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 يف إطار تقرير الفريق     ردود البوسنة واهلرسك على التوصيات املقدمة         
فربايـر  / شباط ١٩العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل املؤرخ       

٢٠١٠ (A/HRC/14/16)  

  التوصيات    

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ألف   
  مل تقبل ٥ و٤ و٢ و١التوصيات   -١

 علـى اتفاقيـة حقـوق    ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٩البوسنة واهلرسك يف    وقّعت   •
  .  الربوتوكول امللحق هبااألشخاص ذوي اإلعاقة وعلى

   قبلت جزئيا٤٢ًالتوصية   -٢
بالتزاماهتا على حنـو    تسعى البوسنة واهلرسك للقيام بأنشطة هتدف إىل الوفاء          •

  .الربوتوكول االختياريفعال يف إطار االتفاقية و
   قبلتا جزئيا٤٤ً و٤٣التوصيتان   -٣

وتعتـرب  . تعمل البوسنة واهلرسك على إنشاء جملس لألشخاص ذوي اإلعاقة         •
حكومة مجهورية صربسكا أن محاية األشخاص ذوي اإلعاقة تنظمها قوانني           
الكيانات بشأن العمالـة وقـدماء احملـاربني واألشـخاص ذوي اإلعاقـة             

  .)١(االجتماعي والضمان
  قبلت ١٠٨التوصية   -٤

ُيخطط هلذا النشاط بصفته والية من واليات جملس األشخاص ذوي اإلعاقة            •
سك، الذي نسعى للعمل على إجياد حلول مناسبة لتنظيمه يف          يف البوسنة واهلر  

  .، بسبب املواقف املتباينة حلكومات الكياناتقبلةالفترة امل
   مل تقبل) ١اجلزء الثاين من التوصية  (١التوصية   -٥

جيري التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص            •
  .والثقافيةباحلقوق االقتصادية واالجتماعية 

__________  

1 BiH seeks to harmonize a legal framework to reduce discrimination in the exercise of rights by 
persons with disabilities. RS and FBiH adopted the Law on Vocational Rehabilitation, Training and 
Employment of Disabled Persons in 2004 and 2009 respectively. 
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  جزئياًقبلتا ) األشخاص املفقودون (٣ و١صيتان التو  -٦
بادر أفراد عائالت األشخاص املفقودين إىل تنظيم أنشطة تتعلق ببدء االنضمام  •

  .إىل االتفاقية

  حقوق الطفل  -باء   
  قبلت ١٠٩ و٧٠ و٦٩ و٤٦ و٢٢ و١٤ت التوصيا  -٧

ألعضاء اجلـدد يف اجمللـس      بعد انقضاء والية مّدهتا أربع سنوات، مل ُيعيَّن ا         •
ويـستند  . الوطين لألطفال بسبب املواقف املتباينة ألصحاب املصلحة املعنيني       

موقف حكومة مجهورية صربسكا إىل أن محاية حقوق الطفل منظمة مؤسسياً           
وظـل جملـس األطفـال لـسنوات عديـدة يعمـل يف             . بصورة كاملة 

  . صربسكا مجهورية
رية البوسنة واهلرسك القيـام باألنـشطة       مجهوتواصل السلطات التعليمية يف      •

  .)٢(الرامية إىل حتسني البيئة املناسبة لتطوير التعليم يف املدارس املتعددة اإلثنيات
  مل تقبل ٥٨ و٤١ و٣٩ و٣٨ و٢٣ و٦التوصيات   -٨

تواصل البوسنة واهلرسك القيام بأنشطة ملقاومة بيع األطفال وبغاء األطفـال            •
  . اإلباحيةواستغالل األطفال يف املواد

يشمل التشريع اجلنائي أحكاماً تكفل مقاومة هذه األشـكال مـن إيـذاء              •
  .ويستمّر تنسيق التشريعات القانونية السارية يف البوسنة. األطفال

__________  

2 For two years now the Conference of Ministers of Education in BiH has been monitoring and 
taking steps to remove any form of discrimination and segregation in the education process in 
BiH. The conference is a permanent and the highest advisory body for the coordination of 
education sector in BiH. 
Efforts to reduce discrimination and segregation in the education process are made and necessary measures 
are taken to eliminate identified shortcomings in order to meet CoE post-accession requirements and 
achieve priorities defined in the document "European Partnership for BiH”. The problem of ethnic 
segregation in schools "two schools under one roof" is not present in the territory of RS. 

