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  جملس حقوق اإلنسان
  الشامل الدوري باالستعراض املعين العامل الفريق
  العشرون الدورة
  ٢٠١٤ نوفمرب/الثاين تشرين ٧ - أكتوبر/األول تشرين ٢٧

ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان، وفقـاً         موجز أعدته مفوضي      
 ٥والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ج(١٥للفقرة  

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  *البوسنة واهلرسك    

 إىل عملية االستعراض    )١( جهة معنية  ١٦من   املقدمة للمعلومات موجز هو التقرير هذا  
 املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان    وهو يتبع هيكل  . الدوري الشامل 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب             . ١٧/١١٩يف مقرره   
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

 هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف         وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي     . حمدَّدة
بقـرار    وعمـالً . التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغـيري           

، ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية          ١٦/٢١ اجمللس
لتقيد الكامل مببـادئ  حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على ا     

حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة الـيت   وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية. باريس
لالسـتعراض   وروعيت يف إعداد التقرير السمة الدوريـة      . تتضمن مجيع املعلومات الواردة   

  .والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة

__________ 

  .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمم املتحدة  *  
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حلقوق اإلنـسان التابعـة للدولـة       معلومات قدمتها املؤسسة الوطنية       -أوالً 
  موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد التام مببادئ باريس

يف التدابري الفعالة الرامية إىل اً ملحوظاً قال إن هناك نقص): أمني املظامل(ديوان املظامل    -١
  .)٢(تنفيذ التوصيات املقدمة يف االستعراض الدوري الشامل السابق

 بالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال، أشار          وفيما يتعلق   -٢
ولكن احلكومـة مل تتخـذ   . أمني املظامل إىل التعديالت اليت أدخلت على التشريعات اجلنائية        

تدابري مناسبة لضمان تطبيق القوانني وتثقيف املهنيني يف اجملاالت املـشمولة بـالربوتوكول             
  .)٣(االختياري

من شـأنه  اً استراتيجياً تمد بعد خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان تتضمن هنج   ومل تع   -٣
  .)٤(أن يكفل محاية حقوق اإلنسان وحتسني حالتها

ومل تنشأ اآللية الوقائية الوطنية احملددة يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة              -٤
سانية أو املهينة، بالرغم مـن      التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإن         

  .)٥(إلنشائهااً مسبقاً ويعترب وجود املوارد الكافية شرط. قرار احلكومة إنشاءها
ومثة قصور يف التطبيق املباشر للمعايري الدولية ناجم عـن عـدم كفايـة تـدريب               -٥

  . )٦(ناملوظفني، وال سيما أفراد الشرطة والقضاة واملدعون العامون واألخصائيون االجتماعيو
، لكن كان هناك اجتاه     ٢٠١٠وقد اكتمل تعزيز ديوان املظامل املوحد اجلديد يف عام            -٦

ومثة حاجة  . )٧(إىل خفض ما يقدم له من موارد، بالرغم من الواليات اإلضافية اليت تسند إليه             
فهم من الت اً  وينبغي أن تبدي احلكومة مزيد    . )٨(إىل إجراء برملاين جديد يضمن استقالله املايل      

لتوصيات جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان حىت يتمكن الديوان مـن    
  .)٩("ألف"االحتفاظ مبركزه يف الفئة 

بإنشاء ميزانية مستقلة لتمويل عمل قسم مناهضة       اً  ويتضمن قانون حظر التمييز التزام      -٧
ويعوز القضاة الوعي بقانون حظر التمييز      . )١٠(التمييز التابع لديوان املظامل، لكنه مل ينفذ أبداً       

  . )١١(كما أن االجتهاد القضائي حمدود
وهتيمن القضايا اإلثنية على اخلطاب العام، وهو ما مهش املساواة بني اجلنسني، مبـا                -٨

  .)١٢(يف ذلك تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
يف قطاعات اخلدمات وتبقـى     " سوق السوداء ال"ويعمل كثري من النساء من خالل         -٩

. )١٣(إمكانية وصوهلن إىل الوظائف اإلدارية وغريها من الوظائف اجليـدة األجـر حمـدودة             
تستخدم اإلجراءات اإلجيابية كما أن برامج حتفيز العمالة غري مهيـأة لتـوائم وضـع                وال
  .)١٤(املرأة
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انني اجلنائية لكل من مجهورية     ، أدمج حظر جرائم الكراهية يف القو      ٢٠١٠ويف عام     -١٠
ومن شأن اعتماد تعديالت مماثلة يف احتاد البوسـنة واهلرسـك     . صربسكا ومقاطعة برتشكو  

وينبغي . )١٥(أن يسهم يف التصدي النعدام األمن وانعدام الثقة بني الطوائف         ) الدولة االحتادية (
ي بشأن إجراءات الشكاوى    أن تنظر السلطات يف اختاذ تدابري، مبا يف ذلك محلة إلذكاء الوع           

  . )١٦(مبوجب قانون حظر التمييز، من أجل مكافحة خطاب التحريض على الكراهية
وال توجد قاعدة بيانات موحدة موثوق هبا عن النساء ضحايا االغتصاب وغريه من               -١١

والقوانني اجلنائيـة ليـست     . )١٧(١٩٩٥-١٩٩٢أشكال العنف اليت ارتكبت خالل حرب       
ومل يعتمد برنامج لتحسني    . )١٨(جملال، كما أن املالحقات القضائية تسري ببطء      متسقة يف هذا ا   

وضع النساء ضحايا العنف اجلنسي والتعذيب، بالرغم من إعداد مـشروع قـانون متعلـق            
جتر حتقيقات قضائية يف التهديدات اليت وجهت للـضحايا بعـد أن أدلـني               ومل. )١٩(بذلك

ولة شبكة وطنية لدعم ضحايا العنف اجلنسي والـشهود         وينبغي أن تنشئ الد   . )٢٠(بشهاداهتن
  . )٢١(عليه وأن توفر هلا التمويل الكايف، مستفيدة يف ذلك من خربات املنظمات غري احلكومية

وأُحـرز تقـدم يف جمـال       . )٢٢(ومل ُتعتمد استراتيجية الدولة بشأن العدالة االنتقالية        -١٢
جية الوطنية جلرائم احلرب، بيد أن هناك حاجة        السجالت وقواعد البيانات يف إطار االستراتي     

إىل بذل جهود فيما يتعلق حبماية الشهود وتقدمي تقارير منتظمة من أجل تنفيذ االستراتيجية              
  . )٢٣(ًكامالاً تنفيذ
ونظام البيوت اآلمنة للناجني من العنف املرتيل غري قابـل لالسـتدامة؛ كمـا أن                 -١٣

وهناك تدن يف الوعي بوجود آليات      . )٢٤(ا تسفر عن وفيات   ماً  االستجابات غري فعالة، وكثري   
محاية، كما أن بطء اإلجراءات يبعث اخلوف يف نفوس الضحايا من اإلبالغ عـن أعمـال                

