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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٩-٨جنيف، 

ية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة     جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السام        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥

  البوسنة واهلرسك    

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات،                
واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غـري              

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهـات        . ك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة       ذل
نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عدا تلك الواردة يف التقـارير               

وهو يأخذ هبيكل املبادئ التوجيهية العامة الذي اعتمده جملس         . العلنية الصادرة عن املفوضية   
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف           . نسانحقوق اإل 

. وقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات             . التقرير
ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة، إذا              

وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم            . ل صاحلة كانت ال تزا  
املتحدة الرمسية، فإن عدم وجود معلومات بشأن مسائل حمددة أو التركيز عليها قد ُيعزى إىل               

أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مـع اآلليـات   /عدم التصديق على معاهدة ما و 
  .إلنسانالدولية حلقوق ا
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  معلومات أساسية وإطار العمل  - أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

 هليئات املعاهدات

  مجيـع أشـكال   لىاالتفاقية الدولية للقضاء ع   
 التمييز العنصري

 ال ):١٤املادة  (لفرديةشكاوى اال ال يوجد ١٩٩٣يوليه / متوز١٦

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       
 واالجتماعية والثقافية

 -   يوجدال ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١

املادة (شكاوى املتبادلة بني الدول     ال   يوجدال ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  ال): ٤١

لعهد الـدويل   ل الربوتوكول االختياري األول  
  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -   يوجدال ١٩٩٥مارس / آذار١

  -   يوجدال  ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١  ضد املرأة مجيع أشكال التمييزاتفاقية القضاء على
ضاء على مجيع   الربوتوكول االختياري التفاقية الق   

  أشكال التمييز ضد املرأة
): ٩ و ٨املادتان  (إجراءات التحقيق     ال يوجد  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤

  نعم
 للعهد الدويل اخلـاص     ٢الربوتوكول االختياري   
  باحلقوق املدنية والسياسية

  -  ال يوجد  ٢٠٠١مارس / آذار١٦

املادة (وى املتبادلة بني الدول     الشكا  ال يوجد  ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١ اتفاقية مناهضة التعذيب
  نعم): ٢١
  ال ):٢٢املادة  (يةفردلشكاوى اال

  نعم ):٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة       

  التعذيب
  -  ال يوجد  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٤

  -  ال يوجد  ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١  اتفاقية حقوق الطفل
ـاري التفاقية حقوق الطفل    الربوتوكول االختي 

  بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحةاملتعلق 
إعالن  ملزم مبوجب   ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٠

   سنة١٨: ٣املادة 
-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل      

  األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ٢٠٠٢مرب سبت/ أيلول٤

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال       
  املهاجرين وأفراد أسرهم

املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول       ال يوجد ١٩٩٦ديسمرب / كانون األول١٣
  ال): ٧٦

  ال): ٧٧املادة (الشكاوى الفردية 
 - -  -  اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية

 حقـوق  التفاقيـة  ياالختيـار  الربوتوكول
  اإلعاقة ذوي األشخاص

- -  

 من األشخاص مجيع حلماية الدولية االتفاقية
 القسري االختفاء

- -  
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 األشـخاص  حقوق التفاقية االختياري  والربوتوكول،اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية : فيهاالبوسنة واهلرسك طرفاًاملعاهدات األساسية اليت ليست 
، والربوتوكول االختياري للعهد الـدويل اخلـاص)٢٠٠٧التوقيع فقط، (القسري  االختفاء من األشخاص مجيع حلماية الدولية التفاقية وا،اإلعاقة ذوي

  .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 نعم اعية واملعاقبة عليهااتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلم
 نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 نعم )٣(بروتوكول بالريمو
 نعم )٤(الالجئون وعدميو اجلنسية
  الثالث  اإلضايفنعم، باستثناء الربوتوكول )٥( هباةامللحقة  اإلضافيت والربوتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 نعم )٦(قيات األساسية ملنظمة العمل الدوليةاالتفا
 نعم ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 

، أوصت جلنة حقوق الطفل الدولة الطـرف بتنفيـذ الربوتوكـول            ٢٠٠٥يف عام     -١
ألطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف       االختيـاري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع ا      

، أوصت جلنة القـضاء     ٢٠٠٦ ويف عام    .)٧(املواد اإلباحية ودجمه يف نظم العدالة اجلنائية لديها       
على التمييز العنصري البوسنة واهلرسك بالنظر يف تقدمي البيان االختياري املنـصوص عليـه يف               

 وبالتصديق علـى  ،)٨(يع أشكال التمييز العنصري    من االتفاقية الدولية للقضاء على مج      ١٤املادة  
، شجعت اللجنة   ٢٠٠٩ويف عام   . )٩( من االتفاقية  ٨ من املادة    ٦التعديالت املدخلة على الفقرة     

إصدار اإلعالنات املنـصوص عليهـا يف        املعنية بالعمال املهاجرين الدولة الطرف على النظر يف       
 .)١٠(ية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم من االتفاقية الدولية حلما٧٧ و٧٦املادتني 

  اإلطار الدستوري والقانوين  - باء  
 وجلنـة مناهـضة   )١١(والثقافيـة  واالجتماعيـة  االقتـصادية  احلقوق الحظت جلنة  -٢

 أن اإلطـار    )١٤( واللجنة املعنية بالعمـال املهـاجرين      )١٣( وجلنة حقوق الطفل   )١٢(التعذيب
 كانتونـات   ١٠االحتاد غري املركزي املؤلف من      (لة إىل كيانني    الدستوري الذي يقسم الدو   
ول احلكومة علـى مـستوى      ضافة إىل مقاطعة بريتشكو، خي    إ) ومجهورية صربسكا املركزية  

 .الدولة مسؤولية وسلطة حمدودتني وينشئ بنية إدارية معقدة

واللجنة  ٢٠٠٥ يف عام    )١٥(وحثت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       - ٣
 الدولة الطرف على ضمان إمكانية ٢٠٠٦ يف عام )١٦(املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

املقاضاة بشأن احلقوق املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية              
مـام  أ )١٨( واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة         )١٧(واالجتماعية والثقافية 

 .اكم احملليةاحمل
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، مبوجب املـادتني   ال ميكنالعنصري عن القلق ألنه التمييز على القضاء وأعربت جلنة  -٤
ن ُينتخب يف جملس الشعب وملنصب الرئاسة الثالثية للبوسنة         أالرابعة واخلامسة من الدستور،     

تيـون  البوسنيون، والكروا" (ة للدولةنكوِّالشعوب امل"واهلرسك سوى األشخاص املنتمني إىل      
وحثت اللجنة الدولة الطرف علـى املبـادرة إىل تعـديل الدسـتور وقـانون               . )والصرب

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلق مماثل وأوصت بإعادة فـتح            . )١٩(االنتخابات
وأشارت البوسنة واهلرسك، يف ردها على طلـب        . )٢٠(احملادثات بشأن اإلصالح الدستوري   

على أن األحكام احلالية    ، إىل أهنا تتفق      توصياهتا متابعة على   ييز العنصري التمعلى  جلنة القضاء   
 .)٢١(بالتمييزتتسم 

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري جبعل حظر التمييز اإلثين الوارد يف املادة               -٥
ـ   من٥من الدستور ينطبق على مجيع احلقوق واحلريات الواردة يف املادة       ) ٤(الثانية   ة االتفاقي

 بإزالة كافة التعابري اليت أيضاًوأوصت . )٢٢(الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 
 .)٢٣(تنم عن متييز