 Due to a lack of funds for mine clearance BiH extended the deadline to 2019 and BiH is a beneficiary 
of the International Trust Fund from Ljubljana (ITF), UNDP and NPA. 

 Since 2007 BiH has had anti-mine mini-campaigns in elementary and secondary schools in 
collaboration with the Centre for Mine Action in BiH, UNICEF and Red Cross, as well as other 
governmental and nongovernmental organizations that are accredited for the implementation of these 
activities. For further development of these campaigns, additional funding is needed. 
Fragmentation of the education system is a direct consequence of the constitutional structure of BiH. 
The Department of Education of the Ministry of Civil Affairs is responsible for coordination and 
harmonization of educational systems at the level of BiH, including all elements listed in the 
recommendation in which BiH tries to find constructive solutions to ensure effective measures to 
prevent segregation and enhance the level of tolerance and respect for diversity. 
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. تبذل البوسنة واهلرسك جهوداً لتنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل تـدرجيياً           •
واهلرسـك ومجـع    واستمرت األنشطة املتعلقة بتنسيق القوانني يف البوسـنة         

التربعات لتحسني تنفيذ الصكوك واملشاريع الدولية يف جمال حقوق الطفـل           
  .)٣(الطفلوضع بغية حتسني 

   جزئياًًقبلت ٤٧ و٤٠ و٢٤التوصيات   -٩
يف السنوات األخرية، ما انفكت البوسنة واهلرسك تواجـه قـضايا تـسّول              •

غذية هلؤالء األطفـال    وفر املالجئ واأل  وُتنفَّذ مشاريع استراتيجية ت   . األطفال
  .احتياجاهتم الصحية والتعليميةوتليب 

تدير الكيانات مراكز رعاية ومالجئ لألطفال، اليت تشكل جزءاً ال يتجزأ من             •
وتنفذ الكيانات ومقاطعة بريشكو مشروعاً مشتركاً      . نظام الرعاية االجتماعية  

  .)٤(ملنع استبعاد األطفال اجتماعياً يف البوسنة واهلرسك

  التمييز والتمييز العرقي ومؤسسات حقوق اإلنسان  -جيم   
  قبلت ١٠٧ و٤٥ و١٧ و٨التوصيات   -١٠

اعتمد جملس الوزراء القانون املعين حبظر مجيع املنظمات الفاشـية والفاشـية             •
وهو وتتباين اآلراء بشأن مضمون هذا القانون،       . اجلديدة واستخدام رموزها  

__________  

3 In order to improve the status of women in BiH, appropriate legislation has been adopted within the 
activities planned in strategies and action plans, such as the BiH Gender Action Plan and strategies to 
prevent and combat domestic violence, and a report on Action Plan for Children for the period 
2002—2010 is being prepared, while the Action Plan for the children of Bosnia and Herzegovina for 
the period 2011—2014; the Strategy to Combat Violence Against Children for the period 2011 to 
2014 and Strategy Against Juvenile Delinquency  for the period 2011—2014 are being developed. 

 BiH continuously implements the valid strategies that are related to the protection of children: the 
Strategy to Combat Violence against Children, 2007—2010, the Action Plan for Children of BiH for 
the period 2002—2010 and the Strategy Against Juvenile Delinquency 2006—2010. 
In recent years the efforts of BiH have focused on strengthening the capacity of BiH governments, 
communities and activists to address issues of social exclusion and its effects on children, the youth 
and women. 

 BiH authorities at all levels implement programs of institutional capacity building to establish 
minimum national standards regarding the rights and welfare of children, as well as mechanisms for 
quality assurance, monitoring and reporting according to these standards. 

 In BiH, there is a system of reporting of violence against children, which is regulated by relevant laws 
and continuously improved in practice. 

4 BiH fights against poverty and it is currently working on a state-level strategic document entitled 
"Strategy for Social Inclusion of BiH for the period 2010—2014" which includes a large part of its 
objectives and measures related to social protection of children, i.e. families with children. 

