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  جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  العشرونالدورة 
  ٢٠١٤ نوفمرب/ تشرين الثاين٧ - كتوبرأ/تشرين األول ٢٧

ت أعدته مفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق          جتميع للمعلوما     
مـن مرفـق قـرار جملـس حقـوق          ) ب(١٥ اإلنسان وفقاً للفقرة  

  ١٦/٢١ من مرفق قرار اجمللس ٥ والفقرة ٥/١ اإلنسان

  البوسنة واهلرسك    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
ملالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية ويف تقـارير املفوضـية           اخلاصة، مبا يف ذلك ا    

والتقرير . السامية حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة            
ولالطالع على النص الكامـل،     . مقدم يف شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات          . رجعيةُيرجى العودة إىل الوثيقة امل    
من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة             

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف            . عن املفوضية 
كرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات           وقد ذُ . ١٧/١١٩مقرره  

وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف   . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان  -١  

  احلالة يف أثناء اجلولة السابقة  
اإلجراءات املتخذة بعد 

مل تقبل/مل يصدق عليها  االستعراض
التصديق أو االنضمام 

  أو اخلالفة
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال       

  )١٩٩٣(التمييز العنصري 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      

  )١٩٩٣(واالجتماعية والثقافية 
الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة       العهد  

  )١٩٩٣(والسياسية 
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد     
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية      

)٢٠٠١(  
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد       

  )١٩٩٣(املرأة 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب      

  الالإنـسانية   املعاملة أو العقوبة القاسـية أو     
  )١٩٩٣(أو املهينة 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة      
  )٢٠٠٨(التعذيب 

  )١٩٩٣(اتفاقية حقوق الطفل 
الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      
الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعـات       

  )٢٠٠٣(املسلحة 
الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      

 األطفال واستغالل األطفال    الطفل بشأن بيع  
  )٢٠٠٢(يف البغاء ويف املواد اإلباحية 

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال      
  )١٩٩٦(املهاجرين وأفراد أسرهم 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي
  )٢٠١٠(اإلعاقة 

االتفاقية الدولية حلماية مجيع
األشخاص مـن االختفـاء

  )٢٠١٢(القسري 

  

أو /التحفظات و
  إلعالنات ا

الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      
الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعـات       

، حتديد سن   )٢(٣اإلعالن، املادة   (املسلحة  
  )٢٠٠٣التجنيد يف الثامنة عشرة، 

ــاري ــول االختي الربوتوك
التفاقية مناهـضة التعـذيب

)٢٠١٢، ٢٤اإلعالن، املادة (
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  احلالة يف أثناء اجلولة السابقة  
اإلجراءات املتخذة بعد 

مل تقبل/مل يصدق عليها  االستعراض
إجراءات الشكوى 

جراءات والتحقيق واإل
   )٣(العاجلة

وق املدنيـة   العهد الدويل اخلـاص بـاحلق     
  )١٩٩٣(٤١والسياسية، املادة 

الربوتوكول االختياري للعهد
الــدويل اخلــاص بــاحلقوق
ــة ــصادية واالجتماعي االقت

  )٢٠١٢(والثقافية 

االتفاقية الدولية للقضاء
على مجيـع أشـكال
التمييز العنصري، املادة

١٤   
ياري األول للعهد الدويل    الربوتوكول االخت   

  )١٩٩٥(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
ــاري ــول االختي الربوتوك

ق األشـخاصالتفاقية حقو 
ــادة ــة، املـ ذوي اإلعاقـ

٢٠١٠(٦(  

الربوتوكول االختياري
للعهد الدويل اخلـاص
باحلقوق االقتـصادية
واالجتماعية والثقافية،

  ١١ و١٠املادتان 
تفاقية القضاء على مجيع الربوتوكول االختياري ال  

  )٢٠٠٢(٨ أشكال التمييز ضد املرأة، املادة
االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع
األشخاص من االختفاء القسري،

  )٢٠١٢ (٣٢ و٣١املادتان 

ــضة ــة مناه اتفاقي
  ٢١التعذيب، املادة 

ــضة    ــة مناه ــاناتفاقي ــذيب، املادت   التع
  )٢٠٠٣(٢٢و) ١٩٩٣(٢٠

اريالربوتوكول االختي   
التفاقية حقوق الطفل
املتعلق بإجراء تقـدمي

  البالغات
االتفاقية الدولية حلمايـة      

حقوق مجيـع العمـال
املهاجرين وأفراد أسرهم،

  ٧٧ و٧٦املادتان 

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة  -٢  

  احلالة يف أثناء اجلولة السابقة  
اإلجراءات املتخذة بعد 

  مل يصدق عليها  االستعراض
لتصديق أو االنضمام ا

  أو اخلالفة
      اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

    نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   
      )٤(بروتوكول بالريمو  
    )٥(االتفاقيات املتعلقة بالالجئني وعدميي اجلنسية  
أغـسطس/ آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخـة       

)٦(اإلضافيان األول والثاين وكوالن والربوت١٩٤٩
الربوتوكول اإلضـايف  

الثالث امللحق باتفاقيات
  )٧(١٩٤٩جنيف لعام 

      )٨(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية  
اتفاقية اليونسكو اخلاصة مبكافحة التمييـز يف  

  جمال التعليم
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رسك على االنـضمام إىل     ، شجعت جلنة حقوق الطفل البوسنة واهل      ٢٠١٢يف عام     -١
، وحثـت   )٩(الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغـات         

اللجنة الدولة على أن تصبح طرفاً يف اتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمـال                
مال املهـاجرين   ودعت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع الع      . )١٠(التبين على الصعيد الدويل   

               وأفراد أسرهم البلد يف العام نفسه إىل التصديق علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة                  
  .)١١(١٨٩رقم 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
بقضايا األقليات الضوء على ما مفاده       ، سلطت اخلبرية املستقلة املعنية    ٢٠١٢يف عام     -٢

مناسب وهو يعين ضمناً     غري يف الدستور والقوانني االنتخابية   " ناآلخري"أن استخدام مصطلح    
ُيعتربون أدىن   املعروف أهنم من البوسنيني أو من الشعوب التأسيسية        أن األقليات واألشخاص  

وأشارت اخلبرية املستقلة إىل ضـرورة مـنح األقليـات القوميـة            . )١٢(مرتلة من اآلخرين  
 احلق يف التقدم إىل املناصب احلكومية على قدم         "ريناآلخ"واألشخاص الذين ينتمون إىل فئة      

وأوضحت أن احلكم الصادر عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان يف           . املساواة مع غريهم  
 يعترب قراراً تارخيياً فيما خيص حقوق األقليات        سيديتش وفنيسي ضد البوسنة واهلرسك    قضية  
  .)١٣(التمييزية من إجراء إصالح دستوري إللغاء األحكام وال بد

، حثت جلنة مناهضة التعذيب على إدراج عنصر جرمية التعـذيب           ٢٠١١ويف عام     -٣
بصيغتها احملددة يف االتفاقية يف قوانني البلد ومواءمة تعريف التعـذيب الـوارد يف قـوانني                

  .)١٤(مجهورية صربسكا ومقاطعة برتشكو مع ما يرد يف القانون اجلنائي للبوسنة واهلرسك
رت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم بقلق إىل            وأشا  -٤

 مع القوانني واألحكام على مستوى الكيـانني        ٢٠٠٩عدم مواءمة قانون حظر التمييز لعام       
  .)١٥(والبلديات ةواملقاطع

، رحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بالتعـديالت           ٢٠١٣ويف عام     -٥
، لكنها أعربت عن قلقهـا      )١٦( على قانون املساواة بني اجلنسني     ٢٠٠٩ اليت أُدخلت يف عام   

ألن الدستور ال يتضمن تعريفاً شامالً للتمييز ضد املرأة أو ملبدأ املساواة بني املرأة والرجل مبا                
  .)١٧(يتمشى مع االتفاقية

 املرأة بسن قـانون     ، أوصى املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد       ٢٠١٣ويف عام     -٦
بشأن ضحايا احلرب املدنيني وضحايا التعذيب وبتعديل القانون اجلنائي للدولة حبيث يتضمن            
تعريفاً للعنف اجلنسي يتفق مع املعايري الدولية والسوابق القضائية املتصلة مبقاضـاة مـرتكيب              

  .)١٨(جرائم احلرب املتمثلة يف العنف اجلنسي



A/HRC/WG.6/20/BIH/2 

5 GE.14-13642 

ماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم إىل          وأشارت اللجنة املعنية حب     -٧
التعديالت اليت أُدخلت على القانون اجلنائي للدولة املتعلقة بتعريف االجتار بالبشر وهتريـب             

وأعربت اللجنة عن قلقها لعدم مواءمـة القـوانني اجلنائيـة           . )١٩(٢٠١٠املهاجرين يف عام    
وأوصـت اللجنـة    . )٢٠(ون اجلنائي املعدَّل للدولة   للكيانني وملقاطعة برتشكو مع أحكام القان     

املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم بإنفاذ قوانني مكافحـة االجتـار              
  .)٢١(بالبشر

 بصدد  ٢٠١٢أشارت جلنة حقوق الطفل إىل أن البوسنة واهلرسك كانت يف عام            و  -٨
واءمة األحكام املتعلقة باجلرائم املـشمولة يف       أوصت البلد مب  غري أهنا   تعديل القانون اجلنائي،    

إطار الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف            
  .)٢٢(البغاء ويف املواد اإلباحية مع القوانني اجلنائية على مستويات الدولة والكيانني واملقاطعة

ن تشريعات الدولة والكيانني ال تنص صـراحة        وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها أل        -٩
  .)٢٣(على حظر أو جترمي جتنيد األشخاص دون سن الثامنة عشرة واستخدامهم يف الرتاع املسلح

  .)٢٤(وأوصت جلنة حقوق الطفل بسن قانون شامل حلقوق الطفل على املستوى الوطين  -١٠

  دابري السياسة العامةاإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وت  -جيم  

  )٢٥(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
  )٢٦(يف أثناء الدورة احلاليةاملركز   املركز يف أثناء الدورة السابقة  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان 

  )٢٠١٠(ألف   )٢٠٠٤(ألف   أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان للبوسنة واهلرسك

تحدة القطري أن هياكل رصد حقوق اإلنسان ومحايتها تنطوي         رأى فريق األمم امل     -١١
على ثغرات يف التنسيق واملساءلة والكفاءة نامجة عن التجزئة اإلدارية للبلد وأن من الـصعب         

  .)٢٧(املكلفة باملسؤولية حتديد اجلهات املناسبة
د خطة عمل   وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باعتما         -١٢

  .)٢٨(شاملة وطنية بشأن حقوق اإلنسان
، أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         ٢٠١٣ويف عام     -١٣

، وأوصت اللجنة املعنية )٢٩(البوسنة واهلرسك بضمان استقالل أمني املظامل وفقاً ملبادئ باريس    
  .)٣٠(ملحبقوق اإلنسان بتوفري موارد كافية ألمني املظا

، أوصت جلنة مناهضة التعذيب البوسنة واهلرسك بإنشاء آلية وقائية          ٢٠١١ويف عام     -١٤
  .)٣١(وطنية مبا يتمشى مع التوصيات املقبولة أثناء االستعراض الدوري الشامل
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وأثنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وفريق األمم املتحدة القطـري               -١٥
بشأن املـرأة والـسالم     ) ٢٠٠٠(١٣٢٥تعلقة بتنفيذ قرار جملس األمن      على خطة العمل امل   

  . )٣٢()٢٠١٣-٢٠١٠(واألمن 
 وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء حمدودية التعـاون               -١٦

 ودعـت  .بني اهليئات املعنية باملساواة بني اجلنسني والوزارات املختصة على مجيع املستويات          
 لآلليـة الوطنيـة    اللجنة إىل تعزيز اهليئة املعنية باملساواة بني اجلنسني وأوصت بتوفري املوارد          

  .)٣٣(للمساواة بني اجلنسني
وحثت جلنة حقوق الطفل على توطيد دور وزارة حقوق اإلنسان وشؤون الالجئني              -١٧

  .)٣٤(ومركزها القيادي فيما يتعلق حبقوق الطفل
، )٣٥()٢٠١٤-٢٠١١(طفل خبطة العمل املتعلقة باألطفـال       ورحبت جلنة حقوق ال     -١٨

  .)٣٦(هذه اخلطة يعيق تنفيذ يف البلد الشديد التجزئة لكنها الحظت بقلق أن النظام اإلداري
بقضايا األقليات، فإنه على الرغم من أن خطط العمل          ووفقاً للخبرية املستقلة املعنية     -١٩

ليم والعمالة والصحة واملسكن قدمت على الورق أهدافاً        جبماعة الروما يف جماالت التع     املتعلقة
لذلك مل يكن لتلك اخلطط      ممتازة وتدابري متوقعة فإن تنفيذ املشاريع مل يكن كافياً إىل اليوم،          

وكان االعتماد الشديد على التمويل الـدويل وعلـى تنفيـذ           . تأثري كبري على أرض الواقع    
ظ فريق األمم املتحدة القطري أن الـسلطات مل         والح. )٣٧(املنظمات غري احلكومية واضحاً   
  .)٣٨()٢٠١٥-٢٠٠٥(الروما على الوجه املناسب  تقدم اعتمادات لتنفيذ عقد إدماج

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٣٩(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  بالغحالة اإل  -١  

   هيئة املعاهدة

املالحظات اخلتاميـة   
ستعراض الواردة يف اال  

  السابق
آخر تقرير قدم منذ 

  حالة اإلبالغ  آخر مالحظات ختامية   السابقاالستعراض
جلنة القـضاء علـى     

  التمييز العنصري
مل ينظر بعد يف التقارير       ٢٠١٠أغسطس /آب  ٢٠٠٨/٢٠١٣  ٢٠٠٦مارس /آذار

من التاسع إىل احلادي    
  عشر

 اللجنــة املعنيــة 
 باحلقوق االقتصادية  
  يةواالجتماعية والثقاف

 /تشرين الثاين
  ٢٠٠٥نوفمرب 

حيل موعد تقدمي التقرير     ٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٠١٠
  ٢٠١٨الثالث يف عام 
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   هيئة املعاهدة

املالحظات اخلتاميـة   
ستعراض الواردة يف اال  

  السابق
آخر تقرير قدم منذ 

  حالة اإلبالغ  آخر مالحظات ختامية   السابقاالستعراض
اللجنة املعنية حبقوق   

  اإلنسان
 /تشرين الثاين

  ٢٠٠٦نوفمرب 
ــشرين األول  ٢٠١٠ ــوبر  /ت أكت

٢٠١٢  
حيل موعد تقدمي التقرير    

  ٢٠١٦الثالث يف عام 
ــة   ــة املعني اللجن

ى التمييز  بالقضاء عل 
  ضد املرأة

حيل موعد تقدمي التقرير      ٢٠١٣يوليه /متوز  ٢٠١١  ٢٠٠٦مايو /أيار
ــام   ــسادس يف ع ال