وأشارت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة حقوق الطفل بتقدير            -٦
لـذي يعتـرف    قانون محاية األقليات القوميـة ا    ،٢٠٠٣عام  يف   ،إىل اعتماد الدولة الطرف   

ورحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان باعتمـاد       . )٢٤(باألقليات القومية السبع عشرة مجيعها    
 . )٢٥(قوانني الدولة وقوانني الكيانني املتعلقة حبماية الشهود

حلمايـة ضـحايا    لرئيسي  والحظت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن القانون ا         -٧
 هو القانون املتعلق بأساس احلماية االجتماعية، ومحاية ضـحايا        احلرب من املدنيني يف االحتاد      

 ليشمل االعتراف   ٢٠٠٦األسر اليت لديها أطفال، الذي عدل عام        محاية   املدنيني و  احلرب من 
 .)٢٦(بضحايا العنف اجلنسي والناجني من املخيمات ودفع خمصصات

لجنة املعنية بالقـضاء     وال )٢٧(، رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     ٢٠٠٦ويف عام     -٨
جلنـة  شارت  وأ.  باعتماد قانون متعلق باحلماية من العنف األسري       )٢٨(على التمييز ضد املرأة   

وباعتماد القواعد املوحدة   املعوقني ذهنياً   سن القانون املتعلق حبماية     إىل  تقدير  بحقوق الطفل   
 . )٢٩(للمعوقنيبشأن حتقيق تكافؤ الفرص 

  قوق اإلنسان وهيكلهااإلطار املؤسسي حل  - جيم  
، اعتمدت جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان         ٢٠٠٤يف عام     -٩

 يف أمني مظامل حقوق اإلنسان يف البوسـنة واهلرسـك         املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    
وحيل موعد استعراض جلنة التنسيق الدوليـة للمركـز احلـايل يف تـشرين              ". املركز ألف "
 .)٣٠(٢٠٠٩نوفمرب /ينالثا
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وأوصت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تضمن الدولة الطـرف             -١٠
 الذي يترأسه أشخاص معينون سياسياً ميثلـون الـشعوب          )٣١(استقاللية مكتب أمني املظامل   

ل وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بـضمان االسـتقال       . )٣٢(الثالثة املكونة للدولة  
وأوصت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية . )٣٣(املايل والفعالية الوظيفية ملكتب أمني املظامل

موحد واحد   الدولة الطرف باعتماد هنج      )٣٥( وجلنة القضاء على التمييز العنصري     )٣٤(والثقافية
 . إزاء حقوق اإلنسان

قوق اإلنسان املعـدل يف     وأشارت اليونيسيف إىل أن القانون املتعلق بأمني مظامل ح          -١١
 ينص على االستعاضة عن مكتيب أميين املظامل يف الكيانني مبكتب أمـني             ٢٠٠٦مارس  /آذار

إىل إنشاء وحدات تنظيمية منفصلة لرصـد إعمـال حقـوق            أيضاًودعت  . املظامل الوطين 
 بتعزيز وظيفـة    )٣٧(وذكرت اليونيسيف أنه بالرغم من توصية جلنة حقوق الطفل        . )٣٦(الطفل

وعينت . )٣٨(٢٠٠٧ عام    ثانية انتخاب هذه اهليئة االستشارية   ر  لس شؤون األطفال، فلم جي    جم
 . )٣٩(٢٠٠٨مجهورية صربسكا أمني مظامل لألطفال عام 

حلقـوق اإلنـسان يف     دائرة   إىل وجود    ٢٠٠٨وأشار التقييم القطري املشترك لعام        -١٢
 . )٤٠(احملكمة الدستورية

 بإنشاء دائـرة    )٤٢( واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    )٤١(يب جلنة مناهضة التعذ   تورحب  -١٣
خاصة جبرائم احلرب خمتصة يف البت يف القضايا احملُالة من احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا         

ورحبت جلنة مناهضة التعذيب بإنشاء حمكمة الدولة، واإلدارة اخلاصة جلرائم احلرب      . السابقة
 .)٤٣(م، وجلنة سرِبرِنيتشاالتابعة ملكتب املدعي العا

ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان              -١٤
وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بتأسيس الوكالة املعنية باملساواة بني اجلنسني           

 الدولـة   جتماعية والثقافيـة  جلنة احلقوق االقتصادية واال   وأوصت  . )٤٤(على مستوى الدولة  
 وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بـأن           )٤٥(الطرف بزيادة موارد الوكالة   
 .)٤٦(تتبع مباشرة جمللس الوزراء

  تدابري السياسة العامة  -دال   
أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باعتماد مشروع خطة العمـل               -١٥
األموال الالزمة لتنفيذها، ومواصلة تـدريب      أن ختصص الدولة    قة بالشؤون اجلنسانية، و   املتعل

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب الدولة الطرف      . )٤٧(املسؤولني على معاجلة القضايا اجلنسانية    
 .)٤٨(بتدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني على أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب

االسـتراتيجية  راجعة  القضاء على التمييز العنصري الدولة الطرف مب      وأوصت جلنة      -١٦
حبيث تكفل حتديد تدابري معينة، وضـبط االعتمـادات الالزمـة يف            الوطنية اخلاصة بالروما    
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اليونيسيف على أنه جـرى، يف      أكدت  و. )٤٩(يئات املسؤولة عن تنفيذها   امليزانية، وإنشاء اهل  
الذي انضمت إليه البوسـنة واهلرسـك عـام         ) ٢٠١٥-٢٠٠٥(سياق َعقْد إدماج الروما     

 .)٥٠(، وضع خطط العمل املتعلقة بالروما يف جماالت الصحة واإلسكان والعمل٢٠٠٨
ور منها اعتماد خطـة العمـل       ـ جبملة أم  ل علماً ـة حقوق الطف  ـوأحاطت جلن   -١٧

ل األطفـال   ـة العمل ألج  ـ وخط ٢٠٠١اص عام   ـاألشخبة االجتار   ـة ملكافح ـالوطني
 .)٥٢( فعاالًا تنفيذاً وأوصت بتنفيذمه)٥١(٢٠١٠-٢٠٠٢فترة لل

 داخليـاً أن احلماية القانونية للمشردين     شؤون الالجئني   وذكرت املفوضية السامية ل     -١٨
ودعا ممثل األمني العـام املعـين       . )٥٣(والعائدين ينظمها املرفق السابع التفاق دايتون للسالم      

 تسريع اعتماد االستراتيجية املنقحة لتنفيذ املرفق السابع         إىل داخلياًحبقوق اإلنسان للمشردين    
 .)٥٤(جمموعة من التدابري ملساعدة املشردينالذي ينص على التفاق دايتون للسالم 

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  

  التعاون مع هيئات املعاهدات -١

 )٥٥(هدةهيئة املعا
آخر تقرير قُدم

 وُنظر فيه
آخر مالحظات

 حالة اإلبالغ رد املتابعة ختامية

 القضاء علـى التمييـز      جلنة
  العنصري

نوفمرب /ن الثاين ـتشري ٢٠٠٦مارس /آذار ٢٠٠٥
يونيه / وحزيران ٢٠٠٧
٢٠٠٩ 

ورد التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني 
  ٢٠٠٨السابع والثامن عام 

 تـصادية االق احلقـوق  جلنة
 والثقافية واالجتماعية

نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠٠٤
٢٠٠٥ 

حيل موعد تقدمي التقرير الدوري الثاين عام  -
٢٠١٠ 

نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠٠٥  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
٢٠٠٦ 