 BiH has developed a common core curriculum for all subjects in primary and general secondary 
education. Signing the Agreement on a Common Core all the ministers of education in BiH 
committed that in all schools in BiH classes will be taught on the basis of the common core. By using 
the common core all students will surely study at least 80 percent of the same content in each course. 
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ـ    برملان البوسنة واهلرسك  معروض على    ل املوافقـة أيـضاً علـى        مـن أج
  .)٥(النهائي نصه

  جزئياً قبلت ٣٢ و٣١ و٣٠ و٢١ و١٨التوصيات   -١١
باإلضافة إىل مؤسسة أمني املظامل، أنشأت البوسنة واهلرسك عددا من اهليئات            •

  .ملكافحة التمييز
زارة حقـوق اإلنـسان     بالتعاون مـع و     بني األديان،  املشتركلس  اجمليسهر   •

  .وار املشترك بني األدبان بصورة دائمةوالالجئني، على تعزيز احل
يستند تشريع البوسنة واهلرسك يف جمال التعليم إىل اإلعالنات واالتفاقيـات            •

إىل وتسعى البوسـنة واهلرسـك      . الدولية الرئيسية يف جمال حقوق اإلنسان     
 مجيع  وتطبيقه بصورة متسقة بالنسبة إىل    ضمان تطوير املنهج األساسي املوحد      

دارس االبتدائية والثانوية العامة، واعتماد حمتويات وأنشطة تعليمية        املواد يف امل  
ومناهج مشتركة، فضالً عن إزالة مجيع احملتويات اجلارحة ضمنياً من املناهج           

وتطبَّق هذه التدابري يف نظام التعليم      . والكتب التعليمية، واملدارس والصفوف   
  .)٦(اعات اإلثنيةمن أجل تعزيز الثقة والتسامح يف أوساط خمتلف اجلم

  مل تقبل ١١٠ يةالتوص  -١٢
تتضمن املناهج واملستويات التعليمية تعليم حقوق اإلنسان يف مجيع املـدارس            •

  .االبتدائية والثانوية ويف مؤسسات التعليم العايل يف البوسنة واهلرسك
  قبلت جزئياً ١٣ و١٢ و١١ و١٠ و٩ت التوصيا  -١٣

تقلة كافية إلدارهتـا وتنفيـذ واليتـها    أّمنت مؤسسة أمني املظامل ميزانية مس   •
  .مؤسسات أمني املظاملوأدجمت . بصورة عادية

  املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة  -دال   
  مل تقبل ٢٩ و٢٨ و٢٧ و٢٦ و٢٥ات التوصي  -١٤

__________  

5 The Ministry for Human Rights coordinates the process of establishing national preventive 
mechanisms against torture and is working on collecting data about the needs to serve as the basis for 
identifying the required resources. Preliminary results are expected in late May 2010. 

 Since BiH adopted the Law on the Prohibition of Discrimination, activities for its implementation have 
continued on a permanent basis, such as the creation of a unified methodology for monitoring cases of 
discrimination. BiH is committed to continue the reforms initiated in the field of human rights. 

6 Constitutional amending is in progress and a comprehensive law on the prohibition of discrimination was 
passed in 2009. 

 Measures to reduce the number of persons without citizenship and to subsequently register members of the 
Roma minority in birth registers are constantly taken by authorities of BiH. 

 BiH has passed the legislation that prohibits discrimination based on race, sex, disability or social status. 
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يسّر البوسنة واهلرسك قبول أي زيارات مقترحة للمكلفني بواليات يف إطار            •
  .ع اإلعالن عن هذه الزيارات يف حينهااإلجراءات اخلاصة، وتتوق

  ساواة بني اجلنسني وامليل اجلنسيامل  -هاء   
 ١٠٦ و ١٠٣ و ٥٩ و ٥٧ و ٥٦ و ٥٥ و ٣٧ و ٥٠ و ٤٩ و ٤٨ و ٣٤ و ٧التوصيات    -١٥

  جزئياًقبلت 
ُيدرج تعريف التحرش اجلنسي يف القانون املعين باملساواة بـني اجلنـسني يف              •

 وجيـري النظـر يف      .ن اخلـاص  من أحكام القانو  البوسنة واهلرسك كحكم    
مقترحات لتحسني أحكام ترد يف القوانني اجلنائية السارية للبوسنة واهلرسك،          

  .والكيانات ومقاطعة بريتشكو
يف القوانني السارية، أّمنت البوسنة واهلرسك احلماية من التمييز على أسـاس             •

  .التمييز اجلنسي واهلوية اجلنسية
، سـتقوم   ٢٠١٠خابات املزمع عقدها يف عام      يف إطار احلملة االنتخابية لالنت     •

اهليئة املكلفة بتحقيق املساواة بني اجلنسني للبوسنة واهلرسك، بالتعاون مـع           
اللجان الربملانية، بتنفيذ محلة شاملة ترمي إىل تعزيز وتأكيـد مركـز املـرأة              

