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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة الرابعة والثالثون
 ١٥-٤تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٩

م ووو الورق ووا املقدم ووة مو و اجله ووا ص وواح ة املص وول ة بشو و ن ال وسو و ة
واهلرسك*
تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلوما أساسية
 -١أُعد هذا التقرير عملا بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/٥و ،٢١/١6مع مراعاا دوريا
االسااتارا الاادوري الشااام وهااو مااو لورقااا املالومااا املقدما ماان  ١٥ها ماان اجلهااا
صاااح املصاال ( )١إىل آلي ا االسااتارا الاادوري الشااام  ،ويُقااد يف ش ا مااو تقياادا ابحلااد
األقص ا لااادد ال لمااا وقااد خ ِّ
ص ا فاار مسااتق ملسااا املؤسس ا الوطني ا حلقااوق اإلنسااان
ُ
املاتمد بناء عل التقيد ال ام مب ادئ ابريس

اثنيا -املعلومووا املقدمووة م و املؤسسووة الوط يووة حلقوووق اإلنسووان املعتموودة ب ووا
على التقيد الكامل مب ادئ ابريس
 -٢أفاد مؤسسا أمان املظاام حلقاوق اإلنساان يف ال وسان واهلرسا أبنا ال تو اد خطا عما
حلقااوق اإلنسااان يف ال لااد( )٢واعتمااد مؤسسا املظااام اساتاتيتيتها الاملياتيا للفاات ،٢٠٢١-٢٠١6
وواص اال عمله ااا يف جم ااا حق ااوق اإلنس ااان عل ا ال اار م اان القي ااود املالي ا ال ااي أث اار عل ا أداء
( )3
املؤسس ونطاق أنشطتها

__________

*

حترر هذه الوثيق ق إرساهلا إىل دوائر التمج الت ريري ابألم املت د
م َّ
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 -3وشاادَّد مؤسس ا املظااام عل ا ضاارور تااادي القااانون املتال ا مبؤسس ا أماان املظااام ماان
أ ا ا توس اايع نط اااق واليته ااا كآليا ا وقائيا ا وطنيا ا  ،وزايد حتدي ااد دوره ااا يف جم ااا تا يا ا حق ااوق
( )٤
اإلنسان ،مع ضمان متتاها بقدر أكرب من االستقل املايل
 -٤وفيما يتال مبسأل املساوا وعد التميي  ،أشار مؤسس أمن املظام إىل أن تاديل
ق ااانون حظ اار التميي ا يف ال وس اان واهلرس ا  ،املاتم ااد يف ع ااا  ،٢٠١6أد إىل حتس اان اإلط ااار
القانوين يف جما عد التميي وتوسيع نطاق اختصاصا مؤسس املظاام وإدارهتاا املانيا ابلقضااء
عل ا مجيااع أش ا ا التميي ا ( )٥ونش اار أمناااء املظ ااام تقري ارا خاص اا عاان حق ااوق املثليااا واملثلي اان
وم دو ا امليا اجلنسا ومغااايري اهلويا اجلنساااني يف ال لااد ،وعرضاوا يف هااذا التقرياار حالا جمتمااع
املي  ،ووضاوا توصيا بشأن التدابري القانوني واإلداري الي يتان اختاذها
 -٥وسااتل مؤسس ا أماان املظااام عااددا أكاارب ماان الش ا او املتالق ا ابنتهاكااا حقااوق
اإلنس ااان النامجا ا ع اان ط ااو م ااد اإل ا اراءا القض ااائي  ،وع ااد فااليا ا إنف اااذ القا ارارا القض ااائي
( )6
وانتهاك احل يف حماكم عادل
 -6واعتمااد اس اتاتيتي م اف ا الفساااد للفاات  ٢٠١٩-٢٠١٥وخط ا الام ا املتالق ا
هبا ،ول ن تنفياذ ا لايس مرضايا واعتماد قاوانن م اف ا الفسااد يف احتااد ال وسان واهلرسا ،
ومجهوريا صربسا ا ومقاطاا بريتشا و التاباا لل وساان واهلرسا فضالا عاان اعتماااد قاوانن بشااأن
( )7
محاي امل لغن عن املخالفا يف املؤسسا الوطني
 -7وتقااد وزار الاااد املساااعد القانوني ا اجملاني ا وفق اا لقااانون املساااعد القانوني ا اجملاني ا
وتقد تساا كاانتوت يف االحتااد املسااعد القانونيا اجملانيا  ،ويف مجهوريا صربسا ا ،يقاد مركا
( )8
املساعد القانوني اجملاني اخلدما نفسها
 -8وهناااك ت اي ااد يف ع اادد الش ا او
تااادي قااانون حريا الوصااو إىل املالومااا
أيضاا إىل ت اياد عاادد االعتاداءا اجلساادي
هناك ستل رمسي حلاال هتديد الصا
()١٠
وسائط اإلعل املط وع واإلل توني

املتالق ا حبري ا الوص ااو إىل املالوم ااا وتس ااري عملي ا
 ،الااي باادأ يف عااا  ،٢٠١6بااوتري بطيئا ( )٩وأشااري
واللفظيا الااي تساتهد الصا فين يف حان ال تو ااد
فين وين غا أيضاا اعتمااد التشارياا املناسا بشاأن

