  ٢٠١٩-٢٠١6 الوطالاا    افةااا  االعاااار ابلبشاار للفااارت 

  (3٤)البوسا  وا رسع

والحظااك اللةااا  ا ضالاا  إلاااال  االختفااات القسااري أن ميفاام  لاا  ا  اااا  ا ضلاان  -٢3
أعربااك اللةااا  عاان و   وا  جمهااوالً   اااص، مااا 3٠٠٠٠ فقااداهن  نتلةاا  للةاارب والبااال  عاادوه 

قلقهاااا إوات بااالت وتااام  اساااتاراظ اجلثااا  وحتدياااد ا ويااا ، وعاااد   فايااا  ا ل انلااا  ا ايفيفااا    تااا  
  (3٥)ا دع  الضا 

الك اللةا  ا ضال  إلقوق اإلنسان قلق  إوات التقارير اليت تتةدا عن سوت ا ضاملا  و  ماو  -٢٤
او وعااااد  وجااااوو وحاااادا  للقيّفاااار والظاااارو  القاساااال  ا بضااااض مرا اااا  الشاااارط  ومرافااااح االحتةاااا
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 ما أعربك عن أسفها لضد  وجوو مضلوماا  عان اوعااتا  ساوت مضاملا    احملتة ين قب  احملا م  
   (36)٢٠١٤احملتة ين ا أعقاب مظاهرا   با /فرباير 

عان قلقهاا الشاديد إوات الاتاااج الايت خليفاك إللهاا اللةاا   وأعربك جلاا  مااهضا  التضاذي  -٢٥
ع التضذي  وا ضامل  أو الضقوبا  القاسال  أو الالإنساانل  أو ا هلاا  وتشام إا أن احملتةا ين ا وروبل   ا

عاااو  مااا يتضرضااون لسااوت ا ضاملاا  باا  التضااذي  ا مرافااح االحتةاااو التابضاا  للشاارط  وأن ا مارسااا  
  (3٧)راً عاوايً من قبل  اليففع ا ت رر والل   والر   والضرب اب راوا  النت ات اعرتافاهت  تضترب أم

عااان قلقهاااا إوات سااالاو   ااارو  سااال   للبايااا  ا مرافاااح  وأعرباااك جلاااا  مااهضااا  التضاااذي  -٢6
االحتةااااو التابضااا  للشااارط ، مباااا ا  لاااع  لااااب الااااور ال بلضااا ، وساااوت التهويااا ، واحلالااا  ا  ريااا  

  (3٨)للظرو  اليفةل 
تفلااد عنااه ال ي فا   ااراح  لو اااا  وأعرباك اللةااا  عاان قلقهاا أيضاااً إوات التقااارير الايت  -٢٧

احملتة ين ا مرا   الشرط  احلح ا طلا  فةاو  طبلا  مان قِّبا  أطباات مساتقلث وا اصضاوت  اا، 
ووعاك إا تض يا  نظاا  ا سااعد    (3٩)وعن الفةو  ال بلا   البااً ماا عارى إلضاور ضابا  الشارط 

  (٤٠)فضاالً  اعد  القانونل  اةانل  تافلذاً القانونل  اةانل ، ب رق ماها تافلذ قانون تقدمي ا س

وأعربااك اللةااا  ا ضالاا  إلقااوق اإلنسااان عاان قلقهااا إوات اسااتمرار مشاا ل  الضااا  الضاااال   -٢٨
ونقااااص اإلبااااالف عاهااااا، فلمااااا الحظااااك أن  ااااع البلاااااان   اااام  ااااا ، وأن اسااااتةاب  الشاااارط  

  (٤١)ا   م  ا و  ماا الجئ  وإجراتا  محاي  الضةااي  م مالام ، وأن الو و  احملل  إا

 (42)إقامة العدلم مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابم وسيادة القانون -2 

أ اااار فرياااح ا مااا  ا تةاااد  الق اااري إا أن السااااوا  اصماااس ا قبلااا   ا  أ لااا  ابلباااا   -٢٩
ا الساااال ا  إ وإبحالاااا  القضااااااي ا قاااا  تضقلااااداً   (٤3) ضاجلاااا  قضااااااي جااااراا  احلاااارب  اااام ا سااااّوا 

القضاااال  علااى  ااضلد ال لااانث، ال بااد ماان توساالع ن اااق الاادع  ا قااد  إا م تاا  ا اادع  الضااا  
ويتضااااث ر ااااد مضاجلاااا  قضااااااي جااااراا  احلاااارب احملالاااا  إا  علااااى  ااااضلد الدولاااا  للشاااام  ال لااااانث 

والوقاااع الايت و اناك اجلاراا    (٤٤)السل ا  القضاال   ذين ال لانث هبد  ضامان مراقبا  اجلاوو 
ويظا   أ بتتها احملا   الدولل  والوطالا  موضاع إن اار وهتمالا مت ايادين ومساتمرين مااذ أماد بضلاد 

مواطاااااو البوسااااا  وا رسااااع الااااذين تاااادياه  احمل ماااا  الدوللاااا  حملا ماااا  ا  اااااا  ا سااااؤولث عاااان 
ا السااابق  ماااذ االنتها ااا  اجلساالم  للقااانون اإلنساااين الاادو  الاايت ارت بااك ا إقلاال  يو وسااالفل

  (٤٥)يتمتضون بسة  عد  خا  من أي سوابح ١٩٩١ عا 

عن قلقها لضد  ا تما  مقاضا  ا  ااا   وأعربك جلا  القضات على التملل  الضايفري -3٠
وأو ااااك  ا سااااؤولث عاااان االنتها ااااا  اجلساااالم  للقااااانون الاااادو  اإلنساااااين أمااااا  احملااااا   احملللاااا  

اجلااالاا ، مااع اإل ااار  إا أن تااوفم الضدالاا  لضااةااي الفظااااع  الساال اَ  بتضةلاا  وتاام  ا الحقااا 
الديالاا   -ا رت باا  ا فاارت  احلاارب قااد يشااةع علااى ا يفاااحل  فلمااا بااث ال واااا  الضرقلاا  والضرقلاا  