٢٠١٧  
ــضة   ــة مناه جلن

  التعذيب
 /تشرين الثاين

  ٢٠٠٥نوفمرب 
حيل موعد تقدمي التقرير      ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠٠٩

الــسادس يف تــشرين 
  ٢٠١٤نوفمرب  /الثاين

يونيه /نحزيرا  جلنة حقوق الطفل
٢٠٠٥  

ــول  (٢٠٠٨ الربوتوكـ
االختياري التفاقية حقوق   
الطفــل بــشأن اشــتراك 
ــات  ــال يف املنازع األطف
ــول  ــسلحة والربوتوك امل
االختياري التفاقية حقوق   
الطفل بشأن بيع األطفـال     
واستغالل األطفال يف البغاء    

ويف عام  ) ويف املواد اإلباحية  
اتفاقيــة حقــوق  (٢٠١٠
  )الطفل

 ٢٠١٠توبر  أك/تشرين األول 
ــاري ( الربوتوكــول االختي

التفاقية حقوق الطفل بشأن    
 املنازعاتاشتراك األطفال يف    

ــول   ــسلحة والربوتوك امل
االختياري التفاقية حقـوق    
الطفل بشأن بيع األطفـال     
واستغالل األطفال يف البغاء    
ــة ويف ــواد اإلباحي  ويف امل

 ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول 
  )اتفاقية حقوق الطفل(

 تقـدمي   حيل موعـد  
ــامس  ــرين اخل التقري
ــام  ــسادس يف ع وال

٢٠١٧  

اللجنة املعنية حبماية   
ــال  ــوق العم حق
املهاجرين وأفـراد   

  أسرهم

حيل موعد تقدمي التقرير      ٢٠١٢سبتمرب /أيلول  ٢٠١١ ٢٠٠٩أبريل /نيسان
  ٢٠١٧عام  الثالث يف

اللجنة املعنية حبقوق   
ــخاص ذوي  األش

  اإلعاقة

ــد يف    -  ٢٠١٢  - ــر بع  مل ينظ
  التقرير األويل 

اللجنة املعنية حباالت 
  االختفاء القسري

تأخر تقـدمي التقريـر       -  -  -
 /األويل منــذ نيــسان

  ٢٠١٤أبريل 
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  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
  تاريخ التقدمي   املوضوع  املقرر املوعد  هيئة املعاهدة

القـضاء علـى التمييـزجلنة  
  العنصري

استقالل أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان والفصل         ٢٠١١
  .)٤٠(يف التعليم والتمييز العرقي واإلثين

-  

نظام االنتخابات واألشخاص املفقودون واألحـوال        ٢٠٠٧  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  )٤١(الروما السيئة لالحتجاز وإعادة توطني

٤٢(٢٠١٠(  

املسؤولني عـن جـرائم      ومقاضاة نظام االنتخابات   ٢٠١٣  
  )٤٣(احلرب وتعويض أسر املفقودين

طُِلبت  )٤٤(٢٠١٣
 )٤٥(معلومات إضافية

اللجنة املعنية بالقـضاء علـى
  التمييز ضد املرأة

  -  )٤٦(النساء ضحايا جرائم احلرب وعمالة املرأة  ٢٠١٥

 االغتصاب والعنف اجلنسي    جرائم احلرب املتمثلة يف     ٢٠١١  جلنة مناهضة التعذيب 
واإلفالت من العقاب واجلرب وحـاالت االختفـاء        

  )٤٧(القسري

٤٨(٢٠١٢(  

  
      اآلراء

  احلالة  عدد اآلراء  هيئة املعاهدة
  )٥٠(طُِلبت معلومات إضافية  )٤٩(٢  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  )٥١(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة  السابقةاحلالة يف أثناء اجلولة   
  نعم  ال  دعوة دائمة

الفريق العامل املعين حبـاالت االختفـاء  االجتار بالبشر  الزيارات اليت جرت 
  القسري أو غري الطوعي

  األقليات   املشردون داخلياً  
  العنف ضد املرأة  التعليم  

  احلقوق الثقافية
  -  العنصرية  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

  -  -  الزيارات اليت طلب إجراؤها
  .خالل الفترة قيد االستعراض أرسلت أربع رسائل ومل يرد سوى رد واحد  الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة

    -  تقارير وبعثات املتابعة



A/HRC/WG.6/20/BIH/2 

9 GE.14-13642 

  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
 أنشطة ملتابعة توصيات االستعراض الدوري      ٢٠١٤عام  نفذت البوسنة واهلرسك يف       -٢٠

  .)٥٢(الشامل بدعم من صندوق التربعات اخلاص بتنفيذ االستعراض الدوري الشامل

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون            -ثالثاً  
  الدويل اإلنساين الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
           أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها ألن التمييز العنصري واإلثـين              -٢١

، وألن آليات رصد أفعال التمييز والعنف على أساس إثـين           )٥٣(قائماً يف جمتمع البلد    ال يزال 
وأوصت اللجنة بتعزيز احلـوار بـني الثقافـات والتـسامح           . )٥٤(تكاد تكون غري موجودة   

وحثت جلنة حقوق الطفل على وضع مدونة لقواعد السلوك من أجل القـضاء   . )٥٥(والتفاهم
  .)٥٦(أو الفئات اإلثنية يف وسائط اإلعالم/على ظاهرة وصم األقليات و

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء استمرار املظاهر العامـة               -٢٢
، وأعربت اللجنة املعنية حبقوق     )٥٧(اسينيخلطاب الكراهية والتعصب، وال سيما من قبل السي       

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق   . )٥٨(اإلنسان عن قلقها إزاء تقارير االعتداءات بدوافع العنصرية       
الكراهيـة   خطـاب  ترويج ونـشر   اإلنسان بسن قانون حيظر اجلمعيات القائمة على أساس       

شؤون الالجئني أن حـوادث     وذكر مفوض األمم املتحدة السامي ل     . )٥٩(والدعاية العنصرية 
مثل  شديد ويقوض قدرهتم على ممارسة حقوق      أمن يشعرون بانعدام  الكراهية جتعل العائدين  
  .)٦٠(احلق يف حرية التنقل

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن أسفها لعـدم اسـتقالل هيئـة تنظـيم                 -٢٣
 وخطـاب   وسائط اإلعـالم   االتصاالت املكلفة بالتحقيق يف حاالت السلوك غري الالئق يف        

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بتعزيز سلطات الرصد اليت تتمتـع            . )٦١(الكراهية
  .)٦٢(هبا اهليئة

ويساور جلنة القضاء على التمييز العنصري وغريها من هيئات املعاهدات القلق إزاء              -٢٤
ـ    . )٦٣(استمرار التمييز ضد الروما     ة األفكـار املـسبقة ضـد      وأوصت اللجنة البلد مبكافح

وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية علـى مواصـلة           . )٦٤(الروما
وذكرت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون      . )٦٥(الروما وإصدار وثائق هوية هلم     تسجيل

آلخرون فيما خيـص    الروما ال يتلقون املعاملة نفسها اليت يتلقاها ا        الالجئني أن الالجئني من   
  .)٦٦(احلصول على مسكن اجتماعي على الرغم من األحكام القانونية اليت تنص على ذلك
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باعتماد خطة عمـل جديـدة    ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      -٢٥
وأوصت اللجنة بأن   . )٦٧()٢٠١٧-٢٠١٣(تتعلق باملساواة بني اجلنسني يف املستقبل القريب        

