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أ ُِعددده هددذه الوثيقددة املت قددة بتوصددياه الولددة الةالةددة مددن االسددت راا الدددورش ال ددامل قددو
-1
اإلنسددا بتضددافر الدددود بددو ورارة وقددو اإلنسددا وال ج ددو يف البوسددنة واهلرسددو وورارة األمددن يف
البوسنة واهلرسو وورارة ال دل يف البوسنة واهلرسو واجمل س األع ى ل قضاء واالدعاء ال ام يف البوسنة
واهلرسو وورارة ال ؤو املدنية يف البوسنة واهلرسو ووكالة تنظيم االتصااله الس كية وال سد كية يف
البوسنة واهلرسو ووكالة اخلدمة املدنية يف البوسنة واهلرسو ووكومة الكيانو (احتاد البوسنة واهلرسو
ومجدوريددة صربسددكاك ووكومددة مقات ددة برت ددكو يف البوسددنة واهلرسددو ومراكددا تدددري القضدداء واالدعدداء
ال ام التاب ة ل كيانو.
وت ق ددل البوس ددنة واهلرس ددو م ددا جمموع د  207توص ددياه يف تقري ددر اللري د ال ام ددل .وقب دل
-2
توصياه من بيندا  68توصية قُب ل ع ى أساس أهنا توصياه قيد التنليذ أو نُلذه ابلل دل .ورفضدل
البوسنة واهلرسو  3توصياه ( 73-120و 132-120و44-120ك.
204

-3

وفيما خيص التوصياه اليت نوق ل الوقا تقدم البوسنة واهلرسو الت يقاه التالية.

القدراأ والتنسالق دلى مستوى املؤسساأ
-4

قُبلت التوصياه  24-120و 26-120و.27-120

أم ددا التوص ددياه  5-120و 6-120و 7-120و 8-120و 11-120و 28-120و 38-120فد د
-5
يف طور التنفالذ.
وأن أ الكياان ومقات ة برت كو يف البوسنة واهلرسو نُظُما لرصد السياسداه القطاعيدة الديت
-6
ال بددد مددن مواصد ة عم يددة مواءمتدددا مددا االسدرتاتي ياه ع ددى الصد يد الدددوإ .وإكددافة إىل ذلددو تتخددذ
مجدورية صربسكا موقلا خمت لا من ويث اعتماد واثئد اسدرتاتي ية يف ميددا وقدو اإلنسدا والتمييدا
ولذلو ستُصمم يف اللرتة املقب ة وتُن أ آلية لرصد تنليذ التوصياه املت قة حبقو اإلنسا .

للف -لمناء املظامل والربوتوكول االختالاري التفاقالة مناهضأة التعأذيو وهأمن مأن ضأرو
املعاملة لو العقوبة القاسالة لو الالإنسانالة لو املهالنة
قُبلأأت التوصددياه
-7
و 16-120و 17-120و 18-120و 19-120و 72-120و 74-120و.75-120

 2-120و 4-120و 10-120و 12-120و 13-120و 14-120و15-120

ابء -مكافحة الفسا
-8

قُبلت التوصياه  71-120و 108-120و.109-120

والم -احلقوق املدنالة والسالاسالة
 -1حظر التمالالا
قُبل أ أأت التوص د ددياه  9-120و 21-120و 22-120و 42-120و 112-120و 113-120و114-120