ديسمرب /كانون األول 
 وكــــانون ٢٠٠٧
 ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
 ٢٠٠٩مارس /وآذار

الدوري الثاين عام حيل موعد تقدمي التقرير 
٢٠١٠ 

اللجنة املعنية بالقضاء علـى     
  التمييز ضد املرأة

يونيه /حزيران  ٢٠٠٤
٢٠٠٦ 

حيل موعد تقدمي التقرير اجلامع للتقريرين  -
 ٢٠١٠الدوريني الرابع واخلامس عام 

نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠٠٤   مناهضة التعذيبجلنة
٢٠٠٥  

 ٢٠٠٦فربايـر   /شباط
 ٢٠٠٧مايو /وأيار

خر تقدمي التقرير اجلامع للتقارير الدورية      تأ
مـارس  /من الثاين إىل اخلامس منـذ آذار      

٢٠٠٩  
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 )٥٥(هدةهيئة املعا
آخر تقرير قُدم

 وُنظر فيه
آخر مالحظات

 حالة اإلبالغ رد املتابعة ختامية

يونيه /حزيران  ٢٠٠٤  حقوق الطفلجلنة
٢٠٠٥ 

تأخر تقدمي التقرير اجلامع للتقارير الدورية       -
مـارس  /من الثاين إىل الرابـع منـذ آذار    

٢٠٠٩ 

ــاري  ــول االختي الربوتوك
 التفاقية حقوق الطفل املتعلق   
بإشراك األطفال يف الرتاعات    

 املسلحة

 ٢٠٠٨ عام ورد التقرير األويل - - -

الربوتوكول االختيــاري   
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    
ببيع األطفال وبغاء األطفال    
واستغالل األطفال يف املـواد     

  اإلباحية

 ٢٠٠٨ عام ورد التقرير األويل - - -

ــال  ــة بالعم ــة املعني اللجن
  املهاجرين

حيل موعد تقدمي التقرير الدوري الثاين عام  - ٢٠٠٩أبريل /نيسان ٢٠٠٧
٢٠١١ 

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  

 ال ُوجهت دعوة دائمة

، )٢٠٠٥فربايـر  / شـباط ٢٨-٢٠(باألشخاص  باالجتار املعنية اخلاصة املقررة  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
مـايو  / أيار١٥-٩ (داخلياً للمشردين اإلنسان حبقوق املعين العام األمني وممثل

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ١٣-١١ و ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٠-١٦ و ٢٠٠٥
 تـشرين  ٣-سبتمرب/ أيلول٢٤( التعليم يف باحلق املعين اخلاص ، واملقرر)٢٠٠٩
 )٢٠٠٧أكتوبر /األول

  بأشكال الرق املعاصرةاملقرر اخلاص املعين الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

  الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد

أعرب املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم عن امتنانه حلكومة البوسنة واهلرسك             التعاون أثناء البعثات/التيسري
 .)٥٦(على الدعوة وملن التقى هبم

   متابعة الزيارات

 . وردت احلكومة على إحدامها.  رسالتانت الفترة قيد االستعراض، أرسللخال  والنداءات العاجلةالردود على رسائل االدعاءات

  اسـتبياناً  ١٦  أصل  من ٤على  ،  )٥٨(، يف املواعيد احملددة   ردت البوسنة واهلرسك   )٥٧(الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
 .)٥٩(أرسلها أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
             كانت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان قد فتحت مكتبها يف البوسـنة واهلرسـك               -١٩
ملقرر اخلاص الذي عينته اللجنة املعنيـة حبقـوق         والية ا  لتقدمي اخلدمات ل    بدايةً ١٩٩٤عام  

مث عاد املكتب يف اآلونة األخرية للتركيز       . ٢٠٠٧يونيه  /وأغلق املكتب يف حزيران   . اإلنسان
؛ باألشـخاص عدم التمييز وحقوق املرأة؛ والعدالة االنتقالية؛ ومكافحة االجتـار          على قضايا   

  .)٦٠(واحلقوق االقتصادية واالجتماعية للمجموعات املستضعفة

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 بتركيـزه   فسح اجملال،  إىل أن الدستور يُ    ٢٠٠٨أشار التقييم القطري املشترك لعام        -٢٠

وأعربـت  . )٦١(، وال سيما الروما   "اآلخرين"قصاء  إل،  "الشعوب الثالثة املكونة للدولة   "على  
، وأشارت  )٦٢(ن استمرار االنقسامات اإلثنية   أجلنة القضاء على التمييز العنصري عن القلق بش       

 وأوصت الدولة الطرف بإنشاء آليات لرصد أعمـال         ١٩٩١خر تعداد أجري عام     إىل أن آ  
 أيـضاً وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري       . )٦٣(التمييز والعنف ذات الدوافع اإلثنية    

بسّن تشريعات حتظر أفعال التمييز العنصري يف جمال العمالة، واإلسكان، والرعاية الصحية،            
 .)٦٤(العامةملرافق تعليم، واوالضمان االجتماعي، وال

 عن انشغاهلا بشأن التمييز والعنف املـرتكبني يف     اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    تعربأو  -٢١
. )٦٥(حق الروما وأوصت بأن تتوىل احلكومة وضع برامج إعالمية ملكافحة التحامل على الروما            

جيل املدين الـيت ليـست      إىل أن إلجراءات التس   شؤون الالجئني   وأشارت املفوضية السامية ل   
الروما عدميي اجلنسية حبكم الواقع، وال سـيما        أفراد   على    هاماً متوائمة يف مجيع أحناء البلد أثراً     

وأشارت املفوضـية   . )٦٦(حبقوق من مثل احلق يف الرعاية الصحية ويف التعليم        بالتمتع  فيما يتعلق   
 .)٦٧(أو السياسي/ء على االنتماء اإلثين وبناُتمنح  ما  املساعدة على العودة كثرياً أنالسامية إىل

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن إنـشاء هياكـل                 -٢٢
 سـاهم يف احلـّد مـن        ، يف فترة ما بعد الرتاع، قد      إدارية وسياسية على أساس األصل اإلثين     

ت اللجنة الدولة الطرف على القضاء      وحث. )٦٨(االعتراف مببادئ املساواة بني اجلنسني وتنفيذها     
. )٦٩(على التمييز ضد املرأة وإشراكها يف عمليات التحول السياسي واالقتصادي واالجتمـاعي           

  والقـضاء علـى    منعالرامية إىل   وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعزز الدولة الطرف تدابريها          
روما واألطفـال املنـتمني إىل   التمييز حبكم األمر الواقع ضد األطفال ذوي اإلعاقات وأطفال ال       

أن أطفال الرومـا    إىل  وأشارت اليونيسيف   . )٧٠(أو دينية أو إىل قوميات أخرى     /أقليات إثنية و  
 .)٧١(يواجهون، إضافة إىل حمدودية إمكانية الوصول إىل اخلدمات االجتماعية، الوصم والتمييز
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  احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  -٢  
 عن القلق إزاء املعلومات اليت تفيد بأنه ال يزال هناك           )٧٢(وق الطفل أعربت جلنة حق    -٢٣
وأوصت اللجنة الدولة الطرف بأن تواصـل       .  حقل ألغام يف كافة أحناء البلد      ٣٠ ٠٠٠حنو  