  (٤6)ا اتلف  ا الدول 

وأعاو  اللةا  ا ضالا  إلقاوق اإلنساان د لاد قلقهاا إوات بالت وتام  ا الحقاا  اجلااالا   -3١
ا اجلاااااراا  الدوللااااا  ا رت بااااا  أ ااااااات الاااااا ات، والحظاااااك عاااااد  حتقلاااااح هاااااد  إ ماااااا  التةقلقاااااا  

وحثّاك السال ا  علاى   ٢٠١٥إللاو  هنايا  عاا   وا الحقا  اجلااال  ا القضااي ا  ثر تضقلاداً 
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 لاع اإلسرات اب الحق  اجلااال  للمتورطث ا اجلراا  الدولل  وموا ل  تقدمي الدع  ال اا، مبا ا 
 مااا حثااك اللةااا    الاادع  الافساا ، لضااةااي تلااع اجلااراا  والشااهوو عللهااا، وتااوفم احلماياا   اا  

 ااماًل ا  لاع أءاات أراضالها وإ حتاه   الدولَ  على تشبل  نظا  ا ساعد  القانونل  اةانل  تشبلالً 
  (٤٧)جلملع ا واطاث الضضفات، مبن فله  ضةااي الضا  اجلاس  أ اات احلرب

وأعربك اللةا  ا ضال  ابالختفات القسري عن قلقها إوات حاال  ختوي  وهتدياد ضاةااي  -3٢
االختفااات القسااري والشااهوو، وعااد   فاياا  القاادر  علااى محاياا  الشااهوو، مبااا ا  لااع عااد  وجااوو 

 ماا أعرباك    (٤٨)برامج حلمايته ، وعاد  اتسااق عمللا  تقادمي ا سااعد  والادع  الافسا  ا البلاد
( من القانون اجلااا  للبوسا  وا رسع تاص على إم انل  الضفو أو ٢)١١٨ن ا او  عن القلح  

اليفاااف  عااان مااارت   اجلاااراا  الدوللااا  و ن احليفاااان  مااان ا الحقااا  اجلااالااا  مي ااان أن متاااا  مقابااا  
   (٤٩)مضلوما  عن ا قابر اجلماعل  والفروي 

، ١٤( بشنن تافلذ ا او  ٢٠١٢)3 وإ  تذ ر جلا  مااهض  التضذي  بتضللقها الضا  رق  -33
حثك الدول  على اختا   لع التدابم الالوما  لتم اث ضاةااي التضاذي  وساوت ا ضاملا ، مبان فاله  

  (٥٠)ضةااي الضا  اجلاس  ا رت   أ اات احلرب، من ممارس  حقه  ا االنتيفا 
احملااا   القاضاال  مبااا  تضااويض وا حااث رحبااك اللةااا  ا ضالاا  إلقااوق اإلنسااان بقاارارا   -3٤

مااا  لضااةااي الضااا  اجلاساا  أ اااات احلاارب ا إطااار الاادعاوى اجلااالاا ، الحظااك مااع القلااح  رات 
احمل ماا  الدسااتوري  الاايت تااذه  إا أن قااانون التقاااو  قااد يا بااح علااى ا  البااا  ابلتضااويض عاان 

 ما أعربك عن قلقها    بتضويضا ضرار  م ا اوي ، وهو ما حيّد من قدر  الضةااي على ا  الب  
  نه يتضث على مضظ  الضةااي ا  الب  بتضويض ا إطار وعاوى مدنل  وون التمتع إلمايا   افلا 

الاك أقا  ب ثام مان و  مااو ن استةقاقا  الضة  الشايفل  اليت يتلقاها ضةااي احلارب ا ادنلون 
  (٥١)تلع اليت يتلقاها احملاربون القدامى

ا ماا  ا تةااد  الق ااري إبعفااات الااااجث ماان الضااا  الضاااال  واجلاساااين ماان وأو ااى فريااح  -3٥
وفع ت االل  إضاافل  لقاات اإلجاراتا  ا باَ ار  ووعا  اصاربات، ومبراعاا  خيفو ال  اصادما  وتااوت 

  (٥٢)الاسات عاد تقدمي ا ضون  القانونل  اةانل 
اليت تفلد عن السال ا  مل حتقاح ا عن قلقها إوات التقارير  وأعربك جلا  مااهض  التضذي  -36

للقضااااي ا سااّوا ، إ  مل تسااّو راللاااً إال قضاالتان ماان  اوعاااتا  سااوت ا ضاملاا  وإوات الضاادو القللاا  جااداً 
  (٥3)ا  هوري   ربس ا ٢٠١3و ٢٠١٠  وى مقّدم  ا الفرت  ما بث عام   ٢6٩أ   

 (54)امة واحلياة السياسيةاحلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة الع -3 
اللةااا  ا ضالاا  إلقااوق اإلنسااان واللةااا  ا ضالاا  ابلقضااات علااى التمللاا  الضايفااري  أعاااو  -3٧

د لااااد قلقهماااااا بشااااانن أح ااااا  الدساااااتور والقاااااوانث االنتاابلااااا  الاااايت تقيفااااا  ا  ااااااا  الاااااذين 
(، من االنتاااب ياتمون لواحد  من يالشضوب ا  ّون ي للدول  )البوسالون وال روا  واليفرب ال

وأعرباك اللةاا  ا ضالا    (٥٥)ا جملس الشاضوب ومان الرةسا  الثال لا  ا طارا  للبوساا  وا رساع
إلقااوق اإلنسااان عاان أساافها  ن اجلهااوو التشااريضل  لتضاادي  اإلطااار االنتاااا  ال تاا ا  تتضثاار ر اا  

وحثااك ساال ا   تو االاهتا السااابق  وا ح ااا  اليفاااور  عاان احمل ماا  ا وروبلاا  حلقااوق اإلنسااان 
الدولا  علاى أن تضتماد نظامااً انتاابلااً ي فا  ا سااوا  باث  لاع ا اواطاث ا احلقاوق بباض الاظار 

 مااااا أعربااااك عاااان قلقهااااا إوات التقااااارير الاااايت تتةاااادا عاااان تفشاااا  الفساااااو    عاااان االنتمااااات اإل ااااين
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ا شااار   الفضالاا  ا واإلفااال  ماان الضقاااب ا أوسااا  ا سااؤولث احل ااوملث، وهااو مااا حيااو  وون 
عاان قلقهااا إوات التمثلاا  الضااضل   وأعربااك جلااا  القضااات علااى التمللاا  الضايفااري  (٥6)احللااا  الضاماا 

