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  املنهجية والعملية التشاورية  -أوالً  
أعدَّت وزارة حقوق اإلنسان والالجئني تقرير البوسنة واهلرسك جلولة االسـتعراض        -١

 ١٧/١١٩وق اإلنسان   الدوري الثانية وفقاً للمبادئ التوجيهية ملقرر جملس األمم املتحدة حلق         
 ١٧  اخلامسة والثالثني املعقودة يف    الذي اعتمده يف جلسته    ١٦/٢١بشأن متابعة قرار اجمللس     

وُنشر مشروع التقرير على املوقع الشبكي لوزارة حقـوق اإلنـسان         . ٢٠١١يونيه  /حزيران
رسـك  وحظيت عملية إعداد التقرير بدعم منظومة األمم املتحدة يف البوسنة واهل          . والالجئني

وجرت يف إطار تلك العملية مناقشة عامة مع منظمات غـري حكوميـة وعقـدت عـدة                 
اجتماعات تشاورية مهنية مع ممثلني للمؤسسات ذات الصلة الحتـاد البوسـنة واهلرسـك              

  .ومقاطعة برتشكو يف البوسنة واهلرسك) الكيانان(ومجهورية صربسكا 

السـتعراض الـسابق وتعزيـز    التقدم الذي أحرزه البلد فيما يتعلق با      -ثانياً  
  )٩٩ و٩٨ و١٢٥ و٣ و١٩التوصيات (حقوق اإلنسان 

وفقاً لتوصيات املفوضية األوروبية، شرع يف نشاط يرمي إىل زيادة مواءمة قـانون               -٢
وأُدرجت التغيريات والتعديالت اليت ستدخل     .  االحتاد األورويب  تشريعات مع   )١(حظر التمييز 

البوسنة واهلرسك ويف برنامج وزارة حقـوق         جملس وزراء  على هذا القانون يف برنامج عمل     
  )١٩(. ٢٠١٤اإلنسان والالجئني يف البلد لعام 

 من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء         ٣٢ و ٣١ووفقاً للمادتني     -٣
باختصاص اللجنة املعنية حباالت االختفاء القـسري، يف         القسري، أقرَّت البوسنة واهلرسك،   

وجيري تنفيـذ   . ، وأعدَّت التقرير األوَّيل املتعلق بتنفيذ االتفاقية املُشار إليها أعاله         ٢٠١٢م  عا
  )٣(.األنشطة املتعلقة باحلصول على آراء املؤسسات املختصة

 بوصفه هيئة مهنية استشارية     ٢٠١٣أطفال البوسنة واهلرسك يف عام       وأُنشئ جملس   -٤
جمللس وزراء البوسنة واهلرسك، ويـضطلع اجمللـس        مشتركة بني القطاعات تابعة      وتنسيقية

  .مبسؤولية رصد اتفاقية حقوق الطفل ووضع خطة عمل جديدة لصاحل األطفال
إيذاء األطفال  وانضمت البوسنة واهلرسك أيضاً إىل االتفاقية األوروبية املتعلقة حبظر            -٥

املقـدم إىل جلنـة     (ر إليها أعاله     وأعدَّت التقرير األوَّيل املتعلق بتطبيق االتفاقية املشا       جنسياً،
واالتفاقية املتعلقة باالتصال باألطفال والربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد          ) النزارويت

  .الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وسعياً إىل حتسني محاية حقوق الطفل وتعزيزها يف البوسنة واهلرسك، وضعت وزارة            -٦

نسان والالجئني مبادئ توجيهية ملعاجلة قضايا العنف ضد األطفـال يف البوسـنة             حقوق اإل 
وأُجريت دراسة استقصائية تتعلق بأشكال ومعدالت انتـشار عمـل األطفـال            . واهلرسك
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يف شوارع البوسنة واهلرسك، ولذلك أُعدَّت دورة تدريبية لتدريب القضاة           القسري والضار 
ريهم من املهنـيني، يف جمـال       طة واألخصائيني االجتماعيني وغ   واملُدَّعني العامني وأفراد الشر   

وأُعدَّت أيضاً مبادئ . موضوع منع العمل القسري لألطفال يف الشوارع يف البوسنة واهلرسك      
 واعتمد جملس وزراء البوسـنة      )٢(الروما وإدماجهم اجتماعياً   توجيهية لتحسني حالة أطفال   

ونة جديدة لألخالقيات من أجل إجراء حبوث        مد ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين األول واهلرسك يف   
  .مع األطفال وبشأهنم يف البوسنة واهلرسك

والبوسنة واهلرسك عضو يف الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق             -٧
  .)٣()١٩٦٦(املدنية والسياسية 

ـ              -٨ ع واستناداً إىل اقتراح ُمقدَّم من وزارة حقوق اإلنسان والالجئني وألغـراض وض
طريقة فعالة إلعداد تقرير البوسنة واهلرسك لالستعراض الدوري الشامل، اعتمد جملس وزراء            
البوسنة واهلرسك منهجية بشأن وضع تقرير االسـتعراض الـدوري الـشامل يف البوسـنة            

وعلى هذا األساس جيري تعزيز عملية مجع البيانات من خمتلف املصادر وإعـداد             . واهلرسك
 ذلك، بدأت وزارة حقوق اإلنسان والالجئني، بـدعم مـن االحتـاد             وإضافة إىل . التقرير

 إلجياد  الصك املتعلق بتقدمي املساعدة يف املرحلة اليت تسبق االنضمام        تنفيذ مشروع   األورويب،  
حل يف إطار تكنولوجيا املعلومات يتيح حتسني عملية مجع البيانات إلكترونياً ألغراض إعداد             

  )١٢٥(. ات صلة حبقوق اإلنسانالتقارير املتعلقة مبسائل ذ
، أُحـرز تقـدم     ٢٠٠٩بطائفة الروما يف عام      ومنذ بدء تنفيذ خطة العمل اخلاصة       -٩
وإضـافة  . البوسنة واهلرسك على طريق حتسني اإلدماج االجتماعي هلذه األقلية الوطنيـة           يف
 خـالل   ٢٠١٥-٢٠٠٥الرومـا للفتـرة      ذلك، ستترأس البوسنة واهلرسك عقد إدماج      إىل
  .٢٠١٤/٢٠١٥ ترةالف
وستواصل البوسنة واهلرسك مواءمة تشريعاهتا مع املعايري الدولية على الرغم من أهنا              -١٠

ت اليت ستدخل على دستور البوسنة واهلرسك وفقاً للحكم         مل تعتمد بعد التغيريات والتعديال    
  )٩٩ و٩٨(.  اإلنسانالصادر عن احملكمة األوروبية حلقوق

ية مواءمة التشريعات اجلنائية يف البوسنة واهلرسك مع املعـايري          وينبغي تأكيد أن عمل     -١١
 القضاة واملُدَّعني العامني داخل مراكز تـدريب        التوجه حنو تدريب  ويستمر  . الدولية جارية 

  .القضاة واملُدَّعني العامني التابعة للكيانني
 يف البوسنة   وخالل الفترة املاضية، سنَّت حكومتا الكيانني وحكومة مقاطعة برتشكو          -١٢

  .)٤(واهلرسك قوانني لتحسني محاية حقوق اإلنسان للفئات الضعيفة وتعزيزها
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تنفيذ التوصيات املقبولة املقدمة يف إطار اجلولة األوىل والتقدم املُحـرز             -ثالثاً  
  يف هذا الشأن

  العدالة وحظر التمييز  -ألف  

 ٩ و٢٩ و٢٨ و٢٧ و٢٦ و٢٥ و١١٠التوصيات (تعزيز القدرات للقضاء على التمييز     -١  
 ٩٠ و ٨٩ و ٣٢ و ٤٥ و ٨ و ٧٥ و ١٢٤ و ١٠٧ و ١٧ و ١٨ و ١٣ و ١٢ و ١١ و ١٠و
  )٨٨ و٩٤ و٩٣ و٩٢ و٩١و

كلَّف جملس وزراء البوسنة واهلرسك وزارة حقوق اإلنسان والالجـئني بإصـدار              -١٣
مبادئ توجيهية لتنفيذ الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك             

 وجيري  ١٥/١١ وفقاً لقرار جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان         ٢٠١٤سبتمرب  /أيلوللول  حب
  )١١٠(. تنفيذ تلك األنشطة

ولتنفيذ االتفاقات الدولية اليت وقَّعت وصدقت عليها البوسنة واهلرسك، وجه جملس             -١٤
ات اخلاصـة وإىل    وزراء البوسنة واهلرسك دعوة دائمة إىل املكلَّفني بواليات يف إطار اإلجراء          

  )٢٩ و٢٨ و٢٧ و٢٦ و٢٥(. خرباء مستقلني يف األمم املتحدة
واكتملت عملية توحيد مؤسسة أمني املظامل املعين حبقـوق اإلنـسان يف البوسـنة                -١٥

الفئـة   واستهلت هذه املؤسسة، اليت هتدف إىل ضمان اإلبقاء على اعتمادهـا يف           . واهلرسك
الت يف القانون املتعلِّق بأمني املظامل املعـين حبقـوق          ، مبادرة إلجراء تغيريات وتعدي    "ألف"

 ونظراً إىل التخفيضات. اإلنسان يف البوسنة واهلرسك وفقاً ملبادئ باريس وتوصيات جلنة البندقية
 .)٥(بالتايل صعوبات يف العملتواجه  من نقص يف األموال وامليزانية فإن تلك املؤسسة تعاينيف 

  )١٧ و١٨ و١٣ و١٢ و١١ و١٠ و٩(
وخالل الفترة املاضية بدأت وزارة حقوق اإلنسان والالجئني، يف حدود قدراهتا، عدداً              -١٦

وأصـدرت الـوزارة    . من األنشطة الرامية إىل إجراء حبوث تتعلق باحتياجات الفئات الضعيفة         
املؤسسات ذات الـصلة يف البوسـنة    بشأن ذلك جمموعة من املبادئ التوجيهية والتوصيات إىل    

هبدف حتسني تطبيق االلتزامات الدولية وتكثيف الدورات التدريبيـة املوجهـة إىل            واهلرسك،  
وتعاين وزارة حقوق اإلنسان والالجئني من نقص يف مـوارد امليزانيـة            . موظفي إنفاذ القوانني  

املخصصة هلذا الغرض، لكنها تسعى إىل مجع أموال إضافية عن طريـق تعاوهنـا اجليـد مـع          
وُنفِّذ إىل اليوم عدد من املشاريع فيما يتعلق حبماية         . ظمات غري احلكومية  املنظمات الدولية واملن  

طائفـة الرومـا     سـيما  الحقوق الطفل واملرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة واألقليات اإلثنية، و        
  )٧٥ و١٢٤ و١٠٧ (.واملسنون وغريهم من الفئات الضعيفة

مات الفاشية اجلديـدة ومنـع      ومل ُيعَتمد قانون حظر مجيع املنظمات الفاشية واملنظ         -١٧
  .استخدام رموزها
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 وحيظر عمل أية منظمات فاشية وفاشية جديدة يف مجهورية صربسكا حتت طائلـة              -١٨
  )٨( .العقوبات املنصوص عليها يف القانون اجلنائي

وينص قانون حظر التمييز الساري املفعول حالياً على محاية حقوق مجيع األشخاص              -١٩
ومع ذلك من الـضروري اإلشـارة صـراحة إىل محايـة     نة واهلرسك، من التمييز يف البوس   

إجراءات اعتمـاد    وبناًء على ذلك، بدأت   . األشخاص من التمييز على أساس العمر واإلعاقة      
مـن املتوقَّـع    (القانون املتعلِّق بالتغيريات والتعديالت اليت ستدخل على قانون حظر التمييز           

، هبدف حتسني نظام احلماية وتعزيز فـرص        )٢٠١٥ يف منتصف عام   االنتهاء من هذا العمل   
  )٣٢ و٤٥( .الوصول إىل مجيع الفئات الضعيفة

ووفقاً للتشريعات السارية على مستوى الدولة والكيانني وعلى مـستوى مقاطعـة              -٢٠
ولـذلك  . برتشكو، ُتكفل احلماية جلميع األشخاص، مبن فيهم املدافعون عن حقوق اإلنسان         

 .اءة وفعالية تنفيذ القوانني لضمان توفري درجة أكرب مـن احلمايـة           من الضروري حتسني كف   
  )٨٨ و٩٤ و٩٣ و٩٢ و٩١ و٩٠ و٨٩(

 ٥٤ و ٥٣ و ٥٢ و ٢٠ و ٣٣التوصـيات   (فعالية احملاكم يف جمال محاية حقوق اإلنـسان           -٢  
  )٧٨ و٨٢ و٩٧ و٨٣ و٨١ و٧٦ و٧٤و

 بأحكـام االتفاقيـة     يف إطار إصالح التشريعات اجلنائية يف البوسنة واهلرسك وعمالً          -٢١
األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية إضافةً إىل الربوتوكوالت امللحقـة هبـا             

وال تنص التشريعات اجلنائية    . نظام قضائي يتسم بالفعالية ويكفل احلق يف حماكمة عادلة         أُنشئ
  .)٦( اإلعداممجهورية صربسكا على عقوبة اإلعدام ولذا ال ميكن أن تنفذ فيها عقوبة يف
حيِّز النفاذ قانون محاية الشهود املهـددين والـضعفاء     دخل  ويف البوسنة واهلرسك،      -٢٢

ويف مجهورية صربسكا دخل حيِّز النفاذ قانون محاية        . والقانون املتعلق بربنامج محاية الشهود    
ـ        ٢٠١٣ ويف عام    ،الشهود يف اإلجراءات اجلنائية    ة  أصدر رئيس احملكمة العليـا يف مجهوري

هـذا   حيدد و ، تطبيق تدابري محاية الشهود يف حماكم مجهورية صربسكا        صربسكا دليالً بشأن  
التطبيق املناسب للتدابري الرامية إىل محاية الشهود يف اإلجـراءات     الدليل ويكفل بصفة خاصة   

  . جرائم احلرباجلنائية فيما خيص
 ضـحايا  أن معاملـة   ُوقِّع يف بانيالوكا على بروتوكول بش      ٢٠١٣أغسطس  /ويف آب   -٢٣

جرائم احلرب واالعتداءات اجلنسية وغريها من األفعال اجلنائيـة اخلاصـة بـالعنف              وشهود
  .من خالل عملية بناء القدرات والتعاون فيما بني املؤسسات واملنظمات غري احلكومية اجلنساين