  .)٢٥(العنف
ويبـدو أن إدراك    . ومثة حاجة إىل مزيد من املوارد والدعم ملراكز العمل االجتماعي           -١٤

ألطفال غري كاف، وال سيما يف جمـال كـشف          املدرسني واملهنيني الصحيني الحتياجات ا    
  . )٢٦(العنف ضد األطفال ومنعه

وينبغي اختاذ تدابري حلماية احلرية الدينية، مبا يف ذلك اإلبالغ عن االعتداءات علـى                -١٥
األماكن الدينية وزيادة التثقيف اجملتمعي بشأن هذه املسألة يف املناطق اليت تتعرض هلجمـات              

كثيف التدابري الرامية إىل ترسيخ الثقة فيما بني اجملتمعات احمللية والتغلب           وينبغي ت . )٢٧(متكررة
  . )٢٨(وينبغي إدراج الربامج ضمن املناهج الدراسية. على االنقسامات

وأعرب أمني املظامل عن قلقه بشأن املبادرات الرامية إىل تعديل قانون حرية احلصول               -١٦
  . )٢٩(ال تطبيقه بشكل كبريعلى املعلومات اليت من شأهنا أن حتد جم
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وظلـت  . ويتزايد تواتر االعتداءات على الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان          -١٧
. )٣١(وينبغي التحقيق فيها بسرعة وشـفافية     . )٣٠(معظم حاالت ت االعتداء عليهم دون حل      

  .)٣٢(وحيتاج املبلغون عن املخالفات إىل محاية عن طريق التشريعات
يز ضد املرأة يف التعيني يف املناصب القيادية بالشركات اململوكة للدولة،           ويالحظ متي   -١٨

  . )٣٣(وأن املرأة غري ممثلة بالقدر الكايف يف مواقع صنع القرار السياسي
ومثة حاجة  . )٣٤(ومل تنفذ استراتيجية احلد من الفقر اليت اعتمدت قبل عشر سنوات            -١٩

  . )٣٥(يا احلقوق االقتصادية واالجتماعيةإىل إيالء مزيد من االهتمام ملعاجلة قضا
وتتفـاوت  . ومل تتخذ أية تدابري لضمان املساواة يف احلصول على الرعاية الـصحية             -٢٠

  .)٣٦(إمكانية احلصول عليها حسب حمل اإلقامة
من أجل القضاء على اً استراتيجياً وهناك مشاكل عديدة يف جمال التعليم، تتطلب هنج    -٢١

  . )٣٧(لتذويب والتسييسالتمييز والفصل وا
وال يوجد تعريف موحد لإلعاقة وال إحصاءات دقيقـة عـن األشـخاص ذوي                -٢٢

فاألشخاص ذوو اإلعاقة الذين تكيفوا مع احلياة يف اجملتمع احمللي جتري إعـادهتم             . )٣٨(اإلعاقة
العامـة يف   وال تفسر القوانني املتعلقة مبعايري تيسري الوصول إىل املبـاين           . )٣٩(إىل مرافق مغلقة  

  . )٤٠(ضوء املصلحة الفضلى لألشخاص ذوي اإلعاقة
 توصـيات   ٢٠١٣وتضّمن التقرير اخلاص ألمني املظامل عن حالة شعب الروما عام             -٢٣

  . )٤١(إىل مجيع مستويات احلكومة بشأن حقوقهم يف العمل والرعاية الصحية والتعليم
 السابع من االتفاق اإلطاري العام وال يزال أمني املظامل يتلقى شكاوى مبوجب املرفق     -٢٤

تتصل باحلق يف عودة الالجئني واملشردين ) اتفاق دايتون للسالم (للسالم يف البوسنة واهلرسك     
  . )٤٢( ألن الشروط السياسية واالقتصادية واالجتماعية ليست يف سبيلها إىل التحقيقاً،داخلي

  ومات املقدمة من جهات معنية أخرىاملعل  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
 على اتفاقية ٢٠١٢ إىل أن البوسنة واهلرسك صدقت عام ٦أشارت الورقة املشتركة   -٢٥

وذكـرت  . )٤٣(جملس أوروبا بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي         
 ملـضمون هـذه االتفاقيـة يف أوسـاط           أنه مل يفعل أي شيء للترويج      ٢الورقة املشتركة   

  .)٤٤(اجلمهور
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  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
 عن الـدائرة الكـربى      ٢٠٠٩أشارت العديد من الورقات إىل احلكم الصادر عام           -٢٦

للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية سايديتش وفينتشي ضد البوسـنة واهلرسـك،           
ام التمييزية اليت تقيد حقوق األشخاص غري املنـتمني         ودعت إىل تنفيذه من أجل إزالة األحك      

يف الترشـح   ) البوشـناق والكـروات والـصرب     (الثالثة املذكورة   " الشعوب املكونة "إىل  
وأشار فريق حقوق األقليـات إىل مـا        . )٤٥(النتخابات جملس الشعوب، والربملان، والرئاسة    

 من صلة بالعودة املـستدامة      يترتب على ذلك من هتميش سياسي لطوائف األقليات؛ وما له         
ملا اً  ووفق. )٤٦(والئحة تنظيمية حتتاج إىل تعديل    اً   قانون ٢٠للمشردين؛ وإىل أن ما ال يقل عن        

مركز رصد التـشرد    (ذكره مركز رصد التشرد الداخلي التابع للمجلس النروجيي لالجئني          
ر وقـانون   ، فقد أبلغت احلكومة عن إعداد تعديالت إلدخاهلـا علـى الدسـتو            )الداخلي

 مل تكن التعديالت قد ٢٠١٣االنتخابات، يف االستعراض الدوري الشامل، لكن يف هناية عام     
  . )٤٧(أدخلت بعد

 إىل احلاجة إىل مزيد من التغيريات مـن أجـل   ٢ و٦وأشارت الورقتان املشتركتان    -٢٧
  . )٤٨(نسيمواءمة التشريعات مع املعايري الدولية يف جمال محاية األطفال من االعتداء اجل

   اإلنسان وتدابري السياسة العامةاإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق  -٣  
لتنفيذ معايري حقوق اإلنسان    اً   أن هذا البلد مل يبد استعداد      ٢ذكرت الورقة املشتركة      -٢٨

 أن اهليئة التنسيقية لرصد تنفيذ توصـيات  ٥وذكرت الورقة املشتركة  . )٤٩(اليت التزم بتنفيذها  
الستعراض الدوري الشامل مل ُتنشأ وأن عدم تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الـشامل             ا

  .)٥٠(كان نتيجة لعدم وجود إرادة سياسية ولضعف التنسيق
 أن منظمات اجملتمع املدين ال تزال تواجه عدم وجـود           ٦وذكرت الورقة املشتركة      -٢٩

ي القوى احملركـة الرئيـسية وراء   غري موات، وإن كانت هاً قانونياً تشريعات مناسبة ووضع 
  . )٥١(األنشطة الرامية إىل محاية حقوق الطفل