جاداً لوقللااا  اال الا ، ال ساالما الروماا، ا هل ااا  اختاا  القاارار وا الو ااا  الضاماا  علاى  ااضلد 
  (٥٧)ال لانث واليفضلد احملل 

د  الق ري وايو  ا اآلون  ا خام  ا التهديادا  واالعتاداتا  والحي فريح ا م  ا تة -3٨
البدنلاا  الاايت تسااتهد  الضاااملث ا وساااال اإلعااال ، وال ساالما أول ااع الااذين ياةاا ون حتقلقااا  
 ارم  متضلق  مبيفاحل سلاسل  أو اقتيفاوي ، مبا أوى إا  هور بل ا  أ ابةك فلهاا الرقابا  الذاتلا  

وأعربااك اللةااا  ا ضالاا  إلقااوق اإلنسااان عاان قلقهااا إوات   (٥٨)ا ضاولاا  ماان والشااوا   ا مالاا  جاا تاً 
التقاااارير الااايت تتةااادا عااان مضاااايق  اليفاااةفلث وختاااويفه ، وإوات اساااتمرار التااان ر ا فااار  لوسااااال 
اإلعال  بافو  احل وما  وا ح اب السلاسل  و اعا  ا يفاحل اصا  ، وون أي حتقلح ا هذ  

حاااا    ااااامالً   اً لااااذ القااااانون ا تضلااااح إلرياااا  الو ااااو  إا ا ضلومااااا  تافلااااذاحلااااواوا، وإوات عااااد  تاف
من الدساتور ونا ت  اف  اجلرميا  عان  3والحظك اللونس و  فال  حري  التضبم ا ا او    (٥٩)اآلن

التشهم وإوراظ مسنل  التشهم ضامن الواليا  القضااال  ا دنلا  ا القاانون اجلدياد ا تضلاح ابحلمايا  
   (6٠)من التشهم

 احلقوق االقتصادية واالجتمااية والثقافية -جيم 
 احلق يف العمل ويف ظروف امل اادلة ومواتية -1 

أعربك اللةا  ا ضال  إلقوق ا  اا   وي اإلعاق  عن قلقها إوات عد  وجاوو بلااان   -3٩
  الرتتلباا  التلسامي  ا ضقولا  عن احلماي  الفضال  للمو فث  وي اإلعاق  مان الفيفا  وعاد   فايا  

، وعااد  ٢٠٠٩ مااا أعربااك عاان قلقهااا إوات عاادو ُورم الضماا  احململاا  الااذي تضاااع  ماااذ عااا  
وجااوو بلاااان  عاان التاادابم الراملاا  إا حتفلاا  ا  اااا   وي اإلعاقاا ، مباان فااله  قاادامى احملاااربث 

  (6١)ح من  وي اإلعاق ، وأرابب عمله ، على تو لفه  ا سوق الضم  ا فتو 

 (62)احلق يف مستوى معيشي الئق -2 

أ اااو  مفوضاال  ا ماا  ا تةااد  السااامل  لشااؤون الالج ااث )مفوضاال   ااؤون الالج ااث(  -٤٠
بتافلذ البوسا  وا رسع االسرتاتلةل  ا اقة  لتافلذ ا رفح السابع لالتفاق اإلطااري الضاا  للساال  

حاااارو تقاااااّد  ا بااااارانمج اإلسااااا ان اإلقللمااااا  وأُ  ا البوسااااا  وا رساااااع )اتفااااااق وايتاااااون للساااااال ( 
  وحد  إضافل   ١ ١٧٢ الك اجلهوو جاري  من أج  توفمو  ماوحد  س ال ، و  ٧٧6ابست ما  

 مر ا اً  ١٢١  ما ُأحرو تقد  ا تافلذ ا شروت الثاين  يفر  التامل  ةلاس أورواب ا تضلاح إب االق
ايفاري أعرباك عان قلقهاا  ن الضااادين ماا والاوا  ام أن جلاا  القضاات علاى التمللا  الض  (63) اعلااً 

يواجهون  ضواب  ا إعاو  إوماجه  ا اةتمع  وهن  يواجهاون عقباا  أماا  اسارتواو ممتل ااهت   
  (6٤) امل  والو و  إا سوق الضم  واحليفو  على االستةقاقا  االجتماعل 

قلقهااا  ن أ اا ا  الاادع  وأعربااك اللةااا  ا ضالاا  إلقااوق ا  اااا   وي اإلعاقاا  عاان  -٤١
  (6٥)ا ا  ا تاح  أو ياإلعاان ي اليت تقد  لو اا   وي اإلعاق  تقو  على مضايم متلل ي 
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 (66)احلق يف الصحة -3 

الحااااي فريااااح ا ماااا  ا تةااااد  الق ااااري أن البلااااد مل حياااارو أي تقااااد  فلمااااا يتضلااااح بوضااااع  -٤٢
وا حااث مل يُوضااع إطااار   ااضلد الدولا  سلاساا  واساارتاتلةلا  لليفااة  والتانمث اليفااة  علااى 

مؤسساا  مالااا  صاادما  الامااات ا مرحلاا  ال فولاا  ا ب اار  واسااتمر انيفااال مضاادال  التةيفااث،  
ويشاا   الا ااا  واحلماامات   (6٧)٢٠١٩ ااان البلااد يواجااه تفشاا  ماارل احليفااب  ا أواااا  عااا  

، علاى الار   خ اماً    هتدياداً ويواجاه احلاح ا اليفاة  (6٨)أيضااً   باماً   وفموس  ل  ا طفا  خ راً 
وبسااب  التةاا ش الشااديد تضقااد  طريقاا  تقاادمي خاادما  الرعاياا   ماان مسااتواي  التموياا  ا ضقولاا  

وال بااااد ماااان إجاااارات إ ااااالحا  إضااااافل   ضاجلاااا    (6٩)اليفااااةل  وواو  ت ااااالل  اإلوار  والتاساااالح
  (٧٠)مسنل  الرعاي  اليفةل  الشامل 