  .)٦٨(يف الدستور اجلديد حكم حيظر التمييز ضد املرأة بشكله املباشر وغري املباشريدرج 

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
 القلق ال يزال يساورها إزاء ظروف االحتجـاز         بأن  أفادت جلنة مناهضة التعذيب     -٢٦

سنة واهلرسـك ينبغـي أن      ورأت اللجنة أن البو   . واالكتظاظ واستمرار العنف بني السجناء    
حتسن ظروف االحتجاز لكي تكون متوائمة مع املعايري الدولية، وأن تضع على وجه التحديد              
خطة شاملة للتصدي حلاالت العنف بني السجناء والعنف اجلنسي يف مجيع مرافق االحتجاز             

ة التعذيب وشاطرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان جلنة مناهض . )٦٩(والتحقيق يف تلك احلاالت   
  .)٧٠(شواغلها وتوصياهتا

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بتنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير اخلاص ألمـني              -٢٧
  .)٧١(املظامل املتعلق باحلالة يف مؤسسات إيواء األشخاص ذوي اإلعاقات النفسية االجتماعية

ب عن قلقها إزاء انتشار     وكررت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اإلعرا          -٢٨
وأوصت بالتحقيق يف مجيع حاالت العنف املرتيل واجلنسي ومقاضاة مرتكبيها          . العنف املرتيل 

 وأوصت جلنة حقـوق     .)٧٢(املساعدة إىل النساء الضحايا ومحايتهن وإعادة تأهيلهن      وبتقدمي  
وأوعزت . )٧٣(وأقاليمهالطفل مبواءمة التشريعات املتعلقة بالعنف املرتيل يف مجيع كيانات البلد           

املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة باالستمرار يف تعزيز اخلدمات والسياسات ذات             
وسائط اإلعالم وتوعيتها، وخباصة من أجل تغـيري األفكـار           تدريب الصلة وشجعت على  

  .)٧٤(النمطية واخلرافات السائدة عن املرأة
د إطار تنسيقي وطين للتصدي جلميـع أشـكال   وأوصت جلنة حقوق الطفل باعتما      -٢٩

وأوصت اللجنة بفرض   . )٧٥(العنف ضد األطفال وإيالء اهتمام خاص للبعد اجلنساين للعنف        
  .)٧٦(حظر صريح للعقوبة البدنية يف مجيع األماكن

لتحقيقات يف ل العدد املتدين جداً وكررت جلنة حقوق الطفل اإلعراب عن قلقها إزاء       -٣٠
بالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل          ولةاجلرائم املشم 

خبطة العمل القائمـة     ورحبت جلنة حقوق الطفل   . )٧٧(األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية     
، لكنها أوصت بوضع خطة عمل وطنيـة ترمـي إىل           )٧٨(بشأن االستغالل اجلنسي لألطفال   

سائل املشمولة بالربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل  التصدي بصفة خاصة جلميع امل  
، ومالحقـة مـرتكيب     )٧٩(بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية         

أفعال استغالل األطفال يف املواد اإلباحية وغريها من أشكال االستغالل اجلنـسي وإيـذاء              
  .)٨٠(لضحايا والشهود ومحايتهماألطفال جنسياً وتقدمي املساعدة إىل ا
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أحد األشكال الرئيسية الستغالل     وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن التسول         -٣١
وأوصت اللجنة بسن تشريع ينص على فرض عقوبـات جنائيـة علـى             . األطفال يف البلد  

األشخاص الذين يستغلون األطفال من خالل إجبارهم علـى التـسول وتقـدمي احلمايـة               
ومكافحـة   دة لتحقيق تعايف األطفال الذين يعيشون يف الشوارع وإعادة إدمـاجهم          واملساع

  .)٨١(األحكام املسبقة ضد أطفال الشوارع
ورحبت عدة هيئات للمعاهدات خبطة العمل الوطنية ملكافحـة االجتـار بالبـشر               -٣٢

ها ألن  وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلق         . )٨٢()٢٠١٢-٢٠٠٨(
لالجتـار بالبـشر، وال سـيما النـساء      بلد منشأ ومقصد وعبور    البوسنة واهلرسك ال تزال   

وأعربت جلنة حقوق الطفل عـن قلقهـا إزاء         . )٨٣(اجلنسي والفتيات، ألغراض االستغالل  
الرومـا،   ، وإزاء االجتار بالفتيـات، وال سـيما       )٨٤(ارتفاع معدل االجتار الداخلي باألطفال    

وأعربـت اللجنـة املعنيـة      . )٨٥(أو العبودية املرتلية غري الطوعية    / القسري و  ألغراض الزواج 
بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء اخنفاض عدد املالحقات القـضائية وحـاالت            

وأوصت جلنـة حقـوق     . )٨٦(التأخري اليت ال مسوغ هلا يف اإلجراءات والتساهل يف األحكام         
  .)٨٧(ة يف مجيع حاالت االجتار بالبشرالطفل بإجراء حتقيقات مناسب

بأن القلق ال يزال يـساورها إزاء بـطء وتعقيـد             وأفادت جلنة مناهضة التعذيب     -٣٣
وأوصت اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية       . )٨٨(إجراءات جرب ضحايا االجتار بالبشر    

ماعي والعمل لالعتراف   واالجتماعية والثقافية البلد بأن يعدل القوانني املتعلقة بالضمان االجت        
 كفئة هلا احلق يف احلـصول علـى املـساعدة يف إطـار الـضمان              بضحايا االجتار بالبشر    

 وأوصت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم          . )٨٩(االجتماعي
  .)٩٠(بتوفري املساعدة واحلماية وإعادة التأهيل جلميع ضحايا االجتار بالبشر

مـن   عت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة البلد إىل ضمان مقاضـاة            ود  -٣٤
  .)٩١(للبغاء البغاء واتباع هنج شامل إزاء التصدي يستغلون

  وعلى الرغم من أن البوسنة واهلرسك تعهدت بإزالة مجيع األلغام األرضية حبلـول              -٣٥
 الستمرار تـضرر األطفـال   اظلت تعرب عن قلقه ، فإن جلنة حقوق الطفل)٩٢(٢٠١٩عام  

وأوصت اللجنة بتعزيز محالت إذكاء الوعي خبطر األلغام وأنشطة إزالة          . )٩٣(باأللغام األرضية 
  .)٩٤(األلغام وحتديد برامج خاصة إلعادة التأهيل

   وسيادة القانون،إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب  -جيم  
ها لعدم وجود آلية مستقلة وفعالـة لتقـدمي         أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلق       -٣٦

  .)٩٥(الشكاوى كيما يتسىن إجراء حتقيقات نزيهة يف ادعاءات التعذيب
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وأعرب فريق األمم املتحدة القطري عن قلقه ألن البلد يفتقر إىل املوارد الكافية وإىل                -٣٧
ملتحـدة  وذكرت مفوضية األمـم ا    . )٩٦(آليات مؤسسية إلقامة شبكة شاملة لدعم الضحايا      

السامية لشؤون الالجئني أن نظام تقدمي املساعدة القانونية جماناً ال يلـيب بـشكل كـاٍف                
احتياجات الفئات الضعيفة وأن العائدين ال يزالون يتعرضون للمضايقات املـصحوبة بعـدم           

  .)٩٧(كفاية تدابري إقامة العدل لالقتصاص من اجلناة املشتبه فيهم
ذيب بقلق أن األشخاص مسلويب احلرية ال يتمتعون دوماً    والحظت جلنة مناهضة التع     -٣٨