 أنه مل ُيفعل أي شيء من أجل حتسني حالـة ديـوان             ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٣٠
، وكذلك فريق حقوق األقليات حبيث ظل الفريق غري قادر على االضطالع مبهام             )٥٢(املظامل
من والتعاون يف أوروبا إىل البوسنة واهلرسك إىل منح أمني          ودعت بعثة منظمة األ   . )٥٣(واليته

  . )٥٤(املظامل موارد كافية وإىل أن تعترف السلطات احمللية بواليته
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قـانون  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة أحكـام ال            -ءبا  
  اإلنساين الدويل ذات الصلة

  املساواة وعدم التمييز   -١  
، يف معرض إشارهتا إىل التمييز يف جماالت العمل والصحة          ٢كرت الورقة املشتركة    ذ  -٣١

واحلماية االجتماعية على وجه اخلصوص، أنه مل تبذل جهود كافية لتنفيذ توصيات اللجنـة              
وال جيري تنفيذ . )٥٥(املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة القضاء على التمييز العنصري    

والحظت بعثة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا إىل البوسنة         . )٥٦(واة بني اجلنسني  قانون املسا 
 إىل  ٢ بينما أشارت الورقة املشتركة      )٥٧(مؤسسياًاً  واهلرسك أن التمييز ال يزال يكتسي طابع      

  . )٥٨(عدم إنشاء نظام جلمع وتسجيل بيانات حوادث التمييز
 األمن والتعاون يف أوروبا إىل البوسـنة         وبعثة منظمة  ٥والحظت الورقة املشتركة      -٣٢

وأشار فريق  . )٥٩(واهلرسك وفريق حقوق األقليات أن تنفيذ قانون حظر التمييز كان حمدوداً          
حقوق األقليات إىل أنه بالرغم من انتشار التمييز ضد أفراد األقليات على نطاق واسع، فإن               

وأعرب عن قلقه إزاء التدين العام لفهم هذا . )٦٠(منهم رفع قضايا أمام احملاكماً جد قليالًاً عدد
. )٦١(القانون ومدلوالته اليت يتضمنها يف أوساط املسؤولني واجلمهور وطوائـف األقليـات           

 ٥والحظت الورقة املـشتركة  . )٦٢(وهناك نقص يف محاية املشاركني يف الدعاوى من اإليذاء      
م على أساس نوع اجلنس أو الطبقـة  أنه مل يرفع إال عدد قليل من القضايا بسبب التمييز القائ 

واعتربت بعثة منظمـة    . )٦٣(االجتماعية أو العرق أو اإلعاقة بالرغم من أن هذا التمييز شائع          
األمن والتعاون يف أوروبا إىل البوسنة واهلرسك أن عدم وجود نظام شامل للمساعدة القانونية 

إلعاقـة مل تـدرج ضـمن        أن ا  ٤والحظت الورقة املشتركة    . )٦٤(ساهم يف ضعف التنفيذ   
امليـل  " أن تعريف ٥واعتربت الورقة املشتركة . )٦٥(األسباب اليت ُيحظر التمييز على أساسها     

 يف قانون حظر التمييز، خاطئ وأن التمييز على أساس          "التعبري عن اهلوية اجلنسية   "و" اجلنسي
  . )٦٦(امليل اجلنسي غري معترف به بقدر كاف

ن والتعاون يف أوروبا إىل البوسنة واهلرسك إىل خطة عمل          وأشارت بعثة منظمة األم     -٣٣
وأشـارت  . )٦٧(وأوصت بتوفري املوارد الكافية لتنفيذها  ) ٢٠١٧-٢٠١٣(الشؤون اجلنسانية   

 إىل تأخري تنفيذ عدد كبري من التدابري يف اخلطة السابقة أو عدم تنفيـذها،          ٢الورقة املشتركة   
  .)٦٨(حظت استمرار التمييز ضد املرأةوال
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن التمييز والتهديدات واالعتـداءات علـى              -٣٤

املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية والناشطني ال تزال مصدر            
 إىل غياب املالحقات القضائية واإلدانة العلنيـة هلـذه          ٢وأشارت الورقة املشتركة    . )٦٩(قلق

 إىل إدخال تعديالت على القوانني اجلنائيـة جلعـل          ٥ودعت الورقة املشتركة    . )٧٠(احلوادث
  .)٧١(إجرامياً سبب امليل اجلنسي فعالًخطاب التحريض على الكراهية ب
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  يف احلياة واحلرية واألمن الشخصيحق الفرد   -٢  
يدة أشار جملس أوروبا إىل العدد امللحوظ من ادعاءات إساءة املعاملة البدنية الـشد              -٣٥

على يد الشرطة، وال سيما يف خمفر الشرطة املركزي يف بانيا لوكا، وعدم املتابعة عندما تقدم                
  . )٧٢(الشكاوى

وذكر جملس أوروبا أنه باستثناء سجن بانيا لوكا تكاد ال توجد ادعـاءات تتعلـق                 -٣٦
ـ       . )٧٣(بإساءة املعاملة على أيدي موظفي السجون      أحوال وأشار إىل دواعي القلق املتعلقـة ب

السجون، مبا يف ذلك احلاجة إىل حتسني خدمات الرعاية الصحية ووضع إجراءات نظاميـة              
كما أعرب عن القلـق بـشأن فـرط االكتظـاظ           . )٧٤(لتسجيل اإلصابات واإلبالغ عنها   

ومستويات املالك الوظيفي وغري ذلك من الـضمانات يف ثالثـة مـن وحـدات الطـب                 
  .)٧٥(النفسي
األمن والتعاون إىل أوروبـا إىل البوسـنة واهلرسـك إىل أن            وأشارت بعثة منظمة      -٣٧

مكافحة العنف املرتيل حتظى باألولوية وأن ذلك اتضح من خالل االستراتيجيات على صعيد             
 الضوء على االختالفات بني القوانني الـيت  ٢وسلطت الورقة املشتركة   . )٧٦(الدولة والكيانني 
. )٧٧( غموض قانوين وعدم مساواة يف محاية الضحايايف الكيانني، مما أدى إىل اً  اعتمدت مؤخر 

وينبغـي  . )٧٨(ما تصدر عقوبات بالسجن، مما يؤدي إىل التشكك يف آثارها الوقائيـة           اً  فنادر
تطبيق التدابري على قدم املساواة من أجل محاية النساء املنحـدرات مـن بعـض الفئـات                 

يـة الوقايـة مـن العنـف        رة منهج كما أعاق االفتقار إىل مجع البيانات بصو      . )٧٩(الضعيفة
  .)٨٠(املرأة ضد
، )٢٠١٤-٢٠١١( إىل خطة العمل من أجل األطفال        ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٣٨

ودعـت  . )٨١(لكنها ذكرت أنه مل يقدم هلا متويل على أي مستوى من مستويات احلكومـة             
       األطفـال  إىل توفري موارد كافية الستراتيجية مكافحـة العنـف ضـد             ٦الورقة املشتركة   

