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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٩-٨جنيف، 

من ) ج(١٥ للفقرة   نسان وفقاً موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإل         
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *البوسنة واهلرسك    

أصحاب املـصلحة إىل   من١٢ مقدمة من )١(هذا التقرير هو عبارة عن موجز لورقات   
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمـدها          .عملية االستعراض الدوري الشامل   

ال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب            و .جملس حقوق اإلنسان  
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أية أحكام أو قـرارات فيمـا يتـصل                

وقد أُشري بصورة منهجية يف حواشي هناية النص إىل مراجـع املعلومـات              .مبطالبات حمددة 
واالفتقار إىل املعلومـات عـن       .لية قدر املستطاع  الواردة يف التقرير ومل تغّير النصوص األص      

مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصـحاب املـصلحة       
والنصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة متاحة علـى         .لورقات بشأن هذه املسائل احملددة    

عاة وتـرية األربـع سـنوات جلولـة         وقد أُعّد التقرير مع مرا     .موقع املفوضية على الشبكة   
  .االستعراض األوىل

  

__________ 

 .إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدةمل حترَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا   *  
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  املعلومات األساسية واإلطار العام  - أوالً  

 نطاق االلتزامات الدولية  - ألف  

إىل أن البوسـنة    ) أمني املظـامل  (أشارت مؤسسة أمني املظامل يف البوسنة واهلرسك         -١
تتخذ تدابري فعالة لـضمان التطبيـق       واهلرسك مل توائم تشريعاهتا مع املعايري الدولية وأهنا مل          

ويعود السبب يف عدم وجود هذا التطبيق املباشر إىل عـدم كفايـة              .املباشر للمعايري الدولية  
مستوى تدريب موظفي مؤسسات الدولة، وال سيما أفراد الـشرطة والقـضاة واملـدعون              

  .)٢(العامون واألخصائيون االجتماعيون
نظمات غري احلكومية من أجل االستعراض الدوري       وأشار االئتالف غري الرمسي للم     -٢

الشامل املتعلق بالبوسنة واهلرسك إىل أن البوسنة واهلرسك صدقت على معظم اتفاقيات األمم 
ومل يتم التصديق بعد على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي           .املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنسان   

مل  :ولة بتطبيقها مل تطبق بشكل مباشـر      ومع ذلك، فإن االتفاقيات اليت التزمت الد       .اإلعاقة
  .)٣(مباشراًاً ُتسجل حىت اآلن سوى حالة واحدة مت فيها تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل تنفيذ

    الدستوري والتشريعياإلطار  –باء   
 ٦أن املرفق   ) مفوض جملس أوروبا  (الحظ مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا         -٣
اً دولياً  ق دايتون نصَّ على التطبيق املباشر خلمسة عشر صك        من اتفا ) املتعلق حبقوق اإلنسان  (

بأن تباشر البوسنة واهلرسك يف عملية إصالح دسـتوري         اً  وأوصى أيض . )٤(حلقوق اإلنسان 
هبدف تغيري التركيز من املساواة بني الشعوب الثالثة املكونة للدولة إىل دولة قائمـة علـى                

  .)٥(املساواة بني املواطنني
الئتالف غري الرمسي بشأن االستعراض الدوري الشامل، فإن قانون املساواة          لاً  ووفق -٤

ألقليات الوطنية، اللذين متت مواءمتهما مع املعـايري الدوليـة          ابني اجلنسني وقانون حقوق     
قانون اً مؤخروقد اعُتمد  .وينصان على أحكام ضد التمييز، ال جيري تطبيقهما بطريقة مناسبة         

ت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا بأن تراعي الـسلطتان التنفيذيـة            وأوص. )٦(حظر التمييز 
والقضائية اإلمكانات الكاملة لقانون حظر التمييز يف معاجلة الشواغل العامة املتعلقة حبقـوق             

فيما يتعلـق بـاحلقوق     اً   تدرجيي  القانون وينبغي أن توضع استراتيجيات فعالة لتنفيذ      .اإلنسان
قتصادية والسياسية واالجتماعية وأن يتم اإلشراف عليها علـى أعلـى           املدنية والثقافية واال  
  .)٧(مستوى يف احلكومة

وأوصت منظمة العفو الدولية بتعديل القانون اجلنائي للبوسـنة واهلرسـك إلدراج             -٥
للمعايري الدولية والسوابق القـضائية ذات الـصلة مبحاكمـة         اً  وفق" العنف اجلنسي "تعريف  
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باعتـداء  القوة أو التهديد    " شرط   واستبعاداملتمثلة يف العنف اجلنسي،     مرتكيب جرائم احلرب    
  .)٨(من التعريف احلايل" مباشر

بشأن ضـحايا احلـرب،     اً  والحظ أمني املظامل أن البوسنة واهلرسك مل تعتمد قانون         -٦
  .)٩(ونتيجة لذلك مل توضع برامج إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب واستعادة حقوقهم

أضـاعت حقـوق   اً  املظامل أن التدخالت التشريعية اليت حدثت مؤخر   والحظ أمني  -٧
حىت حقوق املعوقني املعترف     :األشخاص ذوي اإلعاقة يف احتاد البوسنة واهلرسك أو قلصتها        

والحظ أمني املظامل كذلك وجود مـشكلة تتعلـق          .هبا ال ُتطبق بسبب نقص املوارد املالية      
احتاد البوسنة واهلرسك، مما يفاقم صعوبة ممارسـة        باالختصاص فيما بني كنتونات وبلديات      

  .)١٠(املواطنني حلقوقهم اليت يكفلها الدستور وتكفلها املعايري الدولية

  اهليكل املؤسسي وهيكل حقوق اإلنسان  - جيم  
، علـى   ٦الحظ مفوض جملس أوروبا أن اتفاق دايتون للسالم، نص يف مرفقه رقم              -٨

ستوى الدولة وهي تتألف من مكتب أمني املظامل ودائـرة          اإلنسان على م   إنشاء جلنة حقوق  
 .انتهاكات حقوق اإلنسان  ب املتعلقةحقوق اإلنسان، ومنحها والية معاجلة الشكاوى الفردية        

والحظ مفوض جملس أوروبا كذلك أن اتفاق دايتون للسالم ينص على نقل مسؤولية دائرة              
سنة واهلرسك يف موعد أقصاه مخـس       حقوق اإلنسان من اجملتمع الدويل إىل مؤسسات البو       