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق    . )٩٨(جبميع الضمانات القانونية األساسية منذ بداية احتجازهم      
 اإلنسان بأن ُيحذَف من قانون اإلجراءات اجلنائية مفهوم األمن العام أو أمـن املمتلكـات              

  .)٩٩( رهن احملاكمة ألنه غري معرَّف تعريفاً جيداًاالحتجاز أمر ُيستَند إليه إلصدار كأساس
             البحـث  ، أبلغت البوسنة واهلرسك جلنة مناهضة التعـذيب بـأن         ٢٠١٢ويف عام     -٣٩

 شخـصاً ُمـسجالً يف ِعـداد        ٢٧ ٧٩٤ شخص من بني     ١٠ ٥٠٠ال يزال جارياً عن حنو      
ووضـعت جلنـة    . )١٠٠(١٩٩٥ إىل عام    ١٩٩٢املفقودين خالل فترة الرتاع املمتدة من عام        

مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة حقوق الطفل استنتاجات وتوصـيات            
االستنتاجات والتوصيات أن أعربت جلنة مناهضة  وكان من بني هذه . )١٠١(بشأن هذه املسألة  
ت االختفاء بت مقاضاة حاالّعقد صمن أن مسألة عدم مواءمة قوانني البلد  التعذيب عن قلقها

قلقها إزاء العقبات اليت  وأعربت جلنة حقوق الطفل عن    .)١٠٢(القسري كجرائم ضد اإلنسانية   
وأوصت جلنة حقوق الطفـل وجلنـة       . )١٠٣(حتول دون معرفة احلقيقة بشأن مصري املفقودين      

 وإنشاء صندوق لدعم أُسـر      )١٠٤(باستكمال السجل املركزي للمفقودين    مناهضة التعذيب 
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء عدم تنفيذ عدد كـبري مـن              . )١٠٥(ناملفقودي

  .)١٠٦(أحكام احملكمة الدستورية املتعلقة باألشخاص املفقودين
وأوصى الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي بأن تفـسِّر               -٤٠

طاء مـن    -١ لقسري الوارد يف الفقرة   حمكمة الدولة يف البوسنة واهلرسك تعريف االختفاء ا       
 من  ٢ من القانون اجلنائي للدولة مبا يتمشى مع التعريف األنسب الوارد يف املادة              ١٧٢املادة  

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ أو بأن ُيعدِّل الربملان القانون             
وفقاً لإلعالن واالتفاقيـة    ل القانون اجلنائي  ينبغي تعدي  ويف هذا السياق،  . اجلنائي هلذا الغرض  

  .)١٠٧(حبيث يشمل حاالت االختفاء القسري كجرمية قائمة بذاهتا
وأوصى الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي بزيادة املوارد              -٤١

حبقـوق  وأفادت اللجنـة املعنيـة       .)١٠٨(املخصصة ملقاضاة جرائم احلرب واستخراج اجلُثث     
ملالحقات القضائية وجلوء احملاكم على مـستوى       ابأهنا ال تزال قلقة إزاء ُبطء وترية         اإلنسان
القانون اجلنائي جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشـتراكية الـسابقة          استخدام إىل   الكيانني

مـل   اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية ومسؤولية القيادة والـرق اجلنـسي واحل     الذي ال يعّرف  
ودعت اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات إىل االنتهاء من القضايا املعلَّقـة       . )١٠٩(القسري
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من أن الضحايا، الذين كـثرياً مـا ينتمـون إىل            دون مزيد من التأخري، وأعربت عن قلقها      
مـن  الدعم املايل أو النفسي الذي قد حيتاجونه أو قد يكـون             مل يتلقوا  األقليات والعائدين، 
 على مكافحة اإلفالت من العقاب      التعذيبوحثت جلنة مناهضة    . )١١٠(حقهم احلصول عليه  

  .)١١١(فيما خيص مرتكيب اجلرائم يف زمن احلرب
وأكدت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة أن من األساسـي أن ُتقـّر                 -٤٢

الغتصاب والتعـذيب بـني     السلطات احلكومية على مجيع املستويات بوجود نساء ضحايا ل        
وأن تضمن حصوهلن بالتـساوي علـى    بصرف النظر عن خلفياهتن اإلثنية أو الدينية    املدنيني

وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل   . )١١٢(ُوجِدن داخل البلد   ُسُبل انتصاف وخدمات أينما   
 املتعلق بالرتاع   أن الربنامج القطري الرامي إىل حتسني حالة حقوق الناجني من العنف اجلنسي           

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد        . )١١٣(خطط لتنفيذه  قد اسُتكِملَ وُوِضعت  
املرأة عن قلقها إزاء بطء وترية املالحقات القضائية واخنفاض معدالت إدانة مرتكيب العنـف              

ـ        دعم اجلنسي؛ وعدم حصول املرأة بشكل كاف وباملساواة مع اآلخرين على التعـويض وال
فيما خيص االنتهاكات اليت عانت منها خالل احلرب؛ وعدم وجود           وخدمات إعادة التأهيل  

مالئم ألفعال العنف اجلنسي بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، وال سيما             تعريف
االغتصاب؛ وانطباق خمتلف القوانني اجلنائية بصورة متوازية، مما ُيفضي إىل عدم اتـساق يف              

  .)١١٤(ضائية والتساهل يف ممارسات إصدار األحكامالسوابق الق
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها لعدم وجود تعريف مناسب لوضع ضحايا              -٤٣

  . )١١٥(احلرب املدنيني وحقوقهم ونقص تدابري الدعم واحلماية املتاحة للضحايا
 املتحـدة   وأشار كل من جلنة حقوق الطفل وجلنة مناهضة التعذيب وفريق األمـم             -٤٤

. )١١٦(القطري إىل التدابري املتخذة من أجل وضع استراتيجية حكوميـة للعدالـة االنتقاليـة             
وأوصت املقررة اخلاصة يف جمال احلقوق الثقافية بتنفيذ التدابري املتعلقة بعمليات ختليد الذكرى     

 لتنظيم  املتوخاة يف االستراتيجية، وال سيما سن قانون إطاري وسياسات على مستوى الدولة           
 املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن البوسنة        اللجنةوأعربت  . )١١٧(هذه املسألة تنظيماً كامالً   

بشأن حقوق ضـحايا التعـذيب       قانون مل تعتمد بعد هذه االستراتيجية ومشروع      واهلرسك
يهدفان إىل ضمان حصول مجيع ضحايا احلرب املـدنيني يف           وضحايا احلرب املدنيني اللذين   

  . )١١٨(د بالتساوي على االستحقاقات االجتماعيةالبل
 الطفل عن قلقها لنقص التدابري البديلة لالحتجـاز وأشـكال           حقوقوأعربت جلنة     -٤٥

وخيضعون للحجز رهـن   ُيحتجزون مع البالغني إعادة تأهيل األطفال املخالفني للقانون الذين     
بوسنة واهلرسك مبواءمـة نظـام   وأوصت جلنة حقوق الطفل ال    . )١١٩(احملاكمة لفترات مطوَّلة  

  . )١٢٠(قضاء األحداث لديها مع املعايري الدولية
وأوصت جلنة حقوق الطفل احتاد البوسنة واهلرسك ومقاطعة برتـشكو باعتمـاد              -٤٦

 والقصَّر يف اإلجراءات اجلنائية ودعم األطفال الضحايا يف مجيع          األطفالالقانون املتعلق حبماية    
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 وتقدمي املساعدة إىل األطفال الضحايا، مبـا يف ذلـك إعـادة             )١٢١(يةمراحل العملية القانون  
  .)١٢٢(إدماجهم اجتماعياً وحتقيق تعافيهم بدنياً ونفسياً