ويزاول اجمللس املعين باألطفـال يف البوسـنة        . )٨٢(كامالًاً  وتنفيذها تنفيذ  )٢٠١٥-٢٠١١(
 أعربت عن القلق العتماده على ميزانية الدعم املقدم         ٢واهلرسك عمله، لكن الورقة املشتركة      

  .)٨٣(٢٠١٤ألمم املتحدة للطفولة عام من منظمة ا
هناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال أنه يف حني تشري          وذكرت املبادرة العاملية إل     -٣٩

القوانني يف مجهورية صربسكا بوضوح إىل أنه ال جيوز لآلباء إيقاع عقوبة بدنية باألطفـال،               
دولـة االحتاديـة ومقاطعـة      فإن نفس املستوى من الوضوح مل يتحقـق يف تـشريعات ال           

  .)٨٤(برتشكو
القلق من تأثري ال مركزية اخلدمات االجتماعية على         عن   ٦وأعربت الورقة املشتركة      -٤٠

. )٨٥(محاية األطفال املعرضني ملخاطر ارتكاب العنف وإساءة املعاملة يف املـرتل واملدرسـة            
وليس هناك اعتراف بـاخلطر     . )٨٦(جيري التبليغ عن معظم حاالت العنف ضد األطفال        وال
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كما أن سهولة احلصول على األسـلحة       . )٨٧(املتزايد لتسلط األقران عرب الفضاء اإللكتروين     
  . )٨٨(الصغرية يزيد من احتمال ارتكاب العنف

 وجود أوجه عدم اتساق يف احلماية القانونية ألطفـال          ٢والحظت الورقة املشتركة      -٤١
فالبيانات الوحيدة املتعلقة بأطفال الشوارع     . )٨٩(الشوارع فيما بني خمتلف الواليات القضائية     

 غري احلكومية تعتمد هي نفسها إىل حد كبري على املاحنني الدوليني لتقـدمي              جتمِّعها منظمات 
  .)٩٠( األطفالالدعم إىل هؤالء

 أنه جرت مواءمة األحكام األساسية للقوانني اجلنائية مع         ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٤٢
يف القانون  اً  إجرامي  املعايري الدولية فيما يتصل باالجتار بالبشر، إال أن االجتار بالبشر ليس فعالً           

وأشار مركز رصد التشرد الداخلي إىل تزايد أعداد ضحايا االجتار مـن            . )٩١(اجلنائي لالحتاد 
. )٩٢(من أفراد األسر املعيشية اليت تعيلها نساء، وكذا نساء وفتيات الرومـا           اً  املشردات داخلي 

ديـد هويـة    ودعا جملس أوروبا ومركز رصد التشرد الداخلي إىل زيـادة االهتمـام بتح            
  .)٩٤(لضحايا األطفال على وجه اخلصوصوأشار جملس أوروبا إىل ا. )٩٣(الضحايا

            إىل اسـتراتيجية اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام          ٢وأشارت الورقة املـشتركة       -٤٣
فقد تقلصت مساحة املنطقـة املتـضررة بـشكل ملحـوظ حبلـول             ). ٢٠١٩-٢٠٠٩(

اللتزاماهتا، لكن املـوارد احملليـة        كامالً  ة الدولية امتثاالً  امتثلت اجلهات املاحن   و .٢٠١٣ عام
وأشار مركز رصد التشرد الـداخلي وبعثـة        . )٩٥(كانت دون املستوى املقرر إىل حد بعيد      

 يشكل عقبة   منظمة األمن والتعاون يف أوروبا إىل البوسنة واهلرسك إىل أن عدم إزالة األلغام            
  .)٩٦(أمام عودة املشردين

   العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون إقامة  -٣  
 أن تدخل السلطتني التنفيذيـة والتـشريعية يف عمـل           ٥ذكرت الورقة املشتركة      -٤٤

املؤسسات القضائية ميثل مشكلة كبرية، وال سيما فيما يتعلـق مبحاكمـة املـوظفني ذوي               
 تنـامي   دى تعقيد النظام القانوين ومتويله إىل     كما أ . )٩٧(املناصب الرفيعة احلاليني أو السابقني    

  .)٩٨(نفوذ السلطة التنفيذية
 إىل استخدام احملكمـة الدسـتورية خـارج نطـاق           ٥وأشارت الورقة املشتركة      -٤٥

اختصاصها االستئنايف احملدد، لعدم وجود حمكمة عليا على مستوى الدولة، ممـا أدى عـدم               
  .)٩٩(ملساواة يف الوصول إىل العدالةااالتساق يف تفسري قوانني الكيانني وعدم 

 أن عدم املواءمة بني القوانني املتعلقة باملساعدة القانونية         ٥واعتربت الورقة املشتركة      -٤٦
اجملانية يف الكيانني وعلى مستوى الدولة قد أدى إىل التمييز يف التشريعات املنظمة للحـصول    

 قانون للمساعدة القانونية على مـستوى       ودعت إىل سن  . )١٠٠(على املساعدة القانونية ذاهتا   
الدولة؛ واالعتراف بدور املنظمات غري احلكومية يف تقدمي املـساعدة القانونيـة؛ وتقـدمي              

  .)١٠١(ا والشهود يف القضايا اجلنائيةاملساعدة القانونية إىل الضحاي
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  إىل عدم تنفيذ قرارات احملاكم وعدد الـشكاوى الـيت  ٥وأشارت الورقة املشتركة    -٤٧
تلقاها ديوان املظامل بشأن عدم إنفاذ األحكام حني يكون احلكم ضد البلدية أو الكانتون أو               

ودعت الورقة إىل حماكمة . وميثل عدم إنفاذ قرارات احملكمة الدستورية مشكلة خاصة. الكيان
  .)١٠٢(لذين ال ينفذون قرارات احملاكماملسؤولني ا

طول اإلجـراءات   اً  م إىل القضاء يعرقله أيض     أن االحتكا  ٥وذكرت الورقة املشتركة      -٤٨
دابري النهوض باحلياة يف احملاكم، ودعت إىل إدخال نظام لتقييمات أداء املوظفني واجلزاءات وت  

  .)١٠٣(الوظيفية
 إىل أن مشروع استراتيجية العدالة     ١وأشارت منظمة العفو الدولية والورقة املشتركة         -٤٩

ري الـشامل األول، مل يعتمـد       يف توصيات االستعراض الـدو    االنتقالية للدولة، املشار إليه     
  .)١٠٤(بعد
 إىل التقدم الطفيف الذي أحرز يف تنفيذ االسـتراتيجية          ١وأشارت الورقة املشتركة      -٥٠

ودعت إىل ختصيص موارد لضمان تـسريع وتـرية         . الوطنية ملالحقة مرتكيب جرائم احلرب    
والحظت منظمة . )١٠٥(شأن التحقيقاتاإلجراءات وضمان حصول الضحايا على معلومات ب  

هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أن التقدم يف مالحقة مرتكيب جرائم احلرب كان              
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل عدم وجود إرادة سياسية، وسلطت الضوء على . )١٠٦(بطيئاً