-9
و 116-120و 117-120و 118-120و 119-120و 120-120و 40-120و.45-120
-10
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أما التوصياه  39-120و 48-120و 49-120و 50-120فد يف طور التنفالذ.
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 -11واعتمددده سد طاه البوسددنة واهلرسددو والكيدداان ومقات ددة برت ددكو ونلددذه سياسدداه مت قددة
ابألشخاص ذوش اإلعاقة وتدداب ااصدة مايدة كبدار السدن .واعتُمدده أيضدا تدداب مايدة األق يداه
ال سدديما الرومددا ويددرش تنليددذها والي دا .وفيمددا يت د حبمايددة املة يدداه واملة يددو ومادوج د امليددل النس د
ومغددايرش اهلويددة النسددانية والنسدداء اعتُمددده ونُلددذه اطددا ال مددل ل مسددائل النسددانية ع ددى مسددتو
الدولددة والكيددانو الدديت تُطب د ع ددى أساسدددا تددداب ددد إىل اي دة املة يدداه واملة يددو ومادوج د املي دل
النس د ومغددايرش اهلويددة النسددانية ووددام صددلاه النسددو والل دداه املدم ددة مددن النسدداء .وتتط د
اإلجراءاه املتخدذة يف هدذا اجملدال يف اللدرتة املقب دة تنليدذ التدداب ايفدددة يف السياسداه واالسدرتاتي ياه
املتص ة حبماية الل اه املدم ة بقدر أكرب من الل الية.
 -2املساواة بني اجلنسني
 -12قُبل أ أأت التوص د ددياه
و 154-120و 155-120و 158-120و 159-120و 164-120و.167-120

 55-120و 148-120و 149-120و 150-120و 151-120و153-120
 37-120و 53-120و 147-120و 152-120و 156-120و157-120

 -13أم د د د د د د د ددا التوص د د د د د د د ددياه
و 160-120و 161-120و 162-120و 163-120و 165-120و 166-120و 168-120و169-120
فد يف طور التنفالذ.
 -14واعتُمددده اطددا ال مددل ل مسددائل النسددانية ونُلددذه ع ددى مسددتو الدولددة والكيددانو وه د
تتضمن تداب د إىل حتقي املسداواة بدو النسدو وأادر تت د بتمةيدل املدرأة يف ا كومدة .وت دمل
هدذه التددا ب د ه توعيددة لت د يا النسداء ع ددى الرتشدب ل مناصد ال امددة .وي دمل تنليدذ القدوانو يف
جمال ا ماية االجتماعية تداب ماية األسرة واألم والطلل وتداب اجتماعية لتحسو وكا األسر اليت
ل ددديدا ع دددد أك ددرب م ددن األتل ددال .وهن ددا أمة ددة جي دددة ع ددى الت ددداب امل موس ددة املتخ ددذة لتمكد دو املد درأة
اقتص دداد وهن ددا أيضد دا مقرتو دداه م ددن أج ددل مواصد د ة متكيند ددا يف املس ددتقبل .وأف دداده ورار الكي ددانو
التنلي ددذيتا أب اط ددا ال م ددل لتنمي ددة ر دة امل درأة ل عم ددال تنل دذ ابس ددتمرار يف احت دداد البوس ددنة واهلرس ددو
ومجدوري ددة صربس ددكا .وفيم ددا يت د د ذن ددا ال ن ددو تنل ددذ السد د طاه يف البوس ددنة واهلرس ددو أش سد د طاه
الكيددانو اسدرتاتي ياه ملكافحددة ال نددو ال ددائ وتددداب ملكافحددة ال نددو النسد ت ددمل تقددد الدددعم
لضحا ال نو .وقد بدأه عم ية مواءمة قوانو البوسنة واهلرسو ما اتلاقية اسطنبول.
 -3احلق يف احلالاة واحلرية واألمن الشخصي
 -15مل تُقب أأل التوصددية  .73-120وأص دددره ايفكم ددة الدس ددتورية يف البوسددنة واهلرس ددو ق درارا يقض د
إبلغاء عقوبة اإلعدام يف القانو .
 -4حرية التعبم واإلدالم
 -16قُبلت التوصياه
و 64-120و 85-120و 86-120و 89-120و 92-120و 93-120و 94-120و 95-120و97-120
و.98-120
 3-120و 41-120و 59-120و 60-120و 61-120و 62-120و63-120

 46-120و 51-120و 84-120و 87-120و 88-120و 90-120و91-120

 -17أم ددا التوص ددياه
و 99-120و 100-120و 102-120فد يف طور التنفالذ.