 ااري عن خاادما  اليفااة  اجلاساال  واإلقابلاا  ا قدماا  ا وأفاااو فريااح ا ماا  ا تةااد  الق -٤3
وتتوق  إم انل  احليفو  على هاذ  اصادما   مؤسسا  الرعاي  اليفةل  الضام  متوس   اجلوو  

علاااى التااانمث اليفاااة  الفاااروي وا وقاااع اجلباااراا، ماااع انيفاااال تب لااا  خااادما  اليفاااة  اجلاسااال  
ووساا  ماع احلما  احلديثا  متاحا  ا  لاع  احلضري   واإلقابل  ا ا ااطح الريفل  مقارن  اب ااطح

  (٧١)أءات البلد، ل اها  م مشمول  ابلتنمث اليفة  الفروي

وأعربااك اللةااا  ا ضالاا  إلقااوق ا  اااا   وي اإلعاقاا  عاان قلقهااا إوات حمدووياا  وعااد   -٤٤
حليفاو  ت افؤ فر  حيفو  ا طفا   وي اإلعاق  على اصدما  اليفةل ، وعد  ت افؤ فر  ا

على خادما  اليفاة  اجلاسال  واإلقابلا ، وعاد  تادري  مهالا  ق اات اليفاة  تادريباً  افلااً علاى 
  (٧٢)حقوق ا  اا   وي اإلعاق 

إلحيفاااتا   والحااي فريااح ا ماا  ا تةااد  الق ااري أن البوسااا  وا رسااع سااةلك، وفقاااً  -٤٥
  (٧3)، أعلى مضد  أورو  للوفلا  الاا   عن تلوا ا وات٢٠١٧ماظم  اليفة  الضا ل  لضا  

 (74)احلق يف التعليم -4 

الحظااااااك اللونساااااا و أن القاااااااانون اإلطاااااااري ا تضلااااااح ابلرعايااااااا  والتضلاااااال  قباااااا  االبتاااااااداا   -٤6
طفاااا  ا ضالاااث قبااا  التةااااقه  يااااص علاااى إل املااا  التضلااال  قبااا  االبتاااداا   اااد  ساااا  لو ٢٠٠٧ لضاااا 

وعااالو  علااى  لااع، ياااص القاانون اإلطاااري ا تضلااح ابلتضلاال  االبتااداا  والثااانوي  اب ادارس االبتداالاا  
علااى إل املاا  التضلاال  االبتااداا   ااد  تسااع ساااوا ، وجمانلاا  التضلاال  االبتااداا  والثااانوي،  ٢٠٠3لضااا  

وعلى الر   مان وجاوو إطاار   (٧٥) ساوا  ووون متلل ومحاي  احلح ا احليفو  على التضلل  على قد  ا
قانوين يااص علاى جمانلا  وإل املا  التضلال  قبا  االبتاداا  ا الساا  الساابق  لبادت الدراسا ، بلا  ا ضاد  

ا  ١٤ساوا  ابلتضلل  قبا  االبتاداا  نساب   6و 3الوطين اللتةاق ا طفا  ا رتاوح  أعماره  بث 
  (٧6)٢٠٢٠ ا ا اا   هد  لضا  ٩٥ او ا ورو  حّدو نسب ا اا ، ا حث أن االحت

والحظااك اللونسااا و اختاااا  تااادابم إلابلااا  مااان أجااا  تاااوفم فااار  مت اف ااا ، ب ااارق ماهاااا  -٤٧
اعتماااااو جمانلاااا  وإل املاااا  التضلاااال  قباااا  االبتااااداا ، ومتوياااا  الاقاااا  اةاااااين لل ااااالب، وتااااوفم ال تاااا  

 ااام أهناااا  ا  الدراسااال  و مهاااا مااان ا سااااعدا  ا اللااا  الدراسااال  واإلماااداوا ، و اااذلع تقااادمي ا ااا
أعرباك عاان قلقهااا فلمااا يتضلااح اب ساااوا  ا احليفاو  علااى التضلاال ، وال ساالما بسااب  نقااص ا ااوارو 
ا اللااااا  لتافلاااااذ ا طااااار القانونلااااا ، والظااااارو  االجتماعلااااا  واالقتيفااااااوي ، وب الااااا  اآلابت ومساااااتوى 
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طفاااا ، وال سااالما أطفاااا  الروماااا، وضاااض  ا لا ااا  تضلااالمه ، واليفاااضواب  ا تيفااال  بتساااةل  ا 
  (٧٧)ا ساسل ، وعد  وع  ا طفا   وي اإلعاق 

والحاااي فرياااح ا مااا  ا تةاااد  الق اااري أن مفهاااو  التضلااال  الشاااام  بااادأ يرتسااا ،  ااام أن  -٤٨
 ومل التقد  احملرو ا جما  التضلل  الشام  يقااس ابلو او  إا ا ادارس ولالس اب شاار   ا التضلال  

والتااا ا  ا مارساااا   تبااذ  جهاااوو  افلاا  لتافلاااذ مبااادأ الشاامولل  الاااذي تاااص عللاااه قاااوانث التضلاال  
التملل يااا  تاااؤ ر علاااى ا طفاااا   وي اإلعاقااا ، وهااا  أ ثااار عرضااا  إا جانااا  أطفاااا  الروماااا ص ااار 

  (٧٨)التسرب من ا دارس الثانوي 

اعتماااااااو إطااااااار خ اااااا  الضماااااا  ا تضلقاااااا   والحااااااي فريااااااح ا ماااااا  ا تةااااااد  الق ااااااري أيضاااااااً  -٤٩
، ل ااااه ال يض ااااس الضقباااا  احملاااادو  الاااايت ٢٠٢٢-٢٠١٨ابالحتلاجاااا  التضللملاااا  للروماااا لضااااا  

الاوا يواجهاون و  ماوأعربك اللونس و عن قلقها  ن أطفا  الروما   (٧٩)تواجه نسات وفتلا  الروما
 ان الرومااا مسااةلون ا التضلاال  ا ا اااا  فقاال ماان ساا 6٩.3 التمللاا  والتهماالا ا التضلاال ،  ااون