 من أجل   ويف إطار الوكالة احلكومية للتحقيق واحلماية، أُنشئت إدارة حلماية الشهود           -٢٤
املتعلِّقـة  ) ٢٠١٤-٢٠١٢(كفالة توفري احلماية الفعالة عن طريق خطة العمل االستراتيجية          

واعتمـد  . بالشهود املدرجني يف برنامج احلماية، قبل اإلجراءات اجلنائية ويف أثنائها وبعدها          
مـة  جملس الوزراء يف البوسنة واهلرسك استراتيجية البوسنة واهلرسك ملكافحة اجلرميـة املنظ           
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، وهي استراتيجية ترمي إىل تقدمي إطار قانوين فّعال لتنفيذ تدابري محاية  ٢٠١٢-٢٠٠٩للفترة  
ويف . الشهود يف البوسنة واهلرسك، إضافةً إىل الشروط املالية لتنفيذ برنامج محاية الـشهود            

مؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف          إطار مشروع مكتب  
اجمللس األعلى للقضاة واملـدعني العـامني يف         ، تولّى "العدالة وجرائم احلرب  "وروبا املعنون   أ

احلرب إدارة األنشطة الرامية إىل إنشاء إدارة لدعم الشهود يف قضايا جرائم             البوسنة واهلرسك 
 نفس وغريهـم    يف حماكم الكيانني ومكاتب املدعني العامني فيهما، من خالل توظيف علماء          

  .وستواصل اإلدارة األنشطة اليت هتدف إىل حتسني محاية الشهود يف املستقبل. هنينيمن امل
ولضمان إتاحة نظام قضائي مستقل ومهين، أُنشئ اجمللس األعلى للقضاة واملـدعني              -٢٥

  . العامني يف البوسنة واهلرسك بوصفه هيئةً مستقلةً وقائمةً بذاهتا
 العامني يف الكيانني، كل عام، حتت إشـراف         وتتيح مراكز تدريب القضاة واملدعني      -٢٦

اجمللس األعلى للقضاة واملدعني العامني، برامج تدريبية مهنية خمصصة للقضاة واملدعني العامني         
من خالل تنظيم دورات تدريبية مهنية تشمل تدريبات أولية لألشخاص الـذين يعتزمـون              

  .)٧(االخنراط يف السلك القضائي والنيايب
ريعات اجلنائية يف البوسنة    ماية القانونية جلميع األشخاص من خالل التش      وُتضمن احل   -٢٧

وتتوىل مكاتب االدعاء العام    .  للبوسنة واهلرسك  ومقاطعة برتشكو التابعة  واهلرسك والكيانني   
يف مجيع اجلرائم اجلنائية املنصوص عليها  يف البوسنة واهلرسك، بصورة مستقلة، إقامة الدعاوى

وتقّر القوانني اجلنائية يف البوسنة واهلرسك بتجرمي أفعال التحريض على          . عيةيف القوانني الوض  
وُتنـشر  . الكراهية القومية والعرقية والدينية والفتنة والتعصُّب، بغرض منع جرائم الكراهيـة          

األحكام السارية الصادرة عن احملكمة املختصة لكي حتدث وقعاً وقائياً ورادعاً على مـرتكيب   
وجيري إحراز تقدُّم من خالل هذه األنشطة يف إرساء نظام قـضائي            . احملتملني هذه اجلرائم 
  )٧٨ و٨٢ و٩٧ و٨٣ و٨١ و٧٦ و٧٤ و٥٤ و٥٣ و٥٢ و٢٠ و٣٣( .أكثر فعالية

  )٤٠ و١٢٣ و١٠٥ و١٠٤التوصيات (حقوق الفئات الضعيفة   -باء  

  احلد من الفقر  -١  
كيانني التدابري الالزمة خلفـض     احلكومة وال  توفر الوثائق االستراتيجية على مستوى      -٢٨

  .تستهدف بصفة خاصة الفئات الضعيفة من السكان البطالة، اليت
تكفالن تنفيذ التوصية املـشار إليهـا        ولدى مجهورية صربسكا وثيقتان استراتيجيتان      -٢٩

أعاله، أي استراتيجية حتسني الوضع االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة يف مجهورية صربسكا            
 ،٢٠١٥-٢٠١١مجهورية صربسكا للفتـرة      ، واستراتيجية العمالة يف   ٢٠١٥-٢٠١٠للفترة  

لتطوير العمالة بصورة   اً  أساس تضع متوسطة األجل،  استراتيجي ختطيط وثيقة أول وتشكالن
ويف احتاد البوسنة واهلرسك، صـدرت اسـتراتيجية        . منسقة ومتوازنة يف مجهورية صربسكا    
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، وهي استراتيجية حتدد أيضاً     ٢٠١٥-٢٠١١ترة  تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة للف     
  .جمال العمالة

املساعدة املالية من املسامهات يف صندوق تأمني املعاشات واإلعاقة ومن ميزانية       وتأيت  -٣٠
وعلى مستوى مقاطعة برتشكو يف البوسنة واهلرسك، ميارس املواطنون حقـوقهم           . الكيانني

  .تشريعات أحد الكيانني، حسب االقتضاء اراملتصلة بتأمني املعاشات واإلعاقة يف إط
ويف مجهورية صربسكا، أفضى اعتماد القانون اجلديـد املتعلـق بتـوفري احلمايـة                -٣١

 وتتمثل األهداف ذات األولوية     .أشد الفئات ضعفاً من السكان    االجتماعية إىل حتسني وضع     
 اجتماعيـة  ومعـايري  أساسية تشمل اجلميـع    حقوق يف الوثائق املشار إليها أعاله يف حتديد      

 عملية التمتع بتلك احلقوق على مستوى الكيانني، وهو         تمويلل نظامإدخال  عالوة على    دنيا
املساعدات الـيت تقـدم إىل       ما يكفل القضاء على أوجه عدم املساواة يف اجملال الذي تغطيه          

فة إىل  وإضا. املستفيدين من خالل نظام للمساعدة االجتماعية، ويف مستوى تلك املساعدات         
ذلك، حتدد القوانني املشار إليها أعاله أيضاً األحكام الناظمة لتوفري حد أدىن من الـضمان               

كفل تيسر اخلدمات واملساواة يف     ياملعيشية األساسية و  احتياجاهتم   يليب املادي لألفراد واألسر،  
لألفـراد   باحلقوق يف جمال احلماية االجتماعية وحتقيق تكافؤ الفرص          احلصول عليها والتمتع  

  .للعيش بصورة مستقلة واملشاركة بنشاط يف اجملتمع احمللي
 ويف احتاد البوسنة واهلرسك جيري حالياً إصالح للتشريعات يف جمال احلماية االجتماعية،             -٣٢

  .وهو ما يكفل حتسني الوضع االجتماعي للفئات األشد ضعفاً من السكان
سي على مجيع مستويات احلكومـة يف       ووضع اإلطار القانوين واالستراتيجي واملؤس      -٣٣

. البوسنة واهلرسك، وهو ما يكفل التعاون مع املؤسسات واملنظمات الدولية لتعزيز القدرات           
ويف السابق كان االحتاد األورويب واليونيسيف وجملس أوروبا هم الشركاء الذين أسهموا يف             

  )٤٠ و١٢٣ و١٠٥ و١٠٤( .)٨(حتقيق ذلك

 ٧٠ و ٦ و ٢٤ و ٥٨ و ٤٠ و ٣٨ و ٤١ و ٣٩ و ٢٣ و ١٤التوصـيات   (حقوق الطفـل      -٢  
  )١١٦ و١٠٩ و٤٧ و٤٦ و٣٠ و٢٢و

يشارك ممثلو املؤسسات ذات الصلة واألوساط األكادميية واجملتمع املدين يف جملـس              -٣٤
وتـسهم  . أطفال البوسنة واهلرسك املنشأ حديثاً الذي لديه مسؤوليات وجماالت عمل هامة          

  )١٤(. ٢٠١٤طفال لعام اليونيسيف أيضاً يف أعمال جملس األ
 ٢٠١٤وأُنشئ جملس األطفال يف مجهورية صربسكا، ويتوخى برنامج عملـه لعـام               -٣٥

جملس األطفـال   ، أعد ٢٠١٢ويف عام   . األطفال يف مجهورية صربسكا    وضع خطة عمل بشأن   
وتتضمن خطـة العمـل     ". خمتارات من األنظمة الدولية املتعلقة حبقوق الطفل      "منشوراً بعنوان   

األهداف العامة اليت طُرحت يف مؤمتر      ) ٢٠١٤-٢٠١١(باألطفال يف البوسنة واهلرسك      لقةاملتع
القمة العاملي لألطفال، وحتدد األهداف والتدابري ذات األولوية الرامية إىل هتيئة أفضل الظـروف   
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وتشمل خطة العمـل أيـضاً توصـيات        . املواتية ملعيشة األطفال واألسر يف البوسنة واهلرسك      
  )٢٣(. وق الطفل املتعلقة بتطبيق اتفاقية األمم املتحدة وبروتوكوليها االختيارينيحق جلنة
اجلهود لتنفيذ االلتزامات الدولية وخطة العمل املتعلقة باألطفال يف البوسنة           وكُثِّفت  -٣٦

 والسياسة العامة ،)٢٠١٥-٢٠١٢(واهلرسك، واستراتيجية القضاء على العنف ضد األطفال      
واالستراتيجية وخطـة   ) ٢٠١٢(ملبكر لألطفال ومنائهم يف البوسنة واهلرسك       لتحسني النمو ا  
وخطة ، )٢٠١٥-٢٠١٠(بتعزيز الوضع االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة  العمل املتعلقتني

 ،)٢٠١٣-٢٠٠٩(العمل الوطنية ملكافحة املخدرات غري املشروعة يف البوسـنة واهلرسـك            
ضد األطفال من خـالل تكنولوجيـا املعلومـات         وخطة العمل حلماية الطفل ومنع العنف       

، واستراتيجية وخطة عمـل مكافحـة       ٢٠١٥واالتصاالت يف البوسنة واهلرسك حبلول عام       
، واالستراتيجية املعتمـدة يف جمـال       )٢٠١٥-٢٠١٣( االجتار بالبشر يف البوسنة واهلرسك    

  )٤١ و٣٩(). ٢٠١٥-٢٠١٢(اهلجرة واللجوء 
ل تطبيق الوثائق االستراتيجية وغريها من وثائق الكيـانني         جهود يف جما   وُتبذل أيضاً   -٣٧

ومقاطعة برتشكو املتعلقة بتحسني السياسات واملمارسات املتعلقـة باألطفـال وأسـرهم،            
 يف جمال منع العنف املرتيل وقانون محاية ومعاملة األطفال واألحداث اجلـاحنني يف              سيما الو

  . اد البوسنة واهلرسك ومقاطعة برتشكواإلجراءات اجلنائية يف مجهورية صربسكا واحت
، اعتمدت حكومة احتاد البوسنة واهلرسـك خطـة اسـتراتيجية      ٢٠١٣ويف بداية عام      -٣٨

، كما اعتمدت يف هناية ذلك العـام        )٢٠١٧-٢٠١٣(لتحسني النماء يف مرحلة الطفولة املبكرة       
غريها من االضطرابات اليت    عن اضطرابات النمو و    الدليل املتعلق مبواصلة التدريب املهين للكشف     

  )٣٨( .تؤثر يف منو األطفال ومنائهم، وتشخيصها والتدخل فيها ورصدها يف مرحلة مبكرة
متـنح هلـم     والختاذ التدابري الضرورية لتحسني محاية األطفال املستبعدين اجتماعياً،         -٣٩

ية واملـنح   وتناول الوجبات واحلصول على الكتب املدرس      حقوق إضافية، مثل احلق يف النقل     
  )٤٠(. ال تتوافر األموال الكافية لتغطية مجيع هذه االحتياجات الدراسية، لكن

إساءة معاملة األطفال يف البوسنة واهلرسك حتسناً كبرياً من خالل          حتسنت مكافحة   و  -٤٠
تطبيق الوثائق االستراتيجية يف هذا اجملال وحتسني التشريعات واملمارسات يف جمال الرعايـة             

املبادئ التوجيهية ملعاجلة حاالت العنف ضـد األطفـال يف           وحددت. ية لألطفال االجتماع
بوضوح التعليمات املتعلقة بالطريقة الـيت ينبغـي أن تتبعهـا            )٢٠١٣(البوسنة واهلرسك   

  )٥٨(. املؤسسات يف مجيع احلاالت اليت يتبني فيها تعّرض الطفل ألي نوع من أنواع العنف
) ٢٠١٣( ، أصدر وزير حقوق اإلنسان والالجئني     شوارعوفيما خيص دعم أطفال ال      -٤١

الروما ومعاجلة ما يتعرضون لـه مـن اسـتبعاد     مبادئ توجيهية لتحسني حالة أطفال طائفة 
تدابري استراتيجية وأنشطة عملية لتحسني التدابري املنهجية الرامية إىل          اجتماعي، تشتمل على  

   .)٩(غريه من أشكال االستغالل االقتصاديومحاية أطفال الشوارع املعرضني للتسول و وقاية
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وباإلشارة إىل تطبيق الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل بـشأن بيـع               -٤٢
األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية وتورط األطفال يف نظـام العدالـة               

 أمناط إساءة معاملـة األطفـال   اجلنائية، تغطي التشريعات اجلنائية يف البوسنة واهلرسك أيضاً       
املشار إليها أعاله، لكن القانون اجلنائي للبوسنة واهلرسك ال ينص إال على جرائم االجتـار               
بالبشر، مبا يف ذلك االجتار باألطفال، فيما تنص القوانني اجلنائية للكيانني والقانون اجلنـائي              

  .إيذاء األطفالملقاطعة برتشكو على جرائم حمددة وجتّرم هذه األمناط من 
وقد أُعّدت التغيريات اليت ستدخل على األحكام الواردة يف القوانني اجلنائية األربعة،              -٤٣

  .اليت اقترحها املنسق احلكومي ملكافحة االجتار بالبشر واهلجرة غري املشروعة
ويف إطار هذه األحكام املقترحة، أُعيد تنظيم عناصر اجلرمية اجلنائية، األمـر الـذي                -٤٤

للجرمية اجلنائية وعلى االحتفاظ جبميع العناصر املنصوص        سيساعد يف تفسري العناصر اجلوهرية    
  . عليها يف املعايري الدولية وبروتوكول بالريمو واتفاقية جملس أوروبا بشأن مكافحة االجتار بالبشر