 -٩واعتمد جملس الوزراء خط الام اخلاص مب اف االجتار ابألشخاص للفت ٢٠١٩-٢٠١6
وتاديل عل قاانون الاقاواب تان علا تصاني االجتاار الادويل ابألشاخاص واالجتاار املانظ
ابألشااخاص والت اري عل ا ال غاااء ضاامن اجل ارائ اجلنائي ا ( )١١وأُحاارز تقااد مااع اعتماااد قااانون
()١٢
األ انب ،الذي ُمتنح مبو اإلقام املؤقت لض ااي االجتار
 -١٠وفيما يتالا مبساأل حقاوق املارأ  ،أفااد مؤسسا أمان املظاام أبنا م حيارز تقاد ي فا
ل لوغ املساوا بن الر واملرأ يف سوق الام فهناك نساء حوام فصلن مان الاما وأخاراي
ما زلن ياملن يف أنشط االقتصاد املاوازي ،ولسان باذل  ،مادجما يف ساوق الاما الرمسا ويف
اجملا السياس  ،ال تُشرك املرأ يف اهليئا التشرياي والتنفيذيا مباا يتناساب ماع نسا تها بان عادد
السا ان ووفقا ا للوكالا املانيا ابملساااوا باان اجلنساان ،تاتاو نسا متثيا املارأ يف  ١٤هيئا ماان
()١3
اهليئا التشرياي بن  ٢٠و 3٠يف املائ
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 -١١و ر مواءم قانون احلماي من الان الاائل وتشارياا نائيا أخار مواءما ئيا
مااع اتفاقي ا جملااس أورواب للوقاي ا ماان الان ا ضااد النساااء والان ا الاااائل وم اف تهمااا( )١٤ويف
مجهوريا صربسا ا ،ياتاارب الانا الااائل ن ا ا و رميا نائيا يف آن واحااد ،مباا يف ذلا اجلارائ
اجلنائي الي متس ابلسلم اجلنسي  ،وممارس الان اجلنس ضاد القصار ،وكاذل جماماا الطفا
دون ساان  )١٥(١٥وال تتضاامن ق اوانن الاقااواب يف االحتاااد ومقاطا ا بريتش ا و التابا ا لل وساان
واهلرسا اجلارائ اجلنائيا املتالقا ابلت ار اجلنسا واالبتا از اجلنسا وتاان قاوانن األساار علا
حظر الان الاائل  ،ول ن النساء اللاواي يتارضان هلاذا الانا ال حيصالن علا املسااعد املاديا
()١6
والنفسي والقانوني ال افي
 -١٢واعتماد جملاس الااوزراء تقريارا هنائيا ا عاان تنفياذ قارار جملااس األمان ” ١3٢٥املارأ والساال
واألمن“( )١7وقد م ن املسااعد القانونيا اجملانيا ضا ااي ارائ احلار مان االساتاان مب اا ،
وتُقااد هل ا خاادما شااى لتيسااري تاااافيه بفض ا اعتماااد قااانون محاي ا ض ا ااي التاااذيب وق ا
احلر وتتوىل وحد مساند الشاهود تقادم الادع للشاهود أماا احملااك  ،ويشام ذلا إحضاار
()١8
فري من األخصائين يف عل النفس وهو ما يُسه عملي املثو أما احمل م
 -١3وفيم ااا خي ا حق ااوق الطف ا  ،ال تت اواء التش ارياا املاتم ااد بش ااأن قط ااا الص ا م ااع
اتفاقي ا حقااوق الطف ا فيمااا يتال ا بتاري ا الطف ا ( )١٩وال تو ااد أيض ا ا تاادابري ترم ا إىل إدمااا
()٢٠
األطفا الذين ياانون مان متاعاب نفساي  -سادي وأطفاا الفئاا املهمشا  ،مثا الروماا
وجيااب أيضاا فاار حظاار صاريح علا ممارسا الاقوبا ال دنيا يف حا األطفااا يف مجيااع األماااكن
وإدرا ها ااذا احلظا اار كا ااذل يف تش ا ارياا األسا اار ما اان أ ا ا التصا اادي جلميا ااع أش ا ا ا الان ا ا
واالعتداء والت ار ( )٢١واعتُ ِّماد تشارياا يف مجهوريا صربسا ا ويف االحتااد لتشاديد القاوانن
بشأن شروط توظي القصر وحتديد ساعا الام

 -١٤ويف جمااا حقااوق األشااخاص ذوي اإلعاق ا  ،ال يو ااد تاري ا شااام لألشااخاص ذوي
اإلعاق يف ال وسن واهلرس ( )٢٢وأشري أيضا إىل مساأل األطفاا ذوي االحتيا اا اخلاصا ماع
التشااديد عل ا ضاارور توحيااد إ اراءا تقيااي قاادرا الطف ا وضاامان توافقهااا مااع احلقااوق الااي
ت فله ااا اتفاقيا ا حق ااوق الطفا ا ( )٢3وح ااى اآلن ،ال يفا ا اإلط ااار التشا اريا لرعايا ا األش ااخاص
املصابن ابإلعاق الاقليا واإلعاقا الذهنيا ابلغار  ،وم يوضاع تصاني لنا الء مؤسساا الرعايا
()٢٤
الذين ياانون من مشاك الص الاقلي والفاقدين لألهلي القانوني
 -١٥وياد موضو الروما ومواق الت ي والقوالب النمطي الساائد بشاأهن مان املساائ الاي
ال حتتم ا التااأخري وأحاارز تقااد يف تسااتي مواليااد مجاع ا الرومااا وارتفااع عاادد أطفااا الرومااا يف
املادار االبتدائيا ول ان عادده يف مرحلا التالااي الااايل ال ي اا علا الرضاا( )٢٥وميثا إنشاااء
مراك الرعاي النهاري أحد التطورا اإلجيابي أيض ا
 -١6وق ا ااد أش ا ااار تقري ا اار خ ا اااص بش ا ااأن حال ا ا ا امله ا ااا رين يف ال وس ا اان واهلرس ا ا ا  ،نش ا اار يف
عا  ،٢٠١8إىل ضرور أتمن حقوق الرعااي األ انب ومحايتهاا ،وشادد علا االلت اماا الواقاا
عل ا الساالطا بضاامان حقااوق الرعااااي األ انااب واملقيماان عل ا حااد س اواء( )٢6وماظ ا الرعااااي
األ انااب يف ال وساان واهلرسا ها مهااا رون ااري نظااامين دخلاوا اإلقلااي باادون أي واثئا تث ا
ه ااويته وأعرب ا اوا ع اان نيا ااته التم ااا اللت ااوء ال وس اان واهلرس ا ا ويش ا ا امله ااا رون ألس ا ا ا
GE.19-13865

3

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

اقتص ااادي أكث اار م اان  8٠يف املائا ا وهن اااك ع اادد قلي ا فق ااط م اان ملتمس ا اللت ااوء أو املش اامولن
()٢7
ابحلماي الدولي وقد و أمناء املظام توصيا إىل جملس الوزراء بشأن هذه املسأل
 -١7والدول ا مل م ا  ،مبو ااب االتفاااق املتال ا ابلل ئاان واملشااردين ،بتهيئ ا الظاارو املواتي ا
للاود الطوعي وتظ مسأل متتع الاائدين ابحلا يف التالاي والاما والرعايا الصا ي  ،وحااال
اس ااتخدا خط ااا ال راهيا ا وقص ااور أداء اإلدار الااما ا ال ااي أث اار علا ا اس ااتمراري الا ااود م اان
املسااائ الااي تثااري القل ا ( )٢8أمااا عااد املواءم ا فيمااا باان ل اوائح ال ااانتوت فهااو ماان الاق ااا
األخاار الااي تااات الاائاادين ،إذ يتااان علاايه أن ياياادوا الاملي ا ماان األو عنااد تغيااري م ااان
()٢٩
إقامته