 ٨٠وعاالو  علاى  لاع، ال ي ما   ا ا ااا  مان عماو  السا ان  ٩٧.6 االبتداا ، مقارنا  باساب 
ا ا ااا  ماااهن فقاال  ٤.٥ا ا ااا  ماان فتلاا  الرومااا ا سااةال  ا ا درسا  تضلاالمهن االبتااداا  و

   (٨٠)ي ملن تضللمهن الثانوي

قضاااات علاااى التمللاا  الضايفاااري، واللونسااا و، واللةاااا  ا ضالااا  والحظااك اللةاااا  ا ضالااا  ابل -٥٠
إلقااوق اإلنسااان اسااتمرار الفيفاا  الضرقاا  ا ا اادارس ماان خااال  ممارساا  يمدرسااتان حتااك سااق  

تقّساااا  ماااادارس عديااااد  إا قساااامث، ل اااا  واحااااد ماهمااااا ماااادخ  وقاعااااا  وراساااال   إ واحاااادي، 
  (٨١)ومضلمث ومااهج وراسل 

أناااه علاااى الااار   مااان اجلهاااوو ا بذولااا  لتةساااث نوعلااا  تضلااال   والحظاااك اللونسااا و أيضااااً  -٥١
ا طفاااا   وي اإلعاقااا ، يساااتمر  لااااب اسااارتاتلةل   اااامل  إلومااااظ هاااؤالت ال اااالب ا التضلااال ، 

وأعرباك اللةاا  ا ضالا  إلقاوق اإلنساان عان قلقهاا   (٨٢)و لاب البلاان  ا تضلق  ابلتدابم ا ضتمد 
  (٨3)والوا خارظ الاظا  التضللم  برمته ضض ا طفا   وي اإلعاق  ماإوات التقارير اليت تفلد عن ب

يواجهااون التمللاا   ااذلع، مبااا ا  ا  الضاااادون وا شااروون واخللاااً و  مااالللونساا و،  ووفقاااً  -٥٢
  (٨٤) لع ا جما  التو ل  والتضلل ، وهو ما يضوق إعاو  إوماجه  ا اةتمع

 حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة -دال 
 (85)النساء -1 

اذ  لت اوير القادرا  ا ؤسسال   -٥3 الحي فريح ا م  ا تةد  الق ري أن خ وا   بام  اختذ
وا  بااااث اجلاساااث، و فالاااا  ا ح اااا  القانونلاااا  الاااايت تضااامن حقااااوق ا اااارأ  مااان أجاااا  حتقلاااح ا سااااا
وتشام  الورقا   وتوجاد تشاريضا  بشانن ا ل نا  ا راعلا  للماظاور اجلاسااين  وا ساوا  باث اجلاساث 

مباورا  ومباوئ توجلهل  للمل ن  ا راعل  للماظور  ٢٠٢١-٢٠١٩اإلطاري   ل انل  االحتاو للفرت  
مو   ح اوم  علاى  لاع ا ساتواي  علاى  ١٧ ٠٠٠وربك ووارا  الشؤون ا الل  و  اجلاساين 

بلااد أن البلااااان  ا تاحااا  تاااربو   (٨6)وضااع ا ل انلاااا  وتافلاااذها علاااى ءااو يراعااا  ا اظاااور اجلاسااااين
ا  متثلا  ا ارأ  و  مااو   (٨٧)استمرار وتفش  عد  ا ساوا  بث اجلاسث والتانخر ا تافلاذ التشاريضا 

وال توجاااااد امااااارأ  علاااااى رأس أي حااااا ب سلاسااااا  ممثااااا  ا ا ل اااااا   ا احللاااااا  السلاسااااال   انقيفااااااً 
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وعلى  ضلد الدول ، تراجع جمموت عدو الاساات ا اتاباا  ا الرب اان  التشريضل  للدول  وال لانث 
  (٨٨)٢٠١٨ا ا اا  ا عا   ١6إا  ٢٠١٤ا ا اا  ا عا   ٢3من 

فريح ا م  ا تةد  الق ري عن الاسات اللوايت يضشان ا ا اااطح الريفلا ، وال سالما  وأفاو -٥٤
ويبقاااث ا ا رقاااا  الراللااا  ا تضلقااا  ابلضمالااا  وا ل لااا ، يظهااارن ماااا ال  ا  هورياا   ربسااا ا،  البااااً 

  (٨٩)يش لن ف   ضضلف 

 (90)األطفال -2 

قوق ال ف  ا البوسا  وا رسع، مباا الحي فريح ا م  ا تةد  الق ري أن  لل  ر د ح -٥٥
ا  لااع  ااع البلاااان ، ضااضلف  بسااب  سااوت التاساالح بااث الضديااد ماان اجلهااا  الفاعلاا  ا  لفاا  

وُأحارو تقاد  ا هاذا اليفادو مان خاال   ابلر د، وهو ا مر الذي يؤ ر ا إعما  حقوق ال ف  
ا ضااين ابلتضلاال  قباا   واحملفاا  ٢٠١٨ وضااع سلاسااا  جلااد ، مثاا  خ اا  عماا  تضلاال  الرومااا لضااا 

  (٩١)،  م أن هذ  التدابم مل تافذ بش   ماهة  ا  لع أءات البلد٢٠١٧االبتداا  لضا  

والحاي فريااح ا ماا  ا تةااد  الق ااري احلاجا  إا تض ياا  تاساالح هل ااا  ومؤسسااا  ر ااد  -٥6
  لوطفااا  ا وحتدياد صيفيفااا  للسلاساا  واالساارتاتلةلا  والقاوانث ا الاماا ال فولا  ا البلااد 

وحتسااث تافلااذ خاادما  الامااات ا مرحلاا  ال فولاا   وتض ياا   ااع البلاااان    لااع ا ل انلااا  الضاماا  
ويتضااث علااى  لااع ا ؤسسااا  احل وملاا  تض ياا  جهووهااا  ا ب اار ، والتضلاال ، واحلماياا  االجتماعلاا  