لذي ا وعاجلت هذه التعديالت مسألة تضارب املصاحل فيما يتعلق بالوالية القضائية،           -٤٥
  .هبذه األمناط من اجلرائم أثناء احملاكمات املتعلقةاً كان حيدث فعلي

 ووفقاً لتوجيه االحتاد األورويب املتعلق مبنع ومكافحـة االجتـار           ٢٠١١ومنذ عام     -٤٦
هذه األمناط من اجلرائم واالمتثال التفاقية       بالبشر، أتاح هذا التعديل فرض عقوبات أشد على       

  .ار بالبشرجملس أوروبا بشأن االجت
 وخالل الفترة املاضية كانت تنظم باستمرار يف البوسنة واهلرسـك محـالت مـصغرة               -٤٧

وأُدرجت تعليمات للتحذير من األلغام األرضية يف مناهج        . الوعي مبخاطر األلغام األرضية    إلذكاء
وأُعدت كتيبات ووسائل توضـيحية تعليميـة للطـالب          ومناهج املدارس،  قبل املدرسة  املرحلة

 ٢٠١٣ويف عـام    . املدرسني، وتوضع باستمرار عالمات للتحذير من خماطر األلغام األرضـية         و
  ).٢٠١٩-٢٠٠٩(تنقيح استراتيجية اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف البوسنة واهلرسك  جرى
  . من األلغام٢ كم٣٣٧تطهري  ٢٠١٤-٢٠١٠وجرى يف الفترة   -٤٨
إىل تغيري خرائط   ) ٢٠١٤مايو  /أيار(اهلرسك  اليت حدثت يف البوسنة و     وأدت الفيضانات   -٤٩

  )٧٠ و٦ و٢٤ و٤١ و٣٩ و٣٨ و٤٠ و٥٨ و٢٣ و١٤(. بدرجة كبرية مواقع األلغام
ويدخل التعليم يف البوسنة واهلرسك يف جمال اختـصاصات مجهوريـة صربـسكا               -٥٠

ال  جم والكانتونات يف احتاد البوسنة واهلرسك ومقاطعة برتشكو، وخيضع للقوانني الصادرة يف          
). قبل املدرسية واملرحلتني االبتدائية والثانوية والتعليم العايل وتعليم الكبـار          املرحلة(التعليم  

  . وعلى مستوى البوسنة واهلرسك اعُتمدت قوانني إطارية
وتتوىل وزارة الشؤون املدنية يف البوسنة واهلرسك تنسيق ورصد ميدان التعليم على              -٥١

م الوزارة االحتادية للتعليم والعلوم بالرصد والتنسيق يف جمال         وتقو. مستوى البوسنة واهلرسك  
التعليم على مستوى الدولة االحتادية وهو جمال يندرج يف االختصاص الدستوري احلـصري             
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ووفقاً للدستور والنظام األساسي، تتمتع مجهورية صربسكا ومقاطعة برتـشكو          . للكانتونات
  . بوالية قضائية مباشرة يف جمال التعليم

ومن خالل الوثائق القانونية واالستراتيجية الناظمة جملال التعليم، ُوضعت الشروط املسبقة             -٥٢
  .وااللتزامات الضرورية لتهيئة بيئة قوامها التسامح وتعدد اإلثنيات يف مدارس البوسنة واهلرسك

وتسهم املؤسسات التعليمية على مجيع املستويات يف الـربامج الراميـة إىل تعزيـز                -٥٣
. التسامح يف التعليم العام من خالل التخطيط اإلمنائي السنوي والطويل األجل وتتوىل تنفيذها            

تام وال تزال   بيد أن اآلليات الرامية إىل تطبيق األحكام القانونية بالكامل مل تتوافر بعد بشكل              
  .بشكل كلي سترى فيه النوراملدارس تنتظر اليوم الذي البيئة التعليمية املتعددة اإلثنيات يف 

واملرحلتني االبتدائية والثانويـة     قبل املدرسية  بالتعليم يف املرحلة   وتعمل اهليئة املعنية    -٥٤
الدراسـي األساسـي    حسب مسؤولياهتا التشريعية، على وضع املنهج     البوسنة واهلرسك،  يف

نـاهج  امل تنقـيح  وتقرر بناء عليه   نتائج التجربة التعليمية،   املشترك الذي حددت معامله وفق    
  . الدراسية القائمة وحتسينها يف البوسنة واهلرسك

واهلدف من مواصلة حتسني املناهج الدراسية وتنفيذها هو وضع حـد للفـصل يف                -٥٥
أن  منهاوتبّين  " جودة التعليم ضمان  "، أُجريت دراسة حبثية بعنوان      ٢٠٠٩ويف عام   . املدارس

الدراسـي األساسـي     جمستمد من املنه   يف املائة من حمتوى املناهج الدراسية        ٧٠ما نسبته   
  ُيحتمل أن تكون ناشئة عن ذلك املنهج        وُحذفت مبوجب ذلك عناصر الفصل اليت      ،املشترك

  .الدراسي، على الرغم من أن هذا األمر مل يتحقق بعد بالكامل يف املمارسات التعليمية احلالية
إىل األقليات القومية، وخضع    وتشمل العملية التعليمية النظامية األطفال الذين ينتمون          -٥٦

. تتسىن تلبية احتياجـات األقليـات   املنهاج الدراسي إىل أقصى حد ممكن من التعديالت كيما        
الروما، من خالل اعتمـاد وتنفيـذ        يف الفترة السابقة فيما يتعلق بأقلية      واُتخذت خطوة كربى  

  ).٢٠١٠(الروما  ة لطائفةخطة العمل املنقحة للبوسنة واهلرسك املتعلقة باالحتياجات التعليمي
  .ويف مجهورية صربسكا ال توجد مشكلة الفصل يف املدارس  -٥٧
 ، اعتمدت حكومة احتاد البوسنة واهلرسك التوصيات املقدمة بشأن        ٢٠١٢ويف عام     -٥٨

  .القضاء على هياكل الفصل والتقسيم يف املؤسسات التعليمية يف احتاد البوسنة واهلرسك
وجملس التعليم العام يف البوسنة واهلرسـك، بوصـفهما       التعليمويسهم مؤمتر وزراء      -٥٩

اهليئتني االستشاريتني والتنسيقيتني يف جمال التعليم، يف حتقيق التسامح واالحتـرام املتبـادل             
 ٤٧ و٤٦ و٣٠ و٢٢. (والفهم والثقة واحترام التنوع يف مدارس البلد كجزء من أنشطتهما

  )١١٦ و١٠٩و
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 ١١٥ و١١٣ و١١٢ و١٠٢ و١٠١ و١٠٠ و٣١وصــيات الت(حقــوق األقليــات   -٣  
  )١١١ و١١٤و

مع تبـسيط كـبري      جرت مواءمة قوانني الكيانني املتعلقة بالقيد يف سجل املواليد،          -٦٠
وُيحتفظ هبـذه الـسجالت إلكترونيـاً يف        . والوفيات لإلجراءات اإلدارية لتسجيل املواليد   

يف  ثل أحد اجلوانب اهلامة جـداً     مت انظر إىل أهن  جماناً بال  امليالد والوفاة  وتصدر وثائق    ،الكيانني
  )١١٤ و١١٥ و٣١ (.بعض الفئات االجتماعية واألقليات الوطنيةحياة 
 - ومل ُيطبَّق احلكم الصادر عن احملكمة األوروبية يف ستراسبورغ يف قـضية سـيديتش               -٦١

البوسنة واهلرسك،  كيفية إجياد حل هلذه القضية يف        فينسي ولذلك ال تزال هناك صعوبة يف معرفة       
  )١٠٢ و١٠١ و١٠٠( .وإجياد طريقة لتمكني األقليات من ممارسة حقها يف الترشح

من أشد   طائفة الروما، اليت تعد    وشكلت مكافحة االستبعاد االجتماعي والتمييز ضد       -٦٢
، أحد جماالت االهتمام ذات األولوية للمؤسسات املختصة يف البوسنة واهلرسك          الفئات ضعفاً، 

منذ اعتماد خطة  وال تزال ختصصولذلك خصصت البوسنة واهلرسك، . سنوات األخريةيف ال
لتنفيذ التدابري احملددة يف إطار خطة العمل يف جمال العمالة            ، متويالً )٢٠٠٨يونيه  /حزيران(العمل  

 مليـون يـورو ألغـراض       ١,٥وترصد البوسنة واهلرسك سنوياً     . واملسكن والرعاية الصحية  
وُرصـدت يف ميزانيـة احتـاد البوسـنة      . شاريع يف اجملاالت املشار إليها أعاله     خمتلف امل  تنفيذ

   . مارك قابل للتحويل٩٠ ٠٠٠ قدرها أفراد الروما  اعتمادات لعمالة٢٠١٤واهلرسك لعام 
الرومـا   نتائج كبرية يف جمال تنفيذ برنـامج إسـكان         خالل هذه الفترة  حتققت  و  -٦٣
ُشـيد إىل اآلن    و. مجيع أحناء البوسنة واهلرسـك    م يف   هل حتسني الرعاية الصحية والعمالة    ويف
 وحدة سكنية أخرى قيـد      ١٥٠وهناك حالياً    وأعيد تأثيثها،  وحدة سكنية    ٦٠٠جمموعه   ما

  )١١١( .)١٠(االنضمام ما قبلمرحلة  تقدمي املساعدة يف  بتمويل من خمصصات أداةالبناء
الروما بوالية مدهتا    لطائفة جملسنييف البوسنة واهلرسك إىل اآلن فترة عمل         وانقضت  -٦٤

 الثالثة جمللـس    أعضاء الدورة  ٢٠١٣أربع سنوات لكل جملس، وعني جملس الوزراء يف عام          
وزراء البوسنة واهلرسك هذه الفرصة لتجديد القرار املتعلـق بإنـشاء            واستغل جملس . الروما
جملس  ويتمتع. أعضاء اجمللس والقرار املتعلق بتعيني     طائفة الروما يف إطار جملس الوزراء      جملس

 الطائفة بسلطة مناقشة مجيع القضايا اهلامة الواردة يف استراتيجية البوسنة واهلرسك املتعلقـة            
 ويقوم اجمللس برصد تنفيذ االستراتيجية ويقترح األنشطة الـضرورية ألغـراض            .)١١(بالروما

 ويتألف جملس . اءة بقدر أكرب من الكف    ٢٠١٥-٢٠٠٥تنفيذ خطة عقد إدماج الروما للفترة       
وتكفل هذه اهليئة التعاون . ملؤسسات  ممثال١١ًو  ممثالً للطائفة١١ عضواً منهم ٢٢الروما من 

على التعاون علـى مجيـع       الروما وحتسني قدرة ممثليهم    مع اجلمعيات اليت تضم ممثلني ألقلية     
بدعم مـن وزارة    هذه اهليئة يف الفترة املقبلة،       وإضافة إىل ذلك، ستنشئ   . مستويات احلكومة 

حقوق اإلنسان والالجئني وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، آلية لرصد تنفيذ خطـط العمـل              
  )١١٢(. الروما املعّدة لطائفة
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وتعهدت البوسنة واهلرسك، عندما صدقت على اتفاقية جملس أوروبـا اإلطاريـة              -٦٥
وق األشـخاص الـذين     ، بالتزامات هامة بشأن محاية حق     )٢٠٠٠(حلماية األقليات القومية    

. والذين يعيشون يف البوسنة واهلرسـك     ) تلف اجلنسيات من خم (ينتمون إىل األقليات القومية     
فاالتفاقية اإلطارية متثل أساس اعتماد القانون املتعلق حبماية األقليات القوميـة يف البوسـنة              

 هما املتعلقة وقد سّنت مجهورية صربسكا واحتاد البوسنة واهلرسك قوانين       ). ٢٠٠٣(واهلرسك  
وميكن االطالع على بعض هذه القوانني يف الكانتونات التابعة الحتاد     . حبماية األقليات القومية  

  .البوسنة واهلرسك
الروما،   طائفة سيما الوتكفل البوسنة واهلرسك إتاحة اإلمكانية لألقليات القومية، و         -٦٦

 على حنو أكثر كفاءة من خـالل        لتلبية احتياجاهتا الروحية، وخباصة االحتياجات األساسية،     
برملانية  استشارية بإنشاء جمالس األقليات القومية بوصفها هيئات     (اإلطار املؤسسي والقانوين    

بعض الكانتونات يف    والكيانني، وكذلك على مستوى    على مستوى كل من الدولة االحتادية     
 ، وضعت البوسنة واهلرسك   األحكام املشار إليها أعاله    ولزيادة ترسيخ ) احتاد البوسنة واهلرسك  
 تيف جمـاال  بالطائفـة  املتعلقةعمل ال وخطة ٢٠٠٥الروما لعام    طائفةواعتمدت استراتيجية   

كـانون  ؛ ونقحت خطة العمـل هـذه يف         ٢٠٠٨العمالة واملسكن والرعاية الصحية لعام      
 وجيري تنفيذ عملية وضع منهاج عمل استراتيجي ملعاجلـة قـضايا          . ٢٠١٣ديسمرب  /األول
  )١١٣(. يات القومية يف البوسنة واهلرسكاألقل

  )٢١ و٧٩ و٨٥التوصيات (حرية الدين   -٤  
يضمن القانون املتعلق حبرية الدين والوضع القانوين للكنائس والطوائـف الدينيـة              -٦٧

جلميع أفراد   احلقوق والواجبات   احلقوق واحلريات الدينية واملساواة يف     ٢٠٠٤الصادر يف عام    
 .إضافة إىل مجيع الكنائس والطوائف الدينية يف البوسنة واهلرسك دون أي متييز           الدينية،   األقليات

 تنظيم مؤسساهتا،  ووفقاً ألحكام القانون، تتمتع مجيع الكنائس والطوائف الدينية املسجلة حبرية         
  .مع االحترام الكامل للحق يف حرية الوجدان والدين

 )واإلجرائـي  بشقيها املواضيعي (سك  وتتضمن التشريعات اجلنائية يف البوسنة واهلر       -٦٨
  .أحكاماً حمددة بوضوح لتعريف احلق يف استخدام اللغة والكتابة هبا

املختصة مجيع التدابري التـشريعية واإلداريـة       وتتخذ املؤسسات اإلدارية والقضائية       -٦٩
لني لتحقيق يف قضايا انتهاكات حرية الدين والعثور على مرتكيب االنتهاكات احملـتم           ل الزمةال
  .تطبيق تلك التدابري وتعزيزهاتعمل على و