وجود تدابري كافية    وقالت جلنة مناهضة التعذيب إهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء عدم            -٤٧
م مـن جانـب     ختويف الشهود وحماولـة رشـوهت      حلماية الشهود ودعمهم وإزاء حاالت    

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بتنفيذ القـانون اجلديـد             . )١٢٣(اجلناة
 نفـسياً  دعماً للشهود  واهلرسك أن تكفلللبوسنةوينبغي . )١٢٤(املتعلق بربنامج محاية الشهود 

  .)١٢٥(كافياً وأن تضمن حتقيق السلطات يف حاالت ختويف الشهود

  لزواج ويف احلياة اُألسريةاحلق يف ا  -دال  
إزاء عدم إنشاء نظام جمـاين       بأن القلق ال يزال يساورها     أفادت جلنة حقوق الطفل     -٤٨

وأشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة إىل          . )١٢٦(وشامل لتسجيل الوالدات  
احلصول على شهادات   الروما من تسجيل الوالدات و     العراقيل اإلدارية واملالية اليت متنع نساء     

وأوصت جلنة حقوق الطفل ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجـئني           . )١٢٧(ميالد
ودعـت اللجنـة    . )١٢٨(مبواءمة تشريعات الدولة والكيانني املتصلة بسجالت األحوال املدنية       

طفال عند  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة البوسنة واهلرسك إىل ضمان تسجيل مجيع األ            
وسلَّطت مفوضـية األمـم     . )١٢٩(الوالدة وتقدمي وثائق شخصية إىل األطفال غري املسجلني       

املتحدة السامية لشؤون الالجئني الضوء على ضرورة تسجيل الوالدات كوسيلة ملنع حاالت            
انعدام اجلنسية وأوصت بوضع تدابري لتحديد هوية األفراد غري املسجلني وتـسجيلهم، مبـن             

  .)١٣٠(الغونفيهم الب
وأعرب كل من فريق األمم املتحدة القطري واللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية               -٤٩

 والثقافية واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقـه إزاء الـزواج               ةواالجتماعي
  .)١٣١(الروما املبكر، وال سيما يف جمتمع

ألطفال يف حميط األسرة وإنشاء نظـام       وحثت جلنة حقوق الطفل على دعم رعاية ا         -٥٠
  . )١٣٢(حضانة وطين شامل وحتسني حالة األطفال يف أماكن الرعاية البديلة

حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املشاركة يف احلياة             -هاء  
  العامة واحلياة السياسية

 القيود املفروضة علـى حريـة       أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء         -٥١
  . )١٣٣(التعبري والتجمع يف برييدور

عـن قلقهـا إزاء      وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        -٥٢
  . )١٣٤(تدخل أرباب العمل يف حق العاملني يف تكوين النقابات أو االنضمام إليها
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تمييز ضد املرأة بقلق تدين نسبة متثيل املرأة يف         والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على ال       -٥٣
وأوصت اللجنة بتنفيذ   . )١٣٥(الربملان ويف املناصب احلكومية، وخباصة على صعيد اختاذ القرار        

 يف املائة ملشاركة املرأة يف احلياة السياسية مبوجـب قـانون            ٤٠مبدأ ختصيص حصة نسبتها     
  . )١٣٦(املساواة بني اجلنسني

رية املستقلة املعنية بقضايا األقليات أن مشاركة أفراد األقليات والعائـدين       وذكرت اخلب  -٥٤
وحىت . والكانتونات والكيانني ال تزال تطرح حتدياً      يف احلياة السياسية على مستوى البلديات     

األدىن من األصوات الالزمة للحـصول علـى    أفراد األقليات والعائدين احلد   عند عدم بلوغ  
تدابري لضمان األخذ بآرائهم يف القرارات املتعلقة هبـم     ينبغي اختاذ  لدية،يف حكومة الب   مقاعد

  .)١٣٧(وتعترب نسبة متثيل نساء األقليات متدنية للغاية يف احلياة السياسية. ومبناطقهم

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -واو  
ماعية والثقافية ما أعربت عنه مـن       كررت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجت       -٥٥

قلق إزاء ارتفاع معدل البطالة بني األقليات واألشخاص ذوي اإلعاقة بنسبة تزيد بكثري عنها              
 البطالـة بـني النـساء    نسبةارتفاع إزاء   وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً     .)١٣٨(بني اآلخرين 

تمييز ضد املرأة تشعر بـالقلق إزاء       وظلت اللجنة املعنية بالقضاء على ال      .)١٣٩(ارتفاعاً شديداً 
عدم وجود إطار مؤسسي إلنفاذ حظر التمييز على أساس نوع اجلنس واملضايقة اجلنسية يف               

جتماعية والثقافية بتنفيـذ مبـدأ      وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واال     . )١٤٠(العمل
  . )١٤١("املساواة يف األجر عن األعمال املتساوية القيمة"

 بقضايا األقليات إىل أن ارتفاع نسبة البطالـة بـني          وأشارت اخلبرية املستقلة املعنية     -٥٦
سوق العمل   من  من متييز منهجي واستبعاد    هذه الطائفة  الروما يكشف عما يتعرض له أفراد     
  . )١٤٢( وفعالة يف هذا الشأنإضافة إىل عدم إجياد حلول حيوية

تصادية واالجتماعية الثقافية بقلـق أن أربـاب   والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االق      -٥٧
            دفـع مرتبـاهتم    العمل ال حيترمون التزاماهتم القانونية إزاء العـاملني لـديهم، املتمثلـة يف            

 تعـسفية،   اشتراكات الضمان االجتماعي يف حينها واالمتناع عن فصل املوظفني بطريقة         أو  
كمـا   كن يف إجـازة األمومـة،      النساء اللوايت عندما يتعلق األمر بالنساء احلوامل و      خاصة

  .)١٤٣(الحظت زيادة عدد حوادث العمل يف أماكن العمل

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -زاي  
شعرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالقلق إزاء مـدى             -٥٨

واهلرسك على التصدي لظاهرة الفقر املدقع وتقدمي املـساعدة         انتشار الفقر وحثت البوسنة     
  .)١٤٤(االجتماعية الكافية إىل األفراد واجلماعات الذين يعيشون دون مستوى خط الفقر
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تعديل احلـد األدىن     وطلبت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        -٥٩
الة الفوارق بني الكيانني على صعيد مبالغ احلد        ليواكب تكاليف املعيشة وأوصت بإز     لألجور

  .)١٤٥(األدىن لألجور
وأعلنت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء              -٦٠

استمرار عدم وجود اتفاق بني الكيانني بشأن حقوق املعاشات التقاعدية وعدم تنفيذ الكيانني         
  . )١٤٦(ن التأمني الصحياالتفاق املربم بينهما بشأ

قلقها ألن نظام الضمان االجتماعي احلايل ال يلـيب          وأعربت جلنة حقوق الطفل عن      -٦١
وحثت اللجنة املعنيـة بـاحلقوق      . )١٤٧(بشكل مناسب احتياجات األشخاص األشد حرماناً     

زاء االقتصادية واالجتماعية والثقافية البوسنة واهلرسك على ضمان اتباع هنج شامل ومنسق إ           
 والتصدي للتفاوتـات بـني مجهوريـة        )١٤٨(نظام احلماية االجتماعية على مستوى الدولة     