  (٢٩)الرامل  إا ماع الضا  ضد ا طفا ، واالنفيفا  ا سري، وجراا  ا حداا

وقالاااك ا فوضااال  إن إجاااراتا  تساااةل  الاااوالو  واجلاسااال  تظااا  ابلبااا  التضقلاااد وابهظااا   -٥٧
الت لف  ابلاسب  لف ا  عديد  مان ا  ااا ، مبان فاله  ا طفاا  الاذين ال ميلاع والادوه   لاع 
ا ساااتادا  ا  لوبااا ، وا طفاااا  الاااذين يولااادون ا اصاااارظ قبااا  تااارحلله  مبوجااا  اتفاقاااا  إعااااو  

  (٩3)، وأطفا  ا هاجرين ا جان  أو ملتمس  اللةوت  م احلاملث لو احالقبو 
وأعربااك اللةااا  ا ضالاا  إلقااوق اإلنسااان واللةااا  ا ضالاا  إلقااوق ا  اااا   وي اإلعاقاا   -٥٨

عاااان قلقهمااااا إوات ممارساااا  الضقوباااا  البدنلاااا  علااااى ا طفااااا  الاااايت ال حتظاااار بشاااا    ااااري  ا  افاااا  
  (٩٤)السلاقا 

ال لااا  ا اادبّر  للقيّفاار ماان الرومااا، مباان  والحظااك اللةااا  ا ضالاا  إلقااوق اإلنسااان أيضاااً  -٥٩
سا ، وإحةاا  ا ادعث الضاامث عان التةقلاح  ١٤و ١٢فله  ا طفا  الذين ترتاوح أعماره  بث 

  (٩٥)عار اب طفا االا القضااي اليت تا وي على 
ن قلقهااا لضااد  وجااوو أح ااا  تضاقاا  علااى وأعربااك اللةااا  ا ضالاا  ابالختفااات القسااري عاا -6٠

( ماان االتفاقلاا  الدوللاا  ١)٢٥للماااو   اإلجااراتا  ا تيفاال  ابنتاا ات ا طفااا  بباام وجااه حااح، وفقاااً 
حلمايااا   لاااع ا  ااااا  مااان االختفاااات القساااري، ولضاااد  التةقاااح حااا  اآلن مااان ميفااام وم اااان 

  (٩6)١٩٩٥تضّرل لالختفات القسري ا عا   طفالً  ٩٤وجوو 
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 (97)شخاص ذوو اإلااقةاأل -3 

الحي فريح ا م  ا تةد  الق ري أن عملل   اع البلااان  عان اإلعاقا  ا البلاد للساك  -6١
 امل  وأن تضاري  اإلعاق  تتباين ابختال  الق اعا  وال يتما ى مضظمهاا ماع تضريا  اإلعاقا   

  (٩٨) ما هو مبث ا اتفاقل  حقوق ا  اا   وي اإلعاق 

وأعرباااااك اللةاااااا  ا ضالااااا  إلقاااااوق ا  ااااااا   وي اإلعاقااااا  عااااان قلقهاااااا إوات اخاااااتال   -6٢
االساااتةقاقا  القانونلااا  باااث ا  ااااا  الاااذين يضاااانون مااان إعاقااا   ااام ان ااا  عااان احلااارب وباااث 

  (٩٩)ضةااي احلرب ا دنلث وقدامى احملاربث  وي اإلعاق 
ا قدما  بشانن السلاساا  الشاامل  إوات نقص ا ضلوماا   وأعربك اللةا  عن قلقها أيضاً  -63

، وعاااد  عقاااد ٢٠١٧-٢٠١3للمسااااوا  باااث اجلاساااث ا سااالاق خ ااا  الضمااا  اجلاساااانل  لضاااا  
مشاااورا  واسااض  مااع ماظمااا  الاسااات  وا  اإلعاقاا  علااى اليفااضلد احمللاا ، وعااد  تااوفم التموياا  

وأ اااار  إا أناااه   (١٠٠)اإلعاقااا ال ااااا والشااافا  و اااذا التااادابم ا تضلقااا  ابلضمااا  للاساااات  وا  
  (١٠١)ابإلم ان فيف  الاسات  وا  اإلعاق  عن أطفا ن بسب  اإلعاق 

وقااااا  فريااااح ا مااااا  ا تةااااد  الق ااااري إن ا طفاااااا   وي اإلعاقاااا  يواجهااااون عقباااااا  ا  -6٤
جماااال  التضلاال  واليفااة  واحلماياا  االجتماعلاا ، ممااا يااؤ ر علااى حلاااهت   بااالبث، مبااا ا  لااع ماان 

  (١٠٢)القابلل  للتو ل  واإلوماظ الشام  حل 

وأعربك اللةا  ا ضال  إلقوق ا  اا   وي اإلعاق  عان قلقهاا  ن التقاارير تشام إا  -6٥
عاد  إم انلاا  الو ااو  إا مضظاا  ا باااين وا ؤسسااا  الضاما ، وال ساالما تلااع الاايت تقااد  اصاادما  

و ن خادما  وساااال اإلعاال  اإلل رتونلاا  وا سااعد  القانونلا  الضاماا  لو ااا   وي اإلعاقاا ، 
 ماااا أعرباااك عااان قلقهاااا لضاااد  تاااوافر    (١٠3)ال تقاااديف  ا  ااا   ملسااار لو ااااا   وي اإلعاقااا 

بلاااان  عاان مااا هااو موجااوو ماان رمااوو قلاساال  موحااد  ل ريقاا  براياا  تساام  بتض ياا  اسااتادا  هااذ  
لوجلاااااا ا ضلومااااااا  اللبااااا  ا جماااااا  التضلاااااال  والضمااااا ، وعاااااان ماااااا هاااااو متاااااااح مااااان ت بلقااااااا  ت او 

واالتيفااااال ، ولضاااد  وجاااوو مضلوماااا  عااان اإلجاااراتا  الااايت يتبضهاااا ا  ااااا  اليفااا  مااان أجااا  
  (١٠٤)طل  الرت   إا لب  اإل ار  ا اإلجراتا  الضام   م تلع ا تضلق  اب ساا  القضاال 

لما وأعربك اللةا   ذلع عن القلح إوات عد  وجوو سب  انتيفا  فضال  و فاف ، ال س -66
فلمااا  ااص ا مارساا  ا تمثلاا  ا حرمااان ا  اااا   وي اإلعاقاا  ماان ا هللاا  القانونلاا  ال املاا ، 