إىل إجياد حل منهجي     وتسعى املؤسسات املختصة يف البوسنة واهلرسك أيضاً جبدية         -٧٠
للمسؤولني يف جمال الشؤون     تأمني املعاشات والتأمني الصحي وتأمني اإلعاقة      لتغطية تكاليف 

  .الدينية يف مجيع أحناء البوسنة واهلرسك
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على أرض الواقع يف جمال التعاون مع اجمللس املشترك بني األديان            دم كبري وأُحرز تق   -٧١
  .)١٢( بلدية من البلديات١٢يف البوسنة واهلرسك واللجنة املعنية بالتعاون فيما بني األديان يف 

حتسني التعاون بني الكنائس والطوائف      اهلدف الرئيسي من إنشاء اللجنة يف      ويتمثل  -٧٢
واخنفضت بدرجة كبرية حاالت االعتداء . اجملتمعات احمللية يانات املختلفة يفالدينية وأتباع الد

الدينية وانتهاك حرمة القبور واملقابر واالعتداء على املسؤولني يف جمال الـشؤون             على املواقع 
 .الدينية وتوجيه الشتائم إليهم واالعتداء على الرموز الدينية واالزدراء أو السخرية من أي ديـن  

والعثور علـى    للتحقيق يف حاالت انتهاكات حرية الدين      املؤسسات املختصة تدابري  وتتخذ  
ومن الضروري أيضاً تشديد العقوبات املفروضة علـى مـرتكيب          . مرتكيب هذه االنتهاكات  

ويعـد  . االعتداءات وتشجيع الناس وحفزهم على التنديد باالعتداءات على املرافق الدينيـة          
راقبة بالفيديو يف املرافق الدينية اليت تعرضت لالعتداء أكثر من          التوجه حنو وضع كامريات للم    

  .خطوة إجيابية مرة
ومن املهم للغاية احلفاظ على التعاون املنتظم واملتواصل مع اجمللس املـشترك بـني                -٧٣

حـوار بـني     الديانات يف البوسنة واهلرسك الذي يهدف إىل دعم األنشطة الرامية إىل إقامة           
  )٧٩ و٨٥ (.يف البوسنة واهلرسك التسامح والتعايش فيما بينهااألديان وحتقيق 

ووضعت يف البوسنة واهلرسك التشريعات الالزمة اليت تضمن بشكل كامل احلقوق             -٧٤
واملساواة جلميع املواطنني والشعوب والفئات اإلثنية، إضافة إىل أفراد مجيع الطوائف الدينيـة             

  .جارية ومستمرة  مواءمة التشريعات مع املعايري الدوليةتزال املوجودة يف البوسنة واهلرسك؛ وال
واعُتمد قانون الدولة املتعلق حبماية حقوق أفراد األقليات القومية، وكذلك قانونني             -٧٥

وجيـري  . من الكانتونات، بشأن األقليات القوميـة      صادرين عن الكيانني وقانونني يف اثنني     
  )٢١( .)١٣(لس أوروباتطبيق مجيع أحكام االتفاقية اإلطارية جمل

  ) ضحايا العنف واالجتار بالبشر واحلرب(املساواة بني اجلنسني   -٥  
 ٦٤ و ٦٣ و ٦٢ و ٦١ و ١٠٣ و ٥٩ و ٥٧ و ٥٦ و ٥٥ و ٣٧ و ٣٦ و ٨٠ و ٧التوصيات  (    

  )٥١ و٥٠ و٤٩ و٤٨ و٣٤ و٧٧ و٧٣ و٦٨ و٧٢ و٦٧ و٧١ و٦٠ و٦٦ و٦٥و
 القانون اجلنائي للبوسنة واهلرسك،     لُتدَخل على  قُدمت التغيريات والتعديالت اليت أُعدت      -٧٦

وفقاً لتوصيات جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، من أجل اختاذ املزيد من اإلجراءات بـشأهنا،               
من تعريف الفعـل اإلجرامـي      " فوري اإلكراه أو التهديد باعتداء   "ويقتضي ذلك حذف شرط     

جرائم احلـرب املرتكبـة ضـد       " وفعل   ١٧٢الوارد يف املادة    " اجلرائم ضد اإلنسانية  "املتمثل يف   
  .)١٤( وهو ما سيجعل تعريف العنف اجلنسي متسقاً مع املعايري الدولية١٧٣يف املادة  "املدنيني
وأحرز تقدم كبري من خالل التعديالت املشار إليها أعاله يف مواءمة اإلطار القانوين               -٧٧

ع العنف املرتيل والقـضاء عليـه، وبـصفة    املعياري يف جمال العنف املرتيل مع املعايري الدولية ملن   
 أساسية مواءمتها مع أحكام اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف             

  )٧(). اتفاقية اسطنبول(املرتيل 
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بوضـوح   حتدد وختصص واعتمدت االستراتيجية الوطنية املتعلقة جبرائم احلرب، اليت     -٧٨
 ت القضائية، فضالً عن مجيع املؤسسات األخـرى املختـصة         مسؤوليات والتزامات املؤسسا  

وإضافة إىل ذلك، أُنشئت هيئة رصد لإلشـراف علـى تنفيـذ هـذه              . بتنفيذ االستراتيجية 
  )٨٠(. االستراتيجية

بـذلت   وعمالً بالتوصيات املقدمة من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة،            -٧٩
شية مع القانون املتعلق باملساواة بني اجلنـسني يف البوسـنة           جهود كبرية جلعل القوانني متما    

وعالوة على ذلك متثل اتفاقية القضاء  . واهلرسك ولتحديد اإلجراءات الالزمة لتنفيذها بنجاح     
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة الركيزة األساسية جلميع سياسات املساواة بني اجلنسني،             

  )٣٦(. ية بالقضاء على التمييز ضد املرأةوبصفة خاصة توصيات اللجنة املعن
للجنـسني يف جمـال رسـم        وهبدف تسريع اإلجنازات املتعلقة بالتمثيل املتـساوي        -٨٠

يف  السياسات وصنع القرارات على مجيع مستويات احلكومة يف البوسنة واهلرسك، أدخـل           
 من اجلنسني،   األقل متثيالً   يف املائة للطرف   ٤٠قدرها   قانون االنتخابات نظام ختصيص حصة    

وأدرجت أيضاً تدابري خاصة يف قانون متويل األحـزاب الـسياسية،            .يف إطار برنامج حمدد   
 اإلمجايل للمجموعات الربملانيـة يف اجلمعيـة       يف املائة من املبلغ      ١٠ نسبة تقضي بتخصيص 

.  متثيالً األقل الربملانية للبوسنة واهلرسك، مبا يتناسب مع عدد املقاعد اليت حيصل عليها الطرف           
وتنظم محالت عديدة قبل كل جولة انتخابية هبدف زيادة عـدد النـساء املـشاركات يف                

لتثقيـف املـرأة يف جمـايل        أنشطة صنع القرار، ولذلك تنفذ    احلمالت االنتخابية ويف مواقع   
  )٣٧( .والشؤون احلزبية السياسة

ولة العضو السادسة ، أصبحت البوسنة واهلرسك الد٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين ٧ ويف  -٨١
وبناء على ذلك التزمت . يف جملس أوروبا اليت صدقت على اتفاقية اسطنبول التابعة جمللس أوروبا

البوسنة واهلرسك باختاذ تدابري تشريعية وغريها من التدابري لضمان إجياد اإلطار القانوين املؤسسي 
 ووضعت.  مرتكيب أفعال العنف   والتنظيمي ملنع العنف ضد املرأة ومحاية ضحايا العنف ومعاقبة        

تنفيذ اتفاقية اسطنبول التابعة جمللس أوروبـا، وأعـدت أيـضاً وُنفـذت بعـض                استراتيجية
  )٥٥(. االستراتيجيات وخطط العمل على مستوى الكيانني من أجل مكافحة العنف املرتيل

 العنـف   واستراتيجيات الكيانني ملكافحة   وتتضمن استراتيجية تنفيذ اتفاقية اسطنبول      -٨٢
أنشطة مكثفة يف البوسنة واهلرسك إلنشاء آليات        وتنفذ. املرتيل املعايري الالزمة لرصد التنفيذ    

وال تتاح آليات اإلحالة للنساء فقط من . لإلحالة من أجل توفري احلماية لضحايا العنف املرتيل       
ـ       اً،ولضحايا العنف املرتيل أيض    بل ضحايا العنف،  سالمة  وحبكم ذلك فهي تفيد كأدوات ل

من خالل التعاون    ورصد تطبيقه يف الكيانني،    القانون املتعلق باحلماية من العنف املرتيل      تنفيذ
  .والتنسيق عن كثب فيما بني مجيع اجلهات الفاعلة يف جمال احلماية

 وعلى املستوى احمللي، جرى التوقيع على عدد من الربوتوكوالت املتعلقـة مبعاملـة             -٨٣
رب واإليذاء اجلنسي وغري ذلك من جرائم العنف اجلنساين، عـن           جرائم احل  وشهود ضحايا

  )٥٦(. )١٥(طريق بناء القدرات والتعاون بني املؤسسات واملنظمات غري احلكومية
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 من خالل إيوائهم  ضحايا العنف   لماية  احل توفريإمكانية   قوانني الكيانني أيضاً   كفلوت  -٨٤
إىل  لـضحايا وء ا جل اد البوسنة واهلرسك  احتيف  لقانون  ا جييزو. آمنة مالجئمؤقت يف    شكلب
 ،ومن جهة أخرى .مناسبة أخرى اتمؤسسيف أخرى أو  لدى أسر وائهمإيواء آمنة أو إي ورد

يتمثـل  من تدابري الدعم  خاص تدبريبأنه املسكن اآلمن    مجهورية صربسكا يف  لقانون  ا يعّرف
ملرتيل، وميكن أن يديره كيـان       اآلمنة واملساعدة لضحايا العنف ا     اإلقامة القصد منه يف توفري   

  )٥٩ و٥٧(. )١٦(قانوين
البوسنة واهلرسك للمساواة بني اجلنسني ومراكـز الـشؤون         وأفضت أنشطة مؤسسة    -٨٥

عملية مواءمة القوانني، إىل كفالة التطبيق املنـهجي وإىل إدراج           الكيانني، يف ظل   يف اجلنسانية
. باملؤسسات املختصة  لسياسات واالستراتيجيات مبادئ املساواة بني اجلنسني يف مجيع الربامج وا       

قائمـة باملقترحـات ذات     "اختصاصاهتا،   يف إطار  وتضع مؤسسة املساواة بني اجلنسني سنوياً،     
، وبناء علـى ذلـك   "أساس برنامج عمل جملس وزراء البوسنة واهلرسك       األولوية للمواد، على  

تقدمي النـصوص    املختصة مسؤولية على مؤسسات الكيانني     وتقع. برأيها بشأن االمتثال   تديل
 وأُعد كُتيـب  . الكيانني قبل أن تنظر فيها احلكومتان      يف الشؤون اجلنسانية  القانونية إىل مراكز  

بشأن مواءمة تلك التشريعات مع القانون املتعلق باملساواة بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسـك،              
ترويج له وتوزيعـه علـى املؤسـسات        ومع املعايري الدولية للمساواة بني اجلنسني، وجيري ال       

النهج املتبع يف مواءمة التشريعات مع القانون املتعلق باملساواة بني اجلنسني            وهو يطرح . املختصة
  )١٠٣(. يف البوسنة واهلرسك

. وتتعاون مؤسسات البوسنة واهلرسك تعاوناً جيداً مع منظمـات اجملتمـع املـدين              -٨٦
والوثائق االستراتيجية،   مشروعات القوانني  ملية صياغة وتشارك املنظمات غري احلكومية يف ع     

  . ويف الوفاء بااللتزامات الناشئة عن تلك الوثائق االستراتيجية
وتكفل وزارة األمن يف البوسنة واهلرسك تقدمي احلماية واملساعدة اخلاصة إىل ضحايا              -٨٧

 املعتادة بالتعاون مع قطـاع      االجتار بالبشر ألغراض إعادة تأهيلهم وإعادهتم إىل بلدان إقامتهم        
ووقعت املؤسسات على اتفاقات بشأن التعاون مع املنظمـات غـري           . املنظمات غري احلكومية  

  )٦١( .احلكومية ألغراض تقدمي اخلدمات إىل ضحايا االجتار بالبشر
يف عمليـات الـشرطة      مديرية تنسيق هيئات الشرطة يف البوسنة واهلرسك       وتتعاون  -٨٨

لتشريعات الوطنية، وعلى أساس عضويتها يف املنظمة الدولية للشرطة اجلنائيـة           الدولية وفقاً ل  
وااللتزامات الناشئة عن اتفاق التعاون االستراتيجي مع مكتب الشرطة األورويب          ) اإلنتربول(
 وعضويتها يف مركز املبادرة التعاونيـة       ٢٠٠٧يناير  /كانون الثاين  ٢٦املوقع يف   ) يورو بول (

  )٦٢(. إلنفاذ القوانني جنوب شرق أوروبا ، الذي صار يسمى مركزجلنوب شرق أوروبا
ضمان توحيد معايري تـدريب     : وتتوخى الوثائق االستراتيجية تنفيذ األنشطة التالية       -٨٩

املهنيني من خالل إضفاء الصفة املؤسسية على األنشطة التعليمية والتعاون مع منظمات اجملتمع 
سني التعاون مع وكاالت إنفاذ القانون علـى املـستوى          املدين واملؤسسات األكادميية، وحت   
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الدويل، وإذكاء الوعي بني عامة الناس واألطفال والشباب والفئات الضعيفة، وتعزيز األطـر             
القانونية واملؤسسية، وحتسني نظام مجع البيانات املتعلقة باالجتار بالبشر ومعاجلتها ومحايتـها            

عد البيانات وربطها الشبكي ومواصلة البحث عـن        صيانة خمتلف قوا   واستخدامها من خالل  
  )٦٣(. معلومات جديدة بشأن أساليب االجتار بالبشر

وأفضى تنفيذ األنشطة والتدابري يف جمال مكافحة االجتار بالبشر حىت اآلن إىل تطوير               -٩٠
حلماية القدرات املؤسسية وحتسني اإلطار القانوين وتعزيز أنشطة الوقاية ووضع املعايري الالزمة 