 أُنـشئت  وقد. ٢٠٠٣سنوات بعد توقيع اتفاق دايتون للسالم، لكنها ُمددت حىت هناية عام            
البـت بـصورة    جلنة حقوق اإلنسان، اليت تعمل ضمن إطار احملكمة الدستورية، كي يتسىن            

ُضـمت جلنـة    ،  ٢٠٠٧ومنذ يناير    . دائرة حقوق اإلنسان   تنظر فيها  اليت   سليمة يف القضايا  
 احملكمة الدستورية ومت حتويل القضايا املعلقة املتبقية مباشـرة إىل            إىل حقوق اإلنسان بالكامل  

وأوصى مفوض جملس أوروبا بأن تعزز البوسنة واهلرسك مـشاركة          . )١١(احملكمة الدستورية 
  .)١٢(ألقليات الوطنيةا ضمان األداء الفعال جمللس عن طريقاألقليات 

أن مـصاحل   ) منظمة األمن والتعـاون   ( األمن والتعاون يف أوروبا      والحظت منظمة  -٩
 .ملبادئ باريس اً   حلقوق اإلنسان وفق   واحدةالكيانات املختلفة ال تزال تعرقل إنشاء مؤسسة        

للتوجيهات املنصوص عليها يف القانون املتعلق بأمني مظامل حقوق         اً  واضحاً  ومثَّل ذلك انتهاك  
، والراسخة يف القانون اجلديد حلظر التمييز، والذي مـنح          )١٣(اإلنسان يف البوسنة واهلرسك   

مبوجبه أمني املظامل االختصاصات الالزمة لرصد ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان عرب كامل            
ألن الكيانات فشلت يف اعتماد وتنفيذ القوانني الـيت     اً  ونظر .أراضي البلد والتدخل لصاحلهم   

 املظامل احلاليني يف الكيانات ونقـل مـسؤولياهتم،         من شأهنا أن تؤدي إىل وقف عمل أمناء       
وأوصت منظمة األمن والتعاون بـأن تقـوم         .تعمل املؤسسة املركزية بكامل طاقتها بعد      ال

الكيانات باعتماد وتنفيذ قوانني تنقل مبوجبها مجيع االختصاصات والقضايا املعلقة اليت ينظر            
. مظامل حقوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك     فيها أمناء املظامل كل حسب اختصاصه إىل أمني         
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وأوصى أمني املظامل بأن تعزز البوسنة واهلرسك قدرات مؤسسة أمني املظامل ال سـيما مـع                
مراعاة أمهية املؤسسة ودورها يف ضمان تطبيق قانون منع التمييز وضـرورة إنـشاء هـذه                

فاقية مناهضة التعذيب وغريه    الربوتوكول االختياري الت  املؤسسة باعتبارها آلية وطنية لتنفيذ      
مبشاركة نشطة مـن جانـب      من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           

املظامل كذلك بإجناز عملية دمج املؤسسات الـثالث         وأوصى أمني  .املنظمات غري احلكومية  
لس أوروبـا املعنيـة     اللجنة االستشارية جمل  والحظت  . )١٤(ألمناء املظامل يف البوسنة واهلرسك    

إنـشاء  ) اللجنة االستشارية جمللس أوروبا   (باالتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات القومية       
مجهورية صربسكا وعلى مستوى الدولة، وأشارت إىل       هيئات استشارية لألقليات الوطنية يف      

  . )١٥(ضرورة تقدمي الدعم الكايف إىل هذه اهليئات
وق املدنية والسياسية أن على البوسنة واهلرسك أن تضمن تـشغيل           وقال مركز احلق   -١٠

معهد املفقودين وتزويده بأفضل التجهيزات ألداء املهام املنوطة به، بغض النظر عن اخللفيـة              
  .)١٦(اإلثنية للضحية املعنية

والحظ املركز الدويل للعدالة االنتقالية أنه مل تكن هناك جهود على مستوى الدولة              -١١
. ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ويف الفتـرة     ٢٠٠٠اء جلنة احلقيقة، بعد احملاولتني الفاشلتني يف عام         إلنش

وخرجت اجلهود القيمة اليت ُبذلت يف بلدة بيلينا لكشف احلقائق حول جرائم احلرب عـن               
  .)١٧(مسارها بسبب انعدام اخلربة والتمويل والدعم السياسي احلقيقي

  تدابري السياسة العامة  - دال  
فوض جملس أوروبا بإرساء املزيد من التنسيق الفعال من خالل تعزيـز دور        أوصى م  -١٢

. )١٨(التنسيق يف وزارة حقوق اإلنسان والالجئني ووضع خطة عمل وطنية حلقوق اإلنـسان            
كما أوصى البوسنة واهلرسك بتنفيذ التدابري واإلصالحات السياساتية الواردة يف استراتيجية           

. )١٩(عتمدها جملس الوزراء، ملكافحة اإلقصاء االجتماعي والفقـر التنمية متوسطة املدى اليت ا  
والحظت منظمة األمن والتعاون أن اعتماد استراتيجيات جديدة فيمـا يتعلـق باحلمايـة              
االجتماعية والعودة وإقامة العدل واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ُمنعت أو مت تأخريهـا             

لدولية عن قلقها من أن الـسلطات فـشلت يف          وأعربت منظمة العفو ا   . )٢٠(٢٠٠٨يف عام   
وضع استراتيجية لتلبية احتياجات الناجني من جرائم احلرب املتمثلة يف العنف اجلنسي ودفع             

  .)٢١(تعويضات هلم وإعادة تأهيلهم، وضمان عدم تكرار هذه اجلرائم
ة قضايا جرائم   والحظ املركز الدويل للعدالة االنتقالية أن االستراتيجية الوطنية ملعاجل         -١٣

، مل تعاجل مشكلة عدم املساواة بـني املـواطنني أمـام    ٢٠٠٨احلرب، اليت اعُتمدت يف عام   
مبا يكفي مسألة اجلنسية    مل تعاجل    االستراتيجية   فإنعالوة على ذلك،     و .القانون معاجلة كاملة  

يجية وبينما مثلـت االسـترات     .املزدوجة وحظر تسليم املواطنني، واليت ستظل مشكلة كبرية       
 وأوصـى . )٢٢( فإن اخلطوات اليت اختذت لضمان تنفيذها كانت بطيئة        اً،كبرياً  الوطنية إجناز 