GE.20-03658

3

A/HRC/43/17/Add.1

 -18ويف البوسنة واهلرسو أش ع ى مستو الكيانو والكانتوانه وكذلو يف مقات ة برت كو يف
البوسددنة واهلرسددو توجددد قدوانو تددنظم الت م دداه ال امددة لكددن مددن الضددرورش مواءمتدددا مددا امل دداي األوروبيددة
قو اإلنسا .
 -19وت وظ وكالة تنظديم االتصدااله السد كية وال سد كية أ اسدت مال ال غداه الربيدة يف بدرام
دوائددر البددث اإلذاع د ال ددام ينظم د قددانو نظددام البددث اإلذاع د ال ددام وأ قواعددد الوكالددة وأنظمتدددا ال تتضددمن
أوكاما تنظم مسألة است مال ال غاه والكتابة الربية يف برام مقدم اخلدماه اإلع مية.
 -20وأن ئ نظام ماية الصحلياه ذدا يف ذلدو ا مايدة القضدائية يف ودااله التدديدد وال ندو
لكن ال ياال من الضرورش اللصل يف هذه القضا ذايد من الكلاءة .وتبو املؤشراه املتاوة أ تدداب
تُتخذ ل تصدش ل عتداءاه ع ى الصحليو واإلع ميو لكن ا اجة ال تداال تددعو إىل إن داء قاعددة
ضدمن القدوانو
بياانه ورصد مجيا ا االه املت قة ابالعتداءاه ع ى الصحليو يف البوسدنة واهلرسدو .وتْ ن
ورية الت ب وا صول ع ى امل وماه وه متوافقة ما امل اي الدولية توافقا جيدا.
 -5احلرايأ الدينالة
-21

قُبلت التوصيتا  57-120و.106-120

-22

أما التوصية  52-120فد يف طور التنفالذ.

 -23ونر أ هذه املسألة هامة جددا ويف هدذا الصددد مثدة واجدة إىل مواصد ة ال مدل ع دى كلالدة
وقو اإلثنياه واألد املت ددة وور ا مدا الرتكيدا بوجد اداص ع دى وقدو اإلنسدا ل ج دو وامل دردين
وامل ردين داا يا وال ائدين.
 -6القضاء ،مبا يف ذلك اإلفالأ من العقا وسالا ة القانون
 -24قُبلت التوصياه
و 33-120و 34-120و 65-120و 66-120و 67-120و 68-120و 69-120و 76-120و101-120
و 103-120و 104-120و 105-120و 107-120و.178-120
 1-120و 20-120و 23-120و 29-120و 30-120و 31-120و32-120

-25

أما التوصياه  35-120و 36-120و 96-120و 110-120فد يف طور التنفالذ.

 -26واسدرتاتي ية مقاكدداة مدرتكم جدرائم ا ددرج (االسدرتاتي ية املنقحددةك ع ددى مسددتو البوسددنة واهلرسددو
ه قيد االعتماد لكن ا اجدة تظدل تددعو إىل مواصد ة تددعيم املدو لو اللنيدو واسدتق لية النظدام القضدائ .
وذكدره مجدوريددة صربسددكا أند أن د ل منظمددة إداريددة جديدددة لمدوريدة صربسددكا تسددمى مركددا مجدوريددة
صربسكا لبحدو ا درج وجدرائم ا درج والبحدث عدن امللقدودين وأسدنده إليددا واليدة الت داو ع دى مقاكداة
مرتكم جرائم ا رج.
 -27وع د ددى مس د ددتو البوس د ددنة واهلرس د ددو اعتُم د ددد اإلت د ددار االسد د درتاتي إلصد د د اإلدارة ال ام د ددة
ل لرتة  2022-2018ومن الضرورش يف اللرتة املقب دة بدذل جددود كبد ة لكلالدة مواءمدة الت دري اه مدا
مبددادإ إصد اإلدارة ال امددة والتنليددذ الل ددال هلددذا اإلصد واإلصد السياسد دعمدا لنظددام تنسددي
إص اإلدارة ال امة وكذلو كلالة األموال الكافية لت اياه.
 -7االجتار ابلبشر
 -28قُبلأأت التوصددياه
و.83-120
4
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ال -احلقوق االقتصا ية واالوتمادالة والثقافالة
 -29قُبلأ أ أ أأت التوصد د د ددياه
و 125-120و 126-120و.129-120

 47-120و 56-120و 121-120و 122-120و 123-120و124-120

-30

أما التوصياه  70-120و 127-120و 128-120و 130-120فد يف طور التنفالذ.