تنفيذ محالت التوعية باأللغام، وأن تقوم على سبيل األولوية بتنفيذ برامج إلزالة األلغام وتقدم           
 .)٧٣(تماعية لألطفال املتضرريناملساعدة النفسية واالج

، أوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تكفل الدولة الطـرف، فيمـا            ٢٠٠٥ويف عام     -٢٤
تشكو مع ي القانونية يف مجهورية صربسكا ومقاطعة براتتعريفاليتعلق جبرمية التعذيب، مواءمة 

ا وقع من   ما يتعلق مب  وفي. )٧٤(القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية يف البوسنة واهلرسك       
، أوصت جلنة مناهضة    ١٩٩٥-١٩٩٢ الفترة   عرفتهتعذيب وسوء املعاملة أثناء الرتاع الذي       

ضمان إجراء حتقيقاٍت عاجلة؛ ومقاضاة ومعاقبة مرتكيب هذه : التعذيب الدولة الطرف مبا يلي 
 ليوغوسـالفيا   ؛ والتعاون تعاوناً كامالً مع احملكمة اجلنائية الدوليـة        اتاألفعال ومنح تعويض  

إنشاء شعبة خاصـة حلمايـة      أنه جرى   وأبلغت الدولة الطرف، يف رد املتابعة،       . )٧٥(السابقة
 . )٧٦(الوكالة احلكومية للتحقيق واحلمايةضمن الشهود 

بعـد  وأشارت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل أن الدولة الطرف مل تعتـرف               -٢٥
. )٧٧(استراتيجية متسقة إلنفاذ حقـوقهم    بعد   مل تضع بضحايا التعذيب كأصحاب مطالب و    

من بني األشخاص األكثر استضعافا ألهنم      بوجه عام   زمن احلرب يعدون    يف  فضحايا التعذيب   
أو كانت لديهم مشاكل ملكية من  داخلياًحتولوا يف كثري من األحيان إىل الجئني أو مشردين         

وأعربت اللجنـة  . )٧٨(ف اجلنسيضحايا العنمن أو كانوا   قرب أقربائهم   دون حل أو فقدوا أ    
للـرتاع  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق بشأن حالة ضحايا العنف اجلنـسي               

حلقوق املفوضية السامية   أكدتة   على النحو الذي  ،  ١٩٩٥-١٩٩٢الفترة  الذي عرفته   املسلح  
جتماعيـة  جلنـة احلقـوق االقتـصادية واال      اللجنة، وكذلك    ، وحثت )٧٩(اإلنسان بدورها 

ـ الدولة الطرف على االعتراف بالنساء ضحايا العنف اجلنسي ومحاي        ،  )٨٠(والثقافية هن مـن   ت
 .)٨١(خالل سن قانون على صعيد الدولة

ستقل املنتظم و املرصد  سمح بال وأوصت جلنة مناهضة التعذيب الدولة الطرف بأن ت         -٢٦
ال بأسرهم ويف إمكانية    ؛ وأن تضمن حق احملتجزين يف االتص      )٨٢(السجونموظفي  للشرطة و 

؛ وأن حتقق على وجـه الـسرعة يف   )٨٣(احلصول على رعاية طبيب مستقل واالستعانة مبحامٍ   
وأعربت اللجنـة املعنيـة     . )٨٤(مجيع االدعاءات املتعلقة حبدوث أعمال عنف أثناء االحتجاز       

 .)٨٥( ساعة حتت حراسة الشرطة٧٢حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء إمكانية االحتجاز ملدة 

 وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة      )٨٦(وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      -٢٧
 عن القلق من نقص اإلبالغ عن جرائم العنف املرتيل وصدور أحكام متساهلة يف              )٨٧(والثقافية

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق      . حق مرتكبيها وعدم كفاية املساعدة املقدمة لضحاياه      
ألطفال ُيعرَّضون بشكل متزايد للعنف املرتيل وغريه من أشكال االعتداء، مبا يف ذلـك              ألن ا 
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وأوصت جلنة حقوق الطفل الدولة الطرف جبملة أمور منها أن حتظـر            . )٨٨(االعتداء اجلنسي 
التعـايف البـدين    سـبل   ؛ وأن توفر    حظراً صرحياً  العقاب البدين داخل البيت ويف املؤسسات     

 مل جير بعد تأسـيس       أنه وأشارت اليونيسيف إىل  . )٨٩(طفال ضحايا العنف  والنفسي التام لأل  
 .)٩٠(نظام لكفالة األطفال على الصعيد الوطين

 الدولـة الطـرف بالتـصدي لالجتـار          املهاجرين العمالبوأوصت اللجنة املعنية      -٢٨
ن هذه ذلك من خالل الوقاية وإعادة تأهيل الضحايا ومقاضاة املسؤولني عمبا يف باألشخاص، 

وأوصت جلنة حقوق الطفل الدولة الطرف بإجراء حتقيقات يف االدعاءات الـيت            . )٩١(اجلرائم
 فرض عقوبات أن ت  و  باألشخاص تفيد بأن أفراداً يف الشرطة قد يكونون متورطني يف االجتار         

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بتوسيع نطاق احلماية           . )٩٢(على هؤالء 
 من أجـل اإلدالء      املتجر هبن  ؛ ودعم النساء والفتيات   داخلياًجر هبن   تَّشمل النساء الالئي يُ   لي

مجلـة أمـور،     يفلدولة الطرف   بأنه ينبغي ل  وأوصت جلنة مناهضة التعذيب     . )٩٣(بشهاداهتن
 .)٩٤(اٍفكإنصاف الضحايا وحصوهلن على تعويض كفالة 

ية مبسألة االجتار باألشخاص، ال سيما      ، أوصت املقررة اخلاصة املعن    ٢٠٠٥ويف عام     -٢٩
مـن  كـذا    و داخليـاً   االهتمام ملنع االجتار باألشخاص     من مزيدكريس  تالنساء واألطفال، ب  

. )٩٥(للظـاهرة ذرية  البوسنة واهلرسك إىل بلدان أخرى، مع إيالء اهتمام خاص لألسباب اجل          
 التمييز، ومنح فرص عمـل       تدابري ملكافحة  أيضاً وينبغي للوقاية على املدى الطويل أن تشمل      

العنف تستهدف  للنساء، ووضع برامج اهلجرة القانونية املوجهة للنساء، وتنفيذ برامج توعية           
 .)٩٦(املرأةضد 

  اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونإهناء إقامة العدالة، مبا يف ذلك   -٣  
 حتيز إثين وإزاء القلق إزاء االدعاء بوجود حاالت    تشعر ب جلنة مناهضة التعذيب    ظلت    -٣٠

تأثر الشرطة واإلجراءات القضائية بعوامل سياسية وأوصت الدولة الطرف بضمان أن تكون            
ونظرت اللجنة يف ردود املتابعة     . )٩٧(املعاملة املنصفة هي السائدة يف مجيع اإلجراءات القضائية       

وصت جلنة  أو. )٩٨(اليت وردت من الدولة الطرف وطلبت املزيد من املعلومات يف هذا الصدد           
األشخاص احملرومني من حريتـهم     أن تضمن توعية    : مناهضة التعذيب الدولة الطرف مبا يلي     

حبقوقهم؛ وأن تنشئ آلية مستقلة للتحقيق فيما يزعم من أعمال تعذيب أو سوء معاملة؛ وأن               
ىل وفيما يتعلق بإمكانية الوصـول إ . )٩٩( على هذه اآلليةختصةاهليئات املإطالع تتيح إمكانية  

