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 مقدمة  - أوالً  

 للمبادئ التوجيهية العامة إلعـداد املعلومـات يف   وفقاًعد تقرير البوسنة واهلرسك   أُ  -١
 ٥/١إطار آلية االستعراض الدوري الشامل، اليت تستند إىل قرار جملس حقـوق اإلنـسان               

  .٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨املؤرخ 
 مجعـت وزارة حقـوق اإلنـسان        وخالل إعداد وصياغة التقرير املذكور أعاله،       -٢

والالجئني يف البوسنة واهلرسك تقارير وحتاليل ومعلومات وتوصيات خمتلفـة مـن أجـل              
 من القـانون املتعلـق      ١٢استكمال عرض حقوق اإلنسان يف البلد، تتفق مجيعها مع املادة           

جيهيـة  بالوزارات وغريها من السلطات العامة يف البوسنة واهلرسك وتتماشى مع املبادئ التو     
 وجهـات ممثلـة     مؤسسات الدولة ومؤسسات الكيـانني،     العامة، وذلك مبشاركة عدد من    

للمجتمع املدين ومنظمات غري حكومية ومجعيات، معنية بشكل مباشر أكثر حبماية حقـوق             
 مشروع نص لالستعراض الدوري الشامل وقُـدم        أيضاًوأُعد  . اإلنسان واحلريات األساسية  
   .دد أكرب من املشاركني من القطاعني احلكومي وغري احلكوميخالل النقاش العام إىل ع

   حقوق اإلنسانلتعزيز ومحايةاإلطار القانوين األساسي   - ثانياً  

  الدساتري وحقوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك  - ألف  
تتعهد البوسنة واهلرسك بضمان حتقيق أعلى مستوى من احلماية حلقوق اإلنـسان              -٣

 من الدستور أن احلقـوق واحلريـات        ٢وتبني املادة   .  املعترف هبا دوليا   واحلريات األساسية 
املنصوص عليها يف االتفاقية األوربية حلمايـة حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية               
والربوتوكوالت املرافقة هلا، تطبق تطبيقا مباشرا يف النظام القانوين للبوسنة واهلرسك، وهلـذا           

  .ئح القانونية السارية احملليةفهي حتظى باألولوية على اللوا
 دساتري الكيانني والنظام األساسي ملقاطعـة برسـكو يف البوسـنة            أيضاًوتنص    - ٤

إىل جانب دستور البوسنة واهلرسك، على       كانتونات يف االحتاد،     ١٠ ودساتري   واهلرسك
  .أولوية حقوق اإلنسان

ن وحرياتـه   ورغم أن الدستور احلايل للبوسنة واهلرسك يكفـل حقـوق اإلنـسا             -٥
األساسية، فمن اجلدير بالذكر أن سلطات البلد حتاول مواءمة القيود القائمة يف بعض أحكام              
الدستور مع االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، ومع العهد الدويل  

  .لحقني بهاخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكولني االختياريني األول والثاين امل
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وعند تقييم احلالة الراهنة حلقوق اإلنسان مقارنة مع التقارير، مبـا فيهـا األوليـة                 -٦
والدورية، اليت سبق تقدميها خالل الفترة املاضية إىل جلان األمم املتحدة يف جمـال حقـوق                

الالجئني واملشردين داخليا : اإلنسان، من اجللي أن هناك أوجه حتسن فيما خيص محاية حقوق   
واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال والنساء، ال سيما ضحايا العنف واالجتار، واألجانـب            

 وملتمسي اللجوء واألشخاص املنتمني إىل األقليات الوطنية، ال سيما          اخلاضعني حلماية فرعية  
 بعـض   أيـضاً ويف الواقع، توجـد     . حقوق الروما واحلقوق املتعلقة باإلعالم واحلرية الدينية      

ام السلطات املختصة يف البوسنة واهلرسك فيما يتعلق بتوفري املوارد املالية الالزمة            التحديات أم 
لألخذ بنهج معدَّل يف بعض جماالت محاية حقوق اإلنسان، مثل عمل اجلهاز القضائي بفعالة              

تنفيـذ  تـسريع   أكرب وتنسيق خدمات إنفاذ القانون على حنو أفضل، وفيما يتعلق باألخص ب           
، ال سيما اسـتحداث نظـام       )احلد من الفقر  (إصالح القطاع االجتماعي    باملتصلة  ألنشطة  ا

مستدام ملساعدة العاطلني عن العمل وللتوظيف بوترية أسرع، وفيما يتعلق بإجراء املزيد مـن   
اإلصالحات يف قطاع التعليم، إىل جانب مشاكل تتعلق بتحسني محاية املوارد الطبيعية البيئية             

من مواصلة مواءمة اإلطار القانوين يف مجيع هذه اجملاالت، متاشـيا           وال بد   . واالستفادة منها 
باألخص مع امليثاق االجتماعي األورويب املنقَّح، الذي دخل حيز النفاذ بعد التصديق عليه يف              

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة        ، ومع   ١٥/٠٩/٢٠٠٨
اقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد     االتفو) ٠١/٠٩/١٩٩٣باخلالفة يف   (

  ).١٣/١٢/١٩٩٦االنضمام يف  (أسرهم
 التـشديد   أيضاًولعرض حالة حقوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك، من الضروري            -٧

ال تقتصر علـى    على القضايا السياسية األكثر أمهية املتصلة مبا تبذله سلطات البلد من جهود             
تنفيذ ل، بل تشمل أيضاً إنشاء اآلليات املالئمة        القانونية املناسبة يف القوانني احمللية    إجياد احللول   

عملية االنتقال الالحقة للحرب اللوائح القانونية السارية، نظراً للصعوبات البالغة اليت واجهت    
ويتصل هـذا باألسـاس     . حتديات اقتصادية ومشاكل سياسية شديدة للغاية     ما واكبها من    و

   .يل األول لدستور البوسنة اهلرسك والتطور االقتصادي األكرب الذي شهده البلدبالتعد

  الشروط القانونية املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان وااللتزامات الدولية  - باء  
حتسن اإلطار القانوين يف جمال محاية احلقوق واحلريات الفردية يف البوسنة واهلرسك              -٨

حقوق اإلنسان اخلاصـة   خاص يف التحسن الذي طرأ على    شكليف السنوات األخرية ب   جتلى  
باجملموعات الضعيفة من السكان، اليت ابُتكرت واعُتمدت من أجلها حلول قانونية يف الفترة             
السابقة يف العديد من اجملاالت، بغض النظر عن الصعوبات اليت تواجههـا عمليـة مواءمـة             

وينبغي التشديد بشكل خاص على     .  الدولية تشريعات البوسنة واهلرسك مع املعايري القانونية     
اعتماد البوسنة واهلرسك ملنهجية فريدة يف سن القوانني، وهي أنه عند إعداد مجيع القـوانني               
اجلديدة، من الالزم خالل إجراء سن القانون حتديد مدى تقيده باملصادر القانونية الدوليـة              
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لقوانني السابقة، فقـد ُعـزِّز اإلطـار    ومقارنة مع ا. اليت تكون البوسنة واهلرسك طرفا فيها     
القانوين للبوسنة واهلرسك املتعلق حبماية احلقوق اخلاصة ببعض الفئات الضعيفة يف البلـد إىل             
حد كبري، ال سيما يف بعض جماالت احلماية، مما يضمن مواصلة حتسني اآللية القانونية حلماية               

  .حقوق اإلنسان وحرياته
 يف العودة املستدامة، وإىل جانـب       ملشردين والالجئني األشخاص ا  حلقوق   وضماناً  -٩

قانون الالجئني من البوسنة واهلرسك واألشخاص املشردين فيها، ُسنت قوانني الكيانني ومتت            
اخلاص بوضـع    والربوتوكول   ١٩٥١ لعام    املتعلقة مبركز الالجئني   مواءمتها متاما مع االتفاقية   

سـبتمرب  /ة واهلرسك باخلالفة يف األول من أيلول       الذي اعتمدته البوسن   ١٩٦٧ لعام   الالجئني
، مما استحدث آلية قانونية مناسبة تضمن حقوقا ومحاية متساوية لألشخاص املشردين            ١٩٩٣

  .ن من الرعايا األجانبووالالجئني يف البوسنة واهلرسك، مبن فيهم الالجئ
ماية حقوق األقليات    حب ذ بشكل خاص إىل اعتماد القانون املتعلق      أيضاًوتنبغي اإلشارة     -١٠

، إىل جانب قوانني حتمي حقـوق       األقليات الوطنية الوطنية يف البوسنة واهلرسك تعزيزا حلماية       
 مع االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز          أيضاًاألقليات يف الكيانني وتتواءم هي      

ـ  ١٦يف  خلالفة   فيها با  العنصري، اليت أصبحت البوسنة واهلرسك طرفاً      ، ١٩٩٣يوليـه   /وز مت
 السارية يف البوسنة واهلرسك منـذ       املتعلقة حبماية األقليات القومية   واالتفاقية اإلطارية األوروبية    

التصديق على امليثـاق    عملية   يف البوسنة واهلرسك     ري حالياً جتو. ٢٠٠١يوليه  /األول من متوز  
رسك على إعالن االنضمام    كما وقعت البوسنة واهل   . ولغات األقليات إلقليمية  األورويب للغات ا  

  .وشرعت يف تطبيقه" ٢٠١٥-٢٠٠٥عقد إدماج الروما "إىل 
 أيـضاً ولتحسني ضمان حرية التفكري والوجدان والدين، سنت البوسنة واهلرسـك         -١١

القانون املتعلق حبرية الوضع الديين والقانوين للكنائس والطوائف الدينيـة يف البوسـنة             
ومـن أجـل تنظـيم      . ويا للكنائس والطوائف الدينية   ، الذي يضمن مركزا متسا    واهلرسك

العالقات املتبادلة مع الطوائف الدينية والكنائس، قامت البوسنة واهلرسك بأنشطة من قبيـل             
أبريل /، املوقَّع يف نيسان   االتفاق األساسي بني البوسنة واهلرسك والكرسي الرسويل      مواءمة  
، واالتفاق  ٢٠٠٦سبتمرب  /وقَّع يف أيلول  ، والربوتوكول اإلضايف لالتفاق األساسي امل     ٢٠٠٦

 ٢٠٠٧ الصربية املوقـع يف عـام        وكسيةاألرثوذ األساسي بني البوسنة واهلرسك والكنيسة    
، ومن املزمع التوقيع على اتفاق مماثل مع الطائفة اإلسالمية يف           ٢٠٠٨واملصدق عليه يف عام     

ة األوروبية حلمايـة حقـوق      مع االتفاقي سق مجيع هذه االتفاقات     وال تت . البوسنة واهلرسك 
 مع العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية       أيضاًبل  فحسب،  اإلنسان واحلريات األساسية    

  .١٩٩٣سبتمرب /واالجتماعية والثقافية، الذي دخل حيز التنفيذ منذ األول من أيلول
 النساء   على متتع  القانون املتعلق باملساواة بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسك       وينص    -١٢

 للمعايري الدولية، وتساهم القوانني املناهضة للعنف       وفقاًوالرجال باحلقوق على قدم املساواة      
 محاية النساء واألطفـال مـن       - احلماية الشاملة للفئات الضعيفة   توفري  املرتيل يف الكيانني يف     
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ن هناك وثـائق     أ أيضاًوإىل جانب هذه املشاريع التشريعية، من اجلدير بالذكر         . العنف املرتيل 
لالستراتيجية والتخطيط ُوضعت لضمان منع التمييز بفعالية أكرب يف الواقع العملي، ال سيما             

:  وهلذا اعتمدت البوسنة واهلرسك العديد من الوثائق االستراتيجية، وهي         ،التمييز ضد النساء  
، وخطـة   ٢٠١٢-٢٠٠٦ة واهلرسك املتعلقة بقضايا اجلنسني للفترة       ـة عمل البوسن  ـخط

العمل الوطنية ملكافحة العنف املرتيل، وخطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر واهلجـرة             
، وقواعد محاية رعايا البوسنة واهلرسك ضحايا االجتار        ٢٠١٢-٢٠٠٨غري املشروعة للفترة    

وتتسق هـذه القـوانني     . باألشخاص والشهود عليه، وقواعد محاية ضحايا االجتار األجانب       
 اليت دخلـت    اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       كورة أعاله مع    واخلطط املذ 

 ومـع الربوتوكـول     ١٩٩٣سبتمرب  /حيز التنفيذ يف البوسنة واهلرسك منذ األول من أيلول        
سـبتمرب  / أيلـول  ٤امللحق هبذه االتفاقية، الذي دخل حيز التنفيذ يف البوسنة واهلرسك منذ            

املساواة بني اجلنـسني    بشأن   ةاألوروبيجلماعة  لصادرة عن ا   وكذلك مع التوجيهات ا    ٢٠٠٢
 ، وخباصة النـساء واألطفـال  ،بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص والواردة يف   

، واملـصدق عليـه يف     املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة          
كافحة االجتار بالبشر املـصدق عليهـا يف عـام          واالتفاقية األوروبية مل  ،  ٢٠٠٢مارس  /آذار

وكجزء خاص من احلماية، اعتمدت سلطات البوسنة واهلرسك اتفاقيـة حقـوق            . ٢٠٠٦
الربوتوكول  و ١٩٩٣سبتمرب  /الطفل املصدق عليها سابقا، وذلك باخلالفة يف األول من أيلول         

  املـواد اإلباحيـة    اسـتغالل األطفـال يف    بغاء األطفال و  بيع األطفال و  تعلق ب االختياري امل 
ة، املصدق عليهمـا يف      املسلح رتاعاتراك األطفال يف ال   والربوتوكول االختياري املتعلق بإش   

  . ٢٠٠٢مارس /سبتمرب وآذار/أيلول
ومن أجل محاية ضحايا احلرب يف البوسنة واهلرسك، وال سيما أسـر األشـخاص                -١٣

 الذي أنـشئ    يف البوسنة واهلرسك  القانون املتعلق باألشخاص املفقودين     املفقودين، اعُتمد   
بناًء عليه املعهد اخلاص باألشخاص املفقودين يف البوسنة واهلرسك كمؤسسة مهنية مـستقلة             
مكلفة بالبحث عن األشخاص املفقودين يف البوسنة واهلرسك، ويضطلع بالدور املهم يف هذا             

لجنة االستشارية الـيت  املعهد ممثلو أسر األشخاص املفقودين الذين ينظمون عملهم يف إطار ال 
وجيري حاليا تنفيذ األنشطة املتعلقة     . أنشاها معهد األشخاص املفقودين يف البوسنة واهلرسك      

ومتثل حماكمة  . االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       باالنضمام إىل   
كات حقوق اإلنـسان    قضايا جرائم احلرب اآللية املعتمدة إلثبات مسؤولية األفراد عن انتها         

وأنشئت آلية إضافية يف إطار املعهد،      . والقانون اإلنساين الدويل يف حمكمة البوسنة واهلرسك      
احلق (القضاء من أجل كفالة العدالة للضحايا       /تضمن وتقدم احلقيقة املتصلة بالطب الشرعي     

 وإن اللوائح   .، وتستحدث ثقافة ملعاقبة منتهكي القانون     )يف معرفة مصري األشخاص املفقودين    
القانونية املناسبة أساسية للمحاكمة على جرائم احلرب ومعاجلة مشاكل األشخاص املفقودين           

  .يف البوسنة واهلرسك
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وباإلضافة إىل القوانني الصادرة بشأن ضحايا احلرب األهلية يف الكيانني ومقاطعـة              -١٤
ة جلنة األمم املتحدة، مـن       لتوصي وفقاً، اليت ال بد من مواءمتها       البوسنة واهلرسك يف  برسكو  

 ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٤ املنعقدة يف    ٨٧املهم اإلشارة إىل أن جملس الوزراء قد اعتمد يف دورته           
 يؤيد مبادرة وضع االستراتيجية املتعلقة بالعدالة االنتقالية يف البوسنة واهلرسك على            استنتاجاً

 إىل حد كبري حالة ومحايـة       أساس االستراتيجية اخلاصة بإصالح قطاع العدالة، مما سيحسن       
  .ضحايا احلرب يف البوسنة واهلرسك

القانون املتعلق حبظر التمييز يف البوسنة واهلرسـك حيـز النفـاذ يف             وقد دخل     -١٥
ويتضمن معايري شـاملة  .  وأنشأ آلية قانونية فريدة من أجل منع التمييز ٢٠٠٩منتصف عام   

اإلنسان كما مينح أمني املظـامل يف البوسـنة         ملناهضة التمييز وميثل إطارا عاما حلماية حقوق        
ومن املهم اإلشارة إىل أنه جيري حاليا سن القانون املتعلق حبظـر            . واهلرسك سلطات إضافية  

مجيع املنظمات الفاشية والفاشية اجلديدة واستخدام رموزها يف البوسنة واهلرسك، والـذي            
، مبا فيها أسوأ األشكال،     عنصري ال يضع بشكل عملي آلية شاملة لقمع مجيع أشكال التمييز        

وتلتزم البوسنة واهلرسك، كعضو يف     . وانتشار خطب الكراهية وغريها من أشكال التعصب      
، باحترام القرار األورويب املتعلق مبنع العنصرية وكـره األجانـب والتعـصب             اجملس أوروب 

ة األوروبية بشأن    على االتفاقي  أيضاًووقعت البوسنة واهلرسك    . العنصري يف األلعاب الرياضية   
ويف هذا  . عنف وسوء سلوك املتفرجني يف التظاهرات الرياضية، ال سيما مباريات كرة القدم           

الصدد، ينص القانون املتعلق بالرياضة يف البوسنة واهلرسك على أن حيدد قانون فريد وخاص              
على املستوى الوطين طريقة وتدابري منع ومكافحة عنـف وسـوء سـلوك املتفـرجني يف                

  .تظاهرات الرياضية، مبا يف ذلك العنصرية وكره األجانب والتعصب العنصريال
 البوسنة واهلرسـك، يف     دستور احتاد ، يكفل   دستور البوسنة واهلرسك  وإىل جانب     -١٦

دسـاتري   منـه، و   ٢٧ و ٢٦ و ٢٥يف املـواد    دستور مجهورية صربسكا    منه، و ) ١(٢املادة  
 وينص على هذا احلق   .  يف حرية الرأي والتعبري     احلق أيضاًكانتونات احتاد البوسنة واهلرسك     

يف بعبارة أدق القانون املتعلق حبرية احلصول على املعلومات يف البوسنة واهلرسك املعتمد             
قـانون احلمايـة مـن      ، وقانون الكيان املتعلق حبرية احلصول على املعلومات و        ٢٠٠١عام  

ما يطلق عليه األفعال الكالمية،     ، الذي جيرم القذف ويقمع      ٢٠٠٢، املعتمد يف عام     التشهري
، الـذي يـنظم جمـال       ٢٠٠٣يف البوسنة واهلرسك، الصادر يف عـام        قانون االتصاالت   و

  واالتصاالت السلكية والالسلكية   )وسائط اإلعالم اإللكترونية   (ثاالتصاالت مبا فيه جمال الب    
           واحمللية املنطبقـة،  وينص على أعلى قدر من االحترام للحريات اليت تكفلها القوانني الدولية            

 العـام وخدمـة     ثالقانون املتعلق بقاعدة نظام الب    ال سيما يف اجلزء املتصل حبرية التعبري، و       
على مستوى البوسنة واهلرسك، يقنن نشاط      عام  ، وقانون    العام يف البوسنة واهلرسك    ثالب

ـ    من القانون    ١٠وتفرض املادة   .  العام يف البوسنة واهلرسك    ثنظام الب   ثعلى مؤسسات الب
  .االلتزام باحترام قواعد ولوائح وكالة تنظيم االتصاالت يف البوسنة واهلرسك
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وتتجلى يف مجيع هذه القوانني أعلى املعايري العاملية الحترام احلقوق املتعلقـة حبريـة                -١٧
الرأي والتعبري، كما تكفل هذه القوانني عمل وسائط اإلعالم حبرية وموضوعية ودميقراطية،            

  .على الصحفيني وسياسات التحرير) سياسي أو اجتماعي أو متصل بامللكية(دون أي ضغط 
إن البوسنة واهلرسك عضو وطرف موقع على العديد من املعاهدات الدولية، منـها               -١٨
ناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو             مل  األمم املتحدة  تفاقيةا

، واالتفاقية األوربية ملنع    ١٩٩٣سبتمرب  /، اليت اعتمدهتا باخلالفة يف أيلول     ةالالإنسانية أو املهين  
تشرين من التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة، اليت دخلت حيز النفاذ يف األول         

وقد بدأ تعديل التشريعات اجلنائية باعتماد التشريعات اجلنائية يف احتاد          . ٢٠٠٢نوفمرب  /الثاين
البوسنة يف  مقاطعة برسكو   ويف  ) ٢٠٠٠(، ويف مجهورية صربيا     )١٩٩٨(بوسنة واهلرسك   ال

 عندما بـدأت عمليـة اعتمـاد        ٢٠٠٢وأُخذ بالنهج األمشل يف عام      ). ٢٠٠١ (واهلرسك
التشريعات اخلاصة بكافة مستويات احلكومة، بيد أن هذه العملية أُُمتمت باألسـاس جبهـود     

 القانون اجلنائي للبوسـنة     ٢٠٠٣ض املمثل السامي يف عام      مكتب املمثل السامي بعد أن فر     
واهلرسك وقانون اإلجراءات اجلنائية للبوسنة واهلرسك، حيث كان ذلك خطوة ضـرورية            

كما أدخلت تعديالت مهمة على . خللق الظروف الالزمة لبدء عمل حمكمة البوسنة واهلرسك   
  .القانون اجلنائي للبوسنة واهلرسك

  اءفهود املهددين أو الشهود الضعلشقانون محاية ا    
ينظم هذا القانون التدابري الرامية إىل توفري احلماية للشهود املهددين والضعفاء خالل              -١٩

اإلجراءات اجلنائية اليت جتريها حمكمة البوسنة واهلرسك أو جيريها املـدعي العـام للبوسـنة               
وتقرر . عيف والشاهد احملمي  ويتضمن القانون تعريف الشاهد املهدد والشاهد الض      . واهلرسك

يف مقاطعة برسكو   وقد صدرت القوانني نفسها يف الكيانني ويف        . احملكمة بشأن محاية الشهود   
  .البوسنة واهلرسك

حقوق اإلنسان والطب احليوي وكرامـة      محاية  تفاقية  ا إىل   أيضاًوتنبغي اإلشارة هنا      -٢٠
أ هذا عملية مواءمة القوانني الـيت       وقد بد . ٢٠٠٧الكائن البشري، اليت صّدق عليها يف عام        

  .تنظم الرعاية الصحية اخلاضعة ملسؤولية الكيانني

  احملليالقانون القانون الدويل وبني عالقة ال  - جيم  
لقد أُدجمت معايري اتفاقيات األمم املتحدة اليت صدقت عليها البوسـنة واهلرسـك،               -٢١

ت األساسية، اليت تضمن احلفـاظ علـى        واالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريا     
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وإعماهلا، يف دستور البوسنة واهلرسك كما أهنا حتظـى             

بعملية لتزمة  وميكن استخالص أن البوسنة واهلرسك م     . باألولوية على كافة القوانني األخرى    
وليـة مـن أجـل اسـتحداث        مواءمة التشريعات احمللية مع اللوائح القانونية األوروبية والد       
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مؤسسات دميقراطية وجمتمع مدين دميقراطي وتسريع وترية االندماج يف عمليـات التكامـل             
توافق تشريعاهتا مـع أحكـام االتفاقيـة        /وقامت البوسنة واهلرسك بدراسة تقيد    . األورويب

      لـيت  األوروبية، وشددت هذه الدراسة على األجزاء املثرية للمشاكل يف التشريعات احملليـة ا            
وجتري عملية مواءمة تشريعات البوسنة واهلرسك      . ال تتوافق مع أحكام االتفاقيات املذكورة     

 للتقدم احملرز يف مسار انضمام البوسـنة واهلرسـك إىل           وفقاًمع مكتسبات االحتاد األورويب     
  .االحتاد األورويب

  تنفيذ مقررات اهليئات الدولية  -دال   
الوكيل أمام احملكمة األوروبية حلقـوق      /مكتب املمثل   أنشأت البوسنة واهلرسك    -٢٢

رات هذه احملكمـة ضـد البوسـنة        اوتتعلق معظم قر  . بعد قبوهلا يف جملس أوروبا    اإلنسان  
واملنازعات املتعلقـة   ألجنبية  قدمية من العمالت ا   دخرات  واهلرسك، كطرف مدعى عليه، مب    

ة للمحكمة األوروبية من حيث تطبيق   رات السابق ارقوهناك حتد أمام تنفيذ ال    . بعالقات العمل 
  .رات اليت ال تكون يف أغلب األحيان ذات طابع قانوين بل مايلابعض القر

  مؤسسات محاية حقوق اإلنسان  - ثالثاً  

  استقاللية احملاكم واحلق يف احلماية القضائية  -ألف   
م القضائي يف البوسنة    ويتَبع النظا .  يف جمال العدالة    عملياً لقد أُجنز أقوى إصالح إجنازاً      -٢٣

للبوسنة واهلرسك، وهلذا أُنشئت احملكمة الدسـتورية للبوسـنة         التقسيم اإلداري   واهلرسك  
وتـستأثر احملكمـة    . واهلرسك وحمكمة البوسنة واهلرسك على مستوى البوسنة واهلرسـك        

ينشأ للبت يف أي نزاع قد      الدستورية وحدها بالوالية القضائية، باعتبارها حمكمة االستئناف،        
دستور البوسنة واهلرسك بني الكيانني أو بني البوسنة واهلرسك وأحد الكيـانني أو             مبوجب  

الكيانني معا، وبني مؤسسات البوسنة واهلرسك، بشأن تـضارب صـريح أو ضـمين يف               
أي نزاع آخر قد ينشأ يف إطار العالقة بني احلكومـة الوطنيـة             البت أيضاً يف    االختصاص، و 

  . على وجه التحديدمؤسسات البوسنة واهلرسك أيوحكومة الكيانني، 
للقضاء واالدعاء العام بدور خـاص يف النظـام القـضائي     األعلىلس  ويضطلع اجمل   -٢٤

للقضاء واالدعاء العـام   األعلىلس للبوسنة واهلرسك، وقد أُنشأ بناًء على القانون املتعلق باجمل        
تباري، ويضطلع إىل جانب مهام     وهذا اجمللس هيئة مستقلة وشخص اع     . يف البوسنة واهلرسك  

أخرى بانتخاب القضاة واملدعني العامني يف احملاكم العادية يف البوسنة واهلرسك واسـتقالل             
ويرتكز سري عمل النظام القضائي على أربعة مبـادئ         . احملاكم والقضاة يف البوسنة واهلرسك    

اب مجيع القضاة واملدعني    وجيري انتخ . جوهرية وهي االستقاللية واملساءلة والفعالية واجلودة     
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لـس  اجمل على يـد  ) باستثناء انتخاب قضاة احملكمة الدستورية    (العامني يف البوسنة واهلرسك     
للقضاء واالدعاء العـام يف      األعلىلس   للقانون املتعلق باجمل   وفقاًللقضاء واالدعاء العام     األعلى

تايل، ليست هناك أية هيئـة      وبال. البوسنة واهلرسك، مما يكفل بشكل أكرب استقاللية احملاكم       
  . مستقلة تراقب انتخاب القضاة للمحكمة الدستورية يف البوسنة واهلرسك

 لتشكيل قضاء وادعاء    البوسنة واهلرسك يف  قاطعة برسكو   ت اللجنة القضائية مل   ئوأنش  -٢٥
. عام مستقلني وحمايدين ولضمان االستقالل والكفاءة عند أداء وظائف القضاء واالدعاء العام          

تتضمن القوانني اإلجرائية يف البوسنة واهلرسك إمكانية إعفاء قضاة من اإلجراءات القضائية            و
كشكل آخر من أشكال ضمان حياد احملكمة وميكن أن يكون ذلك ألكثر من سبب واحـد    

  .من األسباب اليت قد تؤثر يف حتيز القضاة
 ميكـن اجلمـع بـني       وُتكفل استقاللية احملاكم عن طريق عملية تعيني القضاة، وال          -٢٦

  .الوظيفة القضائية وأية وظيفة سياسية
القضائية  للوالية   وفقاًوُتضمن ملواطين البوسنة واهلرسك إمكانية الوصول إىل احملاكم           -٢٧

ومتثل احملكمة الدستورية   . البوسنة واهلرسك يف  قاطعة برسكو   احمللية واإلقليمية يف الكيانني وم    
ئية وطنية تضمن محاية حقوق اإلنسان وحرياته يف البوسنة         للبوسنة واهلرسك أعلى هيئة قضا    

واهلرسك، وميكن للمواطنني أن يستأنفوا أمامها بشأن انتهاك حقـوق اإلنـسان وحرياتـه              
وميكن أن يكون االسـتئناف     . املنصوص عليها يف دستور البوسنة واهلرسك واملعايري الدولية       

الت حكومية أو منظمـات ذات سـلطات        ضد أفعال قام هبا أفراد أو أعمال قامت هبا وكا         
املبادئ املقبولة للمحكمة األوروبية حلقوق     تطبق  واحملكمة الدستورية للبوسنة واهلرسك     . عامة

  .من أجل محاية حقوق اإلنسانتطبيقاً تاماً اإلنسان 
وقد أنشئت حمكمة البوسنة واهلرسك مبوجب القانون املتعلق هبذه احملكمة، الـذي              -٢٨

 قـضاة   ٨ و  وطنيـاً   قاضياً ٣٨وتتألف من   . واالستئنايفا اجلنائي واإلداري    حيدد اختصاصه 
  .دوليني وهي خمتصة يف معاجلة القضايا املتصلة بوالية املؤسسات احلكومية

 احلق يف حماكمـة عادلـة       أيضاً عن ذلك، يقتضي احلق يف احلماية القضائية         وفضالً  -٢٩
  .واحلق يف التعويض وما إىل ذلكواحلق يف فعالية احملكمة واحلق يف االستئناف 

  مؤسسات محاية حقوق اإلنسان  - باء  
أمناء املظامل املعنيون حبقوق    : إن اآلليات احمللية األساسية حلماية حقوق اإلنسان هي         -٣٠

اإلنسان يف البوسنة واهلرسك، ووزارة حقوق اإلنسان والالجئني، واللجان واهليئـات الـيت             
برملانات ليت أنشئت داخل اجلمعية الربملانية للبوسنة واهلرسك و       تعاجل قضايا حقوق اإلنسان وا    

  .الكيانني ومقاطعة برسكو يف البوسنة واهلرسك
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مني أل بقانون أمناء املظامل املعنيني حبقوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك، فإن            عمالًو  -٣١
وإصدار توصيات بشأن  نتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان     االيف  املظامل الوالية القضائية للنظر     

وميكن ألمناء املظامل العمل على أساس الـشكاوى أو مببـادرهتم اخلاصـة،             . القضاء عليها 
ويقوم أمناء املظامل بالتحقيق يف ادعـاءات  . وتستهدف جهودهم التسوية السلمية للمنازعات   

 انتهاكات حقوق اإلنسان، وإصدار النتائج واالستنتاجات على الفور، وإشـعار املـسؤول           
وبإمكاهنم بدء اإلجراءات أمـام حمكمـة       . املختص أو املؤسسة املختصة بنتائجهم أو طلبهم      

  .حقوق اإلنسان واحلصول على الوثائق الرمسية والنظر فيها
، ُعني ثالثة أمناء جدد للمظامل يف البوسـنة  ٢٠٠٨ديسمرب  /ويف مطلع كانون األول     -٣٢

حقوق الطفل، واألشـخاص  : د ما يليوأنشئ عدد من اإلدارات املتخصصة لرص   . واهلرسك
ذوي اإلعاقات، واألقليات اإلثنية والدينية وغريها، واحلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة            

 من  ٧وحتدد املادة   . والثقافية، واحلقوق السياسية واملدنية والقضاء على مجيع أشكال التمييز        
اختصاص تلقي شكاوى األفراد القانون املذكور أعاله، من بني أمور أخرى، أن ألمني املظامل       

واجملموعات فيما يتعلق بالتمييز، وإخبار األشخاص االعتباريني والطبيعيني حبقوقهم وواجباهتم      
وإمكانيات احلماية القضائية وغريها من أشكال احلماية؛ وباالستناد إىل الطعن، يقرر أمـني             

   .عملية الوساطةاملظامل قبول الطعن أو الشروع يف عملية التحقيق؛ ويقترح بدء 
وكان من املفترض أن يكتمل توحيد مؤسسات أمناء املظامل الثالث يف مؤسسة أمني               -٣٣

العمـل  ، لكي تبـدأ     ٢٠٠٦املظامل املعين حبقوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك مع هناية عام           
  .٢٠٠٧يناير /مؤسسة واحدة يف األول من كانون الثاينك

مهورية صربيا بعد قانونا بشأن حل مؤسسة أمني مظامل ومل ُتصدر اجلمعية الوطنية جل  -٣٤
وميثل توحيد مؤسسة أمني املظامل التزاما الحقا النضمام البوسنة واهلرسـك        . مجهورية صربيا 

 لالحتاد األورويب اليت تسبق التوقيع علـى        الستة عشر  من الشروط    إىل جملس أوروبا وواحداً   
 نظام التأشريات ملواطين البوسنة واهلرسك علـى        ويتوقف تيسري . اتفاق االستقرار واالنضمام  
  .توحيد املؤسسات املذكورة

أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان يف البوسـنة        مؤسسة  ولألسف مل يتم بعد انضمام        -٣٥
واهلرسك إىل مؤسسات أمني املظامل يف الكيان، وهلذا السبب مل ُتنشأ حىت اآلن اآللية الوطنية               

  .  اإلنسان يف البوسنة واهلرسك بكامل قدرهتاالعملية حلماية حقوق
، وهـي   ٢٠٠٠أبريـل   /وقد أنشئت وزارة حقوق اإلنسان والالجئني يف نيـسان          -٣٦

تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وحرياته الشخـصية       : مسؤولة، من بني أمور أخرى، عما يلي      
ـ       نة واهلرسـك يف  واجلماعية؛ وخلق وتنفيذ أنشطة للوفاء بااللتزامات املتعلقة بقبـول البوس

، ال سيما فيما يتصل بتنفيذ االتفاقية األوروبية حلقـوق  االندماج األورويب األطلسيعمليات  
اإلنسان واحلريات األساسية والربوتوكوالت امللحقة هبا؛ وإنشاء وكالة املساواة بني اجلنسني           

  .يف البوسنة واهلرسك
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بدور مهم يف محايـة حقـوق   انية وتضطلع اللجان واجلمعيات التابعة للجمعية الربمل       -٣٧
بصفتها اهليئات العاملة الدائمة يف اجلمعيـة  اإلنسان واحلريات األساسية يف البوسنة واهلرسك    

اللجنة املشتركة املعنية حبقوق اإلنسان وحقوق الطفـل        تشمل  الربملانية للبوسنة واهلرسك؛ و   
قـوق اإلنـسان    حوجلنة   ؛اللجوء واألخالقيات ملتمسي  والشباب واملهاجرين والالجئني و   

 ب يف برملان احتاد البوسنة واهلرسك، وجلنة محاية حقوق اإلنسان         نواوحرياته التابعة جمللس ال   
 يف برملان احتاد البوسنة واهلرسك، وجلنة تكافؤ الفرص داخـل           نوابوحرياته التابعة جمللس امل   

لة قضايا محاية حقـوق     وكقاعدة، تعاجل هذه اهليئات العام    . اجلمعية الوطنية جلمهورية صربيا   
اإلنسان، ويشرع عادة يف ذلك أمناء املظامل واملواطنون واملنظمـات الـسياسية ومجعيـات              
املواطنني وغريها من املنظمات واجملموعات، وتبلِّغ هذه اجلهات السلطات املختصة اليت حتدد            

الوطنية للبوسـنة  وقد شكلت اجلمعية الربملانية جملس األقليات . وتتخذ قرارهتا بناًء على ذلك    
واهلرسك، كهيئة استشارية خاصة معنية حبماية حقـوق األقليـات الوطنيـة يف البوسـنة               

وتضطلع اللجان واهليئات اليت أنشأها جملس الوزراء بدور خاص يف محاية حقوق            . واهلرسك
وهكذا أنشأ جملس الوزراء يف البوسنة واهلرسك داخلـه هيئـة           . بعض الفئات من السكان   

ومنسِّقة، وهي اللجنة املعنية بالروما، ومهمتها هي حتسني حقوق اإلنسان اخلاصة           استشارية  
بالروما كأكرب أقلية وطنية، إىل جانب جملس األطفال يف البوسنة واهلرسك ووكالة املـساواة              

   .بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسك وغري ذلك

   التنفيذ- حتسني ومحاية حقوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك  - رابعاً  

  بشكل خاص إىل وضع الروماشارة حقوق األقليات الوطنية مع اإل  - ألف  
لألشخاص املنتميني  " من قانون محاية حقوق األقليات الوطنية على أن          ٥تنص املادة     -٣٨

إىل األقليات الوطنية احلق يف حرية التجمع من أجل التعبري عن حرياهتم وحقوقهم ومصاحلهم              
  ".م الثقافية والدينية والتعليمية واالجتماعية واالقتصادية والسياسيةواحتياجاهتم وهويته

ومن خالل سن التشريعات وإنشاء هيئات تشريعية وجملس األقليات الوطنية علـى              -٣٩
مستوى البوسنة واهلرسك والكيانني، وفرت البوسنة واهلرسك من الناحية املؤسسية والقانونية      

يات الوطنية من احلفاظ على هويتها اإلثنية والوطنية والدينية         الظروف الالزمة اليت متكن األقل    
  .والثقافية والرقي هبا ومن االندماج يف جمتمع البوسنة واهلرسك

وسيتم التغلب إىل حد كبري على الصعوبات املالزمة حلل مشاكل الروما، املتـصلة               -٤٠
تفـشي البطالـة بينـهم      ى التعليم لديهم ومدى     بقلة البيانات املناسبة بشأن عددهم ومستو     

واحتياجاهتم فيما خيص السكن وغري ذلك من املؤشرات الدميغرافية، عن طريق تنفيذ برنامج             
ومن أجل محاية الروما،    . القيد يف قاعدة البيانات القائمة املتعلقة بالروما يف البوسنة واهلرسك         
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اهلرسك حلل مـشاكل  استراتيجية البوسنة و"األقلية األضعف يف البوسنة واهلرسك، اعُتمدت  
اليت متهد الطريق العتماد خطط عمل يف جماالت التعليم والعمل والسكن والرعايـة             " الروما
 ٢٠٠٩، انضمت البوسنة واهلرسك إىل عقد الروما ويف مطلع عام           ٢٠٠٨ويف عام   . الصحية

ويقوم الروما، بالتعاون مـع الـسلطات       . أنشأت آلية لرصد خطط العمل املعتمدة وإنفاذها      
املؤسسات احلكومية يف البوسنة واهلرسك على مجيع مستويات التنظيم مبعاجلـة مـشاكل             و

طريق مجعيات الروما وجملس الروما يف احتاد البوسنة واهلرسـك واحتـاد      حياهتم، وذلك عن    
  . واللجنة املعنية بالروما داخل جملس الوزراء يف البوسنة واهلرسكصربسكاالروما يف مجهورية 

ن مشاكل الروما تكون يف معظم األحيان يف جماالت العمـل والـسكن              بأ وعلماً  -٤١
 فقد أعدت السلطات املختصة يف البوسنة واهلرسك بالتعاون مـع           ،والرعاية الصحية والتعليم  

الروما واملنظمات غري احلكومية الدولية خطة العمل اخلاصة حبل مشاكل الرومـا يف هـذه               
ودخلت اآلن خطة العمـل املتعلقـة       . سنة واهلرسك اجملاالت وقد اعتمدها جملس وزراء البو     

مرحلـة  قد دخلـت اآلن  ) ٢٠٠٤اليت اعتمدت يف عام  (باحتياجات الروما يف جمال التعليم      
  . طلبات رابطة الروماإدخال التعديالت على التنقيح، أي مرحلة 

 ،٢٠١٥-٢٠٠٥تماد خطة العمل واالنضمام إىل عقد اإلدماج االجتماعي للروما          باعو  -٤٢
ل مدة العقد ومعاجلة قضايا الرومـا       اتعهدت البوسنة واهلرسك بتقدمي املوارد من امليزانية طو       

وتؤمن ميزانية مؤسسات البوسنة واهلرسك     . الواردة يف خطة العمل على حنو منتظم وخمطط       
 مـارك داخـل الـوزارة       ٣٢٠ ٠٠٠ ماليني مارك كما ُخصص مبلغ       ٣ مبلغ   ٢٠٠٩لعام  

أجل تنفيذ خطة العمل اخلاصة حبل قضايا الروما يف جماالت الـسكن            االحتادية للتخطيط من    
معـايري  حيدد   كما اختذ جملس الوزراء يف البوسنة واهلرسك قراراً       . والرعاية الصحية والعمل  

األمـوال  الستخدام  لتخصيص األموال، ووضعت وزارة حقوق اإلنسان والالجئني منهجية         
وحتفيز األعمال احلرة   ما وحتسني ظروف السكن و    املخصصة من أجل بناء مساكن لفائدة الرو      

أصحاب العمل ليوظفوا الروما، وكذلك من أجل تنفيذ التدابري الوقائية لتحـسني الرعايـة              
  . الصحية املتصلة بتحصني أطفال الروما

  حقوق الطفل  - باء  
يف البوسـنة   من املعلوم جيداً أن صعوبات ترجع إىل النظـام الـسياسي املعقـد              و  -٤٣
أو أوجه الغموض يف تقسيم املسؤوليات، وتكون يف مجيع       /رسك، وذلك بسبب التجزؤ و    واهل

وتتمثل املـشكلة   . اجملاالت املهمة اخلاصة بالطفل على مستويات أقل غري مستوى احلكومة         
الرئيسية يف قلة وعي املهنيني يف اهليئات احلكومية وغريها من املؤسسات بواجـب تطبيـق               

ماية حقوق اإلنسان على الواقع العملـي ألن دسـتور البوسـنة          مبادئ الصكوك الدولية حل   
  .واهلرسك يكفل استخدام هذه املبادئ
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 طرفا موقعا علـى الربوتوكـولني       ٢٠٠٠وقد أصبحت البوسنة واهلرسك يف عام         -٤٤
ـ    : امللحقني باتفاقية حقوق الطفل، ومها     راك األطفـال يف    الربوتوكول االختياري املتعلق بإش

اسـتغالل  بغاء األطفـال و   بيع األطفال و  تعلق ب الربوتوكول االختياري امل  و ةح املسل رتاعاتال
ومن أجل تنفيذ اتفاقية حقوق     .  على إعالن األلفية   أيضاً، ووقعت   األطفال يف املواد اإلباحية   

، اعُتمدت خطة العمل اخلاصة بأطفـال       أهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية    الطفل وحتقيق   
  .األطفال يف البوسنة واهلرسكوضع  هبدف تعزيز ٢٠١٠-٢٠٠٢لفترة البوسنة واهلرسك ل

وتدرك الدولة أن عددا كبريا من أطفال البوسنة واهلرسك ال يتمتعـون بالرعايـة                -٤٥
الصحية اجملانية، وأهنم معرضون للفقر والعنف وهتديد األلغام وغريها من األخطار، ولكـي             

على حنو منتظم، اعتمدت عـددا مـن         حقوقهمحتسن الرعاية العامة لألطفال وتعزز حالة       
خطة التنمية الوطنية   عن طريق   استراتيجية اإلدماج االجتماعي    : الوثائق وتقوم بتنفيذها، وهي   

، )٢٠١٠-٢٠٠٧(، واالستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضد األطفال        )٢٠١٢-٢٠٠٨(
ل ذوي االحتياجات اخلاصـة     واستراتيجية العمل املتعلق باأللغام، واستراتيجية إدماج األطفا      

، والتوجيهـات   )٢٠٠٦(، واالستراتيجية الوطنية املتعلقة بالتنمية املبكرة للطفـل         )٢٠٠٦(
، واالستراتيجية الوطنيـة   )٢٠١٥-٢٠٠٨(االستراتيجية لتطوير التعليم يف البوسنة واهلرسك       

-٢٠٠٩(املخدرات والقضاء عليه يف البوسـنة واهلرسـك         تعاطي  ملراقبة املخدرات ومنع    
). ٢٠١٠-٢٠٠٦(األحداث يف البوسنة واهلرسـك      جنوح  ، واستراتيجية مكافحة    )٢٠١٣

 ، أصدرت وزارة حقوق اإلنسان والالجئني، بالتعاون مع اليونيسيف، حتليالً         ٢٠٠٨ويف عام   
اختـذت  ، و ) واكتـساب اجلنـسية    واليدتسجيل امل ( للتشريعات يف جمال تنظيم اهلوية       شامالً

مجيع مـن   وتسجيل  ،واليد طفل يف سجالت امل    ٢ ٠٠٠يل أكثر من    إىل تسج إجراءات أدت   
 حلاالت مماثلة، مما سـينعكس  ، وقدمت حلوالًيواجهون هذه املشكلة تقريباً من أطفال وأسر   

  .بشكل إجيايب على ممارسة حقوق الطفل يف التعليم والصحة واحلماية االجتماعية
احلماية االجتماعية وإدماج األطفـال     تعزيز نظام   "وسيساهم التنفيذ احلايل ملشروع       -٤٦

للنظـام املتكامـل    التطوير املستمر   يف عملية وضع وتنفيذ استراتيجية      " يف البوسنة واهلرسك  
  .املتعلق باحلماية االجتماعية لألطفال وأسرهم

  منع التمييز  -جيم   
 .ينص دستور البوسنة واهلرسك ودستورا الكيان على احلق يف احلماية من التمييز  - ٤٧

االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية وبروتوكوالهتا       ونظراً ملا حتظى به     
من أسبقية على القانون احمللي، فيمكن تطبيق أحكامها بشكل مباشـر يف املمارسـات              

  .القضائية والتنفيذية
وتتضمن معظم القوانني املطبقة يف البوسنة واهلرسك أحكاماً تتعلق مبكافحة التمييز             -٤٨

وتندرج هذه األحكام   . وهي أحكام عامة حتظر أي شكل من أشكال التمييز أياً كان أساسه           
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يف التشريعات اليت تنظم احلق يف التعليم والصحة والرعاية االجتماعية والعمل واالسـتخدام             
ياسية والوصول إىل املعلومات والعدالة وحقوق األقليات وضمان احلصول علـى           واحلرية الس 

تقاعد بسبب العجز وغريها من احلقوق األخرى املنصوص عليها يف الصكوك الدولية وهـي              
مرسخة يف القوانني احمللية اليت هتدف إىل حتقيق محاية قانونية فعالة واألخذ بسياسات عـدم               

  .ياة العامة تقريباًالتمييز يف مجيع ميادين احل
توفري احلماية  وفر آلية منصفة ل   اعُتمد قانون حظر التمييز يف البوسنة واهلرسك وهو ي        و  -٤٩

من التمييز ويؤكد، بصفة خاصة، على التدابري اإلجيابية ملكافحة التمييز الـذي تعـاين منـه     
احلماية توفري ان والواقع هو أن ليس باإلمكان دائماً يف البوسنة واهلرسك ضم. أضعف الفئات 

صور وسـوء  املعقد للغاية أو بسبب قالدولة   وذلك بسبب تنظيم     ،الفعالة بالكامل من التمييز   
األمر الذي يعود إىل تزايد الفقر، والتغيريات االنتقالية        تشغيل اآلليات املؤسسية ذات الصلة،      

  . الدولة ككلهياكلأداء إدخال حتسينات على  اإلدارة العامة وعدمتعزيز وال سيما ضعف 
وتوجه املنظمات غري احلكومية يف معظم األحيان انتقادات مشروعة تتعلـق بعـدم               -٥٠

احترام حقوق اإلنسان وازدياد حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان يف جماالت حمـددة مثـل              
، مـن جانـب املؤسـسات       التوظيف وما إىل ذلك   الضمان االجتماعي والصحة والسكن و    

عملية بناء  استمرار   اإلشارة إىل حتسن بعض اآلليات وإىل        أيضاًري  القائمة، ولكن من الضرو   
  .نظام من شأنه يف املستقبل أن يزيد من تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات

 أي وضع منهجية جلمع ورصد حقوق  - كما جتدر املالحظة بأن إنشاء النظام املقبل        -٥١
واهلرسك، مما جيعلنا نتوقع حتقيق تقدم كبري        هو أمر حيتل أولوية خاصة يف البوسنة         - اإلنسان

ومن شأن هذا النظام أن ييسر يف املستقبل حتديد أولويات الدولة           . يف هذا اجملال يف املستقبل    
اليت يتمثل هدفها أساساً يف وضع نظام يستجيب بسرعة أكرب ألهم االنتـهاكات املتعلقـة               

ومينـع  بشكل أفضل    سيادة القانون    حبقوق اإلنسان واحلريات يف البوسنة واهلرسك، وحيقق      
ويستند العمل امللموس   . األورويبحتاد  الفساد ويعجل بعملية انضمام البوسنة واهلرسك إىل اال       

حتـدد   إىل املعلومات ذات الصلة ولذلك فإن هذه الوزارة          لوزارة حقوق اإلنسان والالجئني   
ل املقدمة من اجلهـات املاحنـة       االت الطوارئ أو أهنا تشرف على األموا      املتعلقة حب  اميزانياهت

ملساعدة املؤسسات احمللية مباشرة أو من خالل منظمات غري حكومية لالضطالع بأنـشطة             
ى واألطراف يف دعا  ضحايا من األطفال والنساء     المثل  (تركز على محاية الفئات املستضعفة      

  ).ستضعفةوأفراد األقليات والالجئني واألشخاص املشردين وغريهم من الفئات املجنائية 

  التعاون مع قطاع املنظمات غري احلكومية يف البوسنة واهلرسك  -دال   
شراك قطاع املنظمات غـري احلكوميـة يف       بإتويل البوسنة واهلرسك اهتماماً متزايداً        -٥٢

ولذلك، أصبح قطاع املنظمات غري احلكومية بصورة متزايدة        . مجيع جماالت احلياة يف اجملتمع    
  .العامة للمواطننيصاحل املم بالشؤون العامة وتقدمي اخلدمات املتعلقة حبماية قطاعاً هاماً للقيا
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ويستند املركز القانوين لقطاع املنظمات غري احلكومية يف البوسـنة واهلرسـك إىل               -٥٣
وباالستناد إىل ذلك، صدر    . أحكام دستور البوسنة واهلرسك وإىل أحكام دستوري الكيانني       

 الذي تتمثل قيمته اليت ال غبار عليها، يف معاملـة اجلميـع يف              قانون اجلمعيات واملؤسسات  
 مبمارسة ومحايـة    ، لظروف مماثلة  وفقاًاإلقليم بأسره على قدم املساواة ويف السماح للجميع،         

  .احلق يف تكوين مجعيات املعترف به دولياً
 ُمـنح  قسم ُيعىن بـاجملتمع املـدين     وزارة العدل يف البوسنة واهلرسك      يف   ئنشوقد أُ   -٥٤

وإىل جانب التزامـات    . إىل منظمات اجملتمع املدين   املؤسسي  لتقدمي الدعم   صالحيات واسعة   
 إلجياد بيئة داعمة لتنمية اجملتمع املدين يف البوسـنة واهلرسـك،         استراتيجيةبوضع  لقسم   ا اهذ

متت هتيئة الظروف لتمكني املنظمـات غـري        وهي استراتيجية قُدم بشأهنا بالفعل اقتراحات،       
أكثر أمهية يف عمليات سن القوانني وال سيما فيمـا يتعلـق            كومية من االضطالع بدور     احل

  .الوقت املناسبشاورات يف املبإجراء 
تـوفري االسـتقاللية    القسم املعين بـاجملتمع املـدين       ويف هذا الصدد، تتضمن مهام        -٥٥

ية وغريها من احللول   للمنظمات غري حكومية وتزويدها بالدعم املادي واملايل وباحللول القانون        
ويف املقابل يتعني على قطاع املنظمات غري احلكومية . اليت تعزز قطاع املنظمات غري احلكومية     

واستخدام املوارد واختاذ   التحول إىل هنج يتسم باملزيد من املسؤولية لتنفيذ االلتزامات احملددة           
نوعيـة  ة تعزيز وحتـسني     ومواصلمبادرات ذاتية للمشاركة يف عمليات التنمية واالتصاالت        

  .العمل واألنشطة

  املساواة بني اجلنسني  -هاء   
أنشأت البوسنة واهلرسك آليات مناسبة ملنع التمييز القائم على نوع اجلـنس، مـن                -٥٦

خالل وضع تعريف يف القانون للحق يف املساواة يف املعاملة بغض النظر عن نـوع اجلـنس                 
سنة واهلرسك آليات مؤسسية لتحقيق املساواة بني     وأنشأت البو . وامليول اجلنسية ألي شخص   

. اجلنسني بغية إدماج املفهوم اجلنساين يف مجيع القوانني والسياسات واالستراتيجيات والربامج          
وتتضمن آليات اجلنسانية املنشأة، وكالة املساواة بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسك، واملراكز            

بني اجلنسني يف إطار برملان البوسنة واهلرسك ومجعيـات         اجلنسيانية للكيانني وجلان املساواة     
ومن اهلام مالحظة أن اآلليات . الكيانني وجلان املساواة بني اجلنسني يف الكانتونات والبلديات    

. املؤسسية املعنية باملساواة بني اجلنسني تتعاون مع املنظمات غري احلكومة يف تنفيذ أنـشطتها             
خابات ينص على أنصبة لقوائم املرشحني، فإن املساواة بـني          وعلى الرغم من أن قانون االنت     

  .اجلنسني يف اهليئتني التشريعية والتنفيذية ال يبعث على الرضا
صدقت البوسنة واهلرسك على صكوك دولية عديدة منها اتفاقية القضاء على مجيع            و  -٥٧

دسـتور، وعلـى    ، اليت تشكل جزًء ال يتجزأ من ال       ١٩٩٣ أشكال التمييز ضد املرأة يف عام     
 وأصدرت قانون املساواة بني اجلنـسني،       ٢٠٠٢الربوتوكول االختياري امللحق هبا، يف عام       
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وخطة العمل اجلنسانية اليت اعتمدها جملس الوزراء هي وثيقـة          . ٢٠٠٣الذي اعتمد يف عام     
ـ           استراتيجية ذ  لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسك وقد ُوضع برنامج مايل لتنفي

  .خطة العمل اجلنسانية ومدهتا مخس سنوات بدعم من جمتمع املاحنني
 ستراتيجية ملنع ومكافحة العنـف املـرتيل للفتـرة        ادت البوسنة واهلرسك    ـاعتمو  -٥٨

والعنف املـرتيل   . ستراتيجية وخطة عمل  ا الكيانني خطة    ا واعتمدت حكومت  ٢٠١١-٢٠٠٩
ملكافحة العنف املرتيل وهي قوانني تعرف      هو جرمية على مستوى الكيانني، وقد ُسنت قوانني         

وأُنشئت ).  وما إىل ذلكتدابري االستبعاد، وحظر الوصول، والعالج اإللزامي(التدابري احلمائية 
خطوط النجدة لضحايا العنف يف مجهورية البوسنة واهلرسك االحتادية ومجهورية صربـسكا            

  . حلماية لضحايا العنف املرتيليف البوسنة واهلرسك توفر اإيواء آمنة وهناك تسعة دور 

  مكافحة االجتار باألشخاص  -واو   
تتعلق حاالت االجتار بشكل عام باالجتار عرب احلدود على النحو املشار إليـه يف                - ٥٩

وعادة ما تكون البوسنة واهلرسك مبثابـة      . التقرير املتعلق حبالة االجتار يف البوسنة واهلرسك      
ومع ذلك، ظهرت يف    . لوافدين من بلدان أوروبا الشرقية    بلد عبور أو بلد مقصد للضحايا ا      

السنوات القليلة األخرية ظاهرة جديدة وهي االجتار بالنساء والفتيات الاليت يتم توظيفهن            
يف سلسلة االجتار باألشخاص على املستوى احمللي هبدف االستغالل اجلنـسي يف أجـزاء              

ا االجتار من األجانب الذين يـتم       استمرار عدد ضحاي  بينما ينخفض ب  أخرى من البالد، و   
 يف  عدد املواطنات الاليت تقعن ضحية االجتار يف البوسـنة واهلرسـك          فإن  حتديد هويتهم،   

وأدى ازدياد االجتار مبواطنات البوسـنة واهلرسـك يف         . ٢٠٠٩ارتفاع مستمر حىت عام     
م االجتار  القانون تتعلق بتحديد جرائ   نفاذ  الداخل إىل طرح حتديات جديدة أمام وكاالت إ       

ومع ذلك، فإن البيانات احلالية املتوفرة عن ضحايا االجتار         . باألشخاص وإجراء حتقيق فيها   
وقـد  . ال تبعث على القلق كما أن عدد الضحايا الذين يتم تعريفهم يف اخنفاض مـستمر              

بذلت البوسنة واهلرسك جهوداً كبرية لوضع نظام قابل للبقاء يتضمن نظاماً موحداً حلفظ             
نات وتقدمي املساعدة املباشرة لضحايا االجتار، وإتاحة املوارد للتدخل علـى مـستوى       البيا

وقد أُنشئ هذا النظام مبشاركة احلكومة واملنظمات غري احلكوميـة واملنظمـات            . الدولة
 وال سيما فيما يتعلق بتعزيز كل من شراكة القطـاعني   ،الدولية ولذلك فإن له قيمة خاصة     

  .والتعاون الدويل واإلقليمياحلكومي وغري احلكومي 

  محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -زاي   
 قواعد موحدة تتعلق بتكافؤ الفرص أمام       ٢٠٠٣اعتمدت البوسنة واهلرسك يف عام        -٦٠

يف جمال ات العامة السياس " املعنونة الوثيقة٢٠٠٨واعتمدت يف عام  . األشخاص ذوي اإلعاقة  
اليت متكن الكيان املختص مـن      بادئ  املضمن هذه الوثيقة    وتت". اإلعاقة يف البوسنة واهلرسك   
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حالة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل وضع استراتيجيات وخطط عمل يف            حتسني  
 االستراتيجيات وخطط   هجمال اإلعاقة، وكذلك ختصيص أموال يف امليزانية لوضع وتنفيذ هذ         

بفعالية وباملساواة يف احلقـوق يف  ويتعلق ذلك بصفة خاصة بتنسيق القوانني وتنفيذها  . العمل
  .مجيع أحناء إقليم البوسنة واهلرسك

، انضمت البوسنة واهلرسك إىل اتفاقية األمـم املتحـدة   ٢٠٠٩يوليه / متوز ٢٩ويف    -٦١
اتفاقيـة حقـوق    إىل  ومن شأن انضمام البوسنة واهلرسك      . حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   

لرصد تنفيـذ حقـوق   وفر آلية قانونية حقيقية والتصديق عليها أن ي   األشخاص ذوي اإلعاقة    
وإىل جانـب اآلليـات القانونيـة القائمـة         . األشخاص ذوي اإلعاقة على مستوى الدولة     

والسياسات واالستراتيجيات املعتمدة فيما يتعلق باألشـخاص ذوي اإلعاقـة يف البوسـنة             
ت ذات الـصلة علـى    املؤشراه اآللية القانونية ستكفل يف املستقبل حتديد        واهلرسك، فإن هذ  

مستوى البوسنة واهلرسك املتعلقة باملشاكل القائمة اليت تواجهها هذه الفئة من السكان الـيت      
  . الكيانني وحكومة برسكو بالبوسنة واهلرسك بتحديد احتياجاهتا وتلبيتهااتقوم حكومت

 بالتعاون مع ممثلي قطـاعي املنظمـات        شكلت وزارة حقوق اإلنسان والالجئني    و  -٦٢
تعزيـز  تتعلـق ب   ٢٠١٥-٢٠١٠كومية وغري احلكومية فريقاً لصياغة خطة عمل للفترة         احل

املشاركة الكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع، عمالً خبطة عمل جملس أوروبا لتعزيـز              
 حتـسني نوعيـة حيـاة       -حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وإدماجهم بالكامل يف اجملتمـع          

ومت ذلك بصفة خاصة نظراً إىل وجود       . ١٠١٥-٢٠٠٦ األشخاص ذوي اإلعاقة يف أوروبا    
مشكلة تتعلق بعدم تناسب الرعاية االجتماعية املقدمة إىل ضحايا احلرب األهلية واحملـاربني             
 القدماء ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة غري املشاركني يف احلروب، مبـا يف ذلـك              

اقة وإدماجهم يف احليـاة العامـة       املشكلة اخلاصة املتعلقة بفرص عمل األشخاص ذوي اإلع       
وإن كانت النتائج الرياضية اليت حترزها هذه الفئة يف جمال احلياة الرياضية هي             ،واحلياة الثقافية 

  . نتائج قيمة للغاية
وبغية النهوض حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة باالسـتناد إىل حقـوق اإلنـسان               -٦٣

بوسنة واهلرسـك، شـرعت الـسلطات       وبالتعاون مع رابطة األشخاص ذوي اإلعاقة يف ال       
  .جملس معين باألشخاص ذوي اإلعاقةإلنشاء املختصة يف أنشطة 

، ووفقاً القتراح وزارة الشؤون املدنية، اعتمد جملـس  ٢٠٠٩أغسطس /ويف آب   - ٦٤
الوزراء معلومات تتعلق بأنشطة جملس أوروبا يف جمال اإلعاقة، مبا يف ذلك خطة عمـل               

، ٢٠١٥- ٢٠٠٦ركة الكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة للفترة       جملس أوروبا لتعزيز املشا   
وأسندت إىل وزارة الشؤون املدنية، يف مجلة أمور، مهمة املشاركة يف تنسيق تنفيذ خطة              

  .عمل جملس أوروبا
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  حرية الرأي والتعبري  -حاء   
إن وكالة تنظيم االتصاالت هي أول وكالة ينبغي اإلشارة إليها يف جمـال وسـائل                 -٦٥

وقد كانت وسائل اإلعالم اإللكترونية يف البوسنة واهلرسك   . م واالتصاالت اإللكترونية  اإلعال
البث ومنح تراخيص   مل يكن هناك تنسيق لترددات      : مضطربة متاماً قبل إنشاء هيئة تنظيمية هلا      

وقد كانت اخلطابات   . ملهنة الصحافة قوانني  بأي قواعد أو أنظمة أو       االلتزام وأحمطات البث   
  .ذاعات خاضعة متاماً للسيطرة السياسيةاإلنم عن الكراهية منتشرة، وكانت العديد من اليت ت
وقد أُنشئت وكالة تنظيم االتصاالت مبوجـب قـانون االتـصاالت يف البوسـنة                -٦٦

مبا يف ذلك (واهلرسك، وهي هيئة تنظيمية مستقلة وحيدة مسؤولة عن تنظيم جمال االتصاالت 
 واختـاذ الترتيبـات     اإلذاعيةالترددات  جمال  وحتديد  )  والبث ةكياالتصاالت السلكية والالسل  

 وفقاًوقد حتددت الوالية القضائية هلذه الوكالة وطريقة عملها عمالً مبعايري أوروبية و           . بشأهنا
وقد وضعت الوكالة قواعد وأنظمة مهنية تتعلـق بوسـائل اإلعـالم            . ألفضل املمارسات 

تليفزيونية وأنظمة أخرى تستند    الذاعية و اإلربامج  ال بث   اإللكترونية مبا يف ذلك مدونة قواعد     
التركيز مت  و. إىل مبادئ تتعلق حبماية احلق يف حرية التعبري وإىل املعايري الرفيعة ملهنة الصحافة            

 اجلمهور بشأن األثر احملتمـل      ، فضالً عن توعية   بصفة خاصة على محاية األطفال والقاصرين     
وحتتل الوكالة مركز الصدارة بـني      . هذه الفئات االجتماعية  املترتب على وسائل اإلعالم يف      

اهليئات التنظيمية األوروبية والدولية بسبب طريقة عملها والنتائج اليت أحرزهتا فيمـا يتعلـق        
وقد اخنفضت خـالل الـسنوات      . بتنظيم وسائل اإلعالم اإللكترونية يف البوسنة واهلرسك      

 األحكام املتعلقة باخلطـب احملرضـة علـى          عدد حاالت انتهاكات   ،األخرية، بشكل كبري  
الكراهية والتحريض على التعصب القومي أو الديين، ويف الوقت نفسه أصبحت الربامج اليت             

  .قد حترض على الكراهية اإلثنية أو الدينية أو متس حبقوق اآلخرين برامج نادرة
التـراخيص  متنح وكالة تنظيم االتصاالت تراخيص البث اإللكتروين وغريها مـن             -٦٧

املمنوحة يف جمال االتصاالت اإللكترونية، ولديها سلطة رصد االمتثال ألحكام التـراخيص            
والقواعد واألنظمة املعتمدة يف جمال وسائل اإلعالم اإللكترونية، وهي سلطة تتضمن أمـوراً             
منها فرض جزاءات على حاملي التراخيص الذين ينتهكون أحكاماً حمددة منصوص عليها يف             

 من االتفاقيـة األوروبيـة    ١٠وُتفرض العقوبات وفقاً ألحكام املادة      . د وأنظمة الوكالة  قواع
حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وتتراوح اجلزاءات املنصوص عليها يف القانون بني توجيه 

انتـهاكات  عند حدوث   إنذارات شفوية ومكتوبة وفرض عقوبات وإمكانية إلغاء التراخيص         
إقامة الدعاوى ضـد    ه ميكن   ومن اهلام مالحظة أن   . قواعد وأنظمة الوكالة  صارخة ومتكررة ل  

وقد حدث للوكالة أن أعلنت فـرض       . مجيع قرارات الوكالة أمام حمكمة البوسنة واهلرسك      
عقوبة بإلغاء ترخيص حمطة تلفزيونية انتهكت لسنوات عديدة قواعد وأنظمة الوكالة فيمـا             

 حقوق اإلنسان   دائرةلة هذا موضع دعاوى جنائية أمام       وكان قرار الوكا  . يتعلق بربامج البث  
يف البوسنة واهلرسك أي أمام حمكمة خمتصة بالنظر يف الـدعاوى باالسـتناد إىل االتفاقيـة                
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األوروبية حلقوق اإلنسان، وحكمت احملكمة املشار إليها بأن قرار الوكالة ال ينتهك أحكام             
املتخذ هو تدبري ضـروري يف       نسان، وأن التدبري   من االتفاقية األوروبية حلقوق اإل     ١٠املادة  

  . جمتمع دميقراطي وأنه ينطبق مع القانون
وقد مارست السلطات العامة يف السنوات القليلة األخرية ضغوطاً مكثفة على وكالة              -٦٨

وينعكس ذلك يف حماوالت لسحب االختصاص القضائي للوكالـة، ويف          . تنظيم االتصاالت 
واملـايل  التـشغيلي   اشرة على مجيع نـواحي عملـها اإلداري و        ممارسة ضغوط سياسية مب   

وإذا أدت اهلجمات املوجهة إىل الوكالة إىل فقدان استقالليتها فيما يتعلق بإدارة            . واملؤسسي
واختيار مدرائها وهيئاهتا فيمكن القول حبرية إن احلق يف حرية التعبري، وذلـك              شؤوهنا املالية 

  .إلعالم اإللكترونية، معرض خلطر كبريعلى األقل فيما يتعلق بوسائل ا
ن جملس أوروبا، أنشئ جملس الصحافة يف البوسنة        الصادر ع  ١٦٣٦القرار  وعمالً ب   -٦٩

ولة عن توعية املـواطنني حبقهـم يف        ؤمس ، وهو هيئة ذاتية التنظيم    ٢٠٠٠واهلرسك يف عام    
الـوعي يف    تقدمي معلومات صحيحة، وعن بـث     بطالبة الصحافة   ملالتصرف بشكل انفرادي    

فيما يتعلق باالمتثال للمعايري املهنية دون احلاجـة إىل         صفوف الصحفيني بشأن مسؤوليتهم     
وجملس الصحافة هو مؤسسة متعددة اإلثنيـات وهـو املؤسـسة           . وحماكمات جنائية تدابري  

ملتعلقة ة ايهناملعايري امل دور نشر كربى لرصد تطبيق ١٠الوحيدة يف البالد بأسرها اليت أسستها      
وهو هيئة وساطة تبث الوعي يف صفوف املواطنني حبقهـم يف احلـصول علـى               . بالصحف

معلومات حقيقية وصحيحة، وتقوم مبهام الوساطة بني القراء غري الراضني ووسائل اإلعـالم             
بغية إبداء الرأي أو إجراء تصحيح أو تكذيب معلومات لتجنب تقدمي شكوى ضد وسـيلة               

عـن طريـق     مث ترضية املواطن الذي تضرر ترضية سريعة         اإلعالم اليت ارتكبت اخلطأ ومن    
اهليئة هي محاية اجلمهور من الـسلوك غـري املهـين           املهمة الرئيسية هلذه    و. تصحيح اخلطأ 
ويتخذ جملس الصحافة قرارات . يف الصحافة املكتوبة ومحاية حرية التعبريررين للصحفيني واحمل 

  .تكشف علنياً عنهاينبغي أن تقبلها وسيلة اإلعالم املعنية وأن 
مركـز  : هناك يف البوسنة واهلرسك مؤسستان معنيتان بوسائل اإلعالم هلما نفـوذ          -٧٠

وسائل اإلعالم يف سرايفو، ومعهد خطة اإلعالم ومركز التحقيق الصحفي وتقـوم هاتـان              
تتناول حمتويات وسائل اإلعالم وبيئة العمـل يف        املؤسستان بتثقيف الصحفيني وإجراء حبوث      

حبوث عن فساد وسائل اإلعالم واجلرائم يف هذه األوسـاط           اإلعالم، فضالً عن إجراء      جمال
وتؤثر جتزئـة جمتمـع     . وهناك ست مجعيات للصحفيني يف البوسنة واهلرسك      . وما إىل ذلك  

  .الصحفيني وعمل العديد من مجعيات الصحفيني على فعالية عمل الصحفيني
 ٦٠٠ة واهلرسك على مستوى البالد لديها       هناك رابطة واحدة للصحفيني يف البوسن       -٧١

عضو مسجل وتقدم خدمة خاصة من خالل خط جماين ملساعدة وسائل اإلعالم فيما يتعلـق               
حبماية حرية التعبري وتقدمي مساعدة قانونية جمانية للصحفيني ووسائل اإلعالم عندما تتعرض            

نية أو غريها من أشكال     حقوقهم للتهديد أو عند تعرضهم لضغوط سياسية أو اقتصادية أو دي          



A/HRC/WG.6/7/BIH/1 

21 GE.09-17456 

 تقريباً   نداءً ٢ ٠٠٠  سجل اخلط اجملاين   ،٢٠٠٨ إىل عام    ١٩٩٩ويف الفترة من عام     . الضغط
وعاجلها وهي نداءات تتعلق بتقييد حرية التعبري وبتوجيه هجمات إىل الصحفيني ومبمارسـة             

  . الضغوط على وسائط اإلعالم وبانتهاكات حقوق اإلنسان
 حالة النتهاكات حقوق الصحفيني وحريـاهتم       ٥٤ت هناك   ، كان ٢٠٠٨ويف عام     -٧٢
 حالة تعرض فيها الصحفيون هلجمات وحشية تضمنت هجمات جسدية وهتديـدات            ٢٥و

 رابطة الصحفيني -بيانات وردت من اخلط اجملاين لتقدمي املساعدة إىل وسائل اإلعالم    / بالقتل
بوصفه هيئة مستقلة، وهـو  كما مورست ضغوط سياسية على اجمللس   . يف البوسنة واهلرسك  
  .أمر يهدد حرية التعبري

كما وجه رئيس الوزراء هجمات منتظمة وشديدة إىل الصحفيني واملـشتركني يف              -٧٣
  .وقدمت شكاوى إىل احملاكم"  دقيقة٦٠"اجمللة التلفزيونية 

مـدى  تعكس  وموضوع حرية التعبري، مبا يف ذلك حرية وسائل اإلعالم، هو مرآة              -٧٤
تمع يف البوسنة واهلرسك وهو مرتبط باحلالة االجتماعية والـسياسية واالقتـصادية            تعقيد اجمل 

  . بشكل عام

  والتجمع السلميتكوين اجلمعيات حرية   - اءط  
يكفل دستور البوسنة واهلرسك، ودستورا الكيانني والنظام األساسي ملقاطعة برسكو            -٧٥

ع السلمي وحرية تكوين اجلمعيات     تكوين اجلمعيات ويف التجم   بالبوسنة واهلرسك، احلق يف     
هي حق دستوري جلميـع األشـخاص يف        مع آخرين، ولذلك فإن حرية تكوين اجلمعيات        

  .البوسنة واهلرسك
وينظم قانون جتمع املواطنني احلقوق املشار إليها أعاله، وذلك على مستوى الدولة              -٧٦

 هذا القانون أن جتمـع  ومستوى الكيانني ومقاطعة برسكو يف البوسنة واهلرسك، حيث يعترب        
ويعين جتمع املواطنني من حيـث      . املواطنني هو نشاط حر ودميقراطي إذا ما مت وفقاً للقانون         

وينص قـانون حريـة الـدين       . القانون املعمول به، عقد اجتماعات يف األماكن املخصصة       
ين أو واملوقف القانوين للكنائس والطوائف الدينية يف البوسنة واهلرسك على أن حريـة الـد      

املعتقد تتضمن حق أي شخص أو كنيسة أو طائفة دينية يف ممارسة طقوسها الدينية يف مبانيها    
متطلبات جتمع عدد مـن األشـخاص، يف   ليب أو يف املباين أو األماكن اليت تستأجرها واليت ت     

ية أماكن مفتوحة تعود للمباين الدينية، ويف مقابر ومنازل ومزارع تعود ألفراد الطوائف الدين            
كما جيوز هلا أن تنظم حبرية احتفاالت ومراسيم دينية عامة وغريها من التجمعـات              . املعنية

  .الدينية والثقافية يف أماكن عامة وفقاً للقانون الذي ينظم جتمع املواطنني
 ينظم قانون اجلمعيات واملؤسسات، علـى مـستويات الدولـة           ،وبنفس الطريقة   -٧٧

إنشاء اجلمعيات واملؤسسات وتسجيلها وتنظيمها ووقف عملها       والكيانني، القضايا املتعلقة ب   
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لدينية أو نقابات العمـال أو املنظمـات        اجملموعات ا وال ينطبق على املنظمات السياسية أو       
وال جيوز مبوجب قانون اجلمعيات واملؤسسات يف البوسنة واهلرسك تسجيل مجعية           . الرياضية

. أن أنشطتها ترمي إىل حتقيق أغراض سياسية      ما يف سجل اجلمعيات أو املؤسسات إذا وجد         
وحبكم القانون يتوقف عمل اجلمعية أو املؤسسة إذا وجد أن أهدافها وبراجمهـا ترمـي إىل                
ممارسة العنف ألغراض التدمري والتحريض على الكراهية العرقية أو الدينية أو الوطنيـة وإذا              

  . كان هدفها التنظيمي هو حتقيق الربح
وقد عملـت   .  العاملني باحلق يف تكوين نقابات واحلق يف االضطراب        يتمتع مجيع و  -٧٨

قوانني العمل على مستوى الدولة ومستوى الكيانني مع أحكام  مواءمة  البوسنة واهلرسك على    
  .اليت اعتمدهتا) اتفاقيات منظمة العمل الدولية(اتفاقيات العمل الدولية 

التنظيمات السياسية أو إنشاء أحزاب     ين  تكووينظم قانون املنظمات السياسية احلق يف         -٧٩
وتنظم قواعد خاصة سجل املنظمات السياسية حيث حتدد مضمون وطريقة االحتفاظ           . سياسية

ووفقاً للقانون، فإن املنظمة السياسية هي منظمة مستقلة وطوعية         . بسجالت املنظمات السياسية  
تؤسس لتحقيق أهداف   ) تنظيماتحزب أو مجعية أو حركة أو نقابة أو غريها من ال          (للمواطنني  
ـ           . سياسية م ضووفقاً لقانون متويل األحزاب السياسية، فإن األحزاب السياسية هي تنظيمات ين

إليها املواطن حبرية وطوعاً وهي مسجلة لدى احملكمة املختصة وتضطلع بأنشطة سياسية وحتقق             
 ممارسة العنف لتـدمري     وجيوز حظر عمل التنظيمات السياسية إذا كان غرضها       . أهدافاً سياسية 

وطنية أو عرقية أو دينيـة؛  أو التعصب بدوافع  ؛ أو التحريض على الكراهية      الدستوريةالترتيبات  
أو إذا كانت أنشطتها ُتشرك األحداث أو تستغلهم ألغـراض سياسـية أو إذا انـضمت إىل                 

  .منظمات أو رابطات دولية تتصرف لتحقيق األهداف أعاله

  إلنسانالفساد وحقوق ا  -ياء   
 ،يرمي اإلصالح القضائي احلايل والتشريعات املتعلقة به إىل وضع نظام قضائي قوي             -٨٠

. وتعترب عملية وضع قوانني واضحة ووظيفية مبثابة اجتاهات إجيابية يف البوسـنة واهلرسـك             
  مطالبة اجلمهور علناً على املستويني احمللي والدويل مبكافحة        أيضاًوتتضمن املؤشرات اإلجيابية    

 مبادرة األمن األوروبية واجملموعة الدولية املعنيـة باألزمـات          ،األوروبيةفوضية   امل -الفساد  
 علـى   أيضاًوقد جاء التأكيد    . ووسائل اإلعالم احمللية املستقلة، واملفكرين واملواطنني العاديني      

  اليت تضع موضـوع مكافحـة       مكافحة الفقر  استراتيجية  املعنونة مشكلة الفساد يف الوثيقة   
والفساد واإلفالت مـن    . الفساد يف مكان األولوية بالنسبة جلميع أشكال إصالحات اجملتمع        

واحلد من الفساد هو شرط مسبق لتحقيـق        . العقاب مها السببان يف انتهاك حقوق اإلنسان      
وتتعلق سياسات منع   . استقرار اجملتمع الدميقراطي يف البوسنة واهلرسك وتعزيز سيادة القانون        

فساد مباشرة باألنشطة املقبلة املتعلقة باعتماد قانون مكافحة الفساد املعـروض           ومكافحة ال 
وقد صدقت البوسنة واهلرسك على بروتوكول . حالياً أمام مجعية الربملان يف البوسنة واهلرسك
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 ٢٧جملس أوروبا املتعلق باتفاقية القانون اجلنائي املتعلق بالفساد، اليت دخلت حيز النفـاذ يف               
وتركز األنشطة احلالية ملكافحة الفساد على تنفيذ سياسة تكفل التحكم          . ٢٠٠٩يه  يول/متوز

 اسـتراتيجية وقد اعتمد جملس الوزراء يف البوسنة واهلرسك مـشروع          . الفعال هبذه املشكلة  
 ملكافحـة الفـساد     استراتيجية، ومشروع   ٢٠١٢-٢٠٠٩ملكافحة اجلرمية املنظمة يف الفترة      

، وكـذلك مـشروع     ٢٠١٤-٢٠٠٩ الفترة   استراتيجيةمل لتنفيذ   واالقتراح املتعلق خبطة ع   
وعلى الرغم مـن    . خطة عمل وطنية ملكافحة اإلدمان على املخدرات يف البوسنة واهلرسك         

لعقبات السياسية، فإن سلطات البوسنة واهلرسك ملتزمة باعتمـاد مجيـع           من ا العدد اهلائل   
وجتدر املالحظـة   .  الدولية ملكافحة الفساد   الضرورية واملنسجمة مع االتفاقية   القانونية  احللول  

أنه يف هذه الفترة اليت يواجه فيها العامل أزمة اقتصادية، تواجه البوسنة واهلرسك مـشكالت               
عديدة تؤدي إىل إبطاء عملية إجياد حل هلذه املشكلة اليت تعتمد برمتها علـى اجملموعـات                

  . فحة الفسادالسياسية احلالية امللزمة باختاذ إجراءات حامسة ملكا

  الالجئون واألشخاص املشردون   -كاف   
 مليون شخص غادر الديار اليت كانوا يعيشون فيها قبل احلـرب يف             ٢,٢نتذكر أن     -٨١

وسـعى  .  وهو عدد يتجاوز نصف عدد السكان ما قبل احلـرب          ١٩٩٥ إىل   ١٩٩٢الفترة  
 ١٠٠كثر من    مليون شخص من أولئك األشخاص إىل احلصول على اللجوء يف أ           ١,٢قرابة  

  . بلد يف مجيع أحناء العامل وتشرد، يف الوقت نفسه، قرابة مليون شخص داخل البلد
ووفقاً لتقديرات وزارة حقوق اإلنسان والالجئني يعيش أكثر من نـصف مليـون               -٨٢

وقد اندمج أكثر   . شخص غادر البوسنة واهلرسك بسبب الرتاع، بشكل مؤقت خارج البالد         
 الجئ من البوسنة ٨٠ ٠٠٠يف بلدان القبول يف حني أن قرابة  ا العدد يف املائة من هذ ٨٠من  

.  حباجة إىل حلول دائمة مبا يف ذلك العودة الطوعية إىل البوسنة واهلرسك            ونواهلرسك ال يزال  
 شخص حالياً مـن أوضـاع       ١١٧ ٠٠٠ أسرة أو قرابة     ٣٩ ٠٠٠ويف نفس الوقت، تعاين     

ن للسالم  وملاضية، أي منذ التوقيع على اتفاق دايت       ا ١٤ل وخالل السنوات ا  . التشرد الداخلي 
احملتلة إىل األشخاص الذين كانوا ميلكوهنا قبل احلـرب، ومت إعـادة            العقارات  أعيدت مجيع   

 مـرتل،   ٤٥٠ ٠٠٠والبالغ عددها    مرتل من بني املنازل اليت مت تدمريها         ٣٢٠ ٠٠٠تأهيل  
وقد حتسن  التنقل  ع األشخاص حالياً حبرية     وازداد متثيل األقليات يف القطاع العام، ويتمتع مجي       

  .أمن العائدين بصورة ملحوظة
وعلى الرغم من النتائج اهلامة اليت أحرزت فيما يتعلق بتنفيذ أحكام املرفق الـسابع                -٨٣

عدد الالجئني واملـشردين إىل مـساكنهم        مل يعد أكثر من نصف       -ن للسالم   والتفاق دايت 
الـذين         شردين وغريهم من األشخاص املتأثرين بـالرتاع        عدد كبري من الالجئني وامل    وهناك  

األشخاص معرضني إىل درجـة كـبرية       هؤالء  والعديد من   . ال يزالون حباجة إىل حل دائم     
ولألسف، . للخطر ويعانون من صدمات ويعيشون يف ظروف غري إنسانية يف أوضاع التشرد           
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 وإجياد حلول   ، يف البوسنة واهلرسك    أسرة تعيش يف مراكز الرعاية اجلماعية      ٢ ٧٠٠ال تزال   
بال شك، أولوية من األولويات اليت حددهتا البوسـنة          ،األشخاص هو هلؤالء  مناسبة ودائمة   

األشخاص ال يستطيعون العودة ألنـه مت       هؤالء  وفضالً عن ذلك، فإن العديد من       . واهلرسك
جة يف القائمة املؤلفة    قبل احلرب وأن هذه املمتلكات مدر      اليت كانت لديهم     متلكاتاملتدمري  

 وحدة سكنية تقريباً للعائدين اليت تنتظر إعـادة تأهيلـها أو ألن األراضـي               ٤٥ ٠٠٠من  
ويف نفس الوقت، يواجه العديد من العائدين       . املوجودة يف أماكن العودة مل تنظف من األلغام       

  . ظروفاً تعرض للخطر احتمال وجودهم يف أماكن العودة
اإلنسان واملهاجرين يف السنتني األخريتني على أموال مـن         وحصلت وزارة حقوق      -٨٤

إلعادة بناء منازل العائدين وتزويـدها بالكهربـاء        مارك   مليون   ١٠٠ميزانية الدولة تتجاوز    
ويتم حالياً   .تنمية سريربنيكا ودعم  وإعادة تأهيل اهلياكل األساسية وتأمني العودة بشكل دائم         

ضروري فحسب مواصلة التركيز على هذه اجلهـود      ولذلك ليس من ال    .صرف هذه األموال  
 ملواصلة تقدمي الدعم للتمتع باحلق يف العودة اآلمنـة واملقرونـة            أيضاًبل بذل جهود إضافية     

بالكرامة وإعادة التأهيل الكامل ودون تفضيل أية جمموعة أو فئة من األفراد،وبشكل يكفـل              
عائدين ودون املساس حبرية الفـرد يف       املساواة يف احلقوق لالجئني واألشخاص املشردين وال      

والوزارة مصممة على تنفيذ االتفاق بشأن      . اختيار ما يفضله من حل دائم آخر متوفر أمامه        
تنفيذاً كامالً من خالل تنـسيق األنـشطة        ) ٧املرفق  (عودة الالجئني واألشخاص املشردين     

عودة منتهيـة إال بعـد      ال وال ميكن اعتبار عملية   . والتعاون مع جهات مشاركة معنية أخرى     
  .تأمني متتع آخر الجئ أو شخص مشرد أو عائد باحلقوق املنصوص عليها يف هذا االتفاق

  الالجئون يف البوسنة واهلرسك  -الم   
اليت تواجه مشكلة واضحة     ،األوروبيةإىل جانب كون البوسنة واهلرسك من البلدان          -٨٥

 من الالجئني وال سيما من البلدان اجملـاورة يف          اًهنا قبلت آالف  إ ف ،للغاية تتعلق بعودة الالجئني   
  .الرعاية هلمتوفر املنطقة و

بصورة مؤقتة يف البوسنة حالياً  اً معترفاً بوضعهم كالجئني يقيمون       الجئ ١٨٧هناك  و  -٨٦
.  بطاقة جلوء  ٢٥٠وفقاً لبيانات وزارة األمن التابعة للبوسنة واهلرسك، صدرت         (،  واهلرسك

 اللجوء املمنوحة وعدد األشخاص الذين يقيمون حالياً يف البوسـنة           والفرق يف عدد بطاقات   
واهلرسك هو عدد الالجئني الذين انتقلوا إىل بلدان ثالثة من خالل برامج مفوضـية األمـم                

وهؤالء الالجئون ال يزالون يتمتعون بوضع الالجـئ يف البوسـنة         . املتحدة لشؤون الالجئني  
من صربيا واجلبـل األسـود       ئني يف البوسنة واهلرسك   ويأيت أكرب عدد من الالج    ). واهلرسك

فلسطني وسوريا وتونس ومقـدونيا واجلزائـر       ( الجئون من بلدان أخرى      أيضاًولكن هناك   
 ووفقاً لقانون حركة وبقاء األجانـب       .)وألبانيا وكرواتيا وملدوفا واململكة العربية السعودية     
لالجئني الذين يتمتعون مبركز معترف به،      واللجوء صدر عدد من القوانني الثانوية اليت تكفل         
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التأمني الصحي والرعاية الصحية وتـسجيل األحـوال املدنيـة          : الوصول إىل احلقوق التالية   
  .وتسجيل املواليد والزواج والوفاة والعمل والرعاية االجتماعية

ـ             -٨٧ ات وعمالً باللوائح املشار إليها أعاله، تقدم وزارة حقوق اإلنسان والالجئني إعان
 شخصاً مؤمناً عليه له وضع معترف به يف البوسنة واهلرسـك ممـا              ٥١الضمان الصحي إىل    

وتقدم الوزارة األموال من خالل مراكز العمل االجتماعي لضمان   .  شخصاً ١٢٢يغطي قرابة   
.  شخـصاً  ٥٥ أسرة تشمل    ١١ل احلق يف الرعاية االجتماعية وتقدم مساعدة مالية حمدودة         

ق يف الرعاية االجتماعية هو أن ال يكون للشخص دخل حيصل عليـه  وشرط الوصول إىل احل 
 شخصاً مسجالً يف مكتب العمالة تتاح أمامهم نفس         ٥٥من عمل يقوم به، مما يعين أن هناك         

كمـا أن وزارة حقـوق اإلنـسان        . إمكانية العمل املتاحة أمام مواطين البوسنة واهلرسك      
 موستار، الـذي    -لالجئني يف ساالكوفيسي    والالجئني مسؤولة عن سري عمل مركز قبول ا       

أمـا العـدد    .  على وضع الجئ معترف به     الً شخصاً حاص  ٣٣ شخصاً منهم    ١١٤حيتضن  
  .أساساً يف منازل خاصة املتبقي من الالجئني الذين ُيعترف بوضعهم كالجئني فهم يعيشون

،  يف البوسـنة و اهلرسـك      نيوإىل جانب األشخاص الذين يعترف بوضعهم كالجئ        -٨٨
هناك عدد كبري من األشخاص الذين قُبلوا كالجئني وبقوا يف البوسنة واهلرسـك لـسنوات             

ـ بوهم يف الغالب من الصرب من كرواتيا و       . عديدة، دون إدماجهم فيها حىت اآلن      ون ينوس
ويواجهـون  ُيبت يف وضعهم    وهؤالء األشخاص ال    . وروما وألبان من صربيا واجلبل األسود     

  . واهلرسك حتول دون اندماجهم فيها بسهولةمشاكل أخرى يف البوسنة

  التزام البوسنة واهلرسك بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  -خامساً  
ميكن لدى تقييم الوضع العام يف البوسنة واهلرسك فيما يتعلق باإلجنازات احملرزة يف               -٨٩

ـ          جمال محاية حقوق اإلنسان،    دماً االستنتاج بأن البوسنة واهلرسك قد حققت، بال شك، تق
 أنه يتعني على البوسنة واهلرسك أن تواصل تعزيز اآلليـات           أيضاًولكن الواقع هو    . ملحوظاً

املؤسسية املعنية حبماية حقوق اإلنسان واحلريات على مستوى البوسنة واهلرسك وكـذلك            
 وال سيما على مستوى البلديات الـيت تقـدم يف الواقـع             ،على مستوى أدىن  تعزيز اآلليات   
  .  إىل املواطننيخدمات مباشرة

لقد تعهدت البوسنة واهلرسك باالمتثال اللتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنـسان              -٩٠
من خالل بذل جهود مستمرة لتحسني التشريعات الداخلية وتنفيذ االتفاقات الدوليـة ذات             

احاً  يف بعض اجملاالت، جن    ،وحققت السلطات التشريعية و التنفيذية    . الطابع املتعدد األطراف  
 أشري إليها يف هذا النص، وهي تتـضمن         استراتيجيةيف هذه املبادرات حيث أصدرت وثائق       

سياسة البوسنة واهلرسك فيما يتعلق باألشخاص املشردين والالجـئني وضـحايا احلـرب             
وأفـراد  املعوقون  ن و وواألطفال واملرأة مبا يف ذلك ضحايا العنف واالستغالل اجلنسي واملسن         

درات حمددة لتنفيذ هذه السياسات مثل جمالس األقليـات الوطنيـة يف            توفري ق مت  و. األقليات
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كما حققت مؤسسات أخرى يف . مجعييت الكيانني/اجلمعية الربملانية للبوسنة واهلرسك وبرملاين
اجمللـس  وجملس البوسنة واهلرسـك لألطفـال،      البوسنة واهلرسك تقدماً يف هذا اجملال وهي        

جنة املستقلة لرصد السجون ومؤسسات اإلقامـة، وجلنـة الرومـا           املشترك بني األديان والل   
  .جملس لألشخاص ذوي اإلعاقةالشباب، ويستمر تنفيذ األنشطة املتعلقة بإنشاء ومجعيات 

والبوسنة واهلرسك ملتزمة باحترام حقوق اإلنسان كجزء من سياستها اخلارجيـة،             -٩١
وذلك بالنسبة لكـل مـن       املنطقة،   داخل وخارج وكشرط هام لتطبيع العالقات مع البلدان       

وتـسعى  جمتمع البوسنة واهلرسك ما بعد الرتاع وبالنسبة للعامل املعاصر املتأثر بعملية العوملة،             
  .استعادة الثقة فيما بني املواطنني واملشاركة يف منو الدميقراطية يف البوسنة واهلرسكبذلك إىل 

تل مقام األولوية بالنسبة للمجتمع يف ويف هذا الصدد، فإن التعديالت الدستورية حت    - ٩٢
البوسنة واهلرسك وهي تعديالت تعامل مجيع املواطنني على قدم املساواة وتوسع من نطاق             

البلـدان يف املنطقـة ويف      لتمكنها من احلصول على السلطات اليت تتمتع هبا         سلطة الدولة   
  . أوروبا والعامل

: بوسنة واهلرسك، فإن األولويات هي كاآليت     ومراعاةً لالحتياجات اإلمجالية جملتمع ال      -٩٣
املظـامل يف   مناء  بناء القدرات وتوحيد مؤسسات أ     اعتماد خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان؛     

املكتـسبات  تنسيق التشريعات الداخلية مع     و ؛قانون حظر التمييز  وإنفاذ  البوسنة واهلرسك؛   
تدريب القضاة واملدعني العـامني     و تنفيذ توصيات جلان األمم املتحدة؛    و األوروبية؛   اجملتمعية

حتليل الوضع االجتماعي   والتعداد السكاين؛   ووغريهم من الفاعلني يف جمال حقوق اإلنسان؛        
تنفيذ خطط عمـل للرومـا      و ؛)حتسني التعاون بني الكيانني والدولة    (البوسنة واهلرسك    يف

حتسني محايـة   و؛  )لروماسكان ا التعليم وتدريب   (وحتسني تلبية االحتياجات التعليمية للروما      
اختاذ تدابري حمددة للقضاء على عملية العـزل يف         وحقوق الناشطني يف جمال حقوق اإلنسان؛       

تشجيع املرأة على املشاركة يف احليـاة الـسياسية         و ؛)ن حتت سقف واحد   امدرست(املدارس  
ـ             التحـدث  ( رةوالقيادية وتعزيز أمهية دور املرأة يف احلياة السياسية وإدانة العنف داخل األس

 استراتيجيةتنفيذ  و ؛)بصورة علنية عن العنف داخل األسرة ويف األوساط السياسية والقيادية         
 للنظام القـضائي    استراتيجيةوطنية تتعلق باملالحقة القضائية ملرتكيب جرائم احلرب؛ ووضع         

ة مـن   إنشاء أفضل آليات وطنية للحماي    و ؛)تقرير منظمة األمن والتعاون يف أوروبا     (وتعديله  
اجمللس األعلى للقضاء واإلدعاء يف البوسنة      (التعذيب وحتسني آليات صون استقاللية القضاء       

وإنشاء مؤسسة  ؛)واهلرسك، ومكاتب اإلدعاء العام واحملاكم ووكالة الدولة للتحقيق واحلماية
ويتعني على احملكمـة الدسـتورية والـوزارات         .ألمني املظامل يف البوسنة واهلرسك    موحدة  

بـصورة  ختصة تقدمي اقتراحات تتعلق بالتدابري القانونية الرامية إىل تنفيذ األحكام النهائية            امل
  .األموال وغريها من املوارد للعودة بأعداد كبريةفورية وضمان توفري 

        