اُتخـذت تـدابري تـشريعية      و. نوات وآليات للتعاون الدويل   ضحايا االجتار بالبشر وإنشاء ق    
  )٦٤(. تشريعي يف جمال مكافحة االجتار بالبشرالطار اإلوتنفيذية لتعزيز القدرات وإنشاء 

 إىل مكافحة االجتار بالبشر يف ثالث       السياسات واإلجراءات الرامية   حددت مسات و  -٩١
  )٦٥(. ٢٠١٥-٢٠٠١ثالث استراتيجيات تغطي الفترة خطط عمل و

وأُجنز الكثري بشأن التخطيط إلنشاء قاعدة بيانات عن االجتار بالبـشر يف البوسـنة                -٩٢
وتتوخى . واهلرسك، وينبغي أن تستهدف التدابري املقبلة دمج قواعد البيانات القائمة وحتديثها          

ومات، سيتاح من خالله تنظيم وتنفيذ عملية خطة العمل الوطنية وضع نظام وطين إلدارة املعل       
 مجع البيانات ومعاجلتها ومحايتها واستخدامها بوجه عام، مبا يف ذلك البيانات املتعلقة باملتجرين            

  )٦٦(. بالبشر املسجلني والضحايا املعرويف اهلوية
يف جرمية االجتار بالبشر يف القانون اجلنائي للبوسنة واهلرسك، ويتسق تعر          وأدرجت  -٩٣

والقانون الناظم حلمايـة    . هذه اجلرمية مع اتفاقية جملس أوروبا بشأن مكافحة االجتار بالبشر         
ضحايا االجتار بالبشر من األجانب هو القانون املتعلق بتنقل األجانب وإقامتـهم وحبـاالت              

، والذي يتطابق بصفة أساسـية مـع        ٢٠١٢ واملعدَّل يف عام     ٢٠٠٨اللجوء الصادر يف عام     
وصدر دليل توفري احلماية لضحايا االجتار بالبـشر،        .  الدولية ومعايري االحتاد األورويب    املعايري

 ٦١ و ٦٠(. االجتـار بالبـشر    وشهود وقواعد محاية مواطين البوسنة واهلرسك من ضحايا      
  )٧١ جزء من ٦٦ و٦٥ و٦٤ و٦٣ و٦٢وجزء من التوصية 

 تغـيريات   بوضع قانون إلدخال   وزراء البوسنة واهلرسك االقتراح املتعلق     جملس   أقّرو  -٩٤
، ١٧٢مـن املـادة     ) ز(١الفقرة   ُيتوخى من خالهلا تعديل    على القانون اجلنائي،   وتعديالت

، حبيث يصبح تعريف جرائم احلرب املتمثلة يف العنف اجلنسي          ١٧٣املادة  من  ) ه(١الفقرة  و
ـ           متطابقاً مع املعايري الدولية،    ذه اجلرميـة   مع حذف جزء من النص لكي يلغى من تعريف ه

 وفقاً لتوصية اللجنة، وقُدم مـن أجـل اختـاذ   " الفوري اإلكراه أو التهديد باالعتداء   "شرط  
  .٢٠١٤ ،مايو/أيار ٢١اإلجراء الربملاين بشأنه، يف 

 ٩ووافق جملس وزراء البوسنة واهلرسك يف جلسته الرابعة والتـسعني املعقـودة يف                -٩٥
لق بالتغيريات والتعديالت اليت سـتدخل علـى         على مشروع القانون املتع    ٢٠١٤مايو  /أيار

القانون اجلنائي للبوسنة واهلرسك، وهو يتوخى إدخال تعديالت ستتيح مواءمة تعريف جرائم            
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احلرب املتمثلة يف العنف اجلنسي مع املعايري الدولية، وفقاً لتوصية جلنة األمم املتحدة ملناهضة              
واعُتمدت أيضاً االستراتيجية الوطنيـة     . لربملاينالتعذيب، وال يزال املشروع يف طور اإلجراء ا       

بوضوح مسؤوليات مجيع املؤسسات القـضائية       املتعلقة جبرائم احلرب، وهي حتدد وختصص     
  )٧٢ و٦٧(. وغريها من املؤسسات املكلفة بتنفيذ االستراتيجية

ليات وتتخذ اهليئات احلكومية على مجيع مستوياهتا يف البوسنة واهلرسك، وفقاً ملـسؤو            -٩٦
ويف هـذا   . كل منها، التدابري الضرورية حلماية ودعم مجيع ضحايا العنف اجلنسي وأُسـرهم           

جرائم  وشهود ضحايا  على بروتوكول بشأن معاملة    ٢٠١٣أغسطس  /آباخلصوص، ُوقع يف    
 احلرب واالعتداء اجلنسي وغري ذلك من األفعال اإلجرامية النامجة عن العنـف اجلنـساين يف              

  )٦٨( .بني املؤسسات واملنظمات غري احلكومية ل بناء القدرات والتعاونبانيالوكا، من خال
الـصحة العقليـة يف     "وتعكف البوسنة واهلرسك حالياً على تنفيذ املشروع املسمى           -٩٧

، وهو حصيلة االلتزام املستمر لوزاريت الصحة العقلية املعنيتني يف الكيانني           "البوسنة واهلرسك 
ويتمثل اهلدف  . رية يف جمال الصحة العقلية يف البوسنة واهلرسك       باملضي يف اإلصالحات اجلا   

صـانعي   النهائي للمشروع يف حتسني الصحة العقلية للسكان عموماً، إضافة إىل تعزيز قدرة           
السياسات واملؤسسات املسؤولة على تلبية املعايري األوروبية يف جمال رعاية الصحة العقلية يف             

 يف   مركزاً ٣٩( مركزاً لرعاية الصحة العقلية      ٦٨ ما جمموعه    ويعمل حالياً . البوسنة واهلرسك 
ـ  يف مقاطعـة بر    واحديف مجهورية صربسكا و   مركزاً   ٢٨احتاد البوسنة واهلرسك و    ). شكوت

  .وتتمتع هذه املراكز بقدرات توفري مجيع أنواع الدعم النفسي واالجتماعي
 يف قطـاع الـصحة      وجتري الوزارات ذات الصلة يف الكيانني إصالحات مستمرة         -٩٨

وحتدد يف الوثائق   . من مشاريع الصحة العقلية املنفذة يف البوسنة واهلرسك        العقلية بدعم قوي  
مسارات العمل الذي سيضمن إنشاء نظام لتعزيـز العنايـة           االستراتيجية للبوسنة واهلرسك  

هنا يف   بـشأ  إجراءاتبالصحة العقلية والوقاية من االضطرابات العقلية والكشف عنها واختاذ          
واالجتماعي واحلد من الوصم     مرحلة مبكرة؛ وتوفري خدمات إعادة التأهيل والتعايف النفسي       

  )٧٣(. ومن الفئات اليت تستهدفها هذه االستراتيجية ضحايا جرائم احلرب. والتمييز
تنفيذ االستراتيجية الوطنية املتعلقة جبرائم احلرب عملية مستمرة، وقد أُحرز           ويشكل  -٩٩

.  يف تنفيذ األنشطة احملددة فيها، ولذلك أُنشئت هيئة رصد لإلشراف على تنفيذها            تقدم كبري 
وأعد فريق اخلرباء العامل املعين بوضع استراتيجية البوسنة واهلرسك للعدالة االنتقالية وخطـة             

وقدمه إىل جملس وزراء البوسنة واهلرسـك        عمله السنوي الثاين   العمل املعّدة لتنفيذها، تقرير   
  )٧٧ (. إطالع أعضاء جملس وزراء البوسنة واهلرسك على األنشطة املنفّذةمن أجل
وُتكفل احلماية من التمييز على أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية من خـالل                -١٠٠

يف اجلزء العـام    " الكراهية"وأُدرج تعريف مصطلح    . التشريعات اجلنائية يف البوسنة واهلرسك    
ويف القـانون اجلنـائي   ) ١٤٧ من املادة ٢٥الفقرة (رية صربسكا من القانون اجلنائي جلمهو  

، ويف احتاد البوسنة واهلرسك، ال يـزال اقتـراح          )٢ من املادة    ٣٧الفقرة  (ملقاطعة برتشكو   
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 أُدرجتقد   و ،اعتمادهإدراج التعريف يف القانون اجلنائي يف مرحلة اإلجراء الربملاين من أجل            
 وبـدافع   ،بدافع الكراهيـة   اارتكاهب ةحال يف بعض اجلرائم ن  م شروطستوفية لل امل مناط األ فيه

 مبا يتسق مع التعريف الوارد يف اجلـزء العـام مـن             ،التحامل الذي يظهر يف شكل كراهية     
  )٣٤(. )١٧(القانون
وجرى تعريف أمناط التمييز من خالل اعتماد قانون حظر التمييز والقـانون املتعلـق                -١٠١

حظَّر التمييز على أساس امليـل اجلنـسي       باملساواة بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسك، وكذلك      
  )٤٨(. للحماية من التمييز نظام وإضافة إىل ذلك، وضعت قواعد تأسيس. التعبري اجلنساين أو

ى الرغم من أن الدساتري يف البوسنة واهلرسك والصكوك الدولية الـيت وقَّعـت              وعل  -١٠٢
عليها الدولة تعرِّف حظر التمييز، فإن اعتماد قانون حظر التمييز والقانون املتعلق باملـساواة              

 حظـر  التمييز بشكل أوضـح، وإىل     أدى إىل حتديد أمناط    بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسك    
يف سـياق  اً متييـز  وتعترب .اآلليات الالزمة للحماية منه االت احلياة وحتديد التمييز يف مجيع جم   

ذلك القانون أية معاملة خمتلفة، مبا يف ذلك أي استثناء أو تقييد أو تفـضيل علـى أسـاس                   
اعتبارات حقيقية أو افتراضات جتاه أي شخص أو جمموعة من األشخاص على أساس اجلنس              

اجلنسي أو أي ظرف آخر يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلـة            أو التعبري اجلنساين أو امليل      
االعتراف حبقوق اإلنسان واحلريات أو التمتع هبا أو ممارستها على قدم املـساواة يف مجيـع                

وينص القانون على أنه حيق ألي شخص يعتقد أنه يتعـّرض للتمييـز بـدء               . نواحي اجملتمع 
وحيظر القانون املتعلق باملساواة بـني  .  العامإجراءات جنائية أو مدنية أمام حماكم االختصاص     

  )٤٩(. اجلنسني يف البوسنة واهلرسك أيضاً التمييز على أساس التعبري اجلنساين وامليل اجلنسي
املتعلق حبظر التمييز، فإن املؤسسة املركزية للحماية من التمييز هـي           ووفقاً للقانون     -١٠٣

ومينح القانون املتعلق حبظـر     . يف البوسنة واهلرسك  مؤسسة أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان       
التمييز مؤسسة أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان سلطات واسعة من حيث محايـة األفـراد               

 مبا يف ذلك التمييز على أسـاس التعـبري          ،واجلماعات من األفعال اليت يعتربها القانون متييزية      
 مؤسسة أمني املظامل املعين حبقوق اإلنـسان يف         يف إطار أنشئت،  و. اجلنساين أو امليل اجلنسي   

 هذه املؤسسة، من    وتتوىل. إدارة خاصة للقضاء على مجيع أشكال التمييز       ،البوسنة واهلرسك 
خالل نظام إلكتروين إلدارة الدعاوى وقاعدة بيانات راسخة حلاالت التمييز، تعقب مجيـع             

 هبا البوسنة واهلرسك أبلغ إىل اآلن عن        ووفقاً للسجالت اليت حتتفظ   . األشكال احملددة للتمييز  
  )٥٠(. من قضايا التمييز على أساس التعبري اجلنساين أو امليل اجلنسي عدد قليل

وال تتضمن التشريعات احلالية يف البوسنة واهلرسك أحكاماً فيها متييز ضد املثليـات               -١٠٤
ا الغرض مل تقبل سـلطات      وهلذ. واملثليني ومغايري اهلوية اجلنسانية ومزدوجي امليل اجلنسي      

  )٥١(. البوسنة واهلرسك هذه التوصية



A/HRC/WG.6/20/BIH/1 

19 GE.14-11313 

ــخاص ذوي اإلعا  -٦   ــة األش ــةمحاي ــيات  (ق                   ٤٢ و٤٣ و٥ و٤ و٢ و١ و٦٩التوص
  )١٠٨ و٤٤و

املفوضية األوروبيـة، يف    : اهليئات التالية  تقدِّم املساعدة الدولية يف جمال إزالة األلغام        -١٠٥
والصندوق االستئماين الدويل  ،تقدمي املساعدة يف مرحلة ما قبل االنضمام     أداة  اعتمادات  إطار  

واجلهات املاحنة التقليدية، مثل أملانيا والنرويج واليابان وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،              
وتنظر جلنة البوسنة واهلرسك املعنية بإزالة األلغام يف إمكانية احلصول على مساعدة            . وغريها

  )٦٩(.  األلغام، ويف طلب اعتمادات إضافية من ميزانية البوسنة واهلرسكدولية إلزالة
وصدقت البوسنة واهلرسك علـى اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة                -١٠٦

ودخلت االتفاقية حيـز     .)١٨(٢٠١٠مارس  /آذار ١٢والربوتوكول االختياري امللحق هبا يف      
اهلرسك على االتفاقية الدولية حلماية     وصدقت البوسنة و  . ٢٠١٠أبريل  /نيسان ١١النفاذ يف   

ودخلت االتفاقية حيـز    . )١٩(٢٠١٢أبريل  /نيسانمجيع األشخاص من االختفاء القسري يف       
  )٥ و٤ و٢ و١(. ٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٩النفاذ يف 

وعلى صعيد البوسنة واهلرسك، قام جملس الوزراء، هبدف حتسني آلية محاية حقوق              -١٠٧
بإصدار قرار  ظام التنسيق فيما بني املؤسسات ذات الصلة يف البلد،األشخاص ذوي اإلعاقة ون   

     /تـشرين األول   ١٩يقضي بإنشاء جملس لألشخاص ذوي اإلعاقة، يف جلسته املعقـودة يف            
 عضواً يتألف نصفهم من ممثلني للحكومة علـى مجيـع           ٢٠ويضم اجمللس   . ٢٠١٠أكتوبر  

من ممثلني للكيانني ومجعيات األشخاص ذوي      مستوياهتا يف البوسنة واهلرسك والنصف اآلخر       
  )٤٣(. اإلعاقة يف مقاطعة برتشكو