. صربسكا واحتاد البوسنة واهلرسك ومقاطعة برتشكو وفيما بني الكانتونات داخل االحتـاد           
وأوصت جلنـة   . )١٤٩(وأوصت اللجنة أيضاً بتخصيص اعتمادات ملراكز الرعاية االجتماعية       

  . )١٥٠(الدعم واملساعدة لألسر احملرومة من الناحية االقتصاديةحقوق الطفل بتوفري 
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها ألن احلق             -٦٢

يف املساعدة االجتماعية الذي تتمتع به بعض فئات األشخاص، مثل قدماء احملاربني ، حمدد يف               
 تفاوتات يف احلماية وإىل متييـز ضـد فئـات أخـرى مـن               خمصصة، مما يؤدي إىل    قوانني

وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها لعدم االعتراف بضحايا العنف اجلنسي يف زمن            . )١٥١(الضحايا
  . )١٥٢(احلرب كفئة مؤهلة للحصول على املساعدة االجتماعية

لقها لعدم ضمان   ق وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن        -٦٣
إمكانية احلصول على مياه صاحلة للشرب يف مجيع أحناء البلد، وقدمت اللجنة توصيات تتعلق              

  .)١٥٣(خبطط الكيانني

  احلق يف الصحة  -حاء  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء عدم وجود قوانني   -٦٤

انعدام املساواة يف جمال احلصول علـى خـدمات         وسياسات صحية موحدة، مما يؤدي إىل       
  . )١٥٤(الرعاية الصحية وتغطية التأمني الصحي

وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بتمكني الفئـات             -٦٥
احملرومة من احلصول بالتساوي على خدمات الرعاية الصحية والتأمني الصحي يف مجيع أحناء             

وقـدمت اللجنـة    . اخلاصة بالروما  الرعاية الصحية  عمل على تنفيذ خطة    وحثت )١٥٥(البلد
املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توصية مماثلة بشأن حصول النساء على خدمات الرعاية              

  . )١٥٦(الصحية وتغطية التأمني الصحي
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اء ارتفاع أعـداد    وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إز            -٦٦
واعتمـاد   احلوامل املراهقات، وأوصت بتعزيز إمكانية احلصول على طرق حديثة ملنع احلمل          

التثقيف يف جمال الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية هبدف منع حـاالت احلمـل املبكـر               
  . )١٥٧(واألمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي، مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البشرية

  احلق يف التعليم  -اءط  
 الـيت   الدورية ملشاوراتإىل ا   العادية هاتقارير على تقدمي الدولة  شجعت اليونسكو     -٦٧

 التمييز  التعليم، وال سيما اتفاقية مكافحة     معايري وضعاليونسكو اخلاصة ب  تعقد بشأن صكوك    
  . )١٥٨(يف جمال التعليم

راتيجي لتطـوير التعلـيم يف      التوجيه االست  خبطة تنفيذ  ورحبت جلنة حقوق الطفل     -٦٨
ظلت تشعر بـالقلق إزاء اإلصـالحات        لكنها ،)١٥٩()٢٠١٥-٢٠٠٨(البوسنة واهلرسك   

يف  األخرية اليت أجريت يف نظام التعليم واليت خفّضت النفقات وأغلقت املـدارس الفرعيـة             
ـ                اطق املناطق النائية، وإزاء الفروق الكبرية يف جودة التعليم بـني املنـاطق احلـضرية واملن

وشجعت اليونسكو على بذل جهود جلعل النظام التعليمي أقل جتـزؤاً وإقامـة     . )١٦٠(الريفية
  . )١٦١(نظام أمشل

ورأى فريق األمم املتحدة القطري أن التعليم يف مرحلة ما قبل املدرسة كان مهمشاً                -٦٩
  . )١٦٢(لسنوات عديدة على الرغم من وجود مؤشرات تقدم يف هذا الشأن

 املقررة اخلاصة يف جمال احلقوق الثقافية واليونسكو عن قلقهما إزاء سياسات             وأعربت -٧٠
الذي يتلقى فيه األطفـال  " املدرستني حتت سقف واحد"املدارس ذات اإلثنية الواحدة ونظام    

وحثت جلنـة حقـوق الطفـل       . )١٦٣(من خمتلف الفئات اإلثنية التدريس يف فصول منفصلة       
ن واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة         واللجنة املعنية حبقوق اإلنسا   

واللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وجلنة القضاء على التمييز             
العنصري واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على وضع حد لفصل األطفـال يف               

  . )١٦٤(املدارس على أساس اإلثنية
وظلت جلنة حقوق الطفل تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية برامج الدعم الـيت تعـاجل                 -٧١

وطلبت اخلبرية املستقلة املعنية    . )١٦٥(الروما واألقليات األخرى   االحتياجات التعليمية ألطفال  
الروما لـتعلم لغـاهتم      بقضايا األقليات بذل املزيد من اجلهود لضمان إتاحة الفرص ألطفال         

عن قلقهـا    وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       .)١٦٦(هتموثقافا
الروما الذين ال يتلقون التعليم االبتدائي اإللزامي وارتفاع معـدالت           إزاء ارتفاع نسبة أطفال   

وحثت جلنة حقوق الطفل البلد على مكافحـة       . )١٦٧(الروما االنقطاع عن الدراسة نسبياً بني    
  .)١٦٨(الروما يف احلصول على التعليم ييز ضد أطفالالتم



A/HRC/WG.6/20/BIH/2 

GE.14-13642 18 

  احلقوق الثقافية  -ياء  
فُسِّرت بـشكل خـاطئ      رأت املقررة اخلاصة يف جمال احلقوق الثقافية أن احلقوق الثقافية           -٧٢

وأوصت املقررة اخلاصة جبملة أمور، منها عـدم        . )١٦٩(الطوائف للغاية من أجل تربير سياسات عزل     
 خ أو األدب لغرس أفكارٍ لدى الطالب جتعلهم يؤمنون بأهنم ينتمـون إىل هويـات              التالعب بالتاري 

يقصي بعضها البعض ويناصبه العداوة، واعتماد جمموعة واسعة من كُتب التاريخ الصادرة عن طائفة              
من الناشرين اليت حتترم محاية احلريات األكادميية وتعزيزها على مجيع أراضي البلد، والتشجيع علـى               

  .)١٧٠(جتماعات بني الباحثني األكادمييني يف مجيع اجملاالت، مبا يف ذلك التاريخعقد ا
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها لعدم متتع             -٧٣

وأوصـت  . مجيع األشخاص باحلقوق الثقافية على قدم املساواة، وال سيما يف املناطق الريفية           
  .)١٧١( عمل وطنية شاملة تتعلق باحلقوق الثقافية على مستوى الدولةباعتماد خطة

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -كاف  
عن قلقها لعدم اختاذ أي تدابري من أجل إرساء تعريـف            أعربت جلنة حقوق الطفل     -٧٤

تشريعي واضح لإلعاقة ومواءمة التشريعات على املستويات الوطين وعلى مستوى الكيـانني            
  .)١٧٢(ع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةوالكانتونات م

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء حمدودية التعليم الشامل بـالنظر إىل أن                -٧٥
أغلبية األطفال ذوي اإلعاقة يبقون يف منازهلم أو يتعرضون للفصل يف املؤسسات أو املدارس              

عاقـة يف التعلـيم     وأوصـت بـشمل األطفـال ذوي اإل       . اخلاصة، مما يؤدي إىل وصمهم    
واإلعاقات  ذوي النمو املتأخر   والحظ فريق األمم املتحدة القُطري أن األطفال      . )١٧٣(العادي