وأوصت منظمة هيومن   . )١٠٧(دواعي القلق املتعلقة جبرائم العنف اجلنسي على وجه اخلصوص        
  .)١٠٨(الكيانني بعدد كاف من املوظفنيرايتس ووتش مبد نظامي العدالة يف 

وذكرت منظمة العفو الدولية أنه مل تعتمد أي وثيقة من الوثائق القانونية والسياساتية           -٥١
املتعلقة مبنح التعويضات للناجني من جرائم احلرب والعنف اجلنسي اليت بـدأ إعـدادها يف               

 إىل املوافقة على    ١ودعت الورقة املشتركة    . )١٠٩(عقاب االستعراض الدوري الشامل األول    أ
  .)١١٠(بالرتاعات دون مزيد من التأخريبرنامج حتسني وضع الناجني من العنف اجلنسي املرتبط 

وأشارت عدة ورقات إىل االجتهاد القضائي للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان             -٥٢
 بأثر رجعي وفرض عقوبـات      ٢٠٠٣ية بشأن تطبيق القانون اجلنائي لعام       واحملكمة الدستور 

خمتلفة عن العقوبات اليت ينص عليها القانون اجلنـائي جلمهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة               
 السلطات إىل ضمان حماكمة املتهمني بارتكاب       ١ودعت الورقة املشتركة    . )١١١(االشتراكية

، وإىل  ٢٠٠٣ة اجلماعية، مبوجب القانون اجلنائي لعام       جرائم خالل احلرب، وال سيما اإلباد     
إلعادة فتح مجيع القضايا اليت     اً  عدم اختاذ تنفيذ حكم احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أساس        

كما دعت إىل اختاذ مجيع التدابري الالزمة   . )١١٢(٢٠٠٣جرى فيها تطبيق القانون اجلنائي لعام       
والحظت منظمة هيومن . )١١٣(هن إعادة النظر يف قضاياهملضمان استمرار احتجاز املدانني ر    

ودعت . رايتس ووتش إطالق سراح عدد من املتهمني الذين ينتظر حماكمتهم يف هذه القضايا            
إىل مواءمة القانون اجلنائي املطبق وإعادة النظر يف األحكام لضمان إعـادة احملاكمـات يف               

. )١١٤( احملكمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان      الوقت املناسب يف القضايا اليت طبق فيها حكم       
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 السلطات، فيما يتعلق باملسألة املذكورة أعاله ويف معرض إِشارهتا          ١ودعت الورقة املشتركة    
إىل وجود مقترحات حكومية منفصلة بالسماح بالعفو أو ختفيف األحكام، إىل ضمان عدم             

م احلرب واجلرائم ضد اإلنـسانية      متتع األشخاص الذين أدينوا جبرائم اإلبادة اجلماعية وجرائ       
كما الحظت أن اجلناة يتلقـون عقوبـات أخـف بـصورة            . )١١٥(باإلعفاء من اجلزاءات  

 يف مجيـع    ٢٠٠٣ودعت منظمة العفو الدولية إىل تطبيق القانون اجلنائي لعام          . )١١٦(متزايدة
  .)١١٧(حلرب املتمثلة يف العنف اجلنسيالدوائر القضائية عند حماكمة مرتكيب جرائم ا

 أن اإلطار اجلنائي بشأن العنف اجلنـسي والتعـذيب          ١واعتربت الورقة املشتركة      -٥٣
واالختفاء القسري غري مالئم يف الدولة وعلى مستوى الكيانني وأن التعريفات الواردة فيـه              

العفو وقد أدلت منظمة    . )١١٨(تتوافق مع املعايري الدولية، ودعت إىل إدخال تعديالت عليه         ال
  .)١١٩(ة مبالحظات مماثلةالدولي
وذكر مركز رصد التشرد الداخلي أن الغالبية العظمى من اإلناث الالئـي وقعـن                -٥٤

. ضحايا للعنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس أثناء احلرب ال يزلن يف انتظار العدالة             
  .)١٢٠(من مواجهة اجلناة عند العودةاً خوفاً ويبقى عدد غري معروف مشرد

حث جملس أوروبا على إدخال حتسينات على نظام محايـة الـشهود وتـسريع              و  -٥٥
إجراءات التحقيق واملالحقة القضائية يف مجيع ما يبلغ عنه من حـاالت هتديـد الـشهود                 

 إىل سن القانون املتعلق بربنامج محاية الشهود على         ١ودعت الورقة املشتركة    . )١٢١(وختويفهم
أنه جرى إنشاء أقسام لدعم الشهود يف بعض حمـاكم          وأشارت إىل   . )١٢٢(وجه االستعجال 

  .)١٢٣(د اليت حتصل عليها من املاحننيالكانتونات، لكنها تعتمد على املوار
 مل  ٢٠٠٤ أن أجزاء من القانون املتعلق باملفقودين لعام         ١والحظت الورقة املشتركة      -٥٦

ويعين عـدم  . قودينتنفذ، ومنها إنشاء سجل مركزي للمفقودين وصندوق لدعم أقارب املف         
وأوصـى جملـس    . )١٢٤(من قرارات احملكمة الدستورية ذات الصلة مل ينفذ       اً  تنفيذها أن عدد  

 حالة من حـاالت مفقـودي       ١٠ ٠٠٠أوروبا باالستمرار بعزم يف حتديد اهلوية يف حوايل         
  .)١٢٥(احلرب
ـ        ٦واعتربت الورقة املشتركة      -٥٧ شأن  أن توصية االستعراض الدوري الشامل السابق ب

أكثر اً  وقد أتاح سن قوانني جديدة يف الكيانني فرص       . )١٢٦(قضاء األحداث مل تنفذ إال جزئياً     
ما استخدمت هذه   اً  إلبعاد عدد أكرب من األحداث عن مسار اإلجراءات الرمسية، ولكن نادر          

 لة بإحالة القضايا إىل   كما دعت الكيانني ومقاطعة برتشكو إىل هتيئة الظروف الكفي        . التدابري
  .)١٢٧(الوساطة

املطبقة يف حمكمـة  " إخفاء اهلوية" عن القلق إزاء سياسة    ١وأعربت الورقة املشتركة      -٥٨
مبا يف ذلك أمساء املتهمني بارتكـاب جـرائم         (البوسنة واهلرسك واليت حتذف فيها التفاصيل       
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وثـائق،  مـن ال ) احلرب أو املشتبه فيهم أو املدانني بارتكاهبا أو األماكن اليت ارتكبت فيهـا       
  .)١٢٨(رفة احلقيقةودعت إىل تغيري هذه السياسة لتمكني الضحايا من إعمال حقهم يف مع

وأشار جملس أوروبا إىل تقرير جمموعة الدول املناهـضة للفـساد عـن االمتثـال                 -٥٩
، الذي خلص إىل أن البوسنة واهلرسك مل تنفذ أو تتعامل علـى حنـو مـرض                 ٢٠١٣ لعام
  .)١٢٩(٢٠١١ واردة يف تقريرها لعام ية توص٢٢ من أصل ٤ مع إال