تقدمي الدعم لرسم سياسـات يف جمـال اإلعاقـة يف البوسـنة      "ويف إطار مشروع      -١٠٨
واعتمدها جملـس    "سياسات اإلعاقة يف البوسنة واهلرسك    "وضعت وثيقة بعنوان    " واهلرسك

. صكوك استراتيجية يف الكيانني     هذه الوثيقة  واعتمدت على أساس  . ٢٠٠٨الوزراء يف عام    
واهلدف الرئيسي من تلك الوثيقة هو إزالة مجيع أشكال التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة              

وشاركت منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة يف      . وفقاً للممارسات العصرية واملعايري الدولية    
أنـشطة   وسنة واهلرسك، تنفيـذ وجرى يف السنوات األخرية يف إقليم الب     . وضع تلك الوثائق  

توحيد إمكانية متتع األشخاص ذوي      لتهيئة البيئة واملمارسات من أجل     مستمرة جهود وبذل
وحيظر أي شكل من أشكال . اإلعاقة حبقوقهم بصرف النظر عن سبب اإلعاقة ومكان اإلقامة 

 يف اجملال املهـين  التمييز مبوجب قوانني الكيانني املتعلقة بإعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة        
  )٤٢(. وتدريبهم ومتكينهم من احلصول على فرص العمل

وحتدد وثيقة سياسات اإلعاقة يف البوسنة واهلرسك عملية حتسني الوضع االجتماعي             -١٠٩
 لألشخاص ذوي اإلعاقة يف البلد، وتتوفر تفاصيل أكرب من خالل الوثائق االستراتيجية واإلجرائية

وأنشئ إطار قانوين يتيح حتسني آفاق تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي          . للكيانني يف هذا اجملال   
اإلعاقة يف خمتلف جماالت احلياة، بفضل القواعد التنظيمية اإلجيابية على مـستوى الكيـانني              
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وجتري حالياً يف احتـاد البوسـنة    .ومقاطعة برتشكو والكانتونات يف احتاد البوسنة واهلرسك    
ظام املعاشات وتأمني اإلعاقـة والتـشريعات يف جمـال          ن واهلرسك عملية مستمرة إلصالح   

زيادة طفيفـة    ونتيجة لتطبيق القانون يف هذا اجملال يف الكيانني، حدثت        . الضمان االجتماعي 
  )٤٤(. اجتاه عمالة األشخاص ذوي اإلعاقة يف البوسنة واهلرسك يف

رسك، إضـافة إىل    ومن خالل تنفيذ االستراتيجيات يف جمال اإلعاقة يف البوسنة واهل           -١١٠
الوثائق القانونية واالستراتيجية للكيانني، تنفذ باستمرار أنشطة ترمي إىل إدماج األشـخاص            

وتؤدي املنظمات غري احلكومية اليت تعمل يف هذا اجملال دوراً هاماً     . ذوي االحتياجات اخلاصة  
  )١٠٨(. )٢٠(يف تلك األنشطة

  )١٢٢ و١٢١ و١٢٠ و١١٩ و١١٨ و١١٧التوصيات (الالجئون واملشردون   -٧  
أنشطة لتحسني إدماج العائدين على الصعيد االجتمـاعي         البوسنة واهلرسك  تنفذ يف   -١١١

تأمني عودهتم بشكل مستدام متاماً، ويتمثل ذلك على سبيل املثال يف إتاحـة              االقتصادي بغرض 
حالـة  اإلمكانية للحصول على خمتلف أنواع املساعدة من أجل احليلولة دون زيـادة تـدهور       

وجيـري،  . حقوق اإلنسان، وهتيئة الظروف لعودهتم إىل ديارهم اليت كان يقطنوها قبل احلرب           
تعزيز ومحاية احلقوق املدنيـة والـسياسية واالقتـصادية       بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية،    

إىل أماكنهم األصلية، ومع ذلك، من الضروري        واالجتماعية والثقافية لألشخاص الذين يعودون    
مواصلة التعاون مع املنظمات الدولية لبناء القدرات يف اجملاالت الرئيسية، مبا يف ذلك القـضاء               
على الفقر وتعزيز العدالة االجتماعية واإلدماج االجتماعي وعدم التمييز العتبارات نوع اجلنس            

يف وستستمر ثقافة احلوار املـدين واالجتمـاعي والثقـا        . والدين والعرق وأية انتماءات أخرى    
  )١١٧(. مع اجملتمع املدين بالتضامن
وتعمد الوزارات املختصة للدولة والكيانني وإدارة مقاطعة برتشكو كـل عـام إىل               -١١٢

رصد بعض االعتمادات من موارد امليزانية املتاحة لدعم ومساعدة العودة املستدامة لالجـئني             
وختصص أمـوال إلعـادة     . إىل مكان إقامتهم السابقة    واملشردين واألشخاص الذين يعودون   

 وهياكل أساسية اجتماعيـة، وملـد مـستوطنات العائـدين           لخدماتلوإقامة مرافق   البناء  
مشاريع يف اجملـالني احلـريف       الزراعة، وتأسيس  بالكهرباء، وتقدمي املساعدة من أجل ميكنة     

 نفذوت. ومتوسطة احلجم  صغرية مشاريع وتقدمي املساعدة املالية واحلوافز لتأسيس     والزراعي،
من أجل منـع زيـادة       واالقتصادي، يف اجملالني االجتماعي   أنشطة لتحسني إدماج العائدين   

  )١٢٠ و١١٩ و١١٨(. )٢١(تدهور حالة حقوق اإلنسان
وتغطي قوانني الرعاية الصحية، ضمن مجلة أمـور، الرعايـة الـصحية للعائـدين                -١١٣

وتـأيت  . ين واملشردين والالجـئني   العائد واملشردين والالجئني، وفقاً للقواعد الناظمة ملركز     
األموال املطلوبة لتمويل هذا النوع من الرعاية الصحية من اإليرادات اليت جتمع من مسامهات              

وترصد هذه املبـالغ    . التأمني الصحي واألموال املخصصة يف ميزانية احتاد البوسنة واهلرسك        
  )١٢٢ و١٢١(. سنوياً
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  )٣٥ و١٠٦التوصيتان (والرعاية الصحية احلق يف العمل والضمان االجتماعي   -جيم  
 السياسات املتعلقة بالصحة واحلقوق     ٢٠١٢اعتمدت يف البوسنة واهلرسك يف عام         -١١٤

اجلنسية واإلجنابية على مستوى الدولة، بعد اعتماد الوثائق االسـتراتيجية لتعزيـز الـصحة              
انوين اجلديد، تتاح اخلدمات    ووفقاً للحل الق  . واحلقوق اجلنسية واإلجنابية للشباب يف الكيانني     

للرعاية الصحية، فيما يتعلق بتنظـيم األسـرة، وتـوفري           للنساء على مجيع املستويات الثالثة    
فترة احلمل وفترة الوضع، ومنح إجازة األمومة، وتوفري اخلـدمات يف فتـرة              اخلدمات أثناء 

  .الصحي بعد الوالدة، بصرف النظر عن حالة تأمني املرأة ما
، مبساعدة صندوق األمم املتحدة للسكان املقدمة من أجل تعزيز وحتـسني             وجيري  -١١٥

اإليدز /فريوس نقص املناعة البشرية    الصحة اإلجنابية واجلنسية للشباب، إضافة إىل الوقاية من       
تنفيذ جمموعة مـن األنـشطة       وغري ذلك من األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي،        

. )٢٢(عن طريق مراكز تراعي احتياجات الشباب صحة اإلجنابية،إلذكاء وعي الشباب بأمهية ال
وال خيتلف معدل وفيات الرضع يف البوسنة واهلرسك عـن معـدالت البلـدان األوروبيـة       

 التـدابري   وتنفذ بنجاح على مجيع املستويات يف البوسنة واهلرسك       ).  شخص ١٠٠ ٨/٠٠٠(
   . خفض معدالت الوفيات النفاسية ورصدهااحملددة يف احللول القانونية اإلجيابية هبدف املضي يف

إمكانية احلصول على اخلـدمات الـصحية        وتكفل، وفقاً لقانون الرعاية الصحية،      -١١٦
وعلى مستوى الرعاية الصحية األساسي، جيري      . املناسبة على مجيع مستويات الرعاية الثالثة     

يت توفرها اإلدارة احمللية مبكان     تنظيم عملية محاية الصحة اإلجنابية للمرأة يف إطار اخلدمات ال         
متخصصات يف أمراض    ممرضات أخصائيون يف جمال الطب النسائي، مبساعدة      ويتوىل. إقامتها
توفري خدمات الرعاية الصحية للنساء فيما يتعلق باحلمل والوضع واألمومة وتنظـيم             النساء،

عن طريـق االتـصال      األسرة والكشف املبكر عن األمراض اخلبيثة وعالج األمراض املنقولة        
  . اجلنسي، وغريها

وال يزال مشروع القانون املتعلق باإلجناب مبساعدة الطـب احليـوي، يف مرحلـة                -١١٧
اإلجراء الربملاين يف احتاد البوسنة واهلرسك، وهو هدف من األهداف االستراتيجية يف جمـال              

  )٣٥ و١٠٦(. الصحة اإلجنابية يف الدولة االحتادية

  )٨٧ و٩٥ و٨٦ و١٦ و١٥التوصيات (م حرية اإلعال  -دال  
 مـن قـانون     فهي ال تـستثىن    ، وكالة تنظيم االتصاالت   على الرغم من مبادرات     -١١٨

 من حيث   وال حتظى بدعم إضايف    ، يف البوسنة واهلرسك    األخرى ةييئات اإلدار واهلالوزارات  
ن املتعلق مبيزانيـة    والقانو  حظر استقدام املوظفني    بشأن جملس الوزراء  قرار(املوظفني واملوارد   

وقد أعدت وزارة االتصاالت والنقل يف البوسنة واهلرسـك         ). مؤسسات البوسنة واهلرسك  
 املتعلق باالتصاالت اإللكترونية، اليت تعترب يف نظر الوكالة خطراً يهدد املشروع األويل للقانون

  . بإلغاء شرحية كبرية من سلطاهتا التنظيمية
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 "خطاب الكراهية "دداً من الشكاوى املتصلة باحتمال بث       وتلقت الوكالة وعاجلت ع     -١١٩
اخلدمات اإلعالمية السمعية البصرية، وقد تبني يف حالتني فقط من تلـك             يف برامج مقدمي  

 التلفزيـون وفرضت بناء عليهما غرامة على حمطة        املشار إليه أعاله،   احلاالت انتهاك القانون  
 أي  ، ومل يظهـر   )ل للتحويل على التـوايل     مارك قاب  ٤ ٠٠٠ مارك قابل للتحويل و    ٢ ٠٠٠(

دعاوى تتعلق خبرق حمتمل لألحكـام املتـصلة خبطـاب           أساس يف احلاالت األخرى إلقامة    
  )١٥( .الكراهية، وأكملت معاجلة هذه القضايا يف إطار اإلجراء العادي

ة  على أن خيتار برملان البوسـن   )٢٣(وتنص التغيريات والتعديالت يف قانون االتصاالت       -١٢٠
ذلك اإلجراء عـن     وأسفر. واهلرسك أعضاء جملس وكالة تنظيم االتصاالت بصورة مباشرة       

اجللسة السادسة واخلمسني جمللس نـواب اجلمعيـة    سبعة أعضاء يف جملس الوكالة، يف      تعيني
واجللسة الرابعـة والـثالثني      ،نوفمرب/تشرين الثاين  ٥الربملانية للبوسنة واهلرسك املعقودة، يف      

وعقد االجتماع األول   . ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول  ١٦لي الشعب، املعقودة يف     جمللس ممث 
وجتري حالياً عملية اختيـار     . ٢٠١٤يناير  /كانون الثاين  ٢٨للمجلس بتشكيلته اجلديدة يف     

  )١٦(. املدير العام للوكالة
ـ              -١٢١ ى وال تصنف التشريعات اجلنائية السارية حالياً يف البوسنة واهلرسك االعتـداء عل

وتضمن القوانني اجلنائية يف الكيانني ويف مقاطعة برتشكو        . الصحفيني كجرمية جنائية منفصلة   
توفري احلماية القانونية حلياة مجيع املواطنني وسالمتهم البدنية، مبن فيهم الصحفيون العاملون            

أنواع االعتـداءات علـى أسـاس       وهي تنص على عقوبات ملختلف       يف البوسنة واهلرسك،  
  . احملددة املبادئ
ويقوم اجمللس األعلى للقضاة واملدعني العامني يف البوسنة واهلرسك جبمـع البيانـات               -١٢٢

اجلرائم اجلنائية على أساس األمساء واألرقام املنصوص عليها         اإلحصائية عن إقامة الدعاوى بشأن    
احلـاالت  اجلنائيـة يف     يف القانون وليس على أساس اخلصائص اليت تظهر فيما يتصل باجلرائم          

 ما سبق، يكون من البديهي عدم وجود بيانات عـن حماكمـات تتعلـق              ويف ضوء . الفردية
  )٨٧ و٩٥ و٨٦( .يزاولون مهنة الصحافة أشخاص ارتكبت حتديداً ضد جنائية جبرائم

  )٦٠ و٦٢ و٩٦ و٨٤التوصيات (الفساد   -هاء  
د واجلرمية املنظمة،   وضعت البوسنة واهلرسك اإلطار القانوين املتصل مبكافحة الفسا         -١٢٣

وزادت ومتت مواءمة اإلجراءات اجلنائية للبوسنة واهلرسك مع املعايري القانونيـة الدوليـة،             
علـى   لتنفيذ تدابري التحقيق اخلاصة كشرط مسبق هام ملكافحة اجلرمية املنظمة  الفرص املتاحة   

ءمـة قـوانني     بفضل التغيريات والتعديالت اليت أدخلت على هذا القـانون وموا          حنو فعال، 
، صدر قـانون محايـة      ٢٠١٣ويف هناية عام    . اإلجراءات اجلنائية للكيانني وملقاطعة برتشكو    

املبلغني عن املخالفات، فيما خيص األشخاص الذين يبلغون عـن الفـساد يف مؤسـسات               
  . واهلرسك البوسنة
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 وخطة العمل لتنفيـذ     ٢٠١٤-٢٠٠٩مكافحة الفساد للفترة     استراتيجية واعتمدت  -١٢٤
وتضطلع مؤسسة منع الفساد وتنسيق أنشطة مكافحة الفساد بعملية تنـسيق           . االستراتيجية