 -31وتنلذ البوسنة واهلرسو اسرتاتي ياه وسياساه ترم إىل حتقي التنمية االقتصادية وا د من
اإلقصاء االجتماع وسيُنظر يف اعتماد إتار ل سياسة ال امة يف اللرتة املقب ة.
 -32واملوقو الذش تتخذه وكومة مجدورية صربسكا هو أ اعتماد اسرتاتي ياه يف ميدا الرعاية
الصحية وا ماية البي ية ذا يف ذلو مكافحة ت و اهلواء يقا كمن نطا ااتصاص الكيانو.

 -33وتددر هددذه ا كومددة أيضددا أند ال واجدة إىل اعتمدداد اطددة عمددل "وتنيددة" ب ددأ األعمددال الت اريددة
ووقو اإلنسا .
 -1التعلالم
 -34قُبل أ أأت التوص د ددياه
و.145-120

 25-120و 131-120و 139-120و 140-120و 141-120و143-120

 133-120و 134-120و 135-120و 136-120و 137-120و138-120

 -35أمد د د د ددا التوصد د د د ددياه
و 142-120و 144-120فد يف طور التنفالذ.

 -36وخيت ددو موقددو الس د طاه الت يميددة املختصددة فيمددا يت د ابلت دديم ابل غددة األم .د أ هددذه
الس طاه اكط ل أبن طة هامة ترتبا ذواءمة املناه األساسية امل رتكة يف املددارس بنداء ع دى نتدائ
الت م .وحتاول عن تري التحسو املستمر ل مناه وتنليذها القضاء ع ى أش نوع مدن أندواع التمييدا
واللصل يف املدارس .ويف الوقل نلس حتسنل نوعية الت يم حتسنا كبد ا ويدرش األادذ بنظدام ل ت ديم
الدداما للائدددة األتلددال ذوش اإلعاقددة .وا ل د ذقدددار النصددو عدددد "مدرسددتو حتددل سددقو واوددد"
يف احتاد البوسنة واهلرسو.
-37
الت يم.

ومل تُقبأأل التوصددية  132-120أل أفدراد األق يدداه القوميددة يتمت ددو ابملسدداواة يف ا صددول ع ددى

 -2احلقوق الثقافالة
 -38قُب ل التوصية .146-120

هاء -الفئاأ الضعالفة
 -1حقوق اللفل
التوص د د د د ددياه  170-120و 171-120و 172-120و 173-120و 174-120و 175-120و176-120

-39
و 177-120ه يف طور التنفالذ.

 -40وملا كا يُتواى تنليذ اطة ال مدل ب دأ األتلدال ع دى أسداس التوصدياه الديددة الدواردة يف
التقريدرين الدددوريو اخلددامس والسددادس ب ددأ اتلاقيددة وقددو الطلددل فد وكومددة كددل مددن الكيددانو ومقات ددة
برت ددكو يف البوسددنة واهلرسددو والكددانتوانه مسددؤولة عددن ايددة األتلددال ايفددرومو مددن رعايددة الوالدددين
واألتلال ذوش اإلعاقة واألودا الاحنو.
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 -41وألقددل السد طاه املختصددة يف مجدوريددة صربسددكا الضددوء ع ددى أهنددا تتددوىل املسددؤولية عددن ايددة
األشخاص ذوش اإلعاقدة ذدن فديدم األتلدال و ايدة األتلدال مدن ال ندو ذدا يف ذلدو ال قوبدة البدنيدة
واالعتداء النس وقما احنرا األودا ودعم األسر وصحة الطلل والقضاء ع ى عمل األتلال
وع ى أهنا ت مل هبمة ع ى تنليذ االسرتاتي ياه والسياساه األار .
 -2األشخاص ذوو اإلداقة
 -42قُبلأأت التوصددياه
و 189-120و 190-120و.191-120

 180-120و 181-120و 185-120و 186-120و 187-120و188-120

-43
التنفالذ.