A/HRC/WG.6/7/BIH/3 

5 GE.09-17045 

سقة يف مجيـع أحنـاء      ت بدعم االستراتيجية من خالل التشجيع على تطبيق تشريعات م         املركز
  . )٢٣(أراضي البوسنة واهلرسك وإرساء برنامج فعال لدعم الشهود ومحايتهم

مل يف البوسنة واهلرسك املعين حبماية الطفل إىل أن خطة العمـل            وأشار الفريق العا   -١٤
، واليت حتدد أولويـات     ٢٠١٠-٢٠٠٢الوطنية املتعلقة باألطفال يف البوسنة واهلرسك للفترة        

 السياسة الوطنية بـشأن     ومتت املوافقة على  ،  )٢٠٠٨عام  (الدولة جتاه األطفال، قد ُنقحت      
محاية األطفال من العنـف     الرامية إىل    و ٢٠١٣-٢٠٠٨رة  الشباب للفت املتعلقة ب ستراتيجية  اال

، ٢٠١٠-٢٠٠٦ األحداث للفترة    جنوحواالعتداء، واستراتيجية البوسنة واهلرسك ملكافحة      
واستراتيجية مكافحة العنف ضد األطفال، وخطة العمل احلكومية ملكافحة االجتـار للفتـرة          

 ألبناء الروما وأفـراد األقليـات       ، وخطة العمل املتعلقة باحلاجات التعليمية     ٢٠١٢-٢٠٠٨
الوطنية األخرى يف البوسنة واهلرسك وسياسة محاية األطفال احملرومني من الرعايـة األبويـة      

  .)٢٤(٢٠١٦-٢٠٠٦واألسر املعرضة خلطر االنفصال للفترة 

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  

  التعاون مع هيئات املعاهدات     
أوصى مفوض جملس أوروبا البوسنة واهلرسك بإنشاء آليـة السـتعراض وتنفيـذ              -١٥

التوصيات اليت تقدمت هبا اآلليات الدولية لرصد حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك هيئـات                
  .)٢٥(معاهدات األمم املتحدة

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان   - باء  

  اواة وعدم التمييزاملس  -١  
ذكر االئتالف غري الرمسي لالستعراض الدوري الشامل أن التمييز هو أحد أخطـر              -١٦

فاألفراد يتعرضون للتمييز على أساس توجهاهتم الوطنية        .مسببات انتهاكات حقوق اإلنسان   
ملعاقون ا :التالية "الضعيفة"كما أن ضحايا التمييز ينتمون إىل اجملموعات         .والسياسية واجلنسية 

وقـد   .واألقليات الوطنية وعائالت املفقودين وضحايا احلرب واملسنون واألطفال والعائدون        
جتلى التمييز يف بعض اجملاالت احليوية للحياة، مثل التوظيف والتعلـيم والرعايـة الـصحية               

لذين وال يتعدى عدد العائدين املنتمني إىل مجاعة إثنية معينة وا          .واالجتماعية، وحقوق التقاعد  
عالوة على ذلك،   و . يف سن العمل    الذين هم   يف املائة من جمموع العائدين     ٠,٨  وجدوا عمالً 

   .)٢٦( يف املائة من الروما الذين هم يف سن العمل١,٥ال يعمل سوى 
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وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن تتخذ البوسنة واهلرسك           -١٧
اإلطار القانوين القائم ملكافحة العنصرية والتمييز العنـصري        اإلجراءات الالزمة للتمحيص يف     

وضمان تنفيذه؛ وأن تضمن التنوع العرقي يف املؤسسات السياسية واإلدارية والقـضائية يف             
مجيع أحناء البلد؛ ومعاجلة وضع سكان الروما، مبا يف ذلك عن طريق اختاذ تدابري ختصهم على             

ىل مجاعات عرقيـة مهيمنـة   إاص الذين ال ينتمون وجه التحديد، وتضمن أن يتمكن األشخ  
من اً  من الوصول إىل احلقوق والفرص يف مجيع جماالت احلياة، واالنتقال تدرجيي          اً  و وطني أاً  حملي

إىل االنتماء العرقي حنـو االعتـراف باملواطنـة الدميقراطيـة الكاملـة             اً  هنج يستند أساس  
  .)٢٧(البوسنة يف
قانون املساواة بني   "ء آليات للمساواة بني اجلنسني واعتماد       والحظ أمني املظامل إنشا     -١٨

ومع ذلك، أدى عدم وجود تنسيق بني التشريعات األخرى          .وخطة العمل الوطنية  " اجلنسني
وأوصى مفوض  . )٢٨(وقانون املساواة بني اجلنسني إىل استبعاد النساء من هيئات صنع القرار          

فيذ الفعال خلطة العمل املتعلقة بالقضايا اجلنسانية       جملس أوروبا البوسنة واهلرسك بضمان التن     
من خالل منح املزيد من املوارد والسلطات إىل وكالة املساواة بني اجلنسني، ووضع سياسات              
وتدابري إضافية للتصدي الستمرار عدم املساواة الذي تعاين منه النساء يف سوق العمل واحلياة              

  .)٢٩(العامة واإلدارة
الف غري الرمسي لالستعراض الدوري الشامل أن املعوقني من قـدماء           والحظ االئت  -١٩

ن واحملاربني حيصلون على بدالت إعاقة تفوق بست مرات التعويضات اليت حيصل عليها املعوق            
من املعوقني من هذه الفئات ال حيـصلون        اً   يف املائة تقريب   ٤٣وقال إن    .من الفئات األخرى  
مـنح  بأن تضمن البوسنة واهلرسك       جملس أوروبا  وأوصى مفوض . )٣٠(على أي دعم مادي   

استحقاقات املعاشات التقاعدية والرعاية الـصحية والفوائـد        العائدين املنتمني إىل األقليات     
  .)٣١(االجتماعية على أساس غري متييزي

   حق الفرد يف احلياة واحلرية وسالمة شخصه  -٢  
 املتخذة، ال تزال توجد يف البوسـنة        الحظ أمني املظامل أنه بالرغم من مجيع التدابري        -٢٠

وقد تعـرض    .أشكال من العنف اجلنساين من بينها االجتار والعنف املرتيل والتحرش اجلنسي          
وأوصى . )٣٢(الضحايا للوصم بسبب عدم وجود صكوك قانونية كافية حلماية حقوقهم         