ورصد تنفيذ هذه االستراتيجية، وهي تعكف، بالتعاون مع وزارة األمن يف البوسنة واهلرسك، 
  .على إعداد تقرير عن تطبيق خطة العمل لتنفيذ تلك االستراتيجية

 خطة العمل لتنفيذ اسـتراتيجية مكافحـة الفـساد          ووفقاً للتدابري املشار إليها يف      -١٢٥
عملية التنسيق العتماد خطط فرديـة ملكافحـة الفـساد يف       ، بدأت ٢٠١٤-٢٠٠٩ للفترة

وتضطلع وكالة منع الفساد وتنسيق     . واملكاتب يف البوسنة واهلرسك    والوكاالت املؤسسات
التوصيات يف مراحل إعداد    أنشطة مكافحة الفساد باألنشطة الرئيسية يف سياق تقدمي اآلراء و         

اخلطط املشار إليها أعاله واعتمادها، وهي أيضاً جهة التنسيق الرئيسية لألنشطة الراميـة إىل              
تـشرين  ويف الفترة املمتدة من     . اعتماد اخلطط الالزمة ملكافحة الفساد يف البوسنة واهلرسك       

ية اعتماد خطـط    ، قامت الوكالة بتنسيق عمل    ٢٠١٤مارس  /آذار إىل   ٢٠١٣أكتوبر  /األول
.  مؤسسة من مؤسسات البوسـنة واهلرسـك  ٣٧فردية بشأن مكافحة الفساد على مستوى   

وللمبـادئ   ووضعت أيضاً منهجية لصياغة خطة الرتاهة، إضافة إىل إعداد منوذج لتلك اخلطة   
يت التوجيهية املتعلقة بالتقييم الذايت لرتاهة املؤسسات، وإعداد استبيان بشأن عملية التقييم الذا           

، أجرت الوكالة ثالثة تقييمات ذاتية بـشأن        ٢٠١٣-٢٠١٢وخالل الفترة    .للرتاهة داخلها 
أنشطة يف   واتضح عرب تنفيذ  . ٢٠١٤-٢٠٠٩نطاق تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد للفترة       

تقرير الوكالـة   (خالل ثالث دورات     سياق التحليل النوعي والتقييم الذايت للبيانات املتاحة،      
 مـدى ) ٢٠١٣ وتقرير الوكالة لعـام      ٢٠١٣األشهر التسعة األوىل من عام       و ٢٠١٢لعام  

وأجرت منظمة الشفافية الدولية يف البوسـنة واهلرسـك          .التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل     
عمليات لرصد مدى تطبيق خطة العمل املعدة لتنفيذ اسـتراتيجيات مكافحـة             مخس أيضاً

  ).٢٠١٤-٢٠٠٩(الفساد 
افحة اجلرمية املنظمة، اعُتمدت استراتيجية مكافحة اجلرميـة املنظمـة          ويف إطار مك    -١٢٦
استراتيجية  بتطبيق تتعلق أنشطة باستمرار  يف البوسنة واهلرسك، وتنفذ    ٢٠١٢-٢٠٠٩ للفترة

. ٢٠١٤-٢٠٠٩للفتـرة    منع غسل األموال ومتويل األنشطة اإلرهابية يف البوسنة واهلرسك        
املتعلقة مبا تشكّله اجلرمية املنظمة مـن هتديـدات يف    ديثةوحددت، استناداً إىل التقديرات احل  

وحـدد   .التدابري اليت جيب اختاذها ملكافحة بعض أشكال اجلرمية املنظمة         البوسنة واهلرسك، 
بوضع نظام فعال ملكافحـة      املتعلقة جملس وزراء البوسنة واهلرسك يف تلك الوثيقة، السياسة       

 زيادة التمهيد إلدراج البوسنة واهلرسك عن جـدارة        اجلرمية املنظمة، الشيء الذي يسهم يف     
  .اإلقليمي واألورويب والعاملي خطط مكافحة اجلرمية املنظمة على املستوى يف

واعتمدت اجلمعية الوطنية جلمهورية صربسكا استراتيجية ملكافحة الفساد يف البلـد             -١٢٧
 يذ هذه االستراتيجية  ، وأقرت حكومة مجهورية صربسكا خطة عمل لتنف       ٢٠١٧-٢٠١٣ للفترة

. اليت تتضمن تدابري عملية ومسؤوليات حمددة جلميع أجهزة الدولة يف مجهوريـة صربـسكا             
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وُشكّلت جلنة ملكافحة الفساد تتألف من ممثلني للسلطات التشريعية والتنفيذيـة والقـضائية             
ـ   مجهورية صربسكا، وفريق للخرباء معين مبكافحة الفساد يعمل يف إطـار           يف دل وزارة الع
  .اجلمهورية يف

وعلى مستوى البوسنة واهلرسك، أُنشئت وكاالت ملنع وتنسيق أنـشطة مكافحـة              -١٢٨
الفساد واجلرمية املنظمة، مثل وكالة منع الفساد والتنسيق يف جمال مكافحة الفساد ووكالـة              

ووكالـة االسـتخبارات     ومديرية تنسيق هيئات الشرطة    التحقيق واحلماية وشرطة احلدود   
وأنشئت يف إطار وزارة األمن يف البوسنة واهلرسك إدارة ملكافحة اإلرهاب واجلرمية             واألمن،

ونطاق مسؤوليات هذه اإلدارة    وحددت. املنظمة والفساد وجرائم احلرب وتعاطي املخدرات     
علـى  تعمل أيـضاً     ،وإضافة إىل تلك املؤسسات    .اإلداري بتنظيمهاعملها يف قانون خاص     

 حمكمة البوسنة واهلرسك، ومكتـب املـدعي العـام للبوسـنة             البوسنة واهلرسك،  مستوى
إدارة خاصـة معنيـة      وأنشئت يف إطار مكتب املدعي العام للبوسنة واهلرسك،       . واهلرسك

وإضافة إىل املؤسسات املتاحة على مـستوى       . باجلرمية املنظمة واجلرائم االقتصادية والفساد    
شؤون الداخلية، ووزارة الداخلية يف مجهورية     الدولة ومستوى الكيانني، هناك وزارة احتادية لل      

صربسكا، ومكتب املدعي اخلاص يف مجهورية صربسكا، إضافة إىل شرطة مقاطعة برتشكو،            
املـدعي العـام     مكتـب  ومكاتب املدعني العامني يف املقاطعات والكانتونات، عالوة على       

، وقعت وزارة   ٢٠١١عام  ويف إطار التعاون مع منظمات اجملتمع املدين يف         . برتشكو ملقاطعة
 األمن يف البوسنة واهلرسك واملنظمة الدولية للشفافية للبوسنة واهلرسك مذكرة تعاون تشمل           

 وحلقـات  دورات ، وتنظـيم  )٢٠١٤-٢٠٠٩(رصد وتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد      
، وقّعت وزارة األمـن يف البوسـنة     ٢٠١٣عام   ويف. عمل واملشاركة فيها   دراسية وحلقات 

سك، ووكالة منع الفساد وتنسيق أنشطة مكافحة الفساد، ومشروع الشبكات املوحدة           واهلر
ملنظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال مكافحة الفساد، التابعـة لوكالـة التنميـة الدوليـة         

ووقعت وكالـة منـع     . بالواليات املتحدة األمريكية، مذكرة للتعاون وتوفري الدعم املتبادل       
شطة مكافحة الفساد على مذكرة تعاون مع املركز املعين بـاجملتمع املـدين      الفساد وتنسيق أن  

شبكة العمل القانوين ملكافحة    "على تنفيذ جزء من املشروع املعنون        ، بشأن التعاون  "كيودو"
  ". الكون - الفساد
، وضعت حكومة احتاد البوسنة واهلرسك، بالتعاون مـع سـفارة           ٢٠١٢ويف عام     -١٢٩

يرلندا الشمالية وبدعم منها، خطة عامة ملكافحة الفـساد     ألربيطانيا العظمى و  اململكة املتحدة   
واعتمدهتا، واستناداً إىل هذه اخلطة اعتمدت مجيع اهليئات االحتادية والشركات العامة خططها 

ويف احتاد البوسنة واهلرسك، اعُتمد القانون املتعلق مبصادرة عائدات         . اخلاصة ملكافحة الفساد  
انون مكافحة الفساد واجلرمية املنظمة، يف حني أن القانون املتعلق حبماية املبلغني عن             اجلرمية وق 

وقد أفضى دخول القوانني املشار إليها      . املخالفات ال يزال يف طور اإلجراء الربملاين العتماده       
أعاله حيز النفاذ وتطبيقها إىل إنشاء آلية قانونية ومؤسسية حديثة من أجل مكافحة الفـساد              

  . اجلرمية املنظمة بشكل قوي وفعالو
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وبالتعاون مع وفد االحتاد األورويب يف البوسنة واهلرسك ومنظمات اجملتمع املـدين،              -١٣٠
االنـضمام،   مرحلة مـا قبـل     تقدمي املساعدة يف   أداة أُعد املشروع املفاهيمي املنفّذ يف إطار     

ت غري احلكومية وإشراكها يف     لشبكة املنظما  تعزيز القدرات املؤسسية  " املعنون ،٢٠١٠ لعام
وكجزء من تلك األنشطة، قدمت وكالة منع الفساد وتنـسيق أنـشطة            ". مكافحة الفساد 

املبادئ التوجيهية وتنسيق األنـشطة      مكافحة الفساد دعمها يف اجملال املهين، من خالل وضع        
ي يتمثـل   والدعم يف جمال تنفيذ املشروع الذي اقترحه قطاع املنظمات غري احلكومية، والذ           

 أحد شروطه املسبقة اهلامة يف تنفيذ التدابري اخلاصة اليت مل ُتنفذ بعد من خطة العمل املتعلقـة                
  .)٢٤(٢٠١٤-٢٠٠٩بتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد للفترة 

واعتمدت حكومـة احتـاد     . وصدر قانون منع غسل األموال يف البوسنة واهلرسك         -١٣١
مجيـع الـوزارات     ، تـشمل  ٢٠١٢ الفساد يف عام     البوسنة واهلرسك خطة عامة ملكافحة    

ويف مجهورية صربسكا، اعُتمدت استراتيجية وخطـة عمـل ملكافحـة           . والشركات العامة 
  .)٢٥( املكتسبة من الفساداألصول مصادرةوتتمثل العقوبات املتوخاة يف الفساد، 

  )٦٠ و٦٢ وجزء من ٨٤ و٩٦(

  األولويات واملبادرات وااللتزامات  -رابعاً  

  التحديات والقيود  -فأل  
تواجه البوسنة واهلرسك، عالوة على كارثة الفيضانات احلالية اليت أثّرت بـشكل              -١٣٢

كبري على اقتصاد املنطقة ومنوها، عدداً من املسائل السياسية واالقتـصادية واإلمنائيـة الـيت               
اهلرسـك  سيكون هلا وقع كبري على مسألة إضفاء الطابع الدميقراطي على جمتمع البوسـنة و             

وبصرف النظر عن املشاكل اليت تواجههـا الـسلطات يف البوسـنة     . وعلى حقوق اإلنسان  
واهلرسك، ال يزال ُيحرز تقدم يف جمال حقوق اإلنسان على أصعدة كثرية، ومع ذلك تشهد               

وهناك صعوبة يف تنفيذ بعض الـسياسات       . بعض اجملاالت تدهوراً يف حالة حقوق اإلنسان      
  .  ُتطرح مشكلة عدم توافر املوارد للتنفيذ الفعالوالقوانني، وال تزال

وملواجهة التحديات والقيود وحتسني حالة حقوق اإلنـسان علـى أرض الواقـع،               -١٣٣
 القدرات  سيما الو(ستستمر يف الفترة الالحقة األنشطة الرامية إىل تعزيز القدرات املؤسسية           

 للفئـات   سـيما  ال، و ئط اإلعـالم   وسا وتدعيم حرية اإلنسان  حقوق   وزيادة تعزيز ) احمللية
وقد ُحددت بعض األولويات، وبصفة خاصـة يف جمـاالت التعلـيم والرعايـة              . الضعيفة

. احملـاكم  كفاءة وزيادة) اإلدماج االجتماعي (االجتماعية والصحية وحتسني معدل العمالة      
رتـشكو  وحتُدَّد األولويات الرئيسية يف البوسنة واهلرسك على مستوى الكيانني ومقاطعـة ب           
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والكانتونات يف احتاد البوسنة واهلرسك، ولذلك ستركز السياسات الفعالة علـى تـشجيع             
املؤسسات املختصة على زيادة كفاءة وفعالية مجيع السياسات والقوانني احلالية الراميـة إىل             

  .محاية حقوق اإلنسان، يف مجيع أحناء البوسنة واهلرسك

  تعزيز القدرات  -باء  
ات يف جمال القضاء على التمييز، كلّف جملس وزراء البوسنة واهلرسك           لتعزيز القدر   -١٣٤

وزارة حقوق اإلنسان والالجئني باعتماد مبادئ توجيهية لتنفيذ الربنامج العاملي للتثقيـف يف             
، وفقـاً   ٢٠١٤أكتـوبر   /جمال حقوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك، حبلول تـشرين األول         

  .م املتحدة حلقوق اإلنسان الصادر عن جملس األم١٥/١١ للقرار
وستركز املبادئ التوجيهية املشار إليها أعاله على تنفيذ املرحلتني األوىل والثانية من              -١٣٥

التعليم االبتدائي    حقوق اإلنسان على مستوى     املخصصتني للتثقيف يف جمال    ،الربنامج العاملي 
، وفيما خيـص مـوظفي      )ذةتدريب املدرسني واألسات  (التعليم العايل    والثانوي، عالوة على  

وستشمل املبادئ التوجيهية أيـضاً  . العسكريني اخلدمة املدنية وموظفي إنفاذ القانون واألفراد   
 الصادر عن جملـس     ٢٤/١٤، وفقاً للقرار    )٢٠١٩-٢٠١٥(املرحلة الثالثة للربنامج العاملي     

  .حقوق اإلنسان
عم يف جمال إعـداد املبـادئ       وستحتاج البوسنة واهلرسك إىل املساعدة التقنية والد        -١٣٦

التوجيهية لتنفيذ الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف البوسـنة واهلرسـك،              
ويف الفترة املقبلة، ستواصـل وزارة      .  تنفيذه على مجيع مستويات احلكومة يف البلد       سيما الو

 محاية حقوق   حقوق اإلنسان والالجئني وضع مبادئ توجيهية جديدة ورصدها هبدف حتسني         
  .اإلنسان للفئات الضعيفة بني سكان البوسنة واهلرسك

Notes 

1 “Official Gazette BiH“, number 59/09. 
2 “Official Gazette BiH“ 101/13. 
3 thus it recognises the competence of the UN HRC to receive and consider complaints from 

individuals, under its jurisdiction, who claim to to be a victim of a violation by a Member State of any 
right specified in the Covenant. As of today, there are a total of 15 cases being solved. 