 وهنـاك . باملعايري الدولية احلالية ووسائل الدعم ال تفي فيه املنهجيات يلتحقون بنظام تعليمي  
صول املادي إىل املرافق    الو إلمكانية أيضاً أوجه تضارب بني التعليم االبتدائي والثانوي وتعذر       

  .)١٧٤(يف مرحلة ما قبل املدرسة
قلقها إزاء التفاوت بني احلماية املتاحة لألشـخاص ذوي          وأعربت جلنة حقوق الطفل عن      -٧٦

              أو املـرض  اإلعاقات املتصلة باحلرب وغريهم من األشخاص ذوي اإلعاقة النامجة عـن احلـوادث   
  .)١٧٥(من احلماية حتظى مبستوى أدىن النتيجة هو أن الفئة األخريةو أو املوجودة ُمنذ الوالدة،

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -الم  
أوصت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم بتحـسني              -٧٧

يجية اجلديدة  التنسيق بني الوزارات والوكاالت على مستويي الدولة والكيانني لتنفيذ االسترات         
  .)١٧٦(٢٠١٥-٢٠١٢هبا للفترة  املتعلقة باهلجرة واللجوء وخطة العمل املتصلة
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وأوصت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم بـإيالء              -٧٨
  .)١٧٧(أولوية لبدائل إيداع أطفال العمال املهاجرين املُحتجزين لدى مراكز اهلجرة

 املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم البلد على           وحثت اللجنة   -٧٩
وعلـى   العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم يف احلصول على جـرب فعـال           فرص ضمان تكافؤ 

  .)١٧٨(املعلومات املتعلقة بُسُبل االنتصاف املتاحة
 أُسرهم بقلق أن    والحظت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد          -٨٠

وأعربت اللجنة عن قلقها    . )١٧٩(انتهاكات حلقوق العمل األساسية    يواجهون العمال املومسيني 
  .)١٨٠(أيضاً إزاء عدم محاية العمال املرتليني املهاجرين

وأعربت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم عن قلقها لعـدم       -٨١
تنقل األجانب وإقامتـهم     رائية بشأن القرارات املتعلقة باالحتجاز مبوجب قانون      وجود ضمانات إج  

من ُسِحبت منهم جنسيتهم     احتجاز ، وكررت اللجنة ما أعربت عنه من قلق إزاء        )١٨١(وحق اللجوء 
وطردهم إىل بلدان ُيحتمل أن يواجهوا فيهـا خطـراً حقيقيـاً     لفترات مطولة من العمال املهاجرين 

وحثت جلنة مناهضة التعذيب البلد على احترام احلـق يف الطعـن يف             . )١٨٢(ء املعاملة بالتعرض لسو 
وأعربت مفوضية األمم املتحـدة  . )١٨٣(القرارات الرامية إىل سحب جنسيتهم واحتجازهم وترحيلهم     

  . )١٨٤(السامية لشؤون الالجئني عن قلقها إزاء احتجاز ملتمسي اللجوء
دة السامية لشؤون الالجئني عن قلقهـا ألن احلـق يف           وأعربت مفوضية األمم املتح     -٨٢

    التماس اللجوء والتمتع به ال يزال حمدوداً من الناحية العملية وقدمت توصيات ذات صـلة،              
  .)١٨٥(مبا يشمل تدريب موظفي احلدود

إهنا ال تزال تشعر بالقلق ألن السلطات املختصة مل تقّيم على             وقالت جلنة مناهضة التعذيب     -٨٣
  .)١٨٦(اإلعادة القسر ية الذي يواجهه األشخاص من طاليب احلماية الدولية لنحو املناسب خطرا

  املشردون داخلياً  -ميم  
رحبت عدة هيئات معاهدات باالستراتيجية املنقحة لتنفيذ املرفق السابع من اتفـاق              -٨٤

 البوسـنة   معيشة ما تبقـى يف     ترمي إىل حتسني مستويات    اليت ٢٠١٠دايتون للسالم يف عام     
ومع ذلك، ال يزال هناك عدد كبري من مشردي       . )١٨٧(وعائدين مشردين داخلياً  واهلرسك من 

احلرب غري قادرين على العودة إىل أماكن إقامتهم السابقة أو االندماج بفعالية يف جمتمعـاهتم               
وشجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري البلد علـى تـسريع           . )١٨٨(السابقة أو اجلديدة  

وقدمت مفوضية األمـم املتحـدة الـسامية        . )١٨٩(دائمة لالجئني واملشردين داخلياً   العودة ال 
لشؤون الالجئني واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية              

  .)١٩٠(صلة توصيات ذات واالجتماعية والثقافية وجلنة مناهضة التعذيب
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ة السامية لشؤون الالجئني إىل أن السلطات مل ُتقدم         وأشارت مفوضية األمم املتحد     -٨٥
إذا  يسكنوهنا قبـل احلـرب   حلوالً لألشخاص الذين يرغبون يف العودة إىل املنازل اليت كانوا 

  . )١٩١(أثناء غياهبم سكنها أشخاص آخرون
 ٨ ٦٠٠إزاء حنو  وأعربت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني عن قلقها     -٨٦

يف مراكز مجاعية وأشـارت إىل أن        اخلياً يعيشون يف ظروف دون املستوى املطلوب      مشرد د 
معظمهم ضعفاء للغاية ويوجد بينهم معوقون جسدياً وعقلياً وأشخاص مصابون بـأمراض            

. )١٩٢(مزمنة ومسنون ومرضى مصابون بصدمات نفسية بسبب تعرضهم للعنف اجلنـساين          
ية واالجتماعية والثقافية بإعـادة بنـاء الوحـدات         وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصاد    

السكنية واهلياكل األساسية مبا يشمل إزالة األلغام وحثت البلد على تنفيذ اإلعالن املـشترك              
مجيـع   الذي ُيتوقع مبوجبه إغالق    بشأن تسوية التشرد الذي طال أمده يف البوسنة واهلرسك،        

. )١٩٣(املقيمني احلاليني يف مـساكن الئقـة       ووضع   ٢٠١٤املراكز اجلماعية حبلول هناية عام      
املوضـوع   وأثارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب وجلنة حقوق الطفل         

  .)١٩٤(نفسه
ألن أطفال ملتمسي اللجوء واملشردين داخلياً       وظل القلق يساور جلنة حقوق الطفل       -٨٧

ى الرعايـة الـصحية املناسـبة وألن        والعائدين ال ُيمنحون ضمانات تكفل هلم احلصول عل       
الروما واملشردون داخلياً، يواجهون بكثـرة صـعوبات يف          العائدين من األقليات، مبن فيهم    

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بتحـسني إدمـاج          . )١٩٥(تغطية تكاليف التعليم  
  .)١٩٦(هؤالء العائدين على الصعيد االجتماعي االقتصادي

  التنمية والقضايا البيئيةاحلق يف   -نون  
أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن هناك شركات تعمل دون وجـود أُطـر                 -٨٨

تنظيمية واضحة، والسيما الشركات العاملة يف جمال صناعة إنتاج الُصلب والقطاع املتعلـق             
وأوصت اللجنة بضمان مساءلة الـشركات قانونـاً بـشأن انتـهاكات حقـوق              . باألمن
  .)١٩٧(اإلنسان

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -سني  
أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن األشخاص الـذين يتعرضـون               -٨٩

لالحتجاز ألجل غري مسمى دون أي سـند         للترحيل ألسباب تتعلق باألمن القومي معرضون     
  .)١٩٨(عدا القرارات التقديرية اليت تتخذها أجهزة األمن
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