أعمـال  العدالة، ترى املفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن مثة آليات قانونية لتقدمي مـرتكيب      
لكن اجلهود الرامية   . التعذيب خالل الرتاع إىل العدالة على الصعيدين الدويل والوطين كليهما         

 .)١٠٠( عن خط النهايةةإىل تقدمي املسؤولني إىل العدالة ال تزال بعيد

 حقوق الطفل عدم وجود حماكم أحداث خاصة قائمة بذاهتا وعـدم            والحظت جلنة   -٣١
أن : وأوصت جلنة حقوق الطفل الدولة الطرف مبا يلـي        . )١٠١(تدابري بديلة لالحتجاز  وجود  
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تضمن توفري تدريب منهجي للقضاة؛ وأن تكفل أال يطال احلرمان من احلرية أشخاصاً دون              
 عن البالغني خالل االحتجاز؛ وأن ُتقر احلق يف         الثامنة عشرة إال كمالذ أخري وأن يتم فصلهم       

 .)١٠٢( عنهدفاعيتوىل ال االستعانة مبحامٍ

 إىل أن قدرة البلد على التعامل مع الرتاع         ٢٠٠٨وأشار التقييم القطري املشترك لعام        -٣٢
العنيف األخري يعوقها عدم قدرة منظومة احملاكم على معاجلة ما هو متراكم حاليا من قضايا               

اإلغالق الوشيك للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة حبلول        ف. )١٠٣(م احلرب جرائ
ما جيري حاليا من إحالة عدد كبري من التحقيقات يف جرائم احلرب الـيت              صاحبه   ي ٢٠١٠
 .)١٠٤(إىل مكتب النائب العام للبوسنة واهلرسكالدولية احملكمة أطلقتها 

 مل   شخص ١٥ ٠٠٠حنو  مصري ومكان   أن  ق اإلنسان إىل    وأشارت اللجنة املعنية حبقو     -٣٣
الدولـة  ، وأعربت عن أسفها لعدم إنشاء جلنة احلقيقة واملـصاحلة وأوصـت        )١٠٥(يتضحا بعد 

. )١٠٦(باعتماد أسلوب منهجي السترجاع الثقة املتبادلة واملساءلة عن انتهاكات املاضي         الطرف  
 ١فقودين بدأت العمل بكامل طاقتـها يف        وذكرت الدولة الطرف يف رد املتابعة أن مؤسسة امل        

 إىل أن   ٢٠٠٨عـام   لق املقـيم    نسوأشار التقرير السنوي للم   . )١٠٧(٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 
احلكومة أجرت املشاورات الوطنية األوىل بشأن العدالة االنتقالية واعتمدت استراتيجية إلصالح           

 )١١٠(وجلنة مناهضة التعـذيب    )١٠٩(نساناللجنة املعنية حبقوق اإل   وأوصت  . )١٠٨(عدالةقطاع ال 
وأوصـت جلنـة    .  املوارد لصندوق دعم أسر املفقودين وأن يبدأ يف دفع األموال لألسر           نيمتأب

 .)١١١( بإنشاء السجل املركزي للمفقودين الدولة الطرفمناهضة التعذيب

ؤسـسات   أن على م   داخلياً حبقوق اإلنسان للمشردين     ينوذكر ممثل األمني العام املع      -٣٤
، )١١٢(أيـضاً  شؤون الالجئني املفوضية السامية ل  على غرار ما أكدته     إنفاذ القانون أن تكفل،     

 والعائدين ومقاضاة مرتكبيها    داخلياًالتحقيق يف اجلرائم وأعمال العنف املرتكبة ضد املشردين         
 .)١١٣(وإنشاء برنامج حلماية الشهود

الدولة الطرف بأن تكفل متتـع العمـال        وأوصت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين        -٣٥
املهاجرين وأفراد أسرهم بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا رعاياها فيما يتعلق بتقدمي الـشكاوى              

 .)١١٤(واحلصول على االنتصاف

  احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية  -٤  
أشارت اليونيسيف إىل أن تسجيل والدات أطفال الروما ال تزال إحدى العقبـات               -٣٦

املؤسـسات  إخفـاق   وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق إزاء         . )١١٥(األساسية
 .)١١٦(شهادات ميالد أطفال الرومااملتكرر يف إصدار الصحية 

وأحاطت جلنة حقوق الطفل علما بظاهرة التبين غري القـانوين ألطفـال البوسـنة                -٣٧
إجراءات التـبين مـع     توافق  كفالة  واهلرسك على الصعيد الدويل وأوصت الدولة الطرف ب       

 .)١١٧( من اتفاقية حقوق الطفل٢١أحكام املادة 



A/HRC/WG.6/7/BIH/2 

GE.09-17269 12 

احلق يف مل مشـل العائلـة       إقرار  إىل أن   شؤون الالجئني   وأشارت املفوضية السامية ل     -٣٨
 .)١١٨(لالجئني املعترف هبم ال يزال من القضايا اليت تثري مشاكل

  ياسيةوالس العامة احلياة يف املشاركة يف احلق  -٥  
حثت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين الدولة الطرف على تيسري تصويت رعاياها يف              -٣٩

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدولة الطرف على مواءمة            . )١١٩(اخلارج
يئـات  يف اهل رأة   مع قانون املساواة بني اجلنسني وعلى زيادة متثيل امل          لديها قانون االنتخابات 

املـرأة ال    الضوء على أن     ٢٠٠٨وسلط التقييم القطري املشترك لعام      . )١٢٠(املنتخبة واملعينة 
 يف احلكومة،    وزارياً  منصباً ٦٤  أصل  فقط من  ٦ يف املائة من املناصب القيادية و      ٩تشغل إال   

ملـان  وقد تراجع عدد املقاعد اليت تشغلها املرأة يف الرب        . )١٢١(كياننيعلى صعيدي الدولة وال   
 .)١٢٢(٢٠٠٩ يف املائة عام ١١,٩ إىل ٢٠٠٦ ام يف املائة ع١٦,٧الوطين من 

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٦  
أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن القلق الرتفـاع معـدل              -٤٠

وحثـت  . )١٢٤( غري الرمسي  عمل يف القطاع  ي، ولكون أكثر من ثلث القوة العاملة        )١٢٣(البطالة
وأوصـت  . )١٢٥(اللجنة الدولة الطرف على مكافحة البطالة عن طريق برامج حمددة اهلـدف   

 وصرف أجورهم ومسامهاهتم    ،ن فصل العمال تعسفاً   عالعمل  رباب  أرورة امتناع   اللجنة بض 
. )١٢٦(وحدات تفتيش العمل  لموارد كافية   وفري   وت ،يف الضمان االجتماعي يف الوقت املطلوب     

وأوصت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين الدولة الطرف بضمان متتع العمال املومسيني بـنفس            
 .)١٢٧(املواطنوناملعاملة اليت يتلقاها العمال 

على تقدمي أرباب   الدولة الطرف   وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة           -٤١
العدالة، وزيادة متثيل املرأة يف االقتـصاد الرمسـي،       العمل الذين ينتهكون أحكام املساواة إىل       

 .)١٢٨(، وضمان إمكانية احلصول على التدريب املهينتفرقة املهنيةوالقضاء على ال

   الئقياحلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيش  -٧  
وهو ما شـددت    طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل الدولة الطرف،            - ٤٢