 ماا أهناا قلقا   ن    (١٠٥)وعن القلح الشديد إوات حرماهن  من احلح ا ال واظ واحلاح ا التيفاويك
إر اا  ا مارس  احلاللا  علا  سال  ا  ااا   وي اإلعاقا  حاريته  علاى أسااس اإلعاقا ، وختاو  

ا  اا   وي إعاق   هال  أو نفسل  اجتماعل  على االستشفات وإيداعه  ابلقو  ا مؤسسا  
الرعاياا ، وتساام   و االااه  القااانونلث ابإل ن إبخضاااعه  لتاادخال  طبلاا  وون احليفااو  علااى 

  (١٠6)موافقته 

 ااع الضاا ،  عن قلقها إوات عد  وجوو بلاان  عن التدابم الفضالا  وأعربك اللةا  أيضاً  -6٧
  (١٠٧)مبا ا  لع الضا  اجلاس ، ضد ا  اا   وي اإلعاق ، والا   الاسات وا طفا 
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 (108)األقليات -4 

الحااي فريااح ا ماا  ا تةااد  الق ااري واللةااا  ا ضالاا  ابلقضااات علااى التمللاا  الضايفااري أن  -6٨
احليفااو  علاااى التضلااال  والرعايااا  والاااوا عرضااا  للتمللااا  والفقاار وتااادين فااار   أطفااا  وأسااار الروماااا مااا

وأ ار فريح ا ما  ا تةاد  الق اري إا أن بضاض الروماا حااولوا   (١٠٩)اليفةل  واصدما  ا خرى
ويواجاااه الضااااادون  مااااه  أعلااادوا  عااان فااار  أفضااا ، ل ااان عااادواً  ا ةااار  إا بلااادان أخااارى إلثااااً 

ُحااّد بيفااور   باام  ماان عاادو  ولقااد مشااا   إلعاااو  االناادماظ ا جمتمضاااهت  احملللاا  ويتفاااق  فقااره  
الاك هاااث  بارا  ا القاانون و  مااأفراو طااف  الروما الذين يواجهاون خ ار انضادا  اجلاسال ، ل ان 

  (١١٠)وا مارس  بشنن تسةل  ا واللد

ورّحبك اللةا  ا ضال  إلقوق اإلنسان ابجلهوو ا بذول  للقضات على التمللا  ضاد الروماا،  -6٩
 اام أهنااا تظاا  قلقاا  إوات    ا واللااد أطفااا  الرومااا والتةاااقه  اب اادارس مبااا ا  لااع حتسااث تسااةل

استمرار التملل  إل   الواقع فلما يتضلح بو و  أطفا  الروما إا التضلل ، وارتفات مضادال  ب الا  
وأو ااك ابلتيفاادي للتمللاا  ضااد الرومااا ماان  الرومااا وعااد  إم انلاا  حيفااو   علااى الساا ن الالاااح 

  (١١١)ج ومباورا  عملل خال  تدابم وبرام

 (112)الالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا  -5 

،  لااثه  ماان الف ااا  الضااضلف   ايفاااً  ٩6 ٨3٠أفاااو فريااح ا ماا  ا تةااد  الق ااري عن  -٧٠
، وعن عاادو الضاااادين ماان أفااراو ا عااداو ا شااروين واخللاااً  راللاااً  والااوا واحملتاجاا  إا ا ساااعد ، مااا

ا ا اا  ماه  إا حلو  وااما  بساب  اليفاضواب   3٠، وحيتاظ ٤٧ ٠٠٠ر إلوا  ا قللا  يقد
وأو اى الفرياح البوساا    (١١3)ا احليفو  على احلقوق و لاب الس ن الالاح وا لا   ا ساسال 

وا رسع عن ختيفص موارو  افل  ا ا ل انل  لربامج اإلس ان، وأن تضع اإلطار القانوين للسا ن 
أن تيفااااوف باااارامج إوماااااظ حملاااا  ت ملللاااا ، وأن ت فاااا  ا ساااااعد  القانونلاااا  اةانلاااا  االجتماااااع ، و 

وأو اااك مفوضااال   اااؤون   (١١٤)والضااااادين، ا القاااانون وا ا مارسااا  الضمللااا  للمشاااروين واخللااااً 
الالج ث بتاسلح تشريضا  الرعاي  اليفةل  والتنمث اليفة  واحلماي  االجتماعل  لتلسم حيفو  

  (١١٥)والضاادين على الرعاي  اليفةل  ا شروين واخللاً 

وأ ار فرياح ا ما  ا تةاد  الق اري إا اساتمرار الضدياد مان ا شاا   ر ا  اعتمااو قاانون  -٧١
وي فاا    ٢٠١6وقااانون جديااد بشاانن اللةااوت ا عااا   ٢٠١٥جديااد بشاانن ا جاناا  ا عااا  

اماا ، وال ساالما فلمااا يتضلااح ابإليااوات، قاانون اللةااوت حااح ملتمساا  اللةااوت ا  اارو  اسااتقبا  مال
والبااااذات، والرعاياااا  اليفااااةل  ا وللاااا ، والتضلاااال  االبتااااداا  والثااااانوي، وا ساااااعد  القانونلاااا  اةانلاااا ، 

  (١١6)االجتماع  - والدع  الافس 

وأ اااار  مفوضااال   اااؤون الالج اااث إا أن قاااانون اللةاااوت يااااص علاااى أن مياااو ملتمساااو  -٧٢
ومتاااا    راللاااً  فلهااا نلاااته  التماااس اللةااوت وأن يقاادموا بضاااد  لااع طلباااً اللةااوت  ااهاو  يوضااةون 

ويضةاا  ال ثاامون عاان اسااتلفات أحااد  لتسااةل  طلاابه   يوماااً  ١٤الشااهاو  ملتمساا  اللةااوت مهلاا  
، ٢٠١٨وا عااااااااا    اااااااارو  التسااااااااةل ، أال وهااااااااو تقاااااااادمي عاااااااااوان إقاماااااااا  مسااااااااة  ا البلااااااااد 

