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  األرض والسكان�   ً أوال  

                                      وحتدها صربيا واجلبل األسود من الشرق        .                                                              تقع البوسنة واهلرسك يف اجلزء الغريب من شبه جزيرة البلقان          - ١
                                       وتبلغ املساحة الكلية للبوسنة واهلرسك       .                                                                  واجلـنوب الشـرقي، ومجهورية كرواتيا من الشمال والغرب واجلنوب         

                   من الكيلومترات       ١٢,٢  :          ً      ً             كيلومتراً مربعاً، والبحر     ٥١     ١٩٧      األرض   (                                مـن الكيلومـترات املربعة         ٥١       ٢٠٩,٢
  .                                                                             ومناخها قاري بصورة إمجالية، وهو مناخ قاري قاس يف اجلبال، ومناخ شرق أوسطي يف اجلنوب   ).       املربعة

   ٤     ٣٧٧     ٠٣٣                                ، يبلغ جمموع سكان البوسنة واهلرسك     ١٩٩١     ً                      ُ            ووفقاً للتعداد السكاين الذي أُجري يف عام  - ٢
                                             وتغطي األراضي اخلصبة الصاحلة للزراعة مساحة       .          ً   كيلومتراً  ١     ٥٣٧                        ن داخـل حـدود متتد                       نسـمة، يعيشـو   

                                                            من جمموع األراضي، مما يسمح بزراعة وإنتاج حماصيل متنوعة تنمو يف     ٤٩,٥                      هكـتار أو نسـبة      ٢     ٥٣١     ٠٠٠
      ة من                    وتغطي غابات مؤلف     ).                                                       تتراوح بني مناخ قاري قاسي ومناخ حبر متوسطي معتدل         (                         ظـروف مناخـية خمتلفة      

                  ً                         والبالد معروفة جيداً بقدراهتا الكهرومائية       .                                        يف املائة من أراضي البوسنة واهلرسك        ٤٦                            أشـجار متـنوعة قـرابة       
  .                                                 والكهرحرارية، وقدراهتا املائية واحتياطياهتا من الفحم

                                                                    ً  ، بلغ عدد الوحدات السكنية واألسر اليت تعيش يف البوسنة واهلرسك مستوى جيداً     ١٩٩١              وخـالل عـام     - ٣
  .      ً      ً   جممعاً سكنياً ٦     ٨٢٣    يف  ١     ٢٠٧     ٦٩٣                               ، بلغ عدد الوحدات السكنية          ١٩٩١     ً                         فوفقاً للتعداد السكاين لعام       .         للغايـة 

       ويف عام   .      ً      ً           متراً مربعاً لكل نسمة     ١٦,٦٨     ً      ً                     متراً مربعاً لألسرة الواحدة أو      ٦٠,٤٥                               وبلغ معدل مساحة الوحدة السكنية 
                                           مستوى بلد صناعي متوسط النمو أي قرابة                                                                   ، بلـغ متوسـط الدخل القومي اإلمجايل يف البوسنة واهلرسك                ١٩٩١
   ).         يف املائة  ٣٩ (             مليون نسمة    ١,٧                                                                 دوالر للفرد، وبلغ عدد السكان الذين يعيشون يف املناطق احلضرية قرابة  ٢     ٠٠٠

     ً          ووفقاً للتعداد    .                            ً                                                            والبوسـنة واهلرسك معروفة جيداً بأهنا مؤلفة من جمموعات إثنية وأقليات وطنية خمتلفة             - ٤
  )          يف املائة    ٣١,٢ (     وصرب   )          يف املائة    ٤٣,٥ (                                          ، يتألف سكان البوسنة واهلرسك من بوسنيني      ١   ١٩٩                السـكاين لعام    

   من   "       اآلخرين "             وتتألف فئة      ).            يف املائة     ٢,٤ (       وغريهم    )            يف املائة     ٥,٥ (          ويوغوسالف    )            يف املائة      ١٧,٤ (          وكـروات   
                           لك التعداد السكاين لكنها                                                                              أقلية وطنية، رغم أن مفاهيم اجلنسية واجملموعات اإلثنية استخدمت يف ذ             ١٧           أفراد من   

                                ، اعتماد قانون محاية األقليات         ٢٠٠٣       أبريل   /                                                                أصـبحت حمظورة بعد أن مت يف عهد قريب أي يف األول من نيسان             
                           اإلسالم، واملذهب األرثوذكسي،     :                                                                   وتـتعايش يف البوسـنة واهلرسك طوائف األديان التوحيدية التالية           .          القومـية 

     ً                  ووفقاً لدستور البوسنة     .                                    ريها من اجملموعات والطوائف الدينية                                                  واملذهـب الكاثولـيكي والـيهودية، وكذلك غ       
  .                                                                                             واهلرسك، يتمتع مجيع املواطنني حبقوق وحريات متساوية تتعلق بإظهار املعتقدات الدينية وغريها من املعتقدات

   ٦- ٠  :                     على النحو التايل       ١٩٩١                                                                          كـان التصنيف السكاين يف البوسنة واهلرسك حبسب الفئة العمرية، يف عام              - ٥
     يف      ٦١,٥     ً      عاماً،     ٦٤-  ٢٠              يف املائة؛       ٨,٤     ً      عاماً،     ١٩-  ١٥              يف املائة؛      ١٣     ً      عاماً،     ١٧- ٧              يف املائة؛        ١١,١          أعـوام،   
                                    نسمة، بينما بلغ معدل الوفيات       ١     ٠٠٠        لكل     ٥٢                    وبلغ معدل اخلصوبة      .            يف املائة   ٦     ً               عاماً فما فوق،       ٦٥          املائـة؛   

  .  ٩٠  ١٩              أنثى، يف عام  ١     ٠٠٠              يف املائة لكل    ٦,٥       ذكر و ١     ٠٠٠      لكل    ٧,٤
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 ١اجلدول 

 ١٩٨١-١٨٧٩                         ً                       سكان البوسنة واهلرسك، وفقا  للتعداد السكاين للفترة 

الكثافة السكانية  السكان
 نسمة لكل �

 عدد األسر اجملموع ذكر أنثى كيلومتر مربع

املساحة 
بالكيلومترات 

 املربعة

سنة 
التعداد 
 السكاين

١٨٧٩    ٢٤٦   ٥١ … ٤٤٠ ١٥٨ ١ ٧٨٩ ٦٠٧ ٦٥١ ٥٥٠ ٢٢,٦     
١٨٨٥    ٢٤٦   ٥١ ٦٩٩ ٢٢٦ ٠٩١ ٣٣٦ ١ ٠٢٥ ٧٠٥ ٠٦٦ ٦٣١ ٢٦,١     
١٨٩٥    ٢٤٦   ٥١ ٤٩٣ ٢٥٧ ٠٩٢ ٥٦٨ ١ ١٩٠ ٨٢٨ ٩٠٢ ٧٣٩ ٣٠,٦     
١٩١٠    ٢٠٠   ٥١ ٣٣٩ ٣١٠ ٠٤٤ ٨٩٨ ١ ٨٥٢ ٩٩٤ ١٩٢ ٩٠٣ ٣٧,١     
١٩٢١    ٢٠٠   ٥١ ... ٤٤٠ ٨٩٠ ١ ٢٠٩ ٩٦٦ ٢٣١ ٩٢٤ ٣٦,٩     
١٩٣١    ٥٦٤   ٥١ ٢٣٨ ٣٩٨ ٥٥٥ ٣٢٣ ٢ ٠٤٠ ١٨٥ ١ ٥١٥ ١٣٨ ١ ٤٥,١     
١٩٤٨    ١٨٩   ٥١ ١١٦ ٤٩٨ ٣٠٨ ٥٦٤ ٢ ٩٣٢ ٢٣٦ ١ ٣٧٦ ٣٢٧ ١ ٥٠,١     
١٩٥٣    ٢٢١   ٥١ ٢١٢ ٥٦٥ ٤٥٩ ٨٤٧ ٢ ٥٥٩ ٣٨٥ ١ ٩٠٠ ٤٦١ ١ ٥٥,٦     
١٩٦١    ١٩٧   ٥١ ١٠٧ ٧٠٦ ٩٤٨ ٢٧٧ ٣ ٦٦٥ ٥٩٩ ١ ٢٨٣ ٦٧٨ ١ ٦٤,٠     
١٩٧١    ١٩٧   ٥١ ٥٤٥ ٨٤٨ ١١١ ٧٤٦ ٣ ٦٠٠ ٨٣٤ ١ ٥١١ ٩١١ ١ ٧٣,٢     
١٩٨١    ١٩٧   ٥١ ٦٨٩ ٠٣٠ ١ ٢٥٦ ١٢٤ ٤ ٩١٣ ٠٥٠ ٢ ٣٤٣ ٠٧٣ ٢ ٨٠,٦     

 ٢اجلدول 

 ١٩٩١                         ً                     سكان البوسنة واهلرسك، وفقا  للتعداد السكاين لعام 

عدد اإلناث  السكان
 ١ ٠٠٠لكل 

 ذكر

عدد 
السكان 
 لكل أسرة

كثافة السكان 
 نسمة لكل �

 عدد األسر اجملموع ذكر أنثى كيلومتر مربع

 املساحة
بالكيلومترات 

 املربعة

٥١ ١٢٩ ١ ٢٠٧ ٠٩٨ ٤ ٣٧٧ ٠٣٣ ٢ ١٨٣ ٧٩٥ ٢ ١٩٣ ٢٣٨ ٨٥,٦ ٣,٦٣ ١ ٠٠٤ 
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 ٣اجلدول 

 ١٩٩١-١٩٧١تصنيف سكان البوسنة واهلرسك حبسب الفئة العمرية واجلنس، 

١٩٧١ ١٩٨١ ١٩٩١  

  اجملموع ذكر أنثى اجملموع ذكر أنثى اجملموع ذكر أنثى

 اجملموع ١١١ ٧٤٦ ٣ ٦٠٠ ٨٣٤ ١ ٥١١ ٩١١ ١ ٢٥٦ ١٢٤ ٤ ٩١٣ ٠٥٠ ٢ ٣٤٣ ٠٧٣ ٢ ٠٣٣ ٣٧٧ ٤ ٧٩٥ ١٨٣ ٢ ٣٢٨ ٢١٩ ٢

        السنوات         

٤- ٠   ٥٠٥ ٤٠٥ ١٢٩ ٢٠٧ ٣٧٦ ١٩٨ ٣٣٢ ٣٦٥ ٤٩٤ ١٨٦ ٨٣٨ ١٧٨ ٤٢٢ ٣٣٢ ٥٣٥ ١٧٠ ٨٨٧ ١٦١  

٩- ٥   ٦٦٥ ٤٤٢ ٧٢٦ ٢٢٥ ٩٣٩ ٢١٦ ٧٦٥ ٣٧٥ ٢٨٤ ١٩٢ ٤٨١ ١٨٣ ٣٧٩ ٣٤٧ ٩٨٨ ١٧٧ ٣٩١ ١٦٩  

١٤-  ١٠ ١٩٩ ٤٤٢ ٠٦٦ ٢٢٥ ١٣٣ ٢١٧ ٠٢٤ ٣٩٣ ٣١٣ ٢٠١ ٧١١ ١٩١ ٥٩٠ ٣٤٧ ٩٣٢ ١٧٧ ٦٥٨ ١٦٩   

١٩-  ١٥ ٣٨٧ ٤١١ ٢١٥ ٢٠٩ ١٧٢ ٢٠٢ ٣٠٤ ٤٣٣ ٤٠٦ ٢٢٢ ٨٩٨ ٢١٠ ٠٠٨ ٣٦٠ ٢٩٢ ١٨٥ ٧١٦ ١٧٤   

٢٤-  ٢٠ ٣١٧ ٣١٩ ٠٧٣ ١٦٢ ٢٤٤ ١٥٧ ٧٥١ ٤٠٤ ١٠٠ ٢١١ ٦٥١ ١٩٣ ٩٩١ ٣٥٩ ٧٢٤ ١٨٨ ٢٦٧ ١٧١   

٢٩-  ٢٥ ٧٢٧ ٢٢٥ ٧٢٤ ١٠٩ ٠٠٣ ١١٦ ٧٧٣ ٣٥٧ ٧٣٠ ١٨٤ ٠٤٣ ١٧٣ ٧٧٦ ٣٧١ ٠٤١ ١٩٤ ٧٣٥ ١٧٧   

٣٤-  ٣٠ ٨١٠ ٢٨٩ ٩٥٢ ١٤٠ ٨٥٨ ١٤٨ ٥٠٢ ٢٩٤ ١٧٨ ١٥٠ ٣٢٤ ١٤٤ ٨٥٤ ٣٦١ ٦٤٣ ١٨٦ ٢١١ ١٧٥   

٣٩-  ٣٥ ٤٨٢ ٢٨٠ ٠٣٥ ١٣٩ ٤٤٧ ١٤١ ٧١٨ ٢١٦ ٤١١ ١٠٧ ٣٠٧ ١٠٩ ٥٦٩ ٣٣٤ ٠٢٤ ١٧٢ ٥٤٥ ١٦٢   

٤٤-  ٤٠ ٠١٦ ٢٤٣ ٧٨١ ١١٨ ٢٣٥ ١٢٤ ١٣٧ ٢٨٠ ٨٥٠ ١٣٨ ٢٨٧ ١٤١ ٤١٢ ٢٧٦ ٤٣٣ ١٣٩ ٩٧٩ ١٣٦   

٤٩-  ٤٥ ٢٤١ ١٦٦ ٠١٧ ٧٠ ٢٢٤ ٩٦ ٦٥٧ ٢٦٧ ٦١٦ ١٣٣ ٠٤١ ١٣٤ ١٦٥ ٢٠١ ٩٩٣ ٩٨ ١٧٢ ١٠٢   

٥٤-  ٥٠ ٨٤٠ ١٠١ ٠٦٩ ٤١ ٧٧١ ٦٠ ٥١٥ ٢٣٠ ٤٩٩ ١١٢ ٠١٦ ١١٨ ٣٨٢ ٢٥٧ ٣٨٠ ١٢٥ ٠٠٢ ١٣٢   

٥٩-  ٥٥ ٦٢٩ ١١٤ ٨٢٨ ٤٨ ٨٠١ ٦٥ ٣٧٤ ١٥٧ ٨٦١ ٦٣ ٥١٣ ٩٠ ٠١١ ٢٤١ ٩١٩ ١١٦ ٠٩٢ ١٢٤   

٦٤-  ٦٠ ٧٢٧ ١١٢ ٠٨٧ ٥٣ ٦٤٠ ٥٩ ١٣١ ٩٠ ٣٦٥ ٣٥ ٧٦٦ ٥٤ ٦٤٧ ١٩٨ ٩٢٤ ٩٢ ٧٢٣ ١٠٥   

٦٩-  ٦٥ ٨٠٨ ٧٩ ٥٩٠ ٣٧ ٢١٨ ٤٢ ٢٧٤ ٩٢ ٩٢٢ ٣٧ ٣٢٥ ٥٤ ٧٥٢ ١٢٤ ١٠٢ ٤٨ ٦٥٠ ٧٦   

٧٤-  ٧٠ ٥٤٩ ٥٣ ١٣٦ ٢٣ ٤١٣ ٣٠ ٥٩٧ ٧٧ ٧٤٤ ٣٤ ٨٥٣ ٤٢ ٩٢٢ ٦٢ ٨٩٣ ٢٢ ٠٢٩ ٤٠   

           فما فوق   ٧٥ ٩٨٦ ٤٢ ١٦٦ ١٦ ٨٢٠ ٢٦ ٤٩٥ ٨٠ ٣٠٠ ٣٣ ١٩٥ ٤٧ ٦٩١ ٩٦ ٢٥٧ ٣٧ ٤٣٤ ٥٩

         غري معروف ٢٢٣ ١٤ ٠٠٦ ٧ ٢١٧ ٧ ٩٠٧ ٩ ٨٤٠ ٤ ٠٦٧ ٥ ٤٦٢ ١٠٢ ٧١٥ ٤٨ ٧٤٧ ٥٣

 ١٩٩٥ وحىت عام ١٩٩٢ البوسنة واهلرسك منذ عام -ألف

           وهي تواصل    .     ١٩٩٢       أبريل   /        نيسان  ٦                                                           حصـلت البوسنة واهلرسك على االعتراف الدويل بوجودها، يف           - ٦
                   ً     وقد مت االعتراف دولياً      .                         جلمهورية البوسنة واهلرسك                                                            وجودهـا القـانوين كدولة مستقلة داخل احلدود اإلدارية          

  .                     حبدودها اإلدارية احلالية

ّ                       ، والذي يعّرفه دستور البوسنة         ١٩٩٥    و     ١٩٩٢                                                      إن النـزاع املأساوي الذي حدث يف املنطقة بني عامي           - ٧           
  ُ             قُتل قرابة      فقد  .                                                                                              واهلرسك بأنه حرب مدمرة، أثر بصورة كبرية مباشرة على الصورة الدميغرافية للبوسنة واهلرسك            

                       ومنذ بداية احلرب وحىت      .       شخص   ١٧     ٠٠٠                                                         شخص، بينما مت اإلبالغ بصورة رمسية عن فقدان قرابة              ٢٥٠     ٠٠٠
                               يف املائة من سكان ما قبل         ٥٠             أكثر من    -               مليون شخص       ٢,٢                                                   التوقـيع على اتفاق دايتون للسالم، رحل قرابة         

               بلد يف مجيع       ١٠٠                          خص احلماية من أكثر من                 مليون ش     ١,٢                                ومن هذا العدد، التمس قرابة        .              من منازهلم  -      احلرب  
  .                                                                          أحناء العامل، بينما تشرد، يف نفس الفترة، قرابة مليون شخص، داخل البوسنة واهلرسك
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                                     يف املائة من الالجئني من البوسنة         ٤٠                                                                  وقد قدمت صربيا واجلبل األسود ومجهورية كرواتيا اللجوء لقرابة           - ٨
                            وقد قدمت هذه البلدان األربعة   .                                    اللجوء لغالبية الالجئني خارج املنطقة                                    واهلرسك، بينما منحت أملانيا والنمسا حق

  .                                                         يف املائة من الالجئني من البوسنة واهلرسك الذين فروا إىل اخلارج  ٨٠             املأوى لقرابة 

 ١٩٩٥ إىل ١٩٩٢أهم البلدان اليت تلقت الالجئني من البوسنة واهلرسك يف الفترة من 

                                 ، تشرد قرابة مليون شخص يف البوسنة     ١٩٩٥   و    ١٩٩٢                 الفترة بني عامي                            ونتيجة النـزاع الذي حدث يف - ٩
  .             ً                                   وثلثهم تقريباً داخل البلديات اليت كانوا يستوطنوهنا  .       واهلرسك

  .                                                                                       مل يرجع عدد كبري من الالجئني الذي عادوا من اخلارج، إىل منازهلم اليت كانوا يعيشون فيها قبل احلرب -  ١٠
                                        ويتعلق ذلك، بالدرجة األوىل، باألشخاص الذين   .                       ً  الجئني إىل مشردين داخلياً                    ً          وهبذا فإهنم غريوا أساساً وضعهم من

 ُ                                                                                               أُجربوا على العودة إىل البوسنة واهلرسك، وكذلك بالعدد الكبري من األشخاص الذين عادوا إىل البوسنة واهلرسك 
            يف املائة     ٦٥    و   ٦٠                                           وهبذا، مت إعادة توطني نسبة تتراوح بني        .                                                    بعـد أن سحبت معظم البلدان املضيفة ضيافتها هلم        

  .      ً                       تقريباً من العائدين من أملانيا

  ،  "                                                         استراتيجية التخطيط احلضري الحتاد البوسنة واهلرسك، املرحلة األوىل "     ً                           ووفقاً للبيانات الواردة من ورقة  -  ١١
   نك      ً              ووفقاً لتقديرات الب  .             مليار دوالر  ٧٠   و  ٥٠                                                         قدر الضرر االقتصادي، مبا يف ذلك فقدان الدخل، مببلغ يتراوح بني 

  دولة احتاد الصرب
  واجلبل األسود

%25

 كرواتيا
%14

أملانيا
%28

النمسا
%7

بلدان أخرى
%26



HRI/CORE/1/Add.89/Rev.1 
Page 7 

                                ومل يصل اإلنتاج الصناعي خالل سنوات   .             مليار دوالر  ٢٠   و  ١٥                                           الدويل، قدر الضرر االقتصادي مببلغ يتراوح بني   
  .                            يف املائة من اإلنتاج قبل احلرب ٥                احلرب إال إىل نسبة 

         الدينية،                                                                                        عانت البالد من تدمري واسع النطاق يف اهلياكل السكنية احلضرية والريفية واملواقع واملباين األثرية و -  ١٢
             وقد مت تدمري     .                                               يف املائة من السكان على املعونة اإلنسانية         ٨٠           ويعيش حنو     .                                    واهلياكل األساسية وغريها من املرافق    

ُ         ً                     أكـثر من ثلث املباين السكنية يف البوسنة واهلرسك، حيث ُدمرت متاماً نسبة                           وحلقت مبوارد    .                  يف املائة منها     ١٨                                                
                                                        بسبب القطع غري املشروع لألشجار، واشتعال النريان واملصادرة غري                                             الغابـات يف البوسنة واهلرسك أضرار كبرية        

                                                        يف املائة من املرافق الصحية اليت كانت موجودة قبل            ٢٤                         ومت بالكامل تدمري نسبة       .                            املشـروعة ملـناطق الغابات    
   نة                                                      ومتثلت أحد أسوأ نتائج احلرب اليت عانت منها البوس          .                  يف املائة منها     ٤٠                                  احلـرب، وحلقـت األضـرار بنسبة        

                                                                                                                     واهلرسك يف ما تبقى من ألغام مل تتم إزالتها حىت اآلن ويبلغ عددها مليوين لغم أو أكثر باإلضافة إىل قطع أخرى                     
  .           ماليني قطعة ٣                              من ذخائر غري متفجرة يبلغ عددها 

   ١   ١٩٩                                                                                        إن التغيريات الدميغرافية اليت حدثت يف البوسنة واهلرسك باملقارنة مع بيانات التعداد السكاين لعام  -  ١٣
                ونتج االخنفاض يف     .                                                                                          جـاءت نتيجة احلرب والتطهري العرقي وما ترتب عليه من اهلجرة اجلماعية للسكان املدنيني             

                                                                                                     معـدالت الوالدة واالجتاهات السلبية للنمو السكاين عن حاالت القتل واإلعدام خارج نطاق القضاء، واالختفاء         
  .                                        القسري، وتشريد السكان وغريه من نتائج احلرب

 ١٩٩٦سنة واهلرسك بعد عام  البو�باء 

             صربيا واجلبل   (  ّ                                                                               وقّعـت مجهورية البوسنة واهلرسك، ومجهورية كرواتيا ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية            -  ١٤
                             ، نتيجة جهود اجملتمع الدويل         ١٩٩٥       ديسمرب   /              كانون األول    ١٤                                        على اتفاق دايتون للسالم يف باريس يف          )      األسود

                                                               دد اتفاق دايتون للسالم بصورة دقيقة، إىل جانب إهناء احلرب،            وحي  .                                        لوضـع حـد للحرب يف البوسنة واهلرسك       
                                                                مجهورية البوسنة واهلرسك، ومجهورية كرواتيا وجهورية يوغوسالفيا      �                                        الـتزامات الـدول األطراف يف االتفاق        

   ١        للمادة       ً  ووفقاً    .                                                                بإهناء النـزاع يف املنطقة وتعزيز السلم واالستقرار الدائمني        �  )                    صربيا واجلبل األسود   (         االحتادية  
                                         ، تواصل مجهورية البوسنة واهلرسك، الذي أصبح  )                    دستور البوسنة واهلرسك (                        من اتفاق دايتون للسالم  ٤         من املرفق 

                                                             ، وجودها القانوين مبوجب القانون الدويل كدولة، هلا هيكلها          "               البوسنة واهلرسك  "                              امسهـا الرمسي منذ ذلك احلني       
ّ                                         الداخـلي املعـّدل على النحو املنصوص عليه يف اال                          وتتكون البوسنة    .                ً   املعترف هبا دولياً    )      آنذاك (               تفاق وحبدودها              

                            وعاصمة البوسنة واهلرسك هي      .                                                                         واهلرسك من جمموعتني اثنيتني، وهي احتاد البوسنة واهلرسك ومجهورية سربسكا         
    ردة   ُ                                   وأُقيمت مقاطعة بروكو كوحدة إدارية منف  .                                                    واللغات الرمسية فيها هي البوسنية والكرواتية والصربية  .         ساراييفو

   ٥                                                       ً                                                    تتمتع باحلكم الذايت احمللي وختضع لسيادة البوسنة واهلرسك، وفقاً للحكم النهائي حملكمة التحكيم الصادر يف                
  .                                                          ، بشأن النـزاع على احلدود املشتركة بني الكيانني، يف منطقة بروكو    ١٩٩٩     مارس  /    آذار
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 ١٩٩٦ سكان البوسنة واهلرسك بعد عام �جيم 

                                                                  يف البوسنة واهلرسك يف السنوات العشرة األخرية، ولذلك ليست هناك بيانات                       مل يتم إجراء تعداد سكاين -  ١٥
                                    دراسة التنمية البشرية يف البوسنة      "                                                          ويقدم النص أدناه البيانات املتاحة اليت مت إصدارها يف            .                      رمسية عن عدد السكان   

  .                                                             ، اليت تستند إىل حبوث وبيانات متاحة من مكاتب اإلحصاءات يف الكيانات "      واهلرسك

 ٤دول اجل

 ٢٠٠١مارس / آذار٣١ � ١٩٩١مارس / آذار٣١التغيريات الدميغرافية حبسب الكيان، يف 

  البوسنة واهلرسك احتاد البوسنة واهلرسك مجهورية سربسكا
     ١٩٩١     مارس  /      آذار  ٣١             عدد السكان يف   ٤     ٣٧٧     ٠٣٣  ٢     ٧٨٣     ٧١١  ١     ٥٩٣     ٣٢٢
    (+)                  معدل النمو السكاين     ١٤٤     ٢٠٢    ١١٧     ٩١٠   ٢٦     ٢٩٢
    (+)            عودة الالجئني     ٣٧٣     ٤٠٠    ٣٤٦    ٤٠ ١   ٢٧     ٢٦٠
  ) _ (                               األشخاص الذين مت قتلهم أو فقداهنم     ٢٦٩     ٨١٠    ١٤٩     ٨٦٠    ١١٩     ٩٥٠
  ) _ (                          الالجئون من البوسنة واهلرسك   ١     ١٦٨     ٠٠٠    ٧٣٥     ٠٠٠    ٤٣٣     ٠٠٠
                                         اهلجرة بعد التوقيع على اتفاق دايتون للسالم   ٩٢     ٠٠٠   ٦٤     ٤٠٠   ٢٧     ٦٠٠
     ٢٠٠١     مارس  /      آذار  ٣١        لسكان يف      عدد ا  ٣     ٣٦٤     ٨٢٥  ٢     ٢٩٨     ٥٠١  ١     ٠٦٦     ٣٢٤

  :              التكوين السكاين   
١٩٩١     ١٠٠ ٦٣,٦ ٣٦,٤     
٢٠٠١     ١٠٠ ٦٨,٣ ٣١,٧     

 ٥اجلدول 

 التغيريات الدميغرافية حبسب اجملموعة اإلثنية

  اجملموع البوسنيون الكرواتيون الصربيون غريهم

     ١٩٩١     مارس  /   ذار   آ  ٣١             عدد السكان يف   ٤     ٣٧٧     ٠٣٣  ٢     ٠١٢     ٧١٨    ٨٠٥     ٨٩٢  ١     ٤٤٧     ٣٨٤    ١١١     ٠٠٠
    (+)                  معدل النمو السكاين     ١٤٤     ٢٠٢   ٩٦     ٥٣٨   ٢٠     ٣٠٧   ٢٦     ٧٦٥    ٥٩٢
    (+)            عودة الالجئني     ٣٧٣     ٤٠٠    ٢٦١     ٩٦٠   ٧٠     ٩٧٠   ٣٧     ٢٠٠  ٣     ٢٧٠
  ) _ (                               األشخاص الذين مت قتلهم أو فقداهنم     ٢٦٩     ٨١٠    ١٥٧     ٣١٣   ٣١     ٨٣١   ٧٣     ٩٢١  ٦     ٧٤٥
  ) _ (              لبوسنة واهلرسك             الالجئون من ا  ١     ١٦٨     ٠٠٠    ٥٣٩     ٠٠٠    ٣٣٣     ٠٠٠    ٢٦٤     ٠٠٠   ٣٢     ٠٠٠
                                            املهجـرة بعـد التوقيع على اتفاق دايتون          ٩٢     ٠٠٠   ٤٨     ٠٦٠   ١٢     ٨٦٠   ٣٠     ٤٨٠    ٦٠٠

            للسالم
     ٢٠٠١     مارس  /      آذار  ٣١             عدد السكان يف   ٣     ٣٦٤     ٨٢٥  ١     ٦٢٦     ٨٤٣    ٥١٩     ٤٧٨  ١     ١٤٢     ٩٤٨   ٧٥     ٥٥٦

  :              التكوين السكاين     
١٩٩١          ١٠٠     ٤٦,٠     ١٨,٤     ٣٣,١    ٢,٤     
٢٠٠١          ١٠٠     ٤٨,٣     ١٥,٤     ٣٤,٠    ٢,٣     
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  الالجئون واملشردون�دال 

  .                            ً                                                                                  بدأ الالجئون واملشردون داخلياً بالعودة إىل البوسنة واهلرسك مباشرة بعد التوقيع على اتفاق دايتون للسالم               -  ١٦
                                                                              أشخاص عادوا إىل والية البوسنة واهلرسك، منذ التوقيع على اتفاق دايتون               ٩٨٥     ٠٠٣                              وقـد مت تسـجيل ما جمموعه        

  .           ً  منهم مشرداً   ٥٤٦     ٥٨٨          ً    منهم الجئاً و   ٤٣٨     ٤١٥      ، كان     ٢٠٠٣      ديسمرب  /         انون األول   ك  ٣١          للسالم وحىت 

  االستخدام-هاء 

   ١     ٠٥٤     ٠٠٠          ، تسجيل       ١٩٩٠                     ، مت يف أواسط عام          ١٩٩١                                          لإلحصاء السنوي يف البوسنة واهلرسك لعام           ً  وفقاً   -  ١٧
                           بلغت نسبة املستخدمني يف                        يف املائة، بينما     ٨٥                                                         وبلغت النسبة الكلية لعدد املستخدمني يف قطاع الصناعة           .       عـامل 

  .         يف املائة  ١٥             القطاع العام 

 ٦اجلدول 

                        ً         السكان النشطون اقتصاديا  حبسب اجلنس

١٩٧١ ١٩٨١ ١٩٩١  
      اجملموع  ٢     ٢٠٥     ٥٣٦  ٢     ٦٧٥     ٠٩٦  ٢     ٨٥٧     ٠٩٢
  )     ً  عاماً  ٦٤-  ١٥ (       الذكور   ١     ٠٩٢     ٧٨١  ١     ٣٦٠     ٠١٦  ١     ٥٠٠     ٣٧٨
  )     ً  عاماً  ٥٩-  ١٥ (      اإلناث   ١     ١١٢     ٧٥٥  ١     ٣١٥     ٠٨٠  ١     ٣٥٦     ٧١٩
                                           النسبة املئوية للسكان النشطني إىل جمموع السكان     ٥٨,٩     ٦٤,٩     ٦٥,٣

                                      بلغت نسبة العاملني منهم يف قطاع       -      ٢٠٠١     ً                  عامالً يف هناية عام         ٦٣٣     ٨٦٠                         مت تسـجيل مـا جمموعه        -  ١٨
  .         يف املائة  ٢٥                                            يف املائة ونسبة العاملني منهم يف القطاع العام   ٧٥        الصناعة 

 ٧اجلدول 

 ٢٠٠٢رسك يف هناية عام البطالة يف البوسنة واهل

      الوصف احتاد البوسنة واهلرسك مجهورية سربسكا البوسنة واهلرسك
                 تقدير عدد السكان  ٢     ٤٠٠     ٠٠٠  ١     ٤٥٠     ٠٠٠  ٣     ٨٥٠     ٠٠٠
                                          تقدير السكان النشطني حبسب الفئة العمرية       ١     ٦٥٠     ٠٠٠    ٩٧٠     ٠٠٠  ٢     ٦٢٠     ٠٠٠

) ٦٤-  ١٥  (  
         العاملة                   العدد اإلمجايل لأليدي     ٩٤٠     ٠٠٠    ٥٦٠     ٠٠٠  ١     ٥٠٠     ٠٠٠
               ً املستخدمون رمسياً    ٤١٢     ٨٠٥    ٢٢٨     ٨٣٤    ٦٤١     ٦٣٩
               البطالة املسجلة    ٢٦٧     ٩٣٤    ١٥٣     ٢٦٤    ٤٢١     ١٩٨
  )   ١٠٠    ×  ٣ / ٥ (                   معدل البطالة الضيق  "٪    ٢٨,٥ "٪    ٢٧,٤ "٪    ٢٨,١
             معدل البطالة "٪    ٤٢,٩ "٪    ٤٤,٧ "٪    ٤٣,٦
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 ٨اجلدول 

 البطالة حسب التركيب العمري

 السن النسبة املئوية للبطالة
٢٤-  ١٩     ٣٤,٨   
٤٩-  ٢٥  ٤ ,  ١٣   
٦٠-  ٥٠    ٩,٧   
 اجملموع     ١٦,١

     مايو  /    أيار (                               دراسة قياس مستوى املعيشة       :       املصـدر 
   .                                        وتقرير التنمية البشرية يف البوسنة واهلرسك  )     ٢٠٠٢

    ٣٧                                                                  يف املائة من النساء يف احتاد البوسنة واهلرسك عاطالت، ونسبة                 ٣٤,٦٨               كانت نسبة        ١٩٩٦        يف عام    -  ١٩
                يف املائة يف عام   ٣٦                                            ويقدر أن نسبة العاطالت يف البوسنة واهلرسك بلغت   .                              يف املائة عاطالت يف مجهورية سربسكا

            يقدر أن       ٢٠٠٠            إىل عام        ١٩٩٦                                                                               وإذا أخذنا يف االعتبار زيادة البطالة اإلمجالية والبطالة النسائية من عام              .     ١٩٩٦
  .         يف املائة  ٥٠                     نسبة العاطالت بلغت حنو 

                                                      بعد انتهاء احلرب، وشجع استخدام عملة موحدة يف كل                                                     بدأ االنتعاش االقتصادي يف البوسنة واهلرسك        -  ٢٠
       ، بلغ      ١٩٩٦         ويف عام     .                                                                                      أراضي البوسنة واهلرسك استقرار سري البنك املركزي للبوسنة واهلرسك وسياسته النقدية          

      من   ١     ٢٥٥   ،      ٢٠٠١      ً                                                             دوالراً للفرد الواحد، بينما بلغ الناتج اإلمجايل احمللي يف عام               ٨٣٠                       الـناتج اإلمجايل احمللي     
  .                                                                         ً غري أن االنتعاش االقتصادي يف البوسنة واهلرسك يف فترة االنتقال مل يبلغ مستوى مرضياً  .    رات     الدوال

                     يف املائة من السكان    ٢٥    و   ١٩                                                                         وأوضح تقييم ملستويات املعيشة يف البوسنة واهلرسك أن نسبة تتراوح بني             -  ٢١
  .                  ً              ة غري آمنة اقتصادياً وتكاد ال تطاق               ً                  يف املائة تقريباً يف ظل ظروف معيشي  ٤٠                              تعيش يف الفقر، بينما تعيش نسبة 

 ٩اجلدول 

 النسبة املئوية لسكان البوسنة واهلرسك الذين يعيشون
 دون خط الفقر، حبسب املناطق

 املنطقة حضرية خمتلطة ريفية يف املتوسط
               البوسنة واهلرسك ١٤,٥ ٢٢,٤ ١٩,٤ ١٩,١
                    احتاد البوسنة واهلرسك ١٥,٣ ١٣,٥ ١٦,٩ ١٥,٦
              مجهورية سربسكا ١٢,٣ ٣٠,٥ ٢٤,٣ ٢٤,٨

  .    ٢٠٠٢     مايو  /             الفقر، أيار-      ٢٠٠١                          دراسة لقياس مستوى املعيشة،   :      املصدر
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  اهليكل السياسي العام-     ًثانيا 

                                                       ً                              مـن دستور البوسنة واهلرسك، تبقى البوسنة واهلرسك دولة عضواً يف األمم املتحدة               ١    ً              وفقـاً لـلمادة      -  ٢٢
                                                      عضويتها يف أغلبية املؤسسات القائمة داخل منظومة األمم                                                          وبإمكاهنـا أن حتافظ، بوصفها البوسنة واهلرسك على         

  .                                                                       املتحدة وغريها من املنظمات الدولية أو أن تطلب االنضمام إىل عضوية هذه املنظمات

                                      تتألف من كيانني مها احتاد البوسنة واهلرسك  "                                                      وينص دستور البوسنة واهلرسك على أن البوسنة واهلرسك        -  ٢٣
                                                 يف املائة من إقليم البوسنة واهلرسك ومجهورية          ٥١                           اد البوسنة واهلرسك نسبة              ويشغل احت    ".                  ومجهوريـة سربسكا  

                  وتنقسم الكانتونات   .           كانتونات  ١٠                                 ً     وينقسم احتاد البوسنة واهلرسك إدارياً إىل   .              يف املائة منه  ٤٩               سربسـكا نسبة   
              اليت تضم مدينة  (  و                 وحيكم مقاطعة بروك  .        بلدية  ٦٣    َّ                      ً          وتقسَّم مجهورية سربسكا إدارياً إىل        .         بلدية   ٨٤              بدورهـا إىل    

                وعاصمة البوسنة    .                                                     املشرف الدويل للبوسنة واهلرسك مبوجب نظامها الداخلي        )                                  بروكو وإقليم بلديتها قبل احلرب    
  .                                            وللبوسنة واهلرسك شعارها القومي وعلم ونشيد وطين  .                  واهلرسك هي سراييفو

            جملس الشعوب    :                 واهلرسك من جملسني       ً                                                                   ووفقاً للمادة الرابعة من الدستور، تتألف اجلمعية الربملانية للبوسنة           -  ٢٤
  )              من البوسنيني ٥                من الكرواتيني و ٥ (       ً                   مندوباً، ثلثان من االحتاد   ١٥                       ويتألف جملس الشعوب من     .               وجملـس النواب  

     ً  ُ                                عضواً، ُينتخب ثلثاهم من إقليم االحتاد،   ٤٢                     ويتألف جملس النواب من    ).        صربيني ٥ (                      وثلث من مجهورية سربسكا 
  .   سكا                          وثلثهم من إقليم مجهورية سرب

            ُ             بوسين وكروايت ُينتخب كل      :                من ثالثة أعضاء    )              املادة اخلامسة  (                                       ويـتألف جملس رئاسة البوسنة واهلرسك        -  ٢٥
         وميلك كل    .              ً       ً                      ُ             ً       ً                                       مـنهما انتخاباً مباشراً من إقليم االحتاد، وصريب ُينتخب انتخاباً مباشراً من إقليم مجهورية سربسكا              

                                              وخيتار أعضاء جملس الرئاسة جلنة دائمة معنية         .     سلحة                                                           عضـو يف جملس الرئاسة سلطة قيادة مدنية على القوات امل          
                                   وأعضاء جملس الرئاسة هم أعضاء يف        .                                                                       باملسـائل العسكرية لتنسيق أنشطة القوات املسلحة يف البوسنة واهلرسك         

     ً                                                   ً                                           ووفقاً للقانون الذي اعتمده جملس رئاسة البوسنة واهلرسك مؤخراً، تتألف اللجنة الدائمة املعنية               .                اللجنة الدائمة 
                                                                  أعضاء جملس الرئاسة الثالثة، ورئيس جملس الوزراء للبوسنة واهلرسك، ووزير   :                             ملسائل العسكرية من تسعة أعضاء  با

                                                                                                    الشؤون اخلارجية، ووزير الدفاع ووزير األمن، ورئيس مجهورية سربسكا أو نائب رئيسها، ورئيس احتاد البوسنة     
  .                    واهلرسك أو نائب رئيسه

       خيتار �                                                         ستور، تتألف احملكمة الدستورية للبوسنة واهلرسك من تسعة أعضاء      ً                       ووفقاً للمادة السادسة من الد -  ٢٦
                                  أما األعضاء الثالثة الباقني فيختارهم   .                                                            جملس النواب لالحتاد أربعة أعضاء، وخيتار جملس مجهورية سربسكا عضوين

  .               أي دولة جماورة                                                                             رئيس احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وهم ليسوا من مواطين البوسنة واهلرسك أو من مواطين

  .                                ً                                     مت إنشاء حمكمة البوسنة واهلرسك وفقاً للقانون املتعلق مبحكمة البوسنة واهلرسك -  ٢٧

  .                                                                           يقوم جملس الرئاسة بتسمية رئيس جملس الوزراء الذي يتوىل تسمية الوزراء            )  ٤ (     ً                  ووفقاً للمادة اخلامسة     -  ٢٨
     ً              ووفقاً لقانون جملس     .                     واهلرسك على تسميتهم                              ويوافق جملس نواب البوسنة       .                  ً                  ويشـكل الوزراء معاً جملس الوزراء     
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                                          وزير اخلارجية، ووزير االتصاالت والنقل، ووزير   :                                                       وزراء البوسنة واهلرسك، يتألف جملس الوزراء من مثانية وزراء
                                                                                                     الشـؤون املدنـية، ووزير حقوق اإلنسان والالجئني، ووزير املالية واخلزانة، ووزير التجارة اخلارجية والعالقات     

            ولكل وزارة    .                                                        ولكل وزير نائب وزير، حيل حمل الوزير يف حالة غيابه           .                               ة، ووزير العدل، ووزير األمن              االقتصـادي 
    ِّ       وينفِّذ جملس   .     ً                                     ً                                                       أيضاً سكرتري يقوم بأداء واجباته ومهامه وفقاً لقانون اخلدمة املدنية يف مؤسسات البوسنة واهلرسك           

                                وقد يتخذ جملس الوزراء قرارات إذا   .             ة من الدستور                                          ً               الوزراء سياسات وقرارات البوسنة واهلرسك وفقاً للمادة الثالث
  .                                           ْ                                            كان أكثر من نصف األعضاء حاضرين، مبا يف ذلك ممثلْين اثنني على األقل من كل شعب من الشعوب الثالثة

                                      أمني مظامل حقوق اإلنسان للبوسنة واهلرسك،    :                                                  واملؤسسـات واهليـئات األخرى للبوسنة واهلرسك هي        -  ٢٩
                                                                              يب واملنظمات اإلدارية املستقلة، مكتب مراجعة حسابات العمليات املالية ملؤسسات البوسنة                     مديرية االندماج األورو

                                                                                               واهلرسك، واملصرف املركزي للبوسنة واهلرسك، واللجنة الدائمة لالنتخابات يف البوسنة واهلرسك، ووكالة تعزيز 
                                     لكية الفكرية، ومعهد اإلحصاءات للبوسنة                                                               االستثمارات األجنبية يف البوسنة واهلرسك، ومعهد املعايري واملقاييس وامل

                                             ً                                                      والبوسنة واهلرسك بصدد إنشاء وزارة للدفاع، وفقاً لقانون الدفاع يف البوسنة واهلرسك الذي اعتمده             .       واهلرسك
  .    ٢٠٠٣      ديسمرب  /                   الربملان يف كانون األول

  )                  تور البوسنة واهلرسك                   املادة الثالثة من دس (                                                     املسؤوليات والعالقات بني مؤسسات البوسنة واهلرسك والكيانني 

                                                                                                تكون مؤسسات البوسنة واهلرسك مسؤولة عن السياسة اخلارجية، وسياسة التجارة اخلارجية، وسياسة             -  ٣٠
                                                                                                          اجلمـارك، وسياسـة النقد، ومتويل املؤسسات، كما تكون مسؤولة عن االلتزامات الدولية للبوسنة واهلرسك،               

                                                           اللجوء، وتنفيذ القانون اجلنائي الدويل واملشترك فيما بني                                                            واهلجـرة، والسياسـات واألنظمة املتعلقة بالالجئني و       
                                 ، وإنشاء وتشغيل مرافق مشتركة      )        األنتربول (                                                                       الكـيانني، مبا يف ذلك العالقات مع املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية            

       سؤولية                                    ومجيع املسؤوليات اليت ال تدخل يف م        .                                                                    ودولـية، وتنظـيم النقل فيما بني الكيانني ومراقبة املرور اجلوي          
  .                                                      مؤسسات البوسنة واهلرسك هي مسؤوليات تقع على عاتق الكيانني

                                                                                                       وقـد يقـرر جملـس رئاسـة البوسنة واهلرسك تيسري التنسيق فيما بني الكيانني بشأن أمور تقع ضمن                    -  ٣١
                وتضطلع البوسنة    .                                                                                          مسـؤوليات البوسـنة واهلرسـك، ما مل يعترض أحد الكيانني على ذلك يف أي حالة حمددة                

                                                                                               سـؤوليتها املـتعلقة بالشؤون األخرى على النحو الذي يوافق عليه الكيانني أو إذا كانت ضرورية                     واهلرسـك مب  
  .                                                                                    للحفاظ على السيادة والسالمة اإلقليمية واالستقالل السياسي والشخصية الدولية للبوسنة واهلرسك

                     قوق واحلريات املنصوص                                                                               وتطبق املعايري الدولية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وال سيما احل           -  ٣٢
                                                                                                            علـيها يف االتفاقـية األوروبـية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وبروتوكوالهتا، مباشرة يف البوسنة                

  .                                      وتعلو هذه املعايري على مجيع القوانني األخرى  .       واهلرسك

                    وب الثالثة اليت يتكون      ً                                                                   ووفقاً للقرار اجلزئي الذي أصدرته احملكمة الدستورية للبوسنة واهلرسك بشأن الشع -  ٣٣
                                                 ِّ                                                                    منها إقليم البوسنة برمته، يتعني على الكيانني أن ينسِّقا دستوريهما مع دستور البوسنة واهلرسك وأن يعدال نظام                 

  .                                                                                       اهليئات التشريعية والتنفيذية لكي ينص على أن تساهم مجيع الشعوب الثالثة وغريها يف احلياة العامة
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                          كانتونات ولـه دستوره      ١٠            ويتألف من     .                         كياين البوسنة واهلرسك          هو أحد                           واحتـاد البوسنة واهلرسك      -  ٣٤
  .       اخلاص به

                     ويتألف جملس النواب من   .                                                                      أما السلطة التشريعية يف احتاد البوسنة واهلرسك فهي جملس النواب وجملس الشعوب -  ٣٥
                  مثيل يف جملس الشعوب     والت  .       ً                                                                   نائباً يضم ما ال يقل عن أربعة نواب من كل شعب من الشعوب الثالثة ممثل يف اجمللس  ٩٨

    ٥٨                         ويتألف جملس الشعوب من       .                                                                                   يقوم على املساواة، حيث إن لكل شعب من الشعوب الثالثة نفس العدد من النواب             
                                           ، سبعة نواب يتم اختيارهم من بني ممثلي         "      اآلخرون "      ً                                               نائباً لكل شعب من الشعوب الثالثة، بينما ميثل            ١٧     ً           نائـباً، يضم    

                        ويتم اختيار نواب جملس       ".       لآلخرين "                                                      يكفل القانون التمثيل واحلقوق السياسية واملدنية                     وهبذه الطريقة   .                 األقليات القومية 
  .                                                                     الشعوب من بني ممثلي اجلمعية الكانتونية، بشكل يتناسب مع هيكل السكان احملليني

   نة                                                                                                       لالحتـاد رئيس ونائبا رئيس يعينهما الرئيس بعد موافقة جملس الشعوب للجمعية الربملانية الحتاد البوس               -  ٣٦
  .                                           واهلرسك، ممثل واحد عن كل شعب من الشعوب الثالثة

  .                                                                                                ويعني الرئيس ونائبا الرئيس، رئيس وزراء االحتاد، وتقر هذا التعيني اجلمعية الربملانية الحتاد البوسنة واهلرسك -  ٣٧

  .  نح                                                                                والسلطات القضائية الحتاد البوسنة واهلرسك هي احملكمة الدستورية، واحملكمة العليا، وجملس اجل -  ٣٨

  .      ً  وزيراً  ١٦                                                  والحتاد البوسنة واهلرسك حكومة مؤلفة من رئيس للوزراء و -  ٣٩

                                                                                                      ولكانـتونات احتـاد البوسنة واهلرسك دساتريها اخلاصة هبا، وكذلك مجعياهتا اليت هي مبثابة أعلى هيئة                 -  ٤٠
                     ضائية للكانتون مؤلفة            والسلطة الق  .                                                               واهليئة التنفيذية للكانتون هي حكومة الكانتون اليت تتألف من وزراء  .        تشريعية

  .                                                    وتنقسم الكانتونات إىل بلديات هلا حماكم بلديات وحماكم صلح  .                حماكم كانتونية  ١٠   من 

                        وجلميع البلديات جمالسها     .                                 بلدية وهي أدىن وحدة إدارية       ٨٤                                         ويـتألف احتـاد البوسـنة واهلرسك من          -  ٤١
  .                                           وخدماهتا اإلدارية اليت يشرف عليها رئيس البلدية

                 وهم ميثلون مجهورية   .                                                    رئيس ونائبا رئيس، واحد من كل شعب من الشعوب الثالثة    بسكا           وجلمهورية سر -  ٤٢
  .                                سربسكا عند اإلعراب عن وحدة السلطة

      وختتار   .      ًً  عضواًً  ٨٣                                                                               واجلمعـية الوطنـية جلمهوريـة سربسـكا هي أعلى هيئة تشريعية وهي مؤلفة من            -  ٤٣
        مثانية �     ً   عضواً   ٢٨               ويتألف اجمللس من   .           رية سربسكا                                                  اجملموعات الربملانية للجمعية العمومية، جملس الشعوب جلمهو

  .                                   أعضاء ميثلون األقليات القومية وغريها ٤                                     أعضاء ميثلون كل شعب من الشعوب الثالثة و

                                                                                                 واهليـئات القضـائية جلمهوريـة سربسكا هي احملكمة الدستورية جلمهورية سربسكا، واحملكمة العليا               -  ٤٤
  .           وحماكم الصلح                                  جلمهورية سربسكا، وحماكم الدرجة األوىل 
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                     بلدية لكل بلدية      ٦٣                            ومجهورية سربسكا مقسمة إىل       .       ً   وزيراً   ١٦                                    وجلمهوريـة سربسكا رئيس للوزراء و      -  