ء من االستثمارات إلرسـا   اً  مفوض جملس أوروبا بأن ختصص البوسنة واهلرسك مزيد       
البنية التحتية الالزمة للتصدي للعنف، مبا يف ذلك إجياد أماكن إليواء النساء واألطفال، 
وختصيص األموال للمؤسسات واملنظمات غري احلكومية ذات الـصلة مـن أمـوال             

بأن تنفذ البوسنة واهلرسك القوانني واللوائح املتعلقة باالجتار        اً  وأوصى أيض . )٣٣(الدولة
  .)٣٤(بالبشراً تدابري الالزمة لتحسني فهم كل ما يشكل اجتاربالبشر، وأن تتخذ ال
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وأشارت املبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفـال إىل أن              -٢١
وين يف املدارس يف    وقالت إن العقاب البدين يعترب غري قان       .العقوبة اجلسدية مشروعة يف املرتل    

 .جلسدية لألطفال، لكن ال يوجد حظر صـريح لـذلك         مكافحة اإلساءة ا  إطار تشريعات   
  .)٣٥(يوجد حظر صريح للعقاب البدين لألطفال يف مؤسسات الرعاية البديلة وال
وفيما يتعلق بظروف االحتجاز، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق املدنية والسياسية عن            -٢٢

حلاليني، وانعدام األمـن    قلقها إزاء اكتظاظ السجون ونقص املوظفني ونقص تعليم املوظفني ا         
وأفيد كذلك عن عدم اختاذ أية تدابري لتجنب االتصال بني األحداث اجلاحنني             .داخل السجن 

وأوصت منظمـة األمـن     . )٣٦(واجملرمني البالغني، وبعدم وجود قسم للنساء داخل السجن       
لسجون، إىل جنب مع نظام ا    اً  والتعاون بأن تشرع وزارات العدل يف الدولة والكيانات، جنب        

  .)٣٧(يف عملية مناقشة عامة لتحديد أفضل منوذج مناسب آللية وطنية ملنع التعذيب
والحظ أمني املظامل أن الوضع يف مؤسسات الصحة العقليـة أسـوأ ممـا هـو يف              -٢٣

 مل تتول ،  ٢٠٠٨وحىت عام    .السجون، وال سيما املؤسسات التابعة الحتاد البوسنة واهلرسك       
ه املؤسسات، اليت تعمل دون معايري وال قواعد، وخاصة فيما يتعلق           األجهزة املختصة دور هذ   
  .)٣٨(بالنظافة أو الرعاية الصحية

 أكثر  هنوالحظ االئتالف غري الرمسي لالستعراض الدوري الشامل أن النساء والفتيات            -٢٤
حـظ  وال. )٣٩( للعنف اجلنـسي   قاصرات فتيات   وكثرياً ما ُيبلَّغ عن تعرض     .ضحايا العنف املرتيل  

  .)٤٠(اعتدى عليهنكذلك أن الضحايا ُيجربن على العيش حتت سقف واحد مع شخص 
لالئتالف غري الرمسي لالستعراض الدوري الشامل، تتصاعد االعتداءات على         اً  ووفق -٢٥

وتركزت االعتداءات على املدافعني عن حقـوق األقليـات          .املدافعني عن حقوق اإلنسان   
ى مكافحة االجتار بالبشر ونشطاء املنظمات غـري احلكوميـة          اجلنسية والناشطني العاملني عل   

وتشكل االعتداءات على الصحفيني وحماوالت إسـكاهتم        .الذين حيققون يف الفساد واجلرمية    
ما ُيستهدف أفراد أسر الناشطني يف جمال حقوق اإلنسان         اً  وغالب .حلرية التعبري اً  خطرياً  هتديد

والحظت منظمة األمـن    . )٤١(من أشكال االنتقاد  إلشاعة جو من التخويف وملنع أي شكل        
والتعاون العديد من احلوادث اليت رفضت البوسنة واهلرسك أن تتخذ بـشأهنا اإلجـراءات              

اهيـة والتعـصب ضـد      املناسبة من أجل منع املزيد من اإليذاء الذي تتسبب به جرائم الكر           
  .)٤٢(مجاعات املثليني

شطة إزالة األلغام والتثقيف بـشأن خمـاطر   وأوصى مفوض جملس أوروبا مبواصلة أن   -٢٦
  .)٤٣(األلغام يف أوساط الفئات املعرضة خلطرها مثل األطفال والعائدين

  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
الحظ مفوض جملس أوروبا أن اإلصالحات اهلامة اليت أدخلت منذ بضع سـنوات              -٢٧

ل السلطة القضائية، مما جيعل العمل يف قطاع القـضاء          ال يف استق  أسفرت عن حتسن ملحوظ   
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محلة اً  فرضته مؤخر اً  ملنظمة األمن والتعاون، فإن مثة حتدي     اً  ووفق. )٤٤(والنيابة العامة أكثر مهنية   
ضـد  من مجهورية صربسكا    ممثلون سياسيون   اً   أساس شنهااهلجمات املكثفة غري املربرة اليت      

 مستوى السلطة القضائية العليا يف الدولة، بتهمـة افتقـارهم إىل            قضاة ومدعني عامني على   
وأوصت املنظمة بوضع آليات لضمان استقالل القضاء، وحتسني        . )٤٥(الرتاهة والكفاءة املهنية  

وضع اجمللس األعلى للقضاء واالدعاء واحملكمة ومكتب املدعي العام يف البوسنة واهلرسـك،             
  .)٤٦( واحلمايةن املعلومات االستخباراتيةعن الوكالة احلكومية لشؤو فضالً
 يف املائـة مـن      ٢٠والحظ االئتالف غري الرمسي لالستعراض الدوري الشامل أن          -٢٨

وأوصت منظمـة األمـن     . )٤٧(القرارات الصادرة عن احملكمة الدستورية ال ُتحترم وال ُتنفذ        
 اقتراح أدوات تـشريعية     والتعاون بأن تنظر احملكمة الدستورية وغريها من اجلهات املعنية يف         

كما الحظت منظمة األمن    . )٤٨(وبصورة صحيحة تضمن تنفيذ األحكام يف الوقت املناسب       
والتعاون أن هناك أربعة واليات قضائية وطنية تطبق قوانني موضوعية وإجرائية مدنية وجنائية             

واة أمام القانون   خمتلفة، مما يقوض، وبشكل خطري، املساواة يف التمتع حبماية القانون، واملسا          
كما الحظ عدم وجود هيئة      .يف حماكمات جرائم احلرب وغريها من اإلجراءات أمام احملاكم        