  احلق يف التمتع حبياة أسرية   -٤  
 إىل وضع استراتيجيات لرعاية األطفال خارج مؤسـسات       ٦دعت الورقة املشتركة      -٦٠

الرعاية وإعادة ختصيص امليزانيات من أجل توفري الرعاية يف السياق األسري؛ وتطوير خدمات 
هذا اجملال، واحلظر الصريح إليداع األطفال دون سـن         رعاية األطفال وقدرات العاملني يف      

  .)١٣٠(كال الرعاية يف املؤسساتالثالثة يف أي شكل من األش

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية 

طية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف        أبلغ مكتب مؤسسات الدميقرا     -٦١
واعتداءات جـسدية   أوروبا عن جرائم كراهية استهدفت مواقع ورموز إسالمية ومسيحية،          

  .)١٣١(على املسيحيني
 على أن حالة حرية التعبري والتجمع السلمي وتكـوين          ٢وشددت الورقة املشتركة      -٦٢

دوري الشامل األول، كما أن احلكومة االستبدادية       اجلمعيات قد تدهورت منذ االستعراض ال     
  .)١٣٢( بصورة متزايدة وأكثر شدةتستهدف املدافعني عن حقوق اإلنسان

ووثقت منظمة هيومن رايتس ووتش تسع عشرة حالة من حاالت إفراط الشرطة يف               -٦٣
، يف  ٢٠١٤فربايـر   /استعمال القوة ضد احملتجني أثناء املظاهرات ورهن االحتجاز، يف شباط         

وكان موضوع االحتجاجات هو تسريح العمال وعـدم دفـع املرتبـات            . توزال وسراييفو 
وارتفاع تعويضات هناية خدمة املديرين يف أعقاب حتول العديد من الشركات الكـربى يف              

وقد بدأت االحتجاجات هنـاك مث انتـشرت علـى الـصعيد            . توزال إىل القطاع اخلاص   
ا للضرب أثناء تغطية    ن رايتس ووتش إىل صحفيني تعرضو     وأشارت منظمة هيوم  . )١٣٣(الوطين

  .)١٣٤(املظاهرات
 إىل القيود املفروضة على حرية التعـبري والتجمـع يف           ١وأشارت الورقة املشتركة      -٦٤

برييدور، وال سيما عندما ُحظرت االحتفاالت العامة بالذكرى السنوية العـشرين للفظـائع       
عند " اإلبادة اجلماعية "، وأُعلن أن أي استخدام ملصطلح       ٢٠١٢مايو  / يف أيار  اً،اجلماعية رمسي 

وأشـارت  . اإلشارة إىل اجلناة يف اجلرائم املرتكبة يف أومارسكا سيتعرض للمالحقة القضائية          
الورقة إىل حوادث أخرى يف برييدور، مبا يف ذلك اعتـداءات علـى مكاتـب منظمـات                 
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 إىل  ٢وأشارت الورقة املشتركة    . )١٣٥(ومل حياكم أحد بسبب تلك االعتداءات     . حكومية غري
ريـة  حوادث أخرى فرضت فيهـا قيـود علـى االحتجاجـات يف سـراييفو ويف مجهو               

  .)١٣٦(صربسكا
 أن تنفيذ قانون حرية احلصول على املعلومات متبـاين،          ٥وذكرت الورقة املشتركة      -٦٥

ت  تترتب أي جزاءا   فالرسوم مرتفعة وال  . يف الدولة عنه يف الكيانني اآلخرين     اً  فهو أكثر جناح  
  .)١٣٧(على املؤسسات اليت ال تستجيب

 أن املرأة تبقى غري متساوية مع الرجل يف احلياة العامـة            ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٦٦
، ووصـفت متثيلـها بـاملنخفض       ٢٠١٣والسياسية، بالرغم من تعديل التشريعات يف عام        

 إىل قلة النـساء يف إدارة الـشركات   كما أشارت. املنعدم يف املناصب الوزارية والرئاسية    أو
وأوصت بعثة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا إىل البوسنة واهلرسـك بوضـع             . )١٣٨(العامة

  .)١٣٩( النساء يف مناصب صناعة القرارتدابري لزيادة عدد
 أن التشريعات ال تكفل حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف          ٤وذكرت الورقة املشتركة      -٦٧

سـتخدام  وأشارت إىل الفصل بني الفئات يف التـصويت، وإىل عـدم ا           . يةاملشاركة السياس 
  .)١٤٠(التكنولوجيات املُِعينة

   التمتع بشروط عمل عادلة ومواتيةاحلق يف العمل ويف  -٦  
، ٢٠١٢أشار جملس أوروبا إىل استنتاج اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية، عام             -٦٨

لبطالة وتشجيع إجيـاد فـرص      ة كانت كافية ملكافحة ا    بأنه مل يثُبت أن جهود سياسة العمال      
  .)١٤١(العمل
 الضوء على التمييز الذي طال أمـده ضـد املـرأة يف             ٢وسلطت الورقة املشتركة      -٦٩

وبينت القضايا اليت تؤثر علـى إمكانيـة      . )١٤٢(احلصول على احلق يف إجازة األمومة واألجر      
عقولة التكلفة، وعلى إمكانية الوصـول      حصول املرأة على عمل وعلى خدمة رعاية أطفال م        

  .)١٤٣(حالة التمييز أو التحرش اجلنسيإىل آليات تقدمي الشكاوى يف 
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتـش إىل أن إحـصاءات التعـداد الـسكاين                -٧٠
 عن الروما وغريهم من األقليات القومية كانت أقل من أعدادهم الفعلية، مما أدى   ١٩٩١ لعام

وأشـارت الورقـة   . )١٤٤(ادهم بشكل غري متناسب من مناصب اخلدمـة املدنيـة  إىل استبع 
بنـساء الرومـا أو تعزيـز        إىل عدم وجود نتائج لألنشطة الرامية إىل النهوض          ٢ املشتركة
  .)١٤٥(عمالتهن

وذكرت بعثة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا إىل البوسنة واهلرسك أن قلة فـرص                -٧١
  .)١٤٦( أمام عودة املشردين املستدامةعقبة الرئيسيةالعمل ال تزال تشكل ال
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  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
، ٢٠١٣أشار جملس أوروبا إىل استنتاج اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية، عام             -٧٢

  .)١٤٧(ة استحقاقات البطالة قصرية جداًبأن فتر
األمن والتعاون يف أوروبا إىل البوسنة واهلرسك إىل أنه بالرغم          وأشارت بعثة منظمة      -٧٣

من اعتماد قوانني جديدة للمساواة يف حقوق االستفادة من املساعدة االجتماعية بني ضحايا             
احلرب املدنيني والضحايا العسكريني، مبا يتفق مع املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق            

اضلية ال تـزال واضـحة يف       ؛ فإن املعاملة التف   ٢٠٠٦لثقافية لعام   االقتصادية واالجتماعية وا  
  .)١٤٨(النظام
وذكرت بعثة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا إىل البوسنة واهلرسـك أن اإلطـار                -٧٤