  .بصفتها تتساوى يف تقلد أعلى املناصب يف السلطتني التشريعية والتنفيذية
 البوسنة واهلرسك استراتيجية منع ومكافحة العنف املـرتيل للفتـرة           اعتمدت •

وتقوم بتنسيق أنشطة املراكز املعنية بقضايا اجلنسني علـى         . ٢٠١١-٢٠٠٩
صعيد الكيانات، أي إنشاء قاعدة بيانات إحصائية وحيدة، وعمليات، ودعم          

  .)٧(ضحايا العنف املرتيل والدعاية يف وسائط اإلعالم على نطاق واسع

__________  

7 The Laws on the Protection against Domestic Violence have been passed at the level of Entities and entity 
Gender Centres regularly monitor and report on the implementation of the Laws. The methodologies of 
collecting data on the basis of police reports and reports of centres for social work are different, so defining 
a methodology for uniform monitoring of domestic violence at the level of BiH is in progress. 

 In the territory of BiH there are nine safe houses established, which are owned by non-governmental 
organizations. The State has given the necessary support for opening shelters and a portion of the 
funds. Funds are lacking for more efficient operation of safe houses. 

 The Agency for Gender Equality of BiH, in cooperation with the entity Gender Centres, has started 
the process of implementing the Gender Action Plan of BH, having designed the five-year program 
for its implementation (FIGAP Program). Agreement on joint funding with SIDA, DFID, ADA was 
signed last year. 

 In recent years the Agency for Gender Equality of BiH and entity Gender Centres have made great 
efforts to harmonize the legislation with the Law on Gender Equality in BiH in the field of financing 
of political parties, civil service, media and communications. The harmonization of laws at the entity 
level is also significant, where there has been a harmonization of labour laws, education, social 
welfare, and also entity laws on the protection against domestic violence have been amended. 

 The development of the Strategy on Sexual and Reproductive Health is in progress. With the help of 
UNFPA, activities have been initiated to raise awareness of the youth about the importance of 
reproductive health, which are conducted through the Youth Friendly Centre. 
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  مل تقبل ٥١ و٣٦ و٣٥التوصيات   -١٦
تتاح خدمات طب التوليد على املستوى األويل والثانوي والثالـث للرعايـة             •

وتتاح كذلك خدمات صـحية     . الصحية أثناء احلمل والوالدة وبعد الوالدة     
 .أخرى تستجيب الحتياجات املرأة

-٢٠٠٦اعتمدت البوسنة واهلرسك خطة عمل ُتعىن بنوع اجلـنس للفتـرة             •
من جهات ماحنة،   مت مبوجبه توفري التمويل      وبرناجماً لتنفيذ هذه اخلطة،      ٢٠١١

هي الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل والنمسا وسويـسرا واململكـة           
 .املتحدة ومن ميزانية البوسنة واهلرسك والكيانات

اعتمدت البوسنة واهلرسك التشريع املناسب الذي حيظر التمييـز ضـد أي             •
 . ساس ميله اجلنسي أو نوع جنسهشخص على أ

  إلغاء عقوبة اإلعدام   -واو   
  قبلت ٥٤ و٥٣ و٥٢التوصيات   -١٧

، اعتمدت اجلمعية الوطنيـة جلمهوريـة صربـسكا         ٢٠٠٩مارس  /آذاريف   •
التعديالت املدخلة على دستورها، واليت تقضي بأمور منـها إلغـاء عقوبـة            

ــدام ــشعب يف مج. اإلع ــس ال ــديالت إىل جمل ــلت التع ــة وأرس هوري
 .العتمادها صربسكا

  االجتار بالبشر  -زاي   
  مل تقبل ٦٦ و٦٥ و٦٤ و٦٣ و٦٢ و٦١ و٦٠التوصيات   -١٨

تنفذ البوسنة واهلرسك بفعالية خطة العمل الوطنية الثالثة ملكافحـة االجتـار             •
وبرنـامج البوسـنة    . ٢٠١٢-٢٠٠٩بالبشر واهلجرة غري املشروعة للفترة      

 إىل  ٢٠٠٢حتّول من برنامج أويل يف عام       األجل  واهلرسك هو برنامج طويل     
  .برنامج مستدام