تطبيق توحيد  قضائية عليا تتمتع بسلطة إصدار التوجيهات العملية أو توجيه مجيع احملاكم حنو             
  .)٤٩(ملعايري احملليةاوتفسري 

 استمرار اإلفالت من العقاب ملـرتكيب       وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء       -٢٩
واضطلعت دائرة جرائم    .جرائم العنف اجلنسي النامجة عن الرتاع املسلح يف البوسنة واهلرسك         

 أو يف بعـض احلـاالت، حمـاكم         ،احلرب التابعة حملكمة الدولة يف احتاد البوسنة واهلرسك       
كما أعربت منظمـة العفـو       .ةالكانتونات واحملاكم احمللية بعدد قليل من املالحقات القضائي       

الدولية عن قلقها من أن العديد من مرتكيب جرائم احلرب املتمثلة يف العنف اجلنسي ال يزالون                
 .ما يعيشون يف نفس اجملتمعات اليت يعيش فيهـا ضـحاياهم          اً  فارين من العدالة، وأهنم غالب    

حلـرب املتمثلـة يف   وذكرت منظمة العفو الدولية كذلك أن عدم متكني الناجني من جرائم ا         
العنف اجلنسي من الوصول إىل العدالة يعود إىل مجلة أمور منها قصور تعريف تلك اجلرائم يف   

. )٥٠(اإلطار القانوين للبلد، عالوة على عدم كفاية محاية الشهود ودعمهم يف تلك القـضايا             
بذولـة  وأوصى مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان بأن تعزز البوسنة واهلرسك اجلهـود امل   

وتقـدمهم  اً ملكافحة اإلفالت من العقاب؛ وأن تعتقل جمرمي احلـرب وتالحقهـم قـضائي     
  . )٥١(العدالة إىل
 القـضايا   النظـر يف  والحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان إحراز بعض التقدم يف           -٣٠

املعروضة على حماكم الكانتونات واملقاطعات، وال سيما حماكم الكانتونات يف احتاد البوسنة            
قضايا جرائم ما يتعلق بالنظر يف لكن احملاكم احمللية ال تزال تواجه عقبات خطرية في .اهلرسكو

االفتقار إىل محاية الشهود ودعم الشهود يف معظم احملاكم؛ عدم كفاية            :احلرب، مبا يف ذلك   
التوظيف وانعدام التخصص يف أوساط املدعني العامني يف الكانتونات واملقاطعات؛ وعـدم            
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 املدونات القانونية اليت تستخدم يف حماكمات جرائم احلرب على مـستوى الدولـة              مواءمة
دوائر بني  فيما   والشرطة، وكذلك    املدعني العامني ومستوى الكيانات؛ وحمدودية التعاون بني      

  . )٥٢(الكيانني، وانعدام الثقة بني بعض الضحايا واملدعني العامنييف الشرطة 
 ضباط الشرطة من خالل عملية فحص للـسجالت         وفيما يتعلق بسحب تراخيص    -٣١

، الحـظ   ٢٠٠٢حىت هناية عام    قوة الشرطة الدولية التابعة لألمم املتحدة       الشخصية نظمتها   
مفوض جملس أوروبا أن اإلمكانية املتاحة لضباط الشرطة للطعـن يف األسـس املوضـوعية               

وسيلة انتصاف قانونية   لقرارات قوة الشرطة الدولية كانت حمدودة للغاية بسبب عدم وجود           
، وال سيما بالنظر إىل أن قرار عدم مـنح          وانطوى هذا القصور على تبعات خطرية      .مناسبة

  .)٥٣(مدى احلياة، وكانت له عواقب اجتماعية ضارة على الفرداً  سارياعُتربالشهادات 

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
جني من جرائم احلرب املتمثلة يف العنف اجلنـسي قـد           بالنظر إىل أن العديد من النا      -٣٢
تعرضهم لالعتداء اجلنسي أثناء احلرب، وأهنم يفضلون إبقاء هـذه احلقيقـة            اً  يكشفوا أبد  ال
 اعتربت منظمة العفو الدولية أن على الوكالة الوطنية للتحقيقات واحلماية اختاذ التدابري             اً،سر

  .)٥٤(خلصوصيةالالزمة لضمان احترام حق الناجني يف ا
وأعربت منظمة رصد حقوق اإلنسان عن أملها يف أن تلتزم احلكومة بتمرير قـانون    -٣٣

. )٥٥(، دون أي تعـديالت    إضفاء الشرعية على زواج املثليني    مكافحة التمييز، الذي يتضمن     
كما أشارت الورقة املشتركة إىل أن قوانني األسرة يف احتاد البوسنة واهلرسـك ومجهوريـة               

ومل تتم مواءمة هذا القانون مع قـانون         . تعرِّف الزواج بأنه احتاد بني رجل وامرأة       صربسكا
على أساس  اً  الدولة املتعلق باملساواة بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسك، وميثل هذا القانون متييز           

  .)٥٦(التوجه اجلنسي
طفال التابعة لـه    ألمني املظامل، فإن الشكاوى اليت قُدمت إىل إدارة شؤون األ         اً  ووفق -٣٤

مبشاكل تنفيذ قرارات احملاكم وقرارات األجهزة اإلدارية، والرتاعات العائليـة،          اً  ترتبط أساس 
وعدم إصدار سجالت للمواليد، وال سيما يف البلديات اليت تغريت أماكنها خالل احلـرب،              

راض وأعرب االئتالف غري الرمسـي لالسـتع      . )٥٧(ويف البلديات اليت ُدمرت فيها السجالت     
  .)٥٨(الدوري الشامل عن خماوف مماثلة

  حرية التنقل  -٥  
أوصى مفوض جملس أوروبا بأن حتسن البوسنة واهلرسك عملية حتديد هوية ضحايا             -٣٥

االجتار بالبشر وتضمن احترام حقوقهم اإلنسانية، وتضمن بشكل خاص عدم وجود قيـود             
  .)٥٩(يف مالجئ مغلقةلفترات طويلة م مربر هلا على حريتهم يف التنقل واملتمثلة يف إبقائه ال
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حرية التعبري وتكوين مجعيات والتجمـع الـسلمي، واحلـق يف املـشاركة يف احليـاة                 -٦  
  والسياسية العامة
لالئتالف غري الرمسي لالستعراض الدوري الـشامل، يتعـرض الـصحافيون           اً  وفق -٣٦

عن تزايد العنف اجلسدي املوجه ضدهم، لضغوط مستمرة مـن خـالل              واحملررون، فضالً 
التهديدات اللفظية وحماوالت التخويف من جانب سياسيني من مستويات عالية مل يتقبلـوا             

خطرية على حريـة    اً  وتلقي تلك الضغوط شكوك    .دور وسائط اإلعالم يف جمتمع دميقراطي     
  .)٦٠(نقديااً  اليت تتخذ هنجالتعبري وهتدد وسائط اإلعالم واملنظمات القليلة

لالئتالف غري الرمسي آللية االستعراض الدوري الشامل، فإن تشكيل منظمات       اً  ووفق -٣٧
اجملتمع املدين لعموم البوسنة واهلرسك يتعرض للتثبيط بفعل إجـراءات التـسجيل الطويلـة              

وأوصـت  . )٦١(ةواملعقدة، وال تستطيع سوى املنظمات غري احلكومية القوية جتاوز هذه العقب          
كذلك بتوعية وكاالت إنفاذ القانون، ووسائل اإلعالم والرأي العـام، مـن أجـل خلـق            

فمـن   .مواتية متكن املواطنني ومنظماهتم من العمل حبرية يف ميدان حقـوق اإلنـسان             بيئة
الضروري وضع إطار قانوين من شأنه أن يضمن حقوق املدافعني عـن حقـوق اإلنـسان                

  .)٦٢(وسالمتهم الشخصية
وأعربت منظمة رصد حقوق اإلنسان عن أملها يف أن تلتزم احلكومة بضمان حرية              -٣٨

 واحملـولني ية  اجلنس امليول   وثنائيي واملثليني السحاقياتالتجمع وتكوين اجلمعيات جلماعات     
وأوصت الورقـة   . )٦٣( وبإدانة أي هجمات على هذه اجملموعات إدانة ال لبس فيها          اً،جنسي

ق يف اهلجمات اليت نفذهتا جمموعات من مثريي الشغب واجلماعات الدينيـة      املشتركة بالتحقي 
، وأدت إىل إصـابة     ٢٠٠٨سـبتمرب   /على املشاركني يف مهرجان سراييفو للمثليني يف أيلول       

  .)٦٤(ال يقل عن مثانية أشخاص ما
ق والحظت اللجنة املعنية باحلقوق املدنية والسياسية أن ممثلي األقليات ال ميلكون ح            -٣٩

بيد أن اللجنة املعنية بـاحلقوق املدنيـة         .االنتخاب يف جملس الشعب وجملس الرئاسة الثالثية      
والسياسية الحظت كذلك أنه ُسمح لألفراد بالترشح علـى قـوائم االنتخابـات احملليـة               

وأعربت منظمة رصد حقـوق     . )٦٥( دون أن يكونوا منتمني إىل جمموعات إثنية       ٢٠٠٨ لعام
 أن تلتزم احلكومة بتعديل الدستور وقوانني االنتخابات للـسماح ألفـراد   اإلنسان عن أملها يف 

  .)٦٦(لترشح للرئاسة أو جمللس الشعبباوالصرب والكروات، البوسنيني  األخرى غري اجلماعات

  احلق يف العمل ويف التمتع بأوضاع عمل عادلة ومالئمة  -٧  
لبوسنة واهلرسك مل تتخذ أية     أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من أن سلطات ا          -٤٠

تدابري جمدية إلعادة الناجني من جرائم احلرب املتمثلة يف العنـف اجلنـسي إىل وظـائفهم                
  .)٦٧(متكنهم من إعادة االندماج يف سوق العمل ومل
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ألمني املظامل، تتجسد احلالة االجتماعية واالقتصادية يف زيادة عدد العـاطلني           اً  ووفق -٤١
 بصورة خاصة على الشباب، وبصورة غري مباشرة على حقوق الطفـل            عن العمل، مما يؤثر   

  .)٦٨(واحلياة األسرية
لالئتالف غري الرمسي لالستعراض الدوري الشامل، واجهت نقابات العمـال          اً  ووفق -٤٢

  .)٦٩(على مستوى البلد بأكملهعدم تسجيلها  يف  متثلتعقبات يف املمارسة العملية

  ي ويف مستوى معيشي مناسباحلق يف الضمان االجتماع  -٨  
تتخذ تدابري كافية إلقامة نظام للسكن الالئـق، ومل ُتطبـق            ألمني املظامل، ال  اً  وفق -٤٣

توصيات اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فيما يتعلق باعتماد احلكومة           
 الرمسـي لالسـتعراض     والحظ االئتالف غري  . )٧٠(لتشريعات واستراتيجية يف جمال اإلسكان    

من الروما مل ميارسوا حقهم يف العودة إىل ديارهم اليت كانوا           اً  كبرياً  الدوري الشامل أن عدد   
 :الروما سيئة للغاية  من  لسكان  لومع ذلك، فإن الظروف املعيشية       .يعيشون فيها قبل احلرب   

وُيقدر عـدد    . ومياه جارية وكهرباء   صحيةما يعيشون يف منازل رطبة من دون مرافق         اً  غالب
  .)٧١( أسرة١٠ ٠٠٠أسر الروما اليت تفتقر إىل سكن مناسب حبوايل 

والحظ االئتالف غري الرمسي لالستعراض الدوري الشامل أن نـسبة كـبرية مـن               -٤٤
يقتصر على  ق  احل هذااألقليات الوطنية ال حيق هلا احلصول على الرعاية الصحية اجملانية، ألن            

  .)٧٢(سرهم واملتقاعديناألشخاص العاملني وأفراد أ
والحظت منظمة العفو الدولية أن الناجني من جرائم احلرب املتمثلـة يف العنـف               -٤٥

وال يتاح الدعم النفسي     .اجلنسي يعانون من صدمات وغريها من املشاكل النفسية واجلسدية        
ء بالنسبة للنسا اً  يف كثري من األحيان كما أن احلصول على اخلدمات الصحية حمدود خصوص           

ويعاين كثري من الناجني من البطالة ويعيشون يف حالة فقر وال يـستطيعون             .يف املناطق النائية  
أن االستفادة من حق الرعاية الـصحية       اً  والحظ أمني املظامل أيض   . )٧٣(حتمل تكاليف األدوية  

غري ممكنة إذا كان املواطن خارج مكان إقامته، أي أن هذا احلـق غـري قابـل للتحويـل                   
خـارج أمـاكن    اً   يعيشون مؤقت  للخطر عندما ويعرِّض هذا النهج املواطنني      .آخر نمكا إىل

  .)٧٤(إقامتهم املسجلة
والحظ أمني املظامل أن املتقاعدين ما زالوا يتعرضون للتمييـز كنتيجـة مباشـرة               -٤٦

ويثري هذا التفاوت التـساؤل      .للحرب، إذ ظهرت صناديق تقاعدية خمتلفة يف كيانات خمتلفة        
حول احلماية الصحية للمتقاعدين الذين اكتسبوا حق احلصول على معاش تقاعدي يف            اً  تلقائي

بعض مجهوريات يوغوسالفيا السابقة، أو حصلوا على إعمال هلذا احلق يف البوسنة واهلرسك،  
  .)٧٥(ويعيشون اآلن يف مكان آخر
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   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية  -٩  
 االئتالف غري الرمسي لالستعراض الدوري الشامل أنه بالرغم من أن التعلـيم             الحظ -٤٧

ومل  .االبتدائي إلزامي وجماين من حيث التعريف، إال أن الواقع ال ينسجم مع هذا التعريـف              
 يف املائة من األطفال الذين بلغوا سن املدرسة بسبب املسافة كبرية            ٤يلتحق باملدرسة حوايل    

درسة، وعدم مراعاة املدارس لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، والفقر         اليت تفصلهم عن امل   
 مثل شهادة امليالد، اليت يفتقر إليها أطفال الروما بـشكل       -املدقع، وعدم حيازة وثائق هوية      

والحظ أمـني   . )٧٦(خاص، أو كتب املناهج والكتب املدرسية غري املناسبة ألطفال األقليات         
رغم مطالبة هيئات اً ال يزال موجود "  أو ثالث حتت سقف واحد     مدرستني"املظامل أن مفهوم    

رصد معاهدات األمم املتحدة بأن تتخذ البوسنة واهلرسك تدابري للقضاء عليه ألنه يؤدي إىل              
وأعربت منظمة األمن والتعاون عن خماوف مماثلـة        . )٧٧(الفصل بني األطفال على أساس إثين     

لرصد األطفال يف اجملتمعات الريفية     اً   تصحيحية ونظم  وأوصت بأن يتخذ قطاع التعليم تدابري     
وجيب تطهـري    .وأطفال األسر الفقرية من أجل ضمان التحاقهم باملدارس االبتدائية والثانوية         

  .)٧٨(املناهج املدرسية من األجزاء اليت تنطوي على متييز إثين
احلصول على الرعاية   والحظت اللجنة املعنية باحلقوق املدنية والسياسية أن إمكانية          -٤٨

وال ُتدرس املدارس ثقافـة      .الصحية والتعليم حمدودة، وكذلك األمر بالنسبة لفرص التوظيف       
وأوصى مفوض جملس أووربا حلقوق اإلنسان بأن       . )٧٩(وتاريخ األقليات اإلثنية أو لغة الروما     

ارس، ومنـع   تتخذ البوسنة واهلرسك تدابري شاملة لزيادة نسبة التحاق أطفال الروما باملـد           
تسرهبم، وضمان إدماجهم يف التعليم ما قبل املدرسي وإدماج فتيات الروما يف التعليم علـى               

  .)٨٠(مجيع املستويات
لالئتالف غري الرمسي لالستعراض الدوري الشامل، مل يتح لألطفال املعـوقني         اً  ووفق -٤٩

  .)٨١(رغم أن قانون التعليم ينص على ذلكاً االلتحاق باملدارس عملي

  األقليات  -١٠  
أشارت اللجنة االستشارية لالتفاقية اإلطارية جمللس أوروبا املتعلقة حبماية األقليـات            -٥٠

 إىل أن األشخاص املنتمني إىل األقليات الوطنية ال يتمتعون باحلقوق الـسياسية الـيت           القومية
لة، ولذلك فهم   يتمتع هبا األشخاص الذين ينتمون إىل الشعوب الثالثة األساسية املكونة للدو          

وحضورهم يف اجملتمع ضـعيف ألن النظـام         .ما زالوا يعيشون على هامش الشؤون العامة      
  .)٨٢(املؤسسي ركز على مصاحل الشعوب الثالثة املكونة للدولة

والحظ االئتالف غري الرمسي لالستعراض الدوري الشامل أن قانون محاية األقليات            -٥١
قبل أكثر من عامني، بسبب عدم صدور اللوائح الضرورية         الوطنية مل يطبق، رغم أنه اعُتمد       

 أقلية وطنية تعـيش يف البوسـنة        ١٧وذكر القانون    .لذلك وبسبب غياب اإلرادة السياسية    
واهلرسك، لكنه مل يقدم بيانات موثوق هبا عن عدد أفرادها منذ آخر إحصاء سكاين أجري               
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افية كبرية بسبب احلرب والتطهري     ، وقد حصلت يف هذه األثناء تغريات دميغر       ١٩٩١يف عام   
ويتسم  .وقد تعرض أفراد األقليات القومية يف كثري من األحيان إىل التمييز اإلثين           . )٨٣(العرقي

ملنظمـة األمـن    اً  ووفق. )٨٤(وضع شعب الروما بصعوبة خاصة فيما يتعلق بالعمالة والسكن        
فهـم   .لتـهميش املـستمر   والتعاون، تتعرض مجاعات األقليات الوطنية، مثل الرومـا إىل ا         

ويواجه الرومـا حتـديات      .يتمتعون، حبكم القانون، بأية حقوق سياسية كغالبية السكان        ال
اجتماعية كبرية، وال سيما يف احلصول على املساعدة يف جمال اإلسكان، وعلـى ظـروف               

  .)٨٥(معيشية مالئمة، وعلى التعليم والرعاية الصحية
ق املدنية والسياسية إىل احلاجة إىل إدراج التغيريات اليت   وأشارت اللجنة املعنية باحلقو    -٥٢

كما الحظت عمليات الترحيل القسري     . )٨٦(تكفل حقوق أفراد األقليات اإلثنية يف الدستور      
  .)٨٧(ألسر الروما يف بومتري بوصفها أحد التحديات اليت تواجهها البوسنة واهلرسك

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -١١  
فيما يتعلق بعودة الالجئني واملشردين إىل األماكن اليت كانوا يعيشون فيهـا قبـل                -٥٣

احلرب، الحظ أمني املظامل أن عملية ترميم الوحدات الـسكنية وإعـادة بنائهـا تتحـسن       
ومع ذلك، ُحرم العائـدون يف      . باستمرار، بسبب ختصيص مبالغ مالية كل سنة هلذا الغرض        

رسك من فرص العمل أو حرموا من الـدخل، فكـان هلـذه             أجزاء معينة من البوسنة واهل    
  .)٨٨(السلبيات أثرها على عدد العائدين

والحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن الالجئني الروما يف البوسنة واهلرسـك،              -٥٤
ومعظمهم جاء من كوسوفو، ما زالوا يشعرون بالضعف ويضطرون إىل متديد إقامتهم املؤقتة             

  .)٨٩(بصورة دورية

  املشردون داخليا  -١٢  
ما زال اً الحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن االجتاه السائد لدى املشردين داخلي -٥٥

أما  .يتمثل يف البقاء يف املناطق اليت تشكل جمموعتهم اإلثنية األكثرية فيها أو يف االنتقال إليها
وال تـزال العقبـات      .معظم العائدين بصفة دائمة إىل املناطق الريفية فكانوا من كبار السن          

الرئيسية أمام العودة تتمثل يف غياب الفرص االقتصادية واالفتقار إىل السكن املالئم، مبـا يف               
 تزايـد   للعـودة بـسبب   وبات املناخ العام أقل مالءمة       .ذلك احلصول على الكهرباء واملاء    

ية واملعاشـات   وال يزال احلصول على الرعاية الصح      .التوترات السياسية واالنقسامات اإلثنية   
وبينما يـستمر تراجـع معـدل        .بالنسبة للعائدين اً  صعباً  التقاعدية والرعاية االجتماعية أمر   

اهلجمات املباشرة على العائدين، فإن عدم القبض على العديد من املشتبه يف ارتكاهبم جرائم              
 الـربامج   فإنة،  ملنظمة العفو الدولي  اً  ووفق. )٩٠(للعائدين احملتملني اً  حرب ال يزال يشكل رادع    

اليت تقتـضيها   حتياجات  اال مل تراع اً  القائمة إلعادة املمتلكات إىل الالجئني واملشردين داخلي      
 .العنف اجلنسي ومل تأخذ حالتهن النفسية يف احلـسبان        االعتبارات اجلنسانية للنساء ضحايا     
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 فيها قبل   عشن ماكن اليت األ يف كثري من األحيان إىل العودة إىل         فقد اضطررن ونتيجة لذلك،   
  .)٩١( يف كثري من احلاالت بصدمات نفسية جديدةناحلرب، مما تسبب هل

وأوصى مفوض جملس أوروبا بأن تواصل البوسنة واهلرسك جهودها لتسهيل العودة،    -٥٦
 معاجلـة  يلزمها من مرافق البنية التحتية، وبأن تضمن         امبا يف ذلك عن طريق بناء املساكن وم       

الة اخلاصة لألشخاص الذين سيجدون صعوبات يف االستفادة مـن          احل اًمشاريع العودة أيض  
  .)٩٢(مساعدة إعادة اإلعمار، مثل ربات األسر الروما

  احلق يف التنمية  -١٣  
لالئتالف غري الرمسي لالستعراض الدوري الشامل، ترتبط مـسألة الفـساد           اً  ووفق -٥٧

فق إىل جيوب األفراد ميكن أن تستخدم يف فاألموال اليت تتد .باحلق يف التنميةاً مباشراً ارتباط
  .)٩٣(االستثمار يف التنمية ويف إجياد فرص عمل ويف وضع سياسات اجتماعية أفضل

   حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٤  
 :اإلنسان عن أملها يف أن تلتزم البوسنة واهلرسك مبا يلي أعربت منظمة رصد حقوق -٥٨

ذلك سيعرضهم خلطر االضطهاد احلقيقي أو التعذيب       ضمان عدم ترحيل األشخاص إذا كان       
أو سوء املعاملة؛ وتعليق عمل جلنة مراجعة املواطنة والقيام باسـتعراض شـفاف ومـستقل               
ألنشطتها حىت اآلن، مبا يف ذلك إنصاف األشخاص الذين فقدوا جنسيتهم عن طريق متكينهم        

احة الفرصة هلم للرد على األدلـة       من الطعن بقرار إلغاء جنسيتهم أمام حمكمة مستقلة، مع إت         
اليت اُتخذ على أساسها هذا القرار؛ وضمان أن تؤدي قضايا االستئناف اليت يرفعها األجانب              

  .)٩٤(ضد قرار ترحيلهم إىل التعليق التلقائي لقرار الترحيل طاملا مل يبت يف قضاياهم

  اإلجنازات واملمارسات الفضلى والتحديات والقيود  - ثالثاً  
ألقليات الوطنية يف   ا حتسينات كبرية فيما يتعلق مبشاركة       حدوثحظ أمني املظامل    ال -٥٩

وضع  من خالل إنشاء جملس األقليات و      بفعالية أكرب، وذلك  السياسة ويف عملية صنع القرار      
اً وفق. )٩٥(خطة العمل املتعلقة مبشاكل الروما يف جماالت التوظيف والسكن والرعاية الصحية          

رمسي لالستعراض الدوري الشامل، ينبغي أن ُينظر بإجيابية إىل إنشاء جملـس            لالئتالف غري ال  
  .)٩٦(الروما، بوصفه هيئة استشارية

والحظ املركز الدويل للعدالة االنتقالية أن االستراتيجية الوطنية لقضايا جرائم احلرب            -٦٠
ـ          ٢٠٠٨اليت اعتمدت يف عام      ضايا جـرائم    هتدف إىل التعامل بفعالية مع الكم اهلائل من ق

، ١٠ ٠٠٠عدد املشتبه فيهم حبوايل      االستراتيجية   وقّدرت .التحقيق بشأهنا احلرب اليت تنتظر    
وقد يستغرق األمر سـبع سـنوات إلجـراء          . خيضعون لتحقيق فعلي   ٦ ٠٠٠ حوايل   منهم
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 سـنة   ١٥واألعلى مرتبة يف سلم األولويـات، و      اً  احملاكمات املتعلقة بالقضايا األكثر تعقيد    
  .)٩٧(أشد اجلرائم خطورةب للقضايا املتعلقةوأُعطيت األولوية  . املتبقيةاللقضاي

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  
  .ال ينطبق  

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
  .ال ينطبق  
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