اثلث ا -املعلوما املقدمة م اجلها األخرى صاح ة املصل ة
ألف -نط وواق االلت ام ووا الدولي ووة( )3٠والتع وواون مو و اآللي ووا واهليئ ووا الدولي ووة حلق وووق
()3١
اإلنسان
 -١8أعرب ا احلمل ا الدولي ا للقضاااء عل ا األساال النووي ا عاان األس ا لتصااوي ال وساان
واهلرس ضد قرار اجلماي الاام لألم املت د لااا  ٢٠١6الاذي حادد واليا الادو للتفااو
عل مااهد حظر األسل النووي  ،ولاد مشاركتها يف املفاوضا ودع ال لاد إىل التصادي
()3٢
عل هذه املااهد

اب  -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()33

 -١٩رح منظم الافو الدولي ابعتماد تاري دستوري جلرائ الان اجلنس بوصفها من
اجلرائ األساسي يف رائ احلر املرت ضد املادنين واجلارائ ضاد اإلنسااني  ،متشايا ماع املااايري
اجلنائي ا الدولي ا ( )3٤وقااد اتف ا فري ا عام ا  ،يف عااا أيلو /س ا تمرب  ،٢٠١8عل ا االس اتاتيتي
الوطني حملاكم مرت يب ارائ احلار  ،الاي متخضا عان تادابري دياد تضامن اسات ما النظار
يف مجياع القضااااي املتالقا جبارائ احلار حبلااو عاا  ،٢٠٢3ااري أن جملاس الااوزراء م ياتماد هااذه
الوثيق رمسيا( )3٥وم تاتمد السلطا أيضا مشرو االساتاتيتي الوطنيا للادالا االنتقاليا الاذي
ي ااوفر خط ا لتقص ا احلقيق ا وحتقي ا الادال ا وآلي ااا مؤسس ااي فاال ا جل اارب ض اارر ض ا ااي ارائ
()36
احلر  ،كما م تاتمد الربتمج املتال بض ااي الان اجلنس يف حاال الن ا
 -٢٠والحظ ا منظم ا الافااو الدولي ا أن الساالطا عل ا الصااايد الااوطي م تاتمااد مشاارو
القااانون املتال ا حبق ااوق ض ا ااي التا ااذيب ،ااري أن مجهوري ا صربس ا ا اعتم ااد قانوهنااا اخل اااص
حلمايا ا ضا ا ااي التا ااذيب وقا ا احل اار ( )37بي ااد أن األدلا ا اللزما ا إلث ااا ادع اااءا التا اار
()38
للتاذيب تن صر فيما هو متا للمؤسسا الرمسي يف مجهوري صربس ا
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يم -ت في و االلت امووا الدوليووة املتعلقووة حبقوووق اإلنسووان م و مراعوواة القووانون الوودوي
اإلنساين الساري
 -١املسائل الشاملة

املساوا وعد التميي

()3٩

 -٢١أشااار الورقا املشااتك  3إىل و ااود خطا مل اف ا التمييا ترما إىل محايا األشااخاص
املضااطهدين بس ا ب ماايله اجلنس ا ول نهااا م تاار النااور بس ا ب يااا اإلراد السياسااي وتواف ا
()٤٠
اآلراء
 -٢٢وأفاد مرك سراييفو املفتو أبن التميي يطا شخص ا واحدا من بن ثلث أشاخاص مان
املثلياا واملثلياان وم دو ا امليا اجلنسا ومغاايري اهلويا اجلنساااني وحاامل صاافا اجلنساان يف
ال وساان واهلرس ا  ،مااع أن عااددا قلاايلا ماانه فقااط يفصااح عاان ميل ا اجلنس ا أو هويت ا اجلنساااني
()٤١
لدائر أوسع من النا
 -٢3والحظ ا ا الورق ا ا املش ا ااتك  3ع ا ااد اعتم ا اااد أي خط ا ا عم ا ا لتنفي ا ااذ اتفاقي ا ا حق ا ااوق
األشخاص ذوي اإلعاق وذكر الورق املشتك  3أن التميي ضد األطفا ذوي اإلعاقا يتمثا
يف اس اات ااده م اان التال ااي النظ ااام وأن ق ااانون التال ااي ال ي اان علا ا االلتا ا ا بت ااوفري التتي ااا
التيسريي املاقولا للطال ذوي اإلعاقا ( )٤٢ومان املل او أيضا ا عاد تاوفر املاوارد املاليا اللزما
هلذه الغاي

التنمي وال يئ واألعما التتاري وحقوق اإلنسان

()٤3

 -٢٤أشار الورق املشتك  ٥إىل حال كروشتشي ا ،وها قريا صاغري تقاع ابلقار مان هنار
وخيطااط ل ناااء حمطااا كهرمائي ا صااغري فيهااا سااتؤثر ساال ا عل ا فاارص
صااغري حيما نفااس االس ا ُ ،
جمتمع كروشتشي ا احملل يف احلصو عل املياه ومن املقرر بناء حوايل  3٠٠ساد إضاايف لتولياد
الطاق ال هرمائي عند أهنار ال لد ال الغ عددها  ٢٤٤هنرا ،وهو ما سيؤدي إىل تدمري الطرق
املائيا بسا ب إصاادار التصاااريح باادون إ اراء تقييمااا صااارم وشاافاف لت ديااد أتثااري ذلا عل ا
اجملتمع وعل ال يئ ( )٤٤وقد أعطي املوافق عل اخلطاط وتصااريح ال نااء بادون تقادم مالوماا
()٤٥
للس ان احمللين املتضررين من هذا املشرو أو عقد مشاور هادف ماه
 -٢احلقوق املدنية والسياسية

احل يف احليا واحلري واألمن الشخص

()٤6

 -٢٥أشار الورق املشاتك ١والورقا املشاتك  ٢إىل ضاا احلمايا املقدما لضا ااي الانا
الاا ااائل ما اان السا االطا واألخصا ااائين اال تما اااعين والقضا ااا والشا اارط ( )٤7ويوا ا ا الض ا ا ااي
مشاك عند حماول احلصو عل مس ن لفت قصري وتااين املآوي ومؤسسا ال ياو اآلمنا مان
نق ا ا التموي ا ا ( )٤8ويتاا اان عل ا ا منظما ااا اجملتما ااع املا اادين الا ااي تا اادير ال يا ااو اآلمن ا ا تغطي ا ا
النفقااا ( )٤٩وعاالو علا ذل ا  ،ال يتناسااب عاادد احلاااال امل لااغ عنهااا مااع عاادد القضااااي الااي
تنظاار فيهااا احملاااك  ،ويف الاديااد ماان احلاااال  ،تقتصاار مااق ا اجلنااا عل ا دفااع رام ا مالي ا ويف
GE.19-13865

5

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

أ لب األحيان ال تطلب الشرط اختاذ تدابري احلماي الطارئ  ،وأحياتا ال تتتب أي عواقب علا
املااته يف حالا انتهاك ا لتاادابري الوقاي ا هااذه( )٥٠وأعاار مركا ساراييفو املفتااو عاان القلا بشااأن
حاال الان الاائل الي تستهد حتديادا املثلياا واملثليان وم دو ا امليا اجلنسا ومغاايري
()٥١
اهلوي اجلنساني وحامل صفا اجلنسن ،وقلما تُ لَّغ السلطا هبذه احلاال