  قبلت جزئياً ٧١التوصية   -١٩
وعليه، فقد عّدلت مؤخراً    . تلتزم البوسنة واهلرسك مبراجعة قوانينها وتنسيقها      •

القانون اجلنائي يف البوسنة واهلرسك، أي املواد اليت حتكم االجتـار بالبـشر،             
وتنظم البوسنة واهلرسـك    . جتار بالبشر جلعلها تتسق مع التعريف الدويل لال     

دورات تدريبية منتظمة ألفراد الشرطة تساعدهم على القيـام مبهـامهم يف            
 .حاالت العنف املرتيل
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  السلطة القضائية والفساد  -حاء   
  مل تقبل ٧٩ و٨١ و٧٦ و٧٤ و١٩التوصيات   -٢٠

 تتاح لدى مراكز تدريب القضاة واملدعني العامني على مـستوى الكيانـات            •
حلقات /واللجنة القضائية ملقاطعة بريتشكو القدرة على تنظيم دورات تدريبية        

 .دراسية بصورة منتظمة تتناول تنفيذ املعايري الدولية

فقد زاد عدد وظائف القضاة وُيتوقـع أن        . صودق على هيكل داخلي موسع     •
يزيد عدد وظائف املّدعني العامني بغية بناء القدرات يف النظام القضائي مـن             

ويف الوقت نفسه تتواصل األنشطة للحد      . جل تعزيز فعالية الدعاوى القضائية    أ
 .)٨(من القضايا املتراكمة وحتسني إدارات احملاكم ومكاتب املّدعني العامني

  قبلت جزئياً ٨٤ و٨٣ و٨٢ و٧٧ و٢٠التوصيات   -٢١
، ٢٠١٠ويف عـام    . قُيِّمت احلالة واالحتياجات يف هذا اجملال إىل حـد اآلن          •

دعم مقاضـاة   "تعاون مع مشروع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي املعنون         وبال
، ُيزمع تنفيذ مشروعني رياديني لـدعم       "جرائم احلرب يف البوسنة واهلرسك    

االحتـاد األورويب املتعلـق بتقـدمي        ويف إطار . الضحايا يف حمكمتني  /الشهود
ى للقضاة واملدعني   اجمللس األعل إىل االحتاد، يعتزم    ملساعدة السابقة لالنضمام    ا

العامني هتيئة الظروف املادية والتجهيزات السمعية واملرئية حلماية الـشهود يف   
 . حماكم يف البوسنة واهلرسك١٠قضايا جرائم احلرب فيما ال يقل عن 

ينظِّم محايةَ الشهود القانونُ املتعلق حبماية الشهود الذين يتعّرضون للتهديـد            •
. كذلك القانون املتعلق بربنامج محاية الشهود     والشهود املستضعفني وينظمها    

بيـد  . وُتتاح محاية الشهود يف الدعاوى اجلنائية أمام حماكم البوسنة واهلرسك         
 .أن هذه احلماية تتاح حالياً على مستوى الدولة فقط

استراتيجية مقاضاة جـرائم     تنفيذ ٢٠٠٩شرافية أُنشئت يف عام     إ هيئة   ترصد •
وأُنشئ نظام لإلبالغ املنتظم من جانب      . تظمةجتتمع بصورة من  احلرب، وهي   

__________  

8 BiH Constitution and laws ensure the principle of the use of language and alphabet, guarantee to 
parties to and other participants in the proceedings who do not know the language of the proceedings 
to follow the proceedings through an interpreter (translator) and this rule is rarely violated in practice. 

 Judges and prosecutors in BiH are appointed by and subject to disciplinary proceedings before an 
independent authority (BiH HJPC). 

 However, the funding system of justice is still problematic, given the courts / prosecution are financed 
from the budget at different levels of government, which generally affects efficiency of the judiciary. 

 All citizens including religious minorities enjoy the same form of protection by the administrative and 
judicial systems.. 
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وُحّدد عدد القضايا واألشخاص الذين     . اهليئات اليت تنفذ التدابري االستراتيجية    
 .ارتكبوا جرائم حرب وكذلك هيكل هذه القضايا

 .)٩(لعدالة االنتقاليةلاستراتيجية جيري حالياً وضع  •

  ون اإلنساين ضحايا حاالت االغتصاب أثناء احلرب، والقان  - طاء  
  قبلتا ٧٨ و٧٥التوصيتان   -٢٢