من التركيز    القانوين الذي أنشأ نظام احلماية االجتماعية ركز على وضع املستفيدين منه بدالً           
الفئات، مثل قدماء احملاربني وأسر اجلنود الـذين لقـوا حـتفهم            فبعض  . على احتياجاهتم 

املدنيني الذين ماتوا أو فقدوا خالل احلرب، تتمتع حبكم الواقع بامتيازات عنـد توزيـع                أو
مـن املعلومـات وذكـرت أن حـصة         اً  وقدمت البعثة مزيـد   . )١٤٩(املساعدة االجتماعية 

  .)١٥٠(ألغىن من السكان أكرب من غريها ااالستحقاقات االجتماعية اليت تذهب إىل الشرحية
وذكرت بعثة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا إىل البوسـنة واهلرسـك أن نظـام                 -٧٥

إىل االتساق فيما بني الكيـانني،      اً  ومفتقراً  املعاشات التقاعدية واالستحقاقات ال يزال مقسم     
من مجهوريـة صربـسكا      يتيح للعائدين    ٢٠١٢لكنها أشارت إىل قانون احتادي صادر عام        

إمكانية احلصول على استحقاقات تقاعدية، وإىل تنفيذ ما يتصل بذلك من أحكام احملكمـة              
وأشار مركز رصد التشرد الـداخلي إىل أن اسـتحقاقات          . )١٥١(األوروبية حلقوق اإلنسان  

  .)١٥٢(ة صربسكا إىل الدولة االحتاديةالعائدين قد تكون أقل يف حالة انتقاهلم من مجهوري
وسلط مركز رصد التشرد الداخلي الضوء على عدم تنفيذ الدولة االحتادية لقـرار               -٧٦

احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان القاضي بإجياد سبل لالنتصاف بشأن مـصادرة الـشقق             
  .)١٥٣( شبه املخصخصة خالل فترة احلربالعسكرية

إىل الظـروف   وأشار مركز رصد التشرد الداخلي ومنظمة هيومن رايتس ووتـش             -٧٧
من شعب الروما، الذين يعيشون يف مستوطنات       اً  السكنية الرديئة لالجئني أو املشردين داخلي     

  .)١٥٤(ىل كوهنم عرضة لعمليات اإلخالءغري رمسية، وإ

  احلق يف الصحة  -٨  
أن تعزيـز ودعـم     قدمت شبكة العمل الدويل من أجل أغذية األطفال توصيات بش           -٧٨

  .)١٥٥(الرضاعة الطبيعية
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 أن إمكانية احلصول على خدمات تنظيم األسرة حمدودة         ٣وذكرت الورقة املشتركة      -٧٩
وليست متاحة بسهولة للفئات الضعيفة أو عامة السكان، مـشرية إىل أن املـرأة تتعـرض                

وقدمت توصيات بشأن ضمان إمكانية احلصول على خدمات الصحة اجلنسية          . )١٥٦(للتمييز
  .)١٥٧(الكيانني، وال سيما للشباب ومبا يشمل محالت التوعيةووسائل منع احلمل احلديثة يف 

 توصيات بشأن توفري تربية جنسية شاملة وزيادة الدعم         ٣وقدمت الورقة املشتركة      -٨٠
  .)١٥٨(املقدم للرعاية الصحية املالئمة للشباب

  احلق يف التعليم  -٩  
ية يف التعليم، مبـا يف      أشارت عدة ورقات إىل مسألة الفصل اإلثين والتقسيمات اإلثن          -٨١

، كما قدمت توصيات بشأن وضع حـد        "مدرستني حتت سقف واحد   "ذلك ممارسة إنشاء    
والحظ مركز رصد التـشرد الـداخلي أن هـذه      . )١٥٩(هلذه املمارسة وبشأن دمج املدارس    

لتيسري عـودة املـشردين مـن       اً  مؤقتاً  املمارسة كان القصد منها يف األصل أن تكون تدبري        
وذكر فريق حقوق األقليات أن التالميذ املنحدرين من طوائـف األقليـات            . )١٦٠(األقليات

ما يكتشفون أهنم ال يستطيعون تعلُّـم لغتـهم األم أو أن            اً  وامللتحقني مبدارس موحدة كثري   
  .)١٦١(يتعلموا عن طريق منهج يثري معرفتهم بثقافتهم وتارخيهم ودينهم

  األشخاص ذوو اإلعاقة   -١٠  
 بإجراء استعراض عاجل جلميع التـشريعات الـسارية         ٤قة املشتركة   أوصت الور   -٨٢

وللممارسات العمليـة، مـن أجـل       ) مبا يف ذلك التعاريف ذات الصلة     (واملعتزم اعتمادها   
  .)١٦٢(مواءمتها مع أحكام اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

اقة، لكن هنـاك     إىل إنشاء اجمللس الوطين لإلع     ٢ و ٤وأشارت الورقتان املشتركتان      -٨٣
 بوضع خطة عمل ٤وأوصت الورقة املشتركة . )١٦٣(مشاكل متصلة باستقالله ومتويله وفعاليته

 وسلطت الضوء على مسائل أخـرى منـها التمييـز،    )١٦٤(وطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة     
وحمدودية فرص العمل، وعدم وجود برامج لتوعية املسؤولني يف احلكومة، ورداءة وسـائل             

صول إىل املرافق العامة، واالفتقار إىل تكييف اخلدمات، وال سـيما فيمـا يتعلـق               تيسري الو 
وال حيق لألشخاص ذوي اإلعاقة احلصول علـى خـدمات          . )١٦٥(بالرعاية الصحية والتعليم  

. الرعاية الصحية العامة بصورة تلقائية، كما أن خدمات إعادة التأهيل املـضمونة حمـدودة             
 إىل أن ثلثي البالغني ذوي اإلعاقة يعيشون حتت خـط           ٢٠١١وخلصت دراسة أجريت عام     

 بوضع حد أدىن لدخل األشخاص ذوي اإلعاقة، مـع         ٤كما أوصت الورقة املشتركة     . الفقر
وتصور وسائط اإلعالم األشخاص    . )١٦٦(أخذ التكاليف اإلضافية املرتبطة باإلعاقة يف االعتبار      

ارس ذوي االحتياجات اخلاصة، لكـن      وجيري متويل مد  . )١٦٧(ذوي اإلعاقة بشكل غري الئق    
  .)١٦٨(دون موجباً فصل بني األطفال سائدليس التعليم الشامل للجميع، وال يزال ال
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 عن اجلزع إليواء العديد من األطفال ذوي اإلعاقـة يف  ٦وأعر بت الورقة املشتركة      -٨٤
ـ   . )١٦٩(مؤسسات الرعاية املتخصصة يف مكان واحد مع البالغني         ٤شتركة وذكرت الورقة امل