أمد دا التوص ددياه  179-120و 182-120و 183-120و 184-120و 192-120فد د د يف طأ أأور

 -44وب دددأه عم ي ددة إدم دداذ األتل ددال ذوش اإلعاق ددة يف الكي ددانو والك ددانتوانه ومقات ددة برت ددكو.
ووكد ل وكومتددا الكيددانو اسدرتاتي ياه لتحسددو أوكدداع األشددخاص ذوش اإلعاقددة األمددر الددذش يسددتوج
مواءمة القوانو قصد اية مجيا األشخاص ذوش اإلعاقة بصر النظر عن سب اإلعاقة.
 -45ويف ميددا الرعايددة الصدحية مددن الضدرورش مواصد ة ت ايددا نظدام الرعايددة الصدحية ل ج ددو وامل ددردين
وامل ردين داا يا وال ائدين ذن فيدم األشخاص ذوو اإلعاقة.
 -3املثلالاأ واملثلالون وما ووو املالل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانالة وحاملو فاأ اجلنسني
-46

التوصيتا  43-120و 54-120يف طور التنفالذ.

 -47وت تمد وكومة مجدورية صربسدكا موقلدا مدؤداه أ ن ال واجدة إىل وكدا اسدرتاتي ية هلدذا اجملدال
أل املسألة نُظمل يف االسرتاتي ية النسانية وه اسرتاتي ية س يمة.
-48

واقرتول وكومة احتاد البوسنة واهلرسو اعتماد اطة عمل إتارية يف هذا امليدا .

 -49ويف عددام  2016و 2017اعتمددده وكومتددا الكيددانو اططددا ت ددغي ية لتنليددذ اطددة ال مددل
ل مسددائل النسددانية يف البوسددنة واهلرسددو تضددمنل تددداب لتحسددو وقددو املة يدداه واملة يددو ومادوج د
امليددل النسد ومغددايرش اهلويددة النسددانية ومتةددل أول اطددا مؤسسددية لتحسددو وقددو هددؤالء األف دراد يف
البوسنة واهلرسو  .ومن أهم النتائ يف تنليذ اخلطا مواءمة القوانو النائية ما امل اي القانونية الدولية
الديت حتكددم وقدو املة يدداه واملة يدو ومادوجد امليدل النسد ومغدايرش اهلويددة النسدانية ووددام صددلاه
النسو.
-50

مل تُقبل التوصية .44-120

 -51واملوقددو الددذش ا ذت د وكومددة مجدوريددة صربسددكا هددو أن د ال واجددة إىل وكددا اطددة ااصددة
ملواءمة الت ري اه الوتنية فيما يت ابلتمييا بسب امليل النسد أو اهلويدة النسدانية نظدرا أل مسدألة
امليل النس قد سب أ نظمدا قانو ْان الدولة التاليا  :قانو املساواة بو النسو وقانو وظر التمييا
يف البوسنة واهلرسو.
 -4األقلالاأ القومالة
 -52قُبلأأت التوصددياه
و 198-120و 199-120و.200-120

 115-120و 193-120و 194-120و 195-120و 196-120و197-120
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 -5الالوئون واملهاورون
 -53قُبلأأت التوصددياه
و.207-120
-54

 111-120و 201-120و 203-120و 204-120و 205-120و206-120

أما التوصية  202-120فد يف طور التنفالذ.

 -55وتوفر الس طاه يف البوسنة واهلرسو وس قدرا ا روفا إنسانية وقانونية إليواء املداجرين
الددذين متددوهلم الددداه املاحنددة ألن د مددن الضددرورش تددوف مددا يكل د مددن أم داكن لإلي دواء نتي ددة لددا دة
تدف املداجرين.
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