على مدى سنوات عديدة تضطلع وزارة حقوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك            •
بتنظيم دورات تدريبية خمصصة، بينما تقوم وكالة اخلدمة املدنيـة ومراكـز            
تدريب القضاة واملدعني العامني، بالتعـاون مـع اجلامعـات واجلماعـات            

وسيستمر القيام هبذا النـشاط يف      . ت دراسية شاملة  االقتصادية، بتنظيم دورا  
 .إطار استراتيجية حقوق اإلنسان للبوسنة واهلرسك

ال توجد قدرة موّحدة على مستوى البوسنة واهلرسك لتـدريب مـوظفي             •
دورات تدريبية يف الكيانات اليت ال تتـاح        وزارات العدل   وتنظِّم  . السجون

 . لديها القدرات املناسبة بعد

 املتعلق بإنشاء وكالـة ملكافحـة ومنـع         لبوسنة واهلرسك القانون  اعتمدت ا  •
 .ومثة نقص يف االعتمادات املخصصة لتحديث السجون. الفساد

  قبلت ٧٢ و٦٨ و٦٧التوصيات   -٢٣
املدنيات ضحايا احلرب يف عملية وضع خطـة  النساء أُدرجت قضية مساعدة   •

 يف البوسـنة    ١٣٢٥عمل لتنفيذ قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم          
وتوضع الربامج بالتعاون مع املؤسسات واملنظمـات احلكوميـة         . واهلرسك

__________  

9 BiH has noted the problem of lack of support to and protection of witnesses, especially victim 
witnesses in war crimes cases in the courts and prosecutors' offices across the country.  

 BiH has designed a network of support to witnesses throughout BiH and the Ministry of Justice is 
involved in implementing these activities. 

 The 2008 – 2012 Justice Reform Strategy for BiH and Action Plan for the implementation of the 
Strategy include a plan to adopt medium-term plans for training for judges and prosecutors, but also 
that it is necessary to upgrade and improve them. To ensure high standards in law enforcement, the 
Entity Judicial and Prosecutorial Training Centres, in cooperation with the High Judicial and 
Prosecutorial Council of BiH, develop curricula for on-going training of judges and prosecutors. 

 Coordination (December 2009) and the Anti-Corruption Strategy (2009—2014) and the Agency, 
which reports to the Parliamentary Assembly of BiH, is being established.  

 Since April 2007 the RS has been implementing its own anti-corruption project and, within the Anti-
Corruption Strategy, which was adopted by the RS Government, the Action Plan for implementation 
of the Strategy and the "Methodology for the construction of the integrity of the RS institutions in 
combating corruption" project, which opened a special telephone number to report cases of corruption 
and lodge complaints against the police and employees of the RS Ministry of the Interior, are being 
implemented. 
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تعزيـز شـبكة    " املعنون   ٦احلكومية والدولية بغية حتقيق اهلدف رقم        وغري
تـوفري االعتمـادات   ، و "الدعم واملساعدة للنساء والفتيات ضحايا احلرب     

عم وجعله أكثـر فعاليـة      األنشطة اليت تساعد على حتسني الد     الالزمة لتنفيذ   
 . املدنيات ضحايا احلرب النساءلصاحل

وحدة لدعم الضحايا والشهود قبل     بإنشاء  حمكمة البوسنة واهلرسك    انفردت   •
إدالئهم بالشهادة وأثناءها وبعدها، وتشمل تقدمي الدعم للنساء ضحايا اإليذاء    

 إنـشاء  بيد أنه جيري الـتفكري يف  . اجلنسي أثناء احلرب يف البوسنة واهلرسك     
حمـاكم الكانتونـات ويف     /شبكة دعم أثناء الدعاوى أمام احملاكم اإلقليميـة       

 . مكاتب املدعني العامني أيضاً

  قبلت جزئياً ٧٣التوصية   -٢٤
بادرت الكيانات ومقاطعة بريتشكو منذ سنوات عديدة إىل إدخال إصالحات   •

ملواطنني عـن   على نظام الصحة العقلية، بغية إتاحة املساعدة النفسية جلميع ا         
يف اجملتمعات احمللية مراكـز      هذا الصدد، أُنشئت     ويف. صحي عام طريق نظام   

وعندما ال تتوفر هذه اخلدمات، فإهنـا  . للصحة العقلية ومراكز للتأهيل البدين 
 .تتاح يف املراكز الصحية ويف املستشفيات