أن االفتقار على مستوى الدولة إىل إطار قانوين لتقدمي دعم املؤسـسات إىل األطفـال ذوي    
  .)١٧٠(إىل التمييز على مستوى املناطقاإلعاقة أدى 

  األقليات  -١١  
ثنيـة  ت اإل أنه مل توضع برامج ملكافحة التحيز ضد األقليا ٢ذكرت الورقة املشتركة      -٨٥

  .)١٧١(أو تنشأ آليات للرصد
وسلط جملس أوروبا الضوء على املشاكل اليت تواجهها طائفة الروما، مبا يف ذلـك                -٨٦

فأطفـال  . الفقر املدقع والتهميش اللذين يضاف إليهما التحيز والتمييز والسكن غري الالئـق           
ويتعرض الروما، إىل جانب    . الروما من غري املرجح أن يلتحقوا باملدرسة أو يكملوا الدراسة         

واعتـربت الورقـة    . )١٧٢(ثين على يـد الـشرطة     ألقليات البارزة، للتنميط اإل   من ا غريهم  
 أن موقف احلكومة من الروما قد اخُتزل يف املشاركة يف االحتفاء بعقد الرومـا               ٢ املشتركة

ملدة تناهز السنتني، كمـا يفتقـر إىل التمويـل            وتشكيل جملس لرعاية شؤوهنم، ظل خامالً     
وأشار . )١٧٣(جتاهله من قبل وزارة حقوق اإلنسان والالجئني      ويتعرض للتجاهل، مبا يف ذلك      

مركز رصد التشرد الداخلي إىل خطط العمل املتعلقة بإسكان الروما وعمالتهم وتوفري الرعاية             
الصحية والتعليم هلم، وإىل املشاركة يف عقد الروما، لكن هذه املبادرات مل حتل مشاكل أفراد             

الروما مشاكل خاصة يف قضايا امللكية، بسبب االفتقـار إىل          ويواجه  . )١٧٤(الروما املشردين 
  .)١٧٥(الوثائق أو التمييز أو الفقر النسيب

 بتعزيز إمكانية حصول أطفال الرومـا علـى التعلـيم           ٦وأوصت الورقة املشتركة      -٨٧
وإتاحته هلم وإزالة احلواجز اليت تؤدي إىل انقطاعهم عن الدراسة أو زواجهم املبكـر، مـن                

قـوق اإلنـسان    عاجلة العوامل اخلارجية، مبا فيها الفقر، عرب توعية نساء الطائفة حب          خالل م 
  .)١٧٦(وقضايا حمددة أخرى

  هاجرون والالجئون وملتمسو اللجوءامل  -١٢  
ـ               -٨٨ اً سلطت عدة ورقات الضوء على العقبات اليت حتول دون عودة املـشردين داخلي

لية بصورة مستدامة، مع اإلشارة بصورة خاصة       والالجئني إىل ديارهم أو إىل جمتمعاهتم األص      
وأوصت بعثة منظمة األمن والتعـاون يف       . )١٧٧(إىل من يعودون إىل وضع يكونون فيه أقلية       

أوروبا إىل البوسنة واهلرسك بتعديل القانون املتعلق بالالجئني والعائدين واملشردين لـيعكس            
بع التفاق دايتـون للـسالم، وليـضمن        لتنفيذ املرفق السا   ٢٠١٠االستراتيجية املنقحة لعام    

. )١٧٨(إمكانية حصوهلم على حقوقهم على قدم املساواة، بغض النظر عن مكـان إقامتـهم             
. )١٧٩( ال يزال بطيئـاً    ٢٠١٠وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن تنفيذ استراتيجية عام          

 ٢٠١٣ن عـام    وأشار مركز رصد التشرد الداخلي إىل أن القانون املنقح قد عرض يف الربملا            
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وإضافة إىل اإلسكان، ينبغي ختصيص املزيد      . )١٨٠(لكنه مل يعتمد بسبب االنقسامات السياسية     
ويفتقر العديد  . )١٨١(من املوارد خلدمات الصحة واحلماية االجتماعية والعمالة املوجهة إليهم        

طـرق  منهم إىل سبل احلصول على خدمات البنيات التحتية، مبا يف ذلك خدمات امليـاه وال              
اً كما يعيش الكثريون يف مستوطنات منفصلة يتعذر الوصول إليها، بعيـد        . والصرف الصحي 

كما يعانون من مستويات . اخلدمات الصحية وخدمات الطوارئ  و عن فرص العمل واملدارس   
وأوصى مركز رصـد التـشرد   . )١٨٢(عالية من التمييز يف احلصول على هذه احلقوق وغريها    

عن حالة العائدين من أجل حتديد مدى استدامة العودة وما إذا كانت            الداخلي بإجراء دراسة    
وأشار إىل أن جرائم الكراهية ال تزال تتجلى يف         . )١٨٣(ال تزال هناك أية حواجز تعوق العودة      

  .)١٨٤(املناطق اليت يعود إليها املشردون ليجدوا أنفسهم ضمن أقلية من أقليات ما بعد احلرب

  املشردون داخليا  -١٣  
أمـر  اً  ذكر مركز رصد التشرد الداخلي أن االحتالل املؤقت ملنازل املشردين داخلي            -٨٩

يف احلصول علـى تعـويض أو يف النفقـات          اً  شائع احلدوث وأن حق من حيتل املرتل مؤقت       
الضرورية ال ينبغي أن يقوض حق املشردين يف العودة إىل ديارهم أو تكون لـه األسـبقية                 

 قضايا ال تزال تنتظر البت فيها أمـام حمكمـة           ٤١٠ود حوايل   وأشار إىل وج  . )١٨٥(عليهم
البوسنة واهلرسك، وتقف اللجنة املعنية باملطالبات العقارية للمشردين والالجئني سابقاً موقف           

  .)١٨٦(٢٠٠٩ذ انتهاء والية اللجنة عام املدعى عليه فيها، لكن اإلجراءات توقفت من

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٤  
 ٢٠٠٨أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش أن رجلني ظال رهن االحتجاز منذ عام               -٩٠
 الذي يسمح باحتجاز األجانب إىل أجل غري مسمى         ٢٠٠٨، مبوجب قانون عام     ٢٠٠٩أو  

ومل توجه إىل أي منهما هتمة ارتكاب جرمية، وال أحد منهما           . ألسباب تتعلق باألمن الوطين   
وأشارت املنظمة إىل أن احلكم الذي      . ا ألن األدلة سرية   أو حماميهما يعرف أسباب احتجازمه    

 بشأن أحدمها، خلص إىل أنه ينبغـي        ٢٠١٢أصدرته احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان عام       
وقف ترحيله، وأنه ينبغي أن توجه إليه هتمة، أو يبحث له عن بلد ثالث آمن إلعادة توطينه،                 

  .)١٨٧(٢٠٠٨، إىل إلغاء قانون عام خرىودعت املنظمة، ضمن أشياء أ. أو يفرج عنه

Notes 
1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 

original submissions are available at: www.ohchr.org. 
 * denotes a national human rights institution with “A” status.  
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