إقام الاد  ،مبا يف ذل مسأل اإلفل من الاقا  ،وسياد القانون

()٥٢

 -٢6ذكاار الورق ا املشااتك  ١أن ض ا ااي الان ا الاااائل حيرمااون ماان الوصااو إىل الادال ا
وياط اجلنا فرص أكثر لسرد روايته للوقائع و ال اا ماا متاار الضاغوط علا الضا ي للمتناا
عاان الشااهاد ضااده ( )٥3ويف ماظ ا األحيااان ،تسااتغرق امللحقااا القضااائي ساان واحااد  ،ممااا
يااار ساالم الض ا ااي للخطاار( )٥٤وأثناااء لسااا احملاكم ا  ،يتتاه ا القضااا أيض ا ا الظاارو
املشاادد الااي مي اان أن تااؤدي إىل تط يا عقااواب أشااد( )٥٥ووفقاا للورقا املشااتك  ،٢م حيااد ،
يف مجيع القرارا القضائي الي صدر يف قضااي الان الاائل  ،أن ُح ا علا اجلااين ابلاقوبا
()٥6
القصو املقرر لفا اال تصا اإل رام
 -٢7وذكاار الورقا املشااتك  ١أن ضا ااي الانا الاااائل ال يسااتفيدون ماان احلمايا اللزما
أو تاادابري احلماي ا لااد مثااوهل أمااا احملاااك وال يااادون ماان الشااهود املارضاان للخطاار( )٥7وتثااي
الت الي القانوني الض ااي عن إقام دعاو نائي  ،وال ي اشر املدع الاا إ اراءا امللحقا
اجلنائي ا باااد س ا ب الض ا ي للش ا و ( )٥8وياتمااد املاادعون الاااامون أيض اا اعتمااادا ك اريا عل ا
شاهاد الضا ااي وال يتخااذون تادابري أخار للت قيا يف احلااال  ،وهاو مااا يطار مشا ل عناادما
ميتنااع الض ا ااي عاان التااااون يف إطااار اإل اراءا ( )٥٩وجتاادر اإلشااار أخ اريا ،إىل أن األخصااائين
اال تم اااعين يلت ااأون يف ممارس اااهت أحي اااتا إىل إحي اااء الص اادم ل ااد الض ا ااي أو يلق ااون ابلل ااو
()6٠
عليه وال يتي ون للض ي إم اني ال قاء يف ال يو اآلمن
 -٢8وأكد منظم الافو الدولي أن تدابري رب ضارر ضا ااي الانا اجلنسا وقا احلار
ليس مرضي ألن األوامر الي تقض بدفع تاويضا إىل الض ااي ال تنفذ بسا ب افتقاار اجلناا
إىل امل ااا ( )6١وي ااؤدي ع ااد و ااود آلي ااا بديلا ا  ،مثا ا ص ااندوق تا ااوي الضا ا ااي ،إىل س االب
الض ااي القدر عل ممارس حقه يف هذا الش من التاوي ممارس فاليا ويف املقابا  ،ترفاع
ال اادعاو املدني ا ا إىل احمل اااك احمللي ا ا ال ااي تفتق اار إىل املا ااايري والق اادرا ال افي ا ا يف جم ااا محاي ا ا
الش ااهود ،فضا الا ع اان افتقاره ااا إىل خ اادما ال اادع الق ااانوين ال االز ( )6٢وق ااد أص اادر احمل ما ا
الدسااتوري عااد قارارا تقض ا بتقاااد املطال ااا املقدم ا ضااد الدول ا أو ضااد كيااات لل صااو
عل ا التا ااوي امل ااايل ع اان األض ارار النامجا ا ع اان ا ارائ احل اار م ااع أن ارائ احل اار ال تس ااقط
()63
ابلتقاد مبو ب القانون الوطي والدويل
 -٢٩وأعرب منظم الافو الدولي عن القل إزاء تط ي قانون الاقواب الذي سانت مجهوريا
يو وسلفيا االحتادي االشتاكي يف احملاك عل صايد ال يانن وحم م مقاطاا بريتشا و فضالا
عاان تط يق ا يف حم م ا ال وساان واهلرسا ( )6٤وتاااتي هااذا التشاريع ثغارا ك ااري وهااو ال يااات
()6٥
بش املسؤولي القانوني الواقا عل القاد ومسؤولي الرؤساء اآلخرين
 -3٠وأش ااار الورقا ا املش ااتك  3إىل التق ااد ال ااري احمل اارز يف جم اااال التا اااون م ااع الش اارط
والنياب الاام واحملاك يف السنوا األخري بشأن محاي املثليا واملثليان وم دو ا امليا اجلنسا
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ومغايري اهلوي اجلنساني وحامل صفا اجلنسن وقد عيَّن النيابا الااما مادعيا خاصاا مانياا
ابألعما اجلنائي الي تستهد هذه الفئا ومع ذل  ،فإن عدد رائ ال راهيا الاي عوجلا
يف هااذا الص اادد ض اااي  ،وت اااد تنا ااد ح ااى اآلن ،الس اواب القض ااائي املتالق ا مبمارس ا التميي ا
وارت ا رائ ال راهي ضد املثليا واملثلين وم دو ا امليا اجلنسا ومغاايري اهلويا اجلنسااني
وحااامل صاافا اجلنساان( )66ويااؤدي هااذا الوضااع إىل انااادا الثق ا يف الساالطا بس ا ب عااد
()67
توفر احلماي ال افي
 -3١وأفاااد الورق ا املش ااتك  3أبن عاادد ل اوائح االهت ااا املتالق ا أبعم ااا الفس اااد اإل رامي ا
دا ابلقيا إىل عادد مجياع لاوائح االهتاا املتالقا ابألعماا اإل راميا (١.8يف املائا )،
منخف
وأشاار إىل عاد و اود نظاا مناساب لتقاادم املسااعد القانونيا مي ان أن يتايح للفئاا احملروما
ا تماعيا إم اني الوصو إىل الادال ( )68وسلط جملس أورواب الضوء أيضا عل احلا ا إىل آليا
تتمتع بقدر أكرب من االستقللي واملصداقي ملااجل مسأل تضار املصاحل وتوفري فرص التدريب
للربملااانين بشااأن منااع الفساااد واعتمااد اجمللااس األعل ا للقضااا واملاادعن الاااامن ماااايري ديااد
لت ساان تقيااي أداء املاادعن الاااامن ،وم ااادئ تو يهي ا بشااأن منااع تضااار املصاااحل يف الساالط
القضائي  ،وم ادئ تو يهي بشأن خطط الن اه واجل اءا التأدي ي
 -3٢وشاادد جملااس أورواب عل ا أ ي ا التااااون بشااأن مقاضااا م ارت يب ارائ احلاار  ،وح ا
الساالطا عل ا اختاااذ التاادابري اللزم ا لوضااع حااد لإلفاال ماان الاقااا ومحاي ا الشااهود وتقاادم
الاادع هل ا ( )6٩وح ا الساالطا أيض اا عل ا إنشاااء صااندوق دع ا أساار املفقااودين الااذي طااا
()7٠
انتظاره