  حرية التعبري  -ياء   
  قبلتا ١٦ و١٥التوصيتان   -٢٥

ليات وكالة تنظيم االتصاالت مـع      والذي حيكم مسؤ  ي  الساريتفق التشريع    •
أسهمت الوكالة يف السنوات األخرية، إىل      قد  و. أفضل املمارسات األوروبية  

حد كبري، يف تقليص عدد القضايا املتعلّقة خبطاب الكراهية ونشر البيانات اليت     
 . تنّم عن التعصب الديين واإلثين يف وسائط اإلعالم اإللكترونية

 .ن بعد مدير الوكالةمل ُيعيَّ •

  مل تقبال ٨٥ و٣٣التوصيتان   -٢٦
االتصاالت، فضالً عن لـوائح     قانون  متتثل الوكالة للصالحيات اليت حيددها       •

وأحكام الوكالة املتعلقة بتحديد االنتهاكات احملتملة للوائح واألحكام اخلاصة         
لـيت  الكراهية ا بشأن خطاب   حكام  األمبحتوى اخلطاب املنشور، مبا يف ذلك       

ترد صراحة يف قانون برنامج البث اإلذاعي والتلفزيوين، وهو قـانون ملـزم             
 .جلميع هيئات البث
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املعمول تطبيق األحكام واللوائح    من خالل   تكفل الوكالة، مبوجب واليتها، و     •
كما تـضمن   . يف وسائط اإلعالم اإللكترونية   حرية التعبري بكافة أشكاهلا     هبا  

  .متساوٍ ع وسائط اإلعالم على حنووصول الطوائف الدينية إىل مجي
  قبلتا جزئياً ٨٧ و٨٦التوصيتان   -٢٧

الدميقراطية يف البوسنة   السمات اليت متيز تطور     ُتعزَّز حرية التعبري، بصفتها أهم       •
ابطات الصحفيني وغريها من    األعمال اليت تضطلع هبا ر    واهلرسك، عن طريق    
 . تقبالًوستتواصل هذه األنشطة مس. منظمات اجملتمع املدين

تدعو السلطات يف البوسنة واهلرسك والوكالة املعنية إىل إعمال احلق يف حرية             •
التعبري، وهو حق يتضمن متكني وسائط اإلعالم والـصحفيني مـن القيـام             

ودأبت الوكالة على التنديد علناً     . بالبحوث ونشر املعلومات وإعالم اجلمهور    
لـصحفيني عنـد ممارسـتهم      بأي حماولة ُتماَرس من خالهلا ضغوط وهتّدد ا       

  .أنشطتهم املهنية

  املدافعني عن حقوق اإلنسان ووسائط اإلعالماالعتداءات على   -كاف   
  مل تقبل ٨التوصية   -٢٨

مل تسجل شرطة مجهورية صربسكا أثناء الفترة املشمولة بالتقرير أي حالة من             •
وجهة ونعتقد أن التوصية امل   . حاالت العنف ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان      

ويف احلاالت اليت ُسجلت إىل . جيانبها الصوابإىل حكومة مجهورية صربسكا   
حد اآلن واليت تشمل جرائم ضد الصحفيني، اختذت مجهورية صربسكا مجيع           

  .اخلطوات الالزمة
  قبلت جزئياً ٩٧ و٩٦ و٩٥ و٩٤ و٩٣ و٩٢ و٩١ و٩٠و ٨٩التوصيات   -٢٩

دافعني عن حقوق اإلنـسان     املاالعتداءات على   يندد اجلمهور واملؤسسات ب    •
 أن البيانـات    وخري دليل على ذلـك    . حرية التعبري مان  اً ض مويؤيدون عمو 

شفافة وعلنية رابطات الصحفيني، كما أنه      بصورة  بذلك تتوىل مجعها    املتعلقة  
وخباصة رد فعل الشرطة والـسلطات       باستمرار متابعة مجيع احلاالت،      يجتر

  . وختويف غ حباالت عنف وهتديددما تبلَّالقضائية املعنية بشأن التحقيقات عن

  الدستور وقانون االنتخابات  -الم   
  قبلت ١٠٢ و١٠١ و١٠٠ و٩٩ و٩٨التوصيات   -٣٠

يعترب اتساق دستور البوسنة واهلرسك مع االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان           •
ه أساساً علـى    التزاماً ثابتاً من التزامات البوسنة واهلرسك، الذي يقوم احترامُ        
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االتفاق السياسي املربم والذي سيستمر العمل به بعد االنتخابات العامة الـيت            
  .سُتنظم يف وقت الحق من هذا العام