، ضمان تقدمي استحقاقات املعاشـات      )١٢٩(املفوضية السامية لشؤون الالجئني   عليه أيضاً   
التقاعدية والرعاية الصحية على أساس غري متييزي، وخباصة عندما يتعلق األمر بالعائدين            

 .)١٣٠(من األقليات

والحظت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ببالغ القلـق أن ضـحايا              -٤٣
 يف املائة من استحقاقات املعاش اليت حيصل عليها         ٢٠دنيني لن حيصلوا إال على      احلرب من امل  

لألموال  وحثت الدولة الطرف على ضمان توزيع منصف         )١٣١(ضحايا احلرب من العسكريني   
والحظت اللجنـة   . )١٣٢(املتاحة للحماية االجتماعية لضحايا احلرب من املدنيني والعسكريني       
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نه جيب على ضحايا التعذيب أن ُيثبتوا تعرضهم لألذى اجلسدي بنسبة     املعنية حبقوق اإلنسان أ   
 يف املائة لُيعترف هبم ضحايا مدنيني وأن هذا الشرط قد يـؤدي إىل إقـصاء               ٦٠ال تقل عن    

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق . )١٣٣(ضحايا التعذيب النفسي من استحقاقات العجز الشخصية
 . )١٣٤(ضحايا التعذيب النفسي صفة ضحايا احلرب منحاإلنسان الدولة الطرف بأن تكفل 

 )١٣٦( وجلنة القضاء على التمييز العنـصري   )١٣٥(وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      -٤٤
، على إزالة   أيضاً )١٣٧(املفوضية السامية لشؤون الالجئني   على غرار ما أكدته     الدولة الطرف،   

املرتبطة بتلقي  احلصول على الوثائق الشخصية     العوائق والرسوم اإلدارية لتضمن جلميع الروما       
وأوصت جلنة حقـوق الطفـل الدولـة        . التأمني الصحي والضمان االجتماعي   استحقاقات  

ذلك من خالل تعزيز برامج التحـصني، وحتـسني         مبا يف   ألطفال،  االطرف بتحسني صحة    
 .)١٣٨(التغذية، وتشجيع الرضاعة الطبيعيةتهم من حيث حال

على غـرار   املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل الدولة الطرف،           وطلبت اللجنة   -٤٥
، أن تكفل استفادة النساء، وال سيما       أيضاً )١٣٩(املفوضية السامية لشؤون الالجئني   ما أكدته   

. )١٤٠(، استفادة كاملة من الربامج الوطنية للتخفيف من حدة الفقر          منهن من الفئات املهمشة  
 بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدولة الطرف على ضمان حصول النساءوحثت اللجنة املعنية   

 على املعلومات   ا خدمات مالئمة، وخفض معدالت الوفيات النفاسية، وضمان حصوهل        على
 .)١٤١(واخلدمات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية

وال سـيما   وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها من أن عدداً كبرياً من األطفال،               -٤٦
أطفال الروما، يعيشون أو يعملون يف الشوارع، وال يلتحقون باملدرسة، وأن العديد منـهم              

ضمان حـصول أطفـال   : وأوصت اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  . )١٤٢(ُيكَرهون على العمل  
؛ ومكافحـة   )١٤٣(الشوارع على الغذاء والكساء والسكن والرعاية الصحية وفرص التعلـيم         

؛ )١٤٥(هود الرامية إىل منع تعاطي املخدرات غري املشروعة    اجل؛ ومضاعفة   )١٤٤(فالاالجتار باألط 
؛ وتنفيذ محالت للتوعية بفريوس نقص      )١٤٦(الصحة النفسية واإلجنابية  تقدمي املشورة يف جمال     و

 .)١٤٧(اإليدز/املناعة البشرية

بناء املـساكن  الالئق أن إعادة  بالسكن املعين اخلاص ، الحظ املقرر٢٠٠٦ويف عام   -٤٧
، بالنسبة إىل اجملتمعات احمللية للروما، أقل كثافة وأبطأ وترية على حنـو           اع كان رتبعد انتهاء ال  

وحثت جلنـة احلقـوق االقتـصادية       . )١٤٨(باجملتمعات احمللية األخرى  غري متناسب مقارنة    
طـرف علـى     الدولة ال  )١٥٠( وجلنة القضاء على التمييز العنصري     )١٤٩(واالجتماعية والثقافية 
املمتلكات اليت كانت هلم قبل اندالع الرتاع املسلح وتوفري         إعادة حيازة   ضمان حق الروما يف     
وأوصت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدولة       . ات هلم سكن بديل أو تعويض   

 .)١٥١(الطرف باعتماد قانون خاص بالسكن وبتخصيص موارد لتوفري السكن االجتماعي

أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن القلق ملدى انتشار الفقر،           و  -٤٨
الوحيدة وخاصة يف األرياف ويف صفوف املشردين داخلياً، والعائدين من األقليات، واألسر            
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والحظت . )١٥٢(، واملسنني، واألشخاص ذوي اإلعاقات، والروما وغريهم من األقليات        الوالد
 وأوصت  )١٥٣(ل أن معظم األطفال الذين فقدوا والديهم يعانون فقراً شديداً         جلنة حقوق الطف  
 .)١٥٤(الدعم واملساعدة املادية لألسر احملرومة اقتصادياًقدمي الدولة الطرف بت

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
نظام " أن املمارسة املتمثلة يف      ٢٠٠٧الحظ املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم عام           -٤٩
ينتمـون إىل    واملقصود هبا حضور أطفال       ظهرت بعد احلرب   "درستني حتت سقف واحد   امل

. )١٥٥(مناهج دراسية خمتلفة يف أوقـات منفـصلة       يدرسون  إثنيات خمتلفة نفس املدارس لكن      
 وجلنة احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة       )١٥٦( التمييز العنصري  وأعربت جلنة القضاء على   

نظام " عن القلق بشأن وجود مدارس أحادية اإلثنية و        )١٥٨( وجلنة حقوق الطفل   )١٥٧(والثقافية
وحثت جلنة القـضاء علـى      .  مادياً فصل فيها التالميذ فصالً    يُ "درستني حتت سقف واحد   امل

 الدولـة الطـرف   )١٦٠(القتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة احلقوق ا )١٥٩(التمييز العنصري 
راعـي اخلـصائص    ي وحدعلى وضع حد للفصل يف املدارس العامة وتطبيق منهج دراسي م          

وشجع املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم قـادة اجملموعـات           . الثقافية للمجموعات اإلثنية  
 .)١٦١(سي واالبتدائي والثانوياإلثنية على التعاون مع وكالة التعليم ما قبل املدر

 إىل أن النظام التعليمي يتـسم بتـدين         ٢٠٠٨وأشار التقييم القطري املشترك لعام        -٥٠
 جمـال    يف ، وأن مستوى التمييز ضـد األقليـات ال يـزال مرتفعـاً            )١٦٢(معدالت املواظبة 

األمـن،  وأشارت اليونيسيف إىل أن األقليات تعوزها، بسبب اخلوف وانعدام          . )١٦٣(عليمالت
وأوصت جلنة حقـوق الطفـل      . )١٦٤(هتا اخلاصة هبا  االقدرة على ممارسة حقها يف التعليم بلغ      

 من اتفاقية حقوق الطفل، وال سيما فيما يتعلق باألطفال الفقـراء،            ٢٩ و ٢٨بتنفيذ املادتني   
وحثت جلنـة   . )١٦٥(اتوأطفال الالجئني والعائدين، وأطفال الروما، واألطفال ذوي اإلعاق       

وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدولة الطرف على تعزيز حصول أطفـال الرومـا    احلق
 .)١٦٦(على التعليم على قدم املساواة مع غريهم

 )١٦٧(نـيني هوأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق لعدم كفاية عـدد املدرسـني امل           -٥١
 على التمييز ضد املرأة عن وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء   . )١٦٨(رساولتفشي العنف داخل املد   

 من معدالت انقطاع الفتيات املبكر عن الدراسة يف املناطق الريفية، وال سيما             هاقلقاستمرار  
وأوصت جلنة حقوق الطفل بإيالء عناية خاصـة للمعـدالت املرتفعـة            . )١٦٩(فتيات الروما 

 .)١٧٠(لالنقطاع عن الدراسة وتوفري املزيد من التدريب املهين

  ياتاألقل  -٩  
سلطت املفوضية السامية لشؤون الالجئني الضوء على أن فئة هامة من الـسكان،               -٥٢

فالتشريع املتعلق مبجاالت اجلنـسية     . أغلبهم من الروما، يعتربون عدميي اجلنسية حبكم الواقع       
لـى  عصول   يف التطبيق، وبذلك حيول دون إمكانية احل       واحلالة املدنية ووثائق اهلوية جمزأ جداً     
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وأوصت جلنة القضاء علـى     . )١٧١(ن قبيل التعليم والرعاية الصحية والسكن والعمل      حقوق م 
التمييز العنصري الدولة الطرف بتعزيز دور جملس الروما واستشارته فيما يتعلق بأي عمليـة              

 .)١٧٢(متس حقوق ومصاحل الروما

قليـات  وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن القلق إزاء تدين متثيل األ             - ٥٣
وأعربت جلنة حقوق الطفل عـن قلقهـا        . )١٧٣(اإلثنية، وخباصة الروما، يف سوق العمل     

 يف املائة من الروما ال يتمتعون بأي تأمني صحي، وهو ما يفـضي إىل               ٩٠الشديد ألن   
وحثت جلنة القضاء على التمييز العنصري      . )١٧٤(استبعادهم من خدمات الرعاية الصحية    

ة التمييز ضد أطفال الروما واألطفال املنتمني إىل مجاعـات          الدولة الطرف على مكافح   
 .)١٧٥(األقليات اإلثنية األخرى

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -١٠  
الحظت املفوضية السامية لشؤون الالجئني أن احلق يف طلب اللجوء والتمتع به يف               -٥٤

 أن الالجئني الروما ال يتلقون معاملة       ، وأشارت إىل  )١٧٦( يف املمارسة  هذا البلد ال يزال حمدوداً    
 ، وأن حصول طاليب اللجوء على     )١٧٧(متساوية فيما يتعلق باحلصول على السكن االجتماعي      

 .)١٧٨( القلق يبعث علىالًجما املأوى والغذاء والرعاية الصحية ال يزال مستوى الئق من

اءمة القوانني اليت تـنظم     وأوصت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين الدولة الطرف مبو         -٥٥
إصدار تراخيص العمل واإلقامة مع االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين             

، لضمان إمكانية حصول العمال املهاجرين وأفراد أسرهم املـودعني يف           )١٧٩(وأفراد أسرهم 
ن تكون  أتجزين و القنصلية وأال يكونوا حم   اخلدمات  مراكز االحتجاز على املساعدة القانونية و     

 .)١٨٠(أحكام االتفاقيةمتماشية مع معاملتهم 

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الدولة الطرف، وهو ما أكدتـه املفوضـية               -٥٦
ستدامة، أي من خالل مكافحة التمييز      املعودة  العمليات  ل بتهيئة الظروف    ،)١٨١(أيضاًالسامية  

 علـى العمـل     مإدماجهم االجتماعي وحـصوهل    وضمان إعادة    ،ضد العائدين من األقليات   
 .)١٨٢( على قدم املساواة مع اآلخرينوالتعليم واخلدمات االجتماعية والعمومية

  داخلياًاملشردون   -١١  
زاع الذي عرفتـه    ـن إىل أن الن   ـة لشؤون الالجئي  ـة السامي ـارت املفوضي ـأش  -٥٧

ويف . مـشرد داخليـاً    مليون الجئ و   ٢,٢على وجه التقريب     خلف   ١٩٩٥-١٩٩٢الفترة  
 .)١٨٣( يف البلداً مشرد داخلي١١٧ ٠٠٠، كان ال يزال هناك حوايل ٢٠٠٩يونيه /حزيران

، عقب زيارتـه    داخلياًوق اإلنسان للمشردين    ـل األمني العام املعين حبق    ـوذكر ممث   -٥٨
 أو يف مواقـع     ينشردم من املواطنني يعيشون     ، أنه ال يزال هناك عدد كبري جداً       ٢٠٠٨عام  

ال يزالون مشردين، مثة عدد     الذين  ومن بني   . دون مساعدة كافية  ولعائدين يف ظروف مزرية     ا
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ومن بني هؤالء املـسنون والعـاجزون       . هام ممن لن تتسىن هلم العودة إىل مواطنهم األصلية        
عاقـة  دعـم أسـري واألشـخاص ذوو اإل       وليس هلـا    مرأة   ا واألسر املعيشية اليت ترأسها   

 .)١٨٤(واملكروبون

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق بشأن كثرة أحداث العنف الـيت تـستهدف                 -٥٩
ورحبـت  . )١٨٥( وممتلكاهتم أو نصبهم التذكارية أو أمورهم الدينية       داخلياًالعائدين واملشردين   

جلنة القضاء على التمييز العنصري بالتقدم احملرز يف تقليص عدد احلوادث اليت تتـصل بعرقلـة                
 .)١٨٦(مقاضاة ومعاقبة مرتكيب تلك األفعاليف عنف أو التهديدات، وخباصة حماوالت العودة بال

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق بشأن الظروف السيئة يف مراكـز               -٦٠
اإليواء اجلماعية وأوصت الدولة الطرف بأن تشرع يف اإلهناء التدرجيي للمراكـز اجلماعيـة              

وذكرت املفوضية السامية لشؤون الالجئني ضـرورة       . )١٨٧(سكن بديل للمقيمني هبا   وفري  وت
 والعائدين، مبن فيهم املشردون     داخلياً املشردين   ن تبقى من  مة مل ئتسريع عملية تأمني حلول دا    

 .)١٨٨(يف مراكز اإليواء اجلماعياملوجودون  داخلياً

شؤون املفوضية السامية ل  وهو ما أكدته    وأوصت جلنة حقوق الطفل الدولة الطرف         -٦١
، الالجئنيمجلة أمور منها احتياجات وحقوق أطفال املشردين و        بأن تعاجل    )١٨٩(أيضاً الالجئني

 .)١٩٠(وضمان اإليواء املالئم لذويهم وإعادة دجمهم اجتماعياً ومهنياً

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٢  
 نيخلاضـع  األفـراد ا   يأوصت جلنة مناهضة التعذيب الدولة الطرف بأن تكفل تلق          -٦٢

 ة وحيادي ةمستقلراجعة هيئة   اعتبار، مبا يف ذلك إتاحة الفرصة مل      ما يلزم من    لواليتها القضائية   
 .)١٩١(لقرارات الطرد أو اإلعادة أو التسليم

 رئيسة ومقررة الفريق العامل املعين مبـسألة االحتجـاز          ت، أشار ٢٠٠٦ويف عام     -٦٣
ـ   التعسفي؛ واملقرر اخلاص املعين باستقالل القض      سألة اة واحملامني؛ واملقرر اخلـاص املعـين مب

 املهينـة؛ واملقـررة    الالإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو     
املعتقد؛ واملقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بـأعلى            أو الدين حبرية املعنية اخلاصة

ىل حاالت ستة رجال أجانب حمتجـزين منـذ          إ ،مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية     
خالفاً حلكم صادر عن أعلـى      نقلوا إىل غوانتانامو    و دون هتم    ٢٠٠١أكتوبر  /تشرين األول 

 .)١٩٢(حمكمة حلقوق اإلنسان يف البلد

  العوائقالتحديات واإلجنازات وأفضل املمارسات و  - ثالثاً  
دية واالجتماعيـة    وجلنـة احلقـوق االقتـصا      )١٩٣(الحظت جلنة حقوق الطفـل      -٦٤

 أن الدولة الطرف ال تزال جتتاز مرحلـة انتقـال           )١٩٥( وجلنة مناهضة التعذيب   )١٩٤(والثقافية
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ـ رتاع   فاقمت انعاكاسات ال   سياسي واقتصادي واجتماعي   . )١٩٦()١٩٩٥-١٩٩٢(سلح  امل
 منذ  وذكرت املفوضية السامية لشؤون الالجئني أن أكثر من مليون الجئ ومشرد قد متكنوا            

. اجلهود الوطنية والدولية  تضافر  بفضل  وذلك  من ممارسة حقهم يف العودة الطوعية،        ١٩٩٥
 يف جممله يف ضوء استمرار االحتياجات اإلنسانية وعدم         وأضافت أن الرد الوطين ليس كافياً     

 .)١٩٧(العائدين وإعمال حقوق اإلنسان املكفولة للمشردين داخلياً

 إىل أنه بالرغم من وجود التمييـز        ٢٠٠٨م  وأشار التقييم القطري املشترك لعا      - ٦٥
 هي   خاصاً القائم على نوع اجلنس يف كل ثنايا اجملتمع، فإن القضايا الثالث اليت تثري قلقاً             

الوصول إىل العمل وسوق العمل، والعنف القائم     إمكانية  اإلقصاء من العملية السياسية، و    
 .)١٩٨(على نوع اجلنس

 ال يزال يـشكل     يكل اإلداري والسياسي اجملزأ جداً    ىل أن اهل  اليونيسيف إ وأشارت    -٦٦
 .)١٩٩(إعمال حقوق اإلنسان أمام حتدياً

وأحاطت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية علما باستمرار وجود األلغام   -٦٧
األرضية وغريها من املتفجرات من خملفات احلرب، مما حيول دون عودة العائدين بأمـان إىل               

 .)٢٠٠(ومزارعهممنازهلم 

   الرئيسيةاألولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية  -رابعاً  

  تعهدات الدولة الطرف  - ألف  
، تعهدت احلكومة جبملة أمور منها مساعدة السكان املتضررين من          ٢٠٠٧يف عام     -٦٨

 احلرب والتخفيف من معاناهتم، عن طريق توفري اخلربة يف جمال عودة الالجئني والـدعوة إىل              
 . )٢٠١(التنفيذ التام التفاقية مناهضة التعذيب وإلغاء عقوبة اإلعدام

  توصيات حمددة للمتابعة  - باء  
طلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل احلكومة أن تقدم، يف غـضون سـنة واحـدة،                 -٦٩

التحقيق يف حاالت التعذيب أثناء الرتاع       ن توصيات اللجنة بشأن مجلة أمور منها      عمعلومات  
؛ واستقالل اجلهاز القضائي وخباصة فيما يتصل حبماية األقليات؛ والتحقيق          الفاعلني ومقاضاة

وقدمت البوسنة واهلرسك ردودهـا يف      . )٢٠٢(يف املزاعم املتعلقة حباالت االجتار باألشخاص     
 .)٢٠٤(٢٠٠٧مايو / وأيار)٢٠٣(٢٠٠٦فرباير /شباط

 الطرف أن تقـدم إليهـا، يف        وطلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل الدولة         -٧٠
مجلة أمور منها تأمني التمتع باحلق يف بشأن توصياهتا تنفيذ  عن تغضون سنة واحدة، معلوما   
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التصويت؛ وتسوية مطالبات العمال املطرودين خالل الرتاع املسلح بسبب إثنيتهم؛ ومكافحة           
نـوفمرب  /ين الثاين وقدمت البوسنة واهلرسك ردودها يف تشر     . )٢٠٥(التمييز ضد أطفال الروما   

 .)٢٠٦(٢٠٠٩يونيه / وحزيران٢٠٠٧

كرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن على احلكومة أن تقدم يف غـضون سـنة             وذ  -٧١
مجلة أمور منها اعتماد نظام انتخـايب يـضمن         بشأن  واحدة معلومات عن متابعة توصياهتا      

ثنيتهم كما هو منصوص عليه يف      املساواة يف التمتع باحلقوق جلميع املواطنني بغض النظر عن إ         
  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ وحاالت املفقودين أثناء الرتاع           ٢٥املادة  

؛ والظروف املادية والصحية ملرافق االحتجاز، والسجون ومؤسسات األمراض اليت مل حتل بعد  
تشفى سوكوالك للطـب    العقلية، مبا فيها ملحقة الطب النفسي الشرعي لسجن زنيكا ومس         

 واهلرسـك  البوسنة وقدمت. )٢٠٧(النفسي؛ وإعادة توطني سكان مستوطنة الروما يف بومتري

 )٢٠٩(٢٠٠٨ديـسمرب  / وكـانون األول )٢٠٨(٢٠٠٧ديـسمرب  /يف كـانون األول  ردودها
 .)٢١٠(٢٠٠٩مارس /وآذار

الطرائـق  ، أوصى املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعلـيم بإلغـاء            ٢٠٠٧ويف عام      -٧٢
، ومبواءمة التشريع األدىن مـع خمتلـف        االستيعاب والتفرقة والعمليات التعليمية القائمة على     
 .)٢١١(األطر القانونية املتعلقة بالتعليم

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
الـسعي  إىل أهابت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالدولة الطـرف           -٧٣
وشجعت جلنـة  . )٢١٢(صول على مزيد من املساعدة الدولية إلزالة األلغام املضادة لألفراد      لحل

تنفيـذ اتفاقيـة    : يف اجملاالت التالية  التعاون التقين   التماس  حقوق الطفل الدولة الطرف على      
؛ ومنع انتشار فـريوس نقـص املناعـة         )٢١٤(؛ واحلالة الصحية لألطفال   )٢١٣(حقوق الطفل 

؛ واألطفـال الـذين     )٢١٧(داخليـاً ؛ والالجئني واملشردين    )٢١٦(؛ والتعليم )٢١٥(اإليدز/البشرية
؛ واالجتار باألطفال ألغراض جنسية وغري ذلـك مـن          )٢١٨(يعيشون ويعملون يف الشوارع   

عامة بوجـود   التوعية  ال؛ ومحالت   )٢٢٠(املخالفني للقانون ؛ واألطفال   )٢١٩(ضروب االستغالل 
 .)٢٢١( داخل مكتب أمني املظاملاإلدارات املعنية حبقوق الطفل

 إىل جماالت   ٢٠١٤-٢٠١٠وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة           -٧٤
 .)٢٢٢(احلكم الدميقراطي، واالندماج االجتماعي، والبيئة، واألمن البشري: ج األربعة التاليةائالنت
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