احلراي األساسي واحل يف املشارك يف احليا الاام واحليا السياسي

()7١

َّ -33
ذكاار الت ااال الاادويل للاادفا عاان احلريا ابحل ا الصااادر عاان احمل ما األوروبيا حلقااوق
اإلنسااان يف  ٢٠٠٩و ٢٠١٤و ٢٠١6بشااأن التمييا يف الدسااتور ضااد األقليااا الااي ال تناادر
ِّ
املؤسس ا ( )7٢وش اادد الت ااال ال اادويل عل ا ض اارور تا اادي الدس ااتور للس ااما
ض اامن الش اااو
()73
ابلتشح للرائس وعضوي جملس الشاو  ،أايا كان دين املرشح أو أصل اإلثي
 -3٤وشدد الورق املشاتك  3علا ضارور تاادي مجياع القاوانن لضامان التمثيا اجلنسااين
بنسا ا  ٤٠يف املائ ا ا ك ااد أدىن ،وإدخ ااا تا اادي عل ا ا ق ااانون االنتخ ااا ال ااوطي ي اان عل ا ا
ختص ااي حصا ا  ٥٠يف املائا ا للنس اااء يف القا اوائ االنتخابيا ا ويات اارب حض ااور املا ارأ يف الس االط
السياسااي هامشااي ا وه ا حمروم ا ماان أداء دور فاع ا يف وضااع السياسااا وتنفيااذها( )7٤وجيااب
أيض اا أن ختضااع النصااوص القانوني ا للت لي ا اجلنساااين ق ا إقرارهااا( )7٥وأفاااد منظم ا األماان
والتااون يف أورواب أبن نس متثيا املارأ يف جملاس الناوا ت لاغ  ٢١.٤يف املائا  ،وهاو ماا يقا عان
متوسط النس املئوي يف منظم األمن والتاااون يف أورواب الاذي ي لاغ  ٢8يف املائا ( )76وأضااف
الورقا ا املش ااتك  ٥أن تق اااعس الس االطا ع اان اس ااتثمار املا اوارد ال افيا ا يف احلق ااوق االقتص ااادي
()77
واال تماعي يش أكرب عق أما مشارك املرأ
 -3٥وذكر ك من الورق املشتك  3وجملاس أورواب أن حريا التا اري مهادد وأن مثا ضاغط ا
سياسيا ميار عل وسائط اإلعل والص فين ابللتوء إىل رفاع دعااو التشاهري وسات خاط
()78
االتصاا ملسااعد الصا فين  ٥7حالا مان حااال انتهاااك حقاوق الصا فين يف عااا ٢٠١8
GE.19-13865

7

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

ودعااا جملااس أورواب إىل إ اراء حتقيقااا ساريا وشااامل وشاافاف بشااأن مجيااع احلاااال الااي تااار
فيهااا الص ا فيون للان ا اجلساادي أو التهديااد( )7٩وأعاار اجمللااس عاان قلق ا أيض ا ا إزاء تقاااعس
السلطا عن إجياد ح لتموي اهليئ الوطني لإلذاع والتلف يون علا حناو مساتدا  ،وأعار عان
أسف لااد و اود حاوار بشاأن اإلصالحا الاي تتطل هاا وساائط اإلعال الااما لضامان تل يتهاا
()8٠
الحتيا ا اجملتمع برمت فيما يتال ابملالوما والتالي والثقاف
 -36والحظ ا الورق ا املشااتك  3أن مسااأل محاي ا حري ا التتمااع مهمش ا وقض ا احمل م ا
الدسااتوري أبن احل وم ا م تتخااذ التاادابري اللزم ا حلماي ا ح ا املثليااا واملثلياان وم دو ا املي ا
اجلنس ومغاايري اهلويا اجلنسااني يف حريا التتماع الااا  ،وهاو ماا ميثا خطاو إجيابيا ( )8١وأُبلاغ
عن استخدا القو عل حنو مفرط يف سياق االحتتا اا السالمي  ،وحظار التتمااا الااما ،
()8٢
ورفع دعاو نائي وإصدار أح ا ابلستن ضد املنظمن
 -37وعلق منظم األمن والتااون يف أورواب عل مشرو القانون املتال ابلتتماا الاام
الصااادر يف  ٢٤نيسااان/أبري  ،٢٠١8ورأ في ا هنت اا تقيياادايا حلري ا التتمااع وال يُسا ِّاه التمتااع
هب ااذا احلا ا األساسا ا م اان حق ااوق اإلنس ااان( )83وه ااو يض ااع أع اااء ثقيلا ا علا ا كاها ا منظما ا
التتماااا الااذين يتااان علاايه أن يقاادموا طل ا ا مفص الا لاقااد التتمااع ،وحيااددوا بوضااو هيئ ا
املنظم اان ،وحي ااافظوا عل ا ا النظ ااا  ،ويف اار وا ااا ص ااارم عل ا ا املش اارفن( )8٤وك ااان ين غ ا ا
ابألحر  ،أن ين عل التتماا التلقائي  ،ويلغ القياود املطلقا املفروضا علا ماد التتماع،
وأن يتضاامن أح ام اا تشااري إىل أن حظاار التتماااا ميث ا آخاار وساايل ين غ ا اللتااوء إليهااا ،وأن
()8٥
حيدد إ راءا االستئنا للطان يف قرارا رف التصريح بتنظي التتماا

احل يف احليا األسري

()86

 -38الحظ مرك سراييفو املفتاو أن مجياع الوحادا اإلداريا يف ال وسان واهلرسا ال تاات
ابق اتان مثلي ا اجل اانس ،م ااع أن الغال ي ا الاظم ا م اان املثلي ااا واملثلي اان وم دو ا املي ا اجلنس ا
ومغ ااايري اهلويا ا اجلنس اااني ير ااون يف ال اادخو يف شا اراك م ااد احلي ااا إذا حظيا ا ابالعا اتا
()87
قانوتا
 -٣احلقوق االقتصادية واال تماعية والثقافية