  حقوق األقليات القومية  -ميم   
  قبلتا ١١٥و ١١١التوصيتان   -٣١

بعد اعتماد خطة العمل املتعلقة مبعاجلة مسألة طائفة الروما يف جماالت السكن             •
ة والرعاية الصحية والتعليم، وختصيص االعتمادات هلـا يف ميزانيـة           والعمال

الدولة، وإدراج هذه اخلطة يف عقد إدماج طائفة الروما، بـادرت البوسـنة             
واهلرسك على اختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع التمييز ضد أفراد طائفة  الرومـا             

  .)١٠(من خالل فتح الباب أمام مشاركة الطوائف احمللية
  قبلت ١١٢وصية الت  -٣٢

مثة خطة لتعزيز قدرة جملس طائفة الروما يف إطـار جملـس وزراء البوسـنة                •
واهلرسك وزيادة إشراك جملس هذه الطائفة يف تنفيذ خطة العمل بشأن إدماج            

  .أفرادها يف البوسنة واهلرسك
  قبلت جزئياً ١١٦ و١١٤ و١١٣التوصيات   -٣٣

قـانوين، لألقليـات    تسمح البوسنة واهلرسك، من خالل إطار مؤسـسي و         •
القومية، بالقيام باملبادرات اخلاصة هبا وتنفيذها يف اإلطار القانوين ومبا يتفـق            

 أية مشاكل ذات    ،الطوائف، وبالتايل مل تكن هناك، عملياً     مع قدرات فرادى    
  .)١١(قلياتألشأن يف تنفيذ القوانني املتعلقة حبماية حقوق ا

  املشردون والالجئون  -نون   
  قبلت جزئياً ١٢٢ و١٢١ و١٢٠ و١١٩ و١١٨ و١١٧ التوصيات  -٣٤

وجيري . تواصل البوسنة واهلرسك العمل من أجل عودة املشردين والالجئني          •
  .  من اتفاق دايتون٧اعتماد االستراتيجية املنقحة لتنفيذ املرفق 

__________  

10 BiH has not conducted the census of Roma requiring any violation of their rights, including 
enforcement of national identification, but the program has been conducted as a social program. 

11 In recent years BiH, in cooperation with UNHCR and UNICEF and the Centres for Social Work, has 
continued eradication of the phenomenon of avoidance of registration of Roma children at birth. 

 BiH has prepared an Action Plan on Educational Needs of Roma and other ethnic minorities with a 
view to voluntarily including Roma children into the regular education system in the Entities, while 
there is a notable increase in the number of Roma children in primary schools. 
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  الضعيفةترابط العمالة والفقر بالنسبة للفئات   -سني   
  تقبل ١٢٤ و١٢٣ و١٠٥ و١٠٤التوصيات   -٣٥

اسـتراتيجية  بغية حتقيق النجاح يف التصدي لألزمة والفقر، فقـد صـممت      •
 احلد من رض بغ٢٠١٤-٢٠١٠اإلدماج االجتماعي للبوسنة واهلرسك للفترة    

 ومن أجل ضمان هنج   ، يف البوسنة واهلرسك   احتياجاًاستضعاف الفئات األشد    
بشرية واملالية  استراتيجي لتخطيط ومتويل الربامج الرامية إىل ختصيص املوارد ال        

  .)١٢(املناسبة للفئات الضعيفة يف اجملتمع
  قبلت جزئياً ١٢٥التوصية   -٣٦

حّسنت البوسنة واهلرسك يف السنوات القليلة املاضية عملية مجع البيانات من            •
واّتخذ التعاون بني املؤسسات املعنية طابعا رمسيـاً، وبـدأ          . خمتلف املصادر 

العملية، وجرى حتسني التعـاون مـع       تدريب املسؤولني الذين يشاركون يف      
اجملتمع املدين واملؤسسات األكادميية اليت تنفذ خمتلف املشاريع والبحـوث يف           

 .جمال حقوق اإلنسان

        

__________  

12 BiH is committed to strengthen cooperation with the international community and organizations to 
further build capacities in key areas of the fight against poverty, rule of law, promotion of primary 
education and gender equality and it achieves continuous successful cooperation with international 
institutions and organizations such as the EU, CoE, UNICEF, World Bank, OSCE, and the like. 

 BiH has committed to continue the process of further democratization of BiH particularly in terms of 
continuing the process of accession to European Union. 