لتمساااااا  اللةااااااوت مضروفاااااا   حالاااااا  و ااااااو   ٢٤ ٠6٩ ، ماااااان أ اااااا  ايفاااااااً  ٢٢ ١3٠ أعاااااارب
  (١١٧)مااااه  فقااال اسااات اعوا فضااا   لاااع ١ ٥6٧ وا هااااجرين، عااان نلاااته  التمااااس اللةاااوت ل ااان

إا أن القانون ال حيظر احتةاو ا طفا   م ا يفةوبث  وأ ار  مفوضل   ؤون الالج ث أيضاً 
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ا طفاا   ام ا يفاةوبث وال يتلقاى  وا طفا  ا افيفلث عن  ويه  و مه  من الف ا  الضضلف  
مااا يظلااون مضرضااث  ااااطر متيفاال  اب مااان  وا افيفاالون عاان  ويهاا  مساااعد  متايفيفاا  و الباااً 

وعااالو  علاى  لااع، ال تلاا  القادرا  ا تاحاا  إليااوات ا  ااا  الضااضفات االحتلاجااا   واحلمايا  
  حيفاو  ملتمسا  وا حاث ال تا ا  عمللا  مهماً  ا توقض  وتظ  ا ساعد  اإلنسانل  تش   حتدايً 

اللةاااااوت علاااااى السااااا ن مضقاااااد ، يساااااوو خ ااااار التضااااارل للضاااااا  اجلاسااااا  واجلاسااااااين ا مرا ااااا  
  (١١٨)االستقبا 

إا ضااااارور  حيفاااااو   اااااف  الالجااااائ علاااااى  وأ اااااار  مفوضااااال   اااااؤون الالج اااااث أيضااااااً  -٧3
االعاارتا  الرالاا  لااووار  ا ماان، ا حااث أن القااانون اجلديااد حيااتفي بباااوو واسااض  بشاانن اإلقيفااات 

وعااالو  علااى  لااع، ال تتاااح للمسااتفلدين ماان احلماياا  الفرعلاا  إم انلاا   وإسااقا   ااف  الالجاائ 
  (١١٩) ع مش  ا سر واحليفو  على و اح سفر

والحظك مفوضل   ؤون الالج ث وفريح ا م  ا تةد  الق ري أن أوامر طرو واحتةاو  -٧٤
ى التاادابم التقللدياا  الاايت تتاااذها ملتمساا  اللةااوت، مباان فااله  القيفاار  اام ا يفااةوبث، أمثلاا  علاا

وتسلل  ملتمس  اللةوت ا  لاوبث حا  بضاد تقادميه  طلا  اللةاوت يتضاارل ماع   (١٢٠)السل ا 
وتظاا  مساانل  حتديااد ملتمساا  اللةااوت وإحااالته  ب ريقاا  سااللم ،   (١٢١)ا ضااايم الدوللاا  وا وروبلاا 

إلقاااوقه    اااامالً   مساااو اللةاااوت متتضااااً عااااد احلااادوو وواخااا  البلاااد، تثااام القلاااح وه اااذا ال يتمتاااع ملت
وال تسات لع مواقااع االساتقبا  تلبلا  احتلاجااا    (١٢٢)الفضللا  ا التمااس اللةاوت وا وخااو  البلاد

فضلااى ساابل  ا ثااا ،  اا  عاادو  باام ماان الااااس يضلشااون وون  ملتمساا  اللةااوت وضاامان محااايته  
  (١٢3)٢٠١٨ساان طلل  عا   - منوى وا  رو  م ري  ا  انتون أوان

عااان قلقهااا إوات االنيفاااال الشااديد  ضاااد  قبااو  طلباااا   وأعربااك جلااا  مااهضااا  التضااذي  -٧٥
 ماا أعربااك عان القلااح    ٢٠١6و ٢٠١٥اللةاوت وعاد  مااا  أي  ااص  اف  الالجاائ ا عاام  

 ن نقااص ا ساااعد  القانونلاا  وانيفااال جااوو  خاادما  الرت اا  الشاافوي  مياااع ملتمساا  اللةااوت ماان 
ا ا اااا  ماان ملتمساا  اللةااوت مل ي لبااوا  ٤٢ وهاا  قلقاا   ااذلع  ن إجااراتا  اللةااوت  الو ااو  إا

الحتةاااااو ا هاااااجرين، و ن الساااال ا  تلةاااان إا  إال بضااااد إيااااداعه  مر اااا اً  ٢٠١6اللةااااوت ا عااااا  
احتةااااااو ملتمسااااا  اللةاااااوت الاااااذين مل يباااااك بضاااااد ا طلباااااا  جلاااااواه ، و ن إجاااااراتا  االسااااات اا  

وحثااك اللةااا  ساال ا  الدولاا  علااى أن ت فاا  احلماياا  ال املاا  ماان  ر الرتحلاا  قاارا توقاا  تلقاالاااً  ال
يتضلاح  اإلعاو  القسري  من خال  توفم سب  االنتيفا  والضماان  القانونلا  واإلواريا  الالوما  فلماا

إبجراتا  اإلعاو  القسري  مباا ي فا  عاد  إعااو  أي  ااص حيتااظ إا احلمايا  الدوللا  إا بلاد قاد 
  (١٢٤) عما  تضذي  أو مضامل  أو  رو  أو عقوب  قاسل  أو ال إنسانل  أو مهلا  يتضرل فله

 ادميو اجلنسية -6 
 ٢٠١٩الحظااك جلااا  ا ماا  ا تةااد  حلقااوق اإلنسااان أنااه جاارى ا  ااانون الثاين/يااااير  -٧6

وأو اااااك البوساااااا  وا رساااااع  ابعتبااااااره  مضرضاااااث ص ااااار انضااااادا  اجلاسااااال    ايفااااااً  ٩٠ حتدياااااد
إا اتفاقل  جملس أورواب بشانن تفااوي وقاوت حااال  انضادا  اجلاسال  ا سالاق خالفا   ابالنضما 

الدو ، وبضمان تسةل   لع ا طفا  ا ولووين ا البوسا  وا رسع فور والوهت ، وإبنشات  لل  
مساااتدام   ااااع حااااال  انضااادا  اجلاسااال  وحتديااادها والتيفااادي ص ااار وقوعهاااا، مباااا ا  لاااع تاااوفم 

  (١٢٥)قانونل  اةانل ا ساعد  ال
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