احل يف الام ويف ظرو عم عادل ومواتي
 -3٩ذك ا ا اار الورقا ا ا ا املش ا ا ااتك  ٥أن تشا ا ا ارياا الاما ا ا ا أدخلا ا ا ا عليه ا ا ااا إص ا ا االحا يف
عااا  ،٢٠١٥وأن الق اوانن اجلديااد أساافر عاان إضاااا محاي ا الامال ا و ال ا شااروط الاما
()88
أكثر مرون وأعط حي ا اثنوايا آلليا تسوي منازعا الام
 -٤٠وعل ا الاار ماان اإلق ارار ،يف باارتمج اإلصاال  ،ابحلا ا إىل ت ثي ا عمليااا تفتااي
الام ا وزايد الاقااواب املط ق ا يف حال ا انتهاااك قااانون الام ا وإىل محاي ا حقااوق الامااا  ،فااإن
قوانن الام اجلدياد م تاتمخ  ،وفقاا للورقا املشاتك  ،٥عان أي تغياري إجيااي ياؤدي إىل بلاوغ
ه ااذا اهل ااد فها ا ختفا ا ت ااالي الي ااد الااملا ا وتقلا ا محايا ا الام ااا م اان أ ا ا ا ت ااذا
املس ااتثمرين األ ان ااب واملش اااريع التتاري ا ع اارب الوطني ا ( )8٩مم ااا س اايؤدي إىل زايد انا اادا األم اان
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الوظيف والوظائ املؤقت و اري التفر يا والوظاائ الاي ال حتظا بغطااء نقااي واخنفاا
()٩٠
فضلا عن تدهور السلم املهني

األ اور

احل يف الضمان اال تماع
 -٤١أكد الورق املشتك  ٥أن نظا الرعاي اال تماعي يف ال وسن واهلرس هو نظا ري
فا ااا ومتخلا ا ااري ق ااادر عل ا ا تل يا ا احتيا ااا الفئ ااا األض ااا علا ا ال اار م اان ارتف ااا
()٩١
مستواي ال طال والفقر

احل يف مستو مايش مناسب

()٩٢

 -٤٢ذك اار الورق ا ا املش ااتك  ٥أن ال وس اان واهلرس ا ا ق ل ا ا التوص اايا املقدم ا ا يف الا اادور
السابق بشأن باذ م ياد مان اجلهاود مان أ ا حتقيا التنميا واحلاد مان الفقار ،بطارق منهاا تاوفري
األموا إلاتح الفرص بدون متيي لل صو عل التالي والرعاي اال تماعي واخلادما الصا ي
()٩3
و ريها من اخلدما الاام  ،فضلا عن احلد من ال طال

 -٤3وأعرب الورق املشتك  ٥عن القل إزاء عملي اإلصل االقتصادي األخري والشامل ،
واملتمثل ا ا يف ب اارتمج إص اال ال وس اان واهلرس ا ا للف اات  ٢٠١8-٢٠١٥ال ااذي يتض اامن ت اادابري
()٩٤
تقش شديد وختفيضا يف اإلنفاق الاا وم أيخذ يف االعت ار خمتل احتيا ا اجملتمع
وم جتر تقييماا لااثاثر املتت ا يف جماا حقاوق اإلنساان واملسااوا بان اجلنسان ،ونتيتا لاذل ،
()٩٥
خلف هذه التدابري التقشفي آاثرا سيم عل متتع املرأ حبقوقها

احل يف الص

()٩6

 -٤٤ذكر الورق املشتك  ٥أن نظا اللمرك ي يف جماا الرعايا الصا ي يط ا علا صاايد
ال يات وال انتوت وأن اخلدما املتاح حمدود ورديئ وأن حوايل  ١٥يف املائ مان السا ان
ال يستفيدون من أي ش مان أشا ا التاأمن الصا وأن اال يته تاما يف قطاا االقتصااد
ااري الرمسا ( )٩7وتاااد فاارص الامااا املااؤمن علاايه يف احلصااو علا الرعايا الصا ي حماادود أو
منادم بس ب تقاعس أص ا الام عان دفاع اشاتاكا الضامان اال تمااع للساتفاد مان
اساات قاقا الرعايا الصا ي وأشااار الورقا املشااتك إىل أن مقاادم خاادما الرعايا الصا ي
()٩8
يف حال اهنيار
 -٤٥والحظ ا الورق ا املشااتك  ٢أن مسااتو الرعاي ا الص ا ي والتثقيا اجلنس ا ااري كااا
وأن نس ا اسااتخدا وسااائ منااع احلم ا احلديث ا باان النساااء يف ساان اإلجنااا ال تتاااد  ١٢يف
املائ  ،وتستأثر النساء األكثر تاليما وثراء أبعل ماد ( )٩٩وم ينفذ ال لد التوصيا الي قادم
ل ا يف الاادور السااابق بشااأن تااوفري فاارص متساااوي للسااتفاد ماان التثقي ا واخلاادما يف جمااا
()١٠٠
الص اجلنسي واإلجنابي
 -٤6وأك ااد الورق ا ا املش ااتك  ٢ومرك ا ا س ا اراييفو املفت ااو أن اللئ ا ا ال ااي ت اانظ اإلجنا ااا
مبساعد ط ي األحيائيا تاتيهاا تناقضاا ك اري يف خمتلا ال ياات فصانادي الرعايا الصا ي
تغط النفقا للمرأ دون سن األربان يف مجهوري صربس ا وللمرأ يف سن الثاني واألربان يف
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االحت اااد ويف مقاطا ا بريتش ا و ،وال تت ااا إم اني ا االس ااتفاد م اان ه ااذه اخلدم ا إال ل ااألزوا م اان
()١٠١
نسن خمتلفن أو األشخاص الذين جتماه علق خار إطار ال وا
 -٤7وأشار الورق املشتك  ٢إىل و ود حوا ك ري حتاو دون إم انيا اإل هاا  ،وها
ترت ط ابلت الي واختل صنادي الرعاي الص ي الي تنظ تغطيا نفقاا اإل هاا وأسافر
ذلا عاان حاااال قانونيا خمتلفا توا ههااا النساااء وصاااواب حتااو دون إم انيا االسااتفاد ماان
خاادما اإل هااا ابلنسا للنساااء الفقاريا  ،وال ساايما نساااء األقليااا والنساااء ذوا اإلعاقا
()١٠٢
والنساء الاائدا
 -٤حقوق أشخاص حمددي أو فئا حمددة

النساء

()١٠3

 -٤8أفاااد الورقا املشااتك  ٢أبن قاوانن الاما حتظاار عااد املساااوا يف املااملا بسا ب نااو
اجل اانس ،وم ااع ذل ا ال ت ا ا هن اااك اختلف ااا تفص ا ب اان الوح اادا اإلداري ا فيم ااا يتال ا مب اانح
تاويضا أثناء إ از األموما واسات قاقا األموما لألمهاا الاااطل عان الاما ( )١٠٤وقاد
أعرب ا النساااء عاان احتتااا هن وطااالن احل وم ا بوضااع قواعااد كافي ا لتنظااي حقااوقهن وحتساان
نطاق التغطي الص ي املتاح هلن( )١٠٥وأكد الورق املشاتك  ٥أن نظاا الرعايا الصا ي أثار
أتثريا ري متناسب عل املرأ الي كان عليها أن تت م أيض ا ت اا قصور خدما الرعايا مان
خاال اضااطلعها أبعمااا الرعايا ااري املدفوعا األ اار ،األماار الااذي حيااو دون متتاهااا ابحلا يف
()١٠6
الام ويف مستو مايش مناسب
 -٤٩واسااتنتت الورق ا املشااتك  ٥أن تقلااي خاادما الاادع الاام ا  ،مث ا رعاي ا األطفااا
ورعاي ا املساانن ساايؤثر عل ا حنااو ااري متناسااب عل ا املارأ ألن اجملتمااع يتوقااع منهااا ،وفق اا للثقاف ا
()١٠7
السائد  ،أن تسد الثغرا يف جما الرعاي

األطفا

()١٠8

 -٥٠الحظ ا الورق ا املشااتك  3عااد كفال ا حقااوق الطف ا االقتصااادي واال تماعي ا  ،مث ا
قيم علو األطفا الي ختتلا مان منطقا إىل أخار يف ال لاد( )١٠٩وال يو اد ح ا يف قاوانن
األسر يف االحتاد وال يف مقاطا بريتش و حيظر ممارس الاقوب ال دني يف ح األطفا  ،وم حيارز
أي تقااد يف جمااا مواءم ا قااانون الاقااواب حلماي ا األطفااا ماان االعتااداء اجلنس ا  ،يف حاان أن
مجهوري ا صربس ا ا خط ا خط اوا هام ا يف هااذا الصاادد( )١١٠وم يلحااظ إح اراز أي تقااد يف
جمااا محاي ا األطفااا املارضاان للسااتغل يف الاما والتسااو  ،وم تث ا فااليا هااود م اف ا
()١١١
االجتار ابل شر
 -٥١وأشار امل ادر الااملي إلهناء مجيع أش ا الاقوب ال دني الي متار ضد األطفاا إىل
وا ااب الدول ا يف حظاار ممارس ا مجيااع أش ا ا الاقوب ا ال دني ا ضااد األطفااا  ،وإىل ق ااو ال وساان
واهلرس بتوصيتن أثناء الدور الثاني من االستارا الدوري الشام حبظر ممارس مجيع أشا ا
الاقوب ال دني ضد األطفا ( )١١٢واعتُمد خط عم بشأن األطفاا للفات ٢٠١8-٢٠١٥
هب ااد إقا ارار إص اال تشا اريا  ،ول اان م حي اارز أي تق ااد ميه ااد العتم اااد مش اارو الق ااانون من ااذ
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ش اط/فرباير  )١١3(٢٠١٩وم حيظر االحتاد ومقاطا بريتشا و صاراح ممارسا الاقوبا ال دنيا يف
()١١٤
ح األطفا  ،وال سيما يف أماكن الرعاي ال ديل والرعاي النهاري ويف املن
 -٥٢وأشااار الورقا املشااتك  ٤إىل قابليا تضاارر األطفااا ماان آاثر الفقاار ،مبااا يف ذلا آاثره
عل فرص احلصو إىل التالي ق املدرسا  ،والتالاي الثاانوي ،والتاأمن الصا ( )١١٥ورأ أن
خماطر تارضه للجتار ابل شر عالي أيض ا بس ب هذه الاوام  ،وال سيما ابلنس ألطفا مجاع
الرومااا وقااد زاد االسااتغل اجلنس ا لألطفااا يف ال غاااء ،وال ساايما الفتيااان ماانه ( )١١6وعاالو
عل ا ذل ا  ،بلغ ا نس ا الفتيااا يف ال لااد الل اواي ُزِّو اان ق ا بلااوغ ساان  ٤ ،١8يف املائ ا باان
عام  ٢٠١٠و ٢٠١7وعل الر من و ود إطار تشريا حلمايا األطفاا يف حالا التاار
للستغل اجلنس  ،تتااذر إم انيا االساتفاد الفاليا مان هاذه احلمايا بسا ب عاد فااليا نظا
()١١7
اإلبلغ والت قي واإلنفاذ وملحق اجلنا
 -٥3وأشااار الورق ا املشااتك  ٤إىل أن التاادابري املتخااذ ملااجل ا هااذه الثغ ارا تشاام تنقاايح
األح ا املتالقا ابالساتغل اجلنسا لألطفاا علا اإلنتنا لتتارم مجياع أشا ا االساتغل ،
مبااا يف ذلا االبتا از اجلنسا علا شا اإلنتنا  ،وتنقاايح املاااد  ١86ماان قااانون الاقااواب يف
ال وساان واهلرسا لتتاارم االجتااار داخا حاادود ال لااد ،فضالا عاان اعتماااد أح ااا قانونيا لتاريا
وجترم االستغل اجلنس لألطفا يف جما السياح والسفر( )١١8ودع أيض ا إىل توسيع والي
مؤسس ا ا ال يا ااو اآلمن ا ا لتشا اام إي ا اواء ض ا ا ااي اجل ا ارائ األخا اار املتالق ا ا ابالسا ااتغل اجلنس ا ا
لألطفااا  ،وختصااي األم اوا اللزم ا هلااذه املؤسس ا وحث ا الورق ا املشااتك  ٤الساالطا عل ا
إنشاااء صااندوق لتاااوي األطفااا ض ا ااي االسااتغل اجلنس ا  ،وتيسااري مطال ااا التاااوي يف
()١١٩
إطار اإل راءا اجلنائي
 -٥٤وأشار الورق املشتك  ٤إىل أن جملس الوزراء نشر تقريارا مرحليا ا يف عاا  ٢٠١6ذُكار
في أن أنشط نفذ ابلتااون مع منظم إنقااذ الطفولا هباد حتدياد القادرا املو اود إلنشااء
نظ فاال مل اف االجتار ابل شر ،والان اجلنس عل ش اإلنتن و ري ذل من أشا ا
إيذاء األطفا عل ش اإلنتنا ( )١٢٠وذكار التقريار أيضاا أن وزار األمان تا ا حالياا علا
تنفياذ تاماي الوقايا مان التاار لإلياذاء علا شا اإلنتنا عان طريا خطا للتثقيا التبااوي
وتنظااي ال اربامج ومحاال التوعي ا الاام ا ( )١٢١ودع ا الورق ا املشااتك  ٤إىل اعتماااد خط ا عم ا
وطني للتصدي جلميع مظاهر االستغل اجلنس لألطفا مع توفري املوارد ال شري واملالي اللزم
لتنفيذها( )١٢٢وحث الورقا السالطا أيضاا علا إنشااء فريا عاما اتباع جمللاس األطفاا يتاوىل
()١٢3
مهم تنسي اجلهود الرامي إىل م اف االستغل اجلنس

األقليا
-٥٥
مواءما
التميي
اعتا
امل ذول
جماال
GE.19-13865

()١٢٤

الحظ ا الورق ا املش ااتك  3بقل ا أن ا م حي اارز أي تق ااد بش ااأن تغي ااري الدس ااتور هب ااد
ِّ
املؤسسا  ،وأن فااليا احلمايا القانونيا ماان
حقااوق األقليااا القوميا مااع حقااوق الشاااو
()١٢٥
وال يو اد أيضاا
ضد الروما ري مرضي بس ب عد توفر املاد اإلعلمي بلغ الروما
ابالحتيا ا اخلاص لنساء الروما وال مراعا هلذه االحتيا اا ( )١٢6وال ت فا اجلهاود
مل اف مواق الت يا اري كافيا  ،ولايس هنااك هناج ُمانظ يط ا إلدرا الروماا يف مجياع
احليا اال تماعي ويف هذا الصدد ،يُفتقر أيض ا إىل التموي املخص هلذه املسأل عل
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املسااتواي احمللي ا
حلو ملموس

()١٢7

()١٢8

وال تا ا ظاااهر ”مدرسااتان حتا سااق واحااد“ مسااتمر يف يااا أي

َّ
وذكاار فريا حقااوق األقليااا أبن الدسااتور ياان عل ا نظااا انتخاااي يقااو عل ا تقسااي
-٥6
صااار للس ا ان إىل بوشااناق وصاار وكااروا الااذين يُارفااون عل ا أهن ا ها الشاااو املؤسس ا يف
حن أن بقي الس ان ،مبن فيه اليهود والروما واألقليا القومي األخار  ،اسات ادوا مان التشاح
النتخااااب جملااس الرائس ا امل ااون ماان ثلث ا أعضاااء( )١٢٩وأفاااد منظم ا األماان والتااااون يف
أورواب أبن االنتخااب كان تنافسي حقا ول نها اتسم ابلتقسي املستمر عل أسس االنتماء
اإلثااي( )١3٠ودعااا الفري ا الدول ا إىل تااادي الدسااتور عل ا الن ااو املنصااوص علي ا يف احل ماان
الصادرين عن احمل م األوروبي حلقوق اإلنسان يف قضيي سيديت فنش وزورني  ،وإىل تادي
()١3١
مجيع القوانن للقضاء عل التميي اإلثي ضد األقليا القومي يف جما املشارك السياسي
 -٥7وأشار الت ال الدويل للدفا عن احلريا إىل تقااعس السالطا عان إجيااد حا للن اعاا علا
املمتل ااا الديني ا فقااد رفض ا الساالطا ال لدي ا يف ابنيااا لوكااا عل ا س ا ي املثااا  ،إعاااد الاديااد ماان
املمتل ااا التاباا ا لل نيسا ا ال اثولي يا ا وتصا ارف الس االطا احل وميا ا بشا ا جم ا ا إذ أص اادر
تصاريح إلعاد إعمار م اين دينيا أو الشارو يف بنااء أخار دياد ( )١3٢وشادد الت اال علا ضارور
اعتماااد أح ااا قانونيا تقضا إبعاااد املمتل ااا الدينيا  ،وإنشاااء وكالا ح وميا م لفا إبعاااد
امل اااين واألراض ا الديني ا إىل مساات قيها ماان الطوائا الدينيا  ،فض الا عاان اإلشارا عل ا عملي ا
()١33
عادل ومنصف إلعطاء املوافق عل إعاد إعمار امل اين الديني وبنائها

املها رون والل ئون وملتمسو اللتوء واملشردون داخلياا

()١3٤

 -٥8زعم ا منظم ا الافااو الدولي ا أن ال وساان واهلرس ا م تااوفر لل ئاان واملهااا رين فرص اا
فالي لل صو عل احلماي الدولي وظرو استق ا ملئم فهناك  ١ ٥7٩شخص ا فقط مان
أص ا  ٢3 ٠٠٠شخص ا ا أعرب اوا عاان نيااته التمااا اللتااوء ومت ن اوا ماان ذل ا وال متل ا الدول ا
سو مرك رمس واحد الستق ا ملتمس اللتوء يقع ابلقار مان ساراييفو ،ولا طاقا اساتياابي
حم اادود ال تتت اااوز  ١٥٠شخص اا( )١3٥ويا ااي ماظ ا الل ئ اان وامله ااا رين يف خميم ااا إي اواء
()١36
مؤقت م تظ يف بيهات وفيلي ا يف ظرو ري إنساني و ري ص ي
 -٥٩وأعرب ا الورق ا املشااتك  3عاان القل ا ألن األشااخاص املشااردين والاائاادين يوا هااون أحياااتا
حاال تصدر فيها قارارا تاات هبا ابعت ااره ميل اون حا التاأ ري ،ول انه ال يساتطياون الااود
إىل دايرها وال حيصاالون علا سا ن آخاار أو علا تااوي ( )١37وتتارقا عمليا الاااود بسا ب عااد
مواءم ا الل اوائح التنظيميا ا يف جم اااال خ اادما الرعاي ا الصا ا ي واحلماي ا اال تماعيا ا مم ااا ي ااؤدي إىل
التميي واختل املاامل ( )١38وح جملس أورواب السلطا عل توفري الس ن اللئ لل ئان
وامله ااا رين ،ومااجل ا املش اااك ال ااي تا اات ملتمس ا اللت ااوء ااري الق ااادرين عل ا تق اادم طل ااب
()١3٩
اللتوء بدون ذكر عنواهن يف ال وسن واهلرس  ،وهو شرط لتقدم طلب اللتوء

عدميو اجلنسي
 -6٠فيما خي تستي املواليد ،أشار الورق املشتك  3إىل عد مواءم اللاوائح التنظيميا
والتا ااأخر يف إدخا ااا ال يا ااات يف سا اات املواليا ااد ،مما ااا أسا اافر عا اان عق ا ااا يف جما ااا التسا ااتي
12
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) وليس هناك آليا وشا ا لإلحالا حمادد بوضاو لتم ان املاواطنن الروماا مان١٤٠(املدين
احلص ااو علا ا املالوم ااا بش ااأن حق ااوقه يف الوقا ا املناس ااب والتاريا ا هب ااويته ل ااد ال اادوائر
)١٤١(
ال لدي املختص
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