4 Progress has been made in the domain of protection of persons with disabilities considering that the 
Law on Vocational Rehabilitation, Training and Employment of Disabled Persons of RS was adopted, 
and in the FBiH, changes to the Law on Protection of Persons with Mental Disorders were made; the 
Committee for monitoring the protection of the rights of persons with mental disorders was 
established, which focuses on the compliance of the provisions with the Convention on Rights of 
Persons with Disabilities (CRPD) and the Rulebook on the selection, organisation and operation of the 
Committee for monitoring the protection of the rights of persons with mental disorders in FBiH.  
In FBiH, the Law on Rights, Obligations and Responsibilities of Patients was adopted, which 
highlights better protection of patients. 
In RS, progress has been achieved in improving the position and protection of vulnerable groups with 
the adoption of the new Law on Social Protection. 
The BDBiH Government is working on improving the current applicable legal regulations, i.e. they 
are currently drafting the Law on changes and amendments to the Law on Supplementary Rights of 
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Families of Fallen Soldiers and Invalids of War of BDBiH, the Law on Supplementary Rights of 
Demobilised Soldiers in BDBiH and the Law on Social and Child Protection of BDBiH. 

5 Accordingly, a Working Group has been established and the activities for drafting the above-
mentioned law are ongoing. The establishment of the National Preventive Mechanisms within the 
Institution of Ombudsman for Human Rights BiH was decided amid the conclusion given by the 
CoM, thus the MHRR was entrusted with this. In cooperation with the Ombudsman Institution, the 
relevant ministries and the NGO sector, the MHRR prepared the appropriate legal solution, which was 
sent for consideration to the BiH Parliament. 

6 The commitment from all of the government institutions and political parties is clear when it comes to 
removing the death penalty from the Constitution of RS. In this regard, the Committee on 
Constitutional Affairs of the National Assembly of RS prepared a draft amendment to the RS 
Constitution and one of the amendments (Amendment CXXV) was precisely aimed at removing the 
death penalty from the RS Constitution. During the session of the National Council of RS on 26 April 
2012, the proposed amendments to the RS Constitution were not adopted, but the reason for the 
failure to adopt them was not because of Amendment SHHVI, but due to the different views of the 
necessary scope of amendments to the RS Constitution. 

7 The Law on Execution of Criminal Sanctions, Detention and Other Measures of BiH, inter alia, 
presides over the area of vocational training of the prison staff through the organisation of training 
courses, seminars, counselling and other forms of professional development that are continuously 
carried out. 
The role of the Agency for Education and Professional Training of Staff is to conduct research and 
education in the field of police training and security in BiH. At the entity level, the training and 
professional development is conducted by the Administration for police education RS and the training 
is conducted by the Police Academy in the FBiH. Also, the vocational training and professional 
development of officers is done by the Civil Service Agency of BiH and the training courses are 
carried out within the training programmes of each institution, with a special focus on the Strategy to 
Counter Trafficking in Human Beings in BiH 2013–2015 and the Strategy in the Area of Migration 
and Asylum 2012-2015, as well as the Action Plan for implementation of the Strategy to Combat 
Organised Crime 2009-2012. For the training needs, the existing national and international capacities 
(TAIEX IPA 2010, EC) are being deployed. 

8 Nine-year long elementary education has been in force throughout BiH since 2009. The Agency for 
Preschool, Elementary and Secondary Education within the European Union (EU) Twinning Project 
titled “Institutional Capacity Building APOSO” realised cooperation with the Department of 
Education of Slovenia, the Examination Centre and the Centre for Vocational Education of Slovenia, 
in order to get acquainted with the European practices and functioning in BiH in order to provide 
quality assurance in preschool, elementary and secondary education, in terms of development of the 
Common Core Curriculum Development Unit standards in education and assessment of the learning 
outcomes. 

9 Direct assistance and help for street children is provided through the work of the day-care centres in 
Tuzla, Sarajevo, Mostar, Banja Luka and Zenica. Through these centres, the children are provided 
with different types of support, such as hot meals and facilities for personal hygiene, inclusion into 
education, health and social care system, as well as the prevention of this phenomenon. 

10 Over 400 Roma families have been beneficiaries of the infrastructural projects (improving 
infrastructure in Roma settlements-electricity, sewer, water and road network). Also, activities have 
been implemented as regards to the education of Roma and increasing the number of Roma children in 
the education system. The informative campaigns and programmes that were implemented with the 
aim to reduce prejudices and stereotypes about the Roma in BiH have been significant. Since the 
adoption of the Law on Prohibition of Discrimination in 2009, there has been significant progress in 
the field of protection against discrimination of all ethnic minorities, particularly the Roma in BiH. 

11 Official Gazette of BiH", No. 67/05. 
12 Goražde, Orašje, Brčko, Bijeljina, Zenica, Doboj, Banja Luka, Livno, Žepče, Tuzla, Trebinje and 

Bihać. 
13 The right to freedom of religion is ensured by the BiH Constitution, as well as by the Law on Freedom of 

Religion and the Legal Status of Churches and Religious Communities. The MHRR has the competency 
to provide expert assistance. It acts preventively in all cases of violations of human rights and based on 
the applicable law on freedom of religion; written complaints may be submitted both by the citizens and 
by the religious communities with the aim of a balanced approach in terms of the implementation of the 
Law on Freedom of Religion and Legal Status of Churches and Religious Communities. 
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14 At its 94th session held on 9 May 2014, the CoM BiH determined the Proposal of the Law on changes 
and amendments to the BiH Criminal Code, which also foresees the change in which the definition of 
crimes of sexual violence is in compliance with the international standards, in accordance with the 
recommendation of the UN CAT. The above-mentioned law is in the parliamentary procedure. 
The amendments to the RS Criminal Code1 foresees tightening of the penalties for crimes pertaining 
to sexual violence, particularly a crime against sexual integrity and crime of domestic violence and 
violence in family. The definition of a family or family community, in the context of this crime, has 
been changed and adapted according to the international standards, as well as to the provisions of the 
Law on Protection against Domestic Violence. The new security measures that enable more efficient 
protection of victims of domestic violence have been established. 

15 Eight cantonal protocols have been signed in the FBiH on mutual cooperation of cantonal institutions 
in providing certain forms of assistance to victims of domestic violence. The municipalities, 72%, in 
FBiH acceded to the protocols, while in a certain number of municipalities, there are also local 
protocols. In order to implement the new Law on Protection from Domestic Violence (2013), the 
FBiH adopted a Rulebook on the content and manner of record-keeping of the ordered precautionary 
measures, persons who are protected by the precautionary measures and the violent persons on which 
the safeguards were imposed on. Based on this, a single system was promoted and established for 
record-keeping of the ordered protective measures, for which the obligation for maintenance falls 
under the guardianship authorities in the FBiH. The annual and periodic reporting system on domestic 
violence was introduced in FBiH. 
In RS, the General Protocol for handling domestic violence cases was signed. In some parts of the RS, 
there are also individual protocols of local government units on handling the cases of domestic 
violence, such as Prijedor and Bijeljina. Also, a Rulebook on the content of the records and reports of 
domestic violence was issued; unique forms for documenting domestic violence for subjects of 
protection have been introduced; and a system of annual and periodic reporting on domestic violence 
has been established. 
In the RS Criminal Code1, with the changes and amendments of the basic forms of criminal offenses 
of domestic violence or violence in family, a clear distinction was made between domestic violence as 
a criminal offense and domestic violence as a misdemeanour. This eliminated the dilemma in terms of 
application of the Law on Protection against Domestic Violence and the Criminal Code in the specific 
case. The definition of a family member or the family, in the context of this crime, has been changed 
and adapted to international standards, as well as to the provisions of the Law on Protection against 
Domestic Violence. The new security measures which enable more efficient protection of victims of 
domestic violence have been established, and sanctions for perpetrators of the crime were tightened. 
Through the above-mentioned amendments, significant progress has been made in harmonising 
normative-legal framework in the field of domestic violence with international standards for 
prevention and combating domestic violence, primarily with the CoE Istanbul Convention. 

16 Additionally to the law, by-laws also stipulate implementation of this measure and also based on: the 
Rulebook on standards for the realisation of safe houses, the Rulebook on the content and manner of 
keeping the Register of safe houses, the Rulebook on the method of allocating funds for secure 
houses. During 2013, in the safe houses in the RS, 107 women and 113 children were sheltered based 
on the decisions of social work centres, i.e. social welfare services there were 46 women and 48 
children. From 2007 until 2013, 812 women and 1.006 children were sheltered in the safe houses in 
the RS, while the number of calls to the SOS number ‘1264’ for helping victims of domestic violence 
was 29,899 calls, from 2005 until the end of 2013 (3.982 only in 2013), of which 98% of the victims 
were female. In the FBiH, there are six safe houses with 126 available places for accommodation of 
victims of domestic violence. They operate within NGOs. In RS, there are three safe houses within the 
NGOs. Their total capacity is 52 places. The establishment and funding of the safe houses is 
prescribed in laws and by-laws. All of the victims can get free help and advice through the SOS 
phone-line for victims of domestic violence (in FBiH, the number is ‘1265’ and in RS ‘1264’). 

17 The amendments also define that in the event that the crime was committed out of hatred; the court 
must take it as an aggravating circumstance and must impose a more severe sanction, unless there is 
already a provision in place for a qualified form of this specific crime. 
The Law on Prohibition of Discrimination and the Law on Gender Equality in BiH define and prohibit 
discrimination based on gender expression or sexual orientation and govern the system of protection 
against discrimination. Law on Prohibition of Discrimination ensures that any person, who believes to 
be discriminated against, may seek protection of his/her rights through judicial and administrative 
proceedings. The burden of proof in the hearing is on the offender who is required to prove that there 
was no breach of the principle of equal treatment or prohibition of discrimination. According to the 
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Law on Prohibition of Discrimination plaintiff in the suit for protection against discrimination may 
seek publication in the media of the judgment finding a violation of the right to equal treatment at the 
expense of the defendant in the case where the discrimination was committed through the media (print 
and electronic), or any type of media. 

18 "Official Gazette of BiH" – International Treaties, no.11/09. 
19 "Official Gazette of BiH” – International Treaties, no. 3/12 of 15 March 2012. 
20 In 2012, through the Fund for Rehabilitation, a total of 189 persons with disabilities were employed in 

the FBiH, of which 173 persons fall under the category of self-employment (physical person), and in 
the category of employment with an employer, 16 persons with disabilities were employed. In 2013, 
323 persons with disabilities were employed, of which 231 persons in the category of self-
employment, and in the category of employment with the employer, 92 persons with disabilities have 
been employed. When it comes to the realisation of the strategic recommendations, the competent 
authorities and institutions in BiH are in charge. 
In RS in 2012 and 2013, through the Fund for Professional Rehabilitation and Employment of 
Disabled Persons, a total of 411 persons with disabilities were employed and self-employed, for which 
1.135.131 KM has been spent and 19 companies for employment of disabled persons have been 
materially supported. 

21 Success indicators: Results are measured in the number of the reconstructed and built infrastructural, 
cultural and religious facilities and the number of families, users that are covered by this type of 
assistance, all of which affects the improvement of the socio-economic status of this population. The 
new Law on Refugees from BiH and Displaced Persons and Returnees is in the process of adoption. 
In FBiH, the Law on the Rights of Returnees to their Pre-war Place of Permanent in RS and BDBiH 
was adopted, which regulates the conditions, manner and procedure for the exercise and enjoyment of 
the rights of returnees in RS, acquired on the basis of the laws in FBiH and BDBiH in the field of 
social protection and protection of families with children, veterans-disabled persons care and health 
care, as well as the rights on income taxes. 

22 These centres operate within gynaecological services of the health centres. The services for young 
people in these centres are provided by various profiles of professionals: family doctors, 
gynaecologists, psychologists, and dermatovenerologists. The Multiple Indicator Cluster Survey, 
which was developed by UNICEF showed that almost all women aged 15–49 years know at least one 
method of contraception (which include both modern and traditional methods). 

23 “Official Gazette of BiH" no. 98/12. 
24 After completion of the selection procedure, the following projects were approved and their 

implementation will follow in the next two years: "Strengthening integrity and good governance for 
the effective implementation of the Strategy for fight against corruption in BiH from local to the 
national level" - Transparency International BiH; "Transparency of public procurement in BiH" – 
Centre for Investigative Reporting in BiH, Centre for Social Researches - Analitika and Centre for 
representing civic interests; "Mapping the risk of corruption in the security sector" - Centre for 
Security Studies; "Through education against corruption" - Interlogos University, Kiseljak; 
"Curriculum for transparency, curriculum for responsibility" - Centre for media development and 
analysis; "Introduction of transparent mechanism for funding of NGOs by the local authorities" - 
Youth Centre "Vermont", Brčko. These projects will be implemented in direct cooperation with the 
Agency for Prevention of Corruption and Coordination of the Fight against Corruption. 

25 The RS Criminal Code was amended which defined new offenses, namely abuses in the procurement 
process and the criminal offense of trading in influence. The penalties for the offenses in receiving 
and giving bribes have been tightened. In the Ministry of Interior RS, a special service for fighting 
organised crime and corruption was formed, which significantly strengthened the capacities of the 
police for the investigation of corruption in criminal offenses. 
In addition, the Law on Confiscation of Proceeds from a Crime foresees financial investigations and 
confiscation of illegally acquired proceeds. The organisational structure set out by this law already 
implemented a range of investigations which resulted in significant confiscation of criminal proceeds. 
For the purpose of harmonisation with the UN Convention against Transnational Organised Crime, 
there were amendments made to the RS Criminal Code in 2013, which now define new criminal 
offenses, namely the offense of human beings trafficking, trafficking in minors and organising a group 
or criminal association for criminal offenses of human beings trafficking and trafficking of minors. A 
New crime of abuse of the procurement procedure and the crime of trading in influence have been 
prescribed. The penalties for the offenses of receiving and giving bribes were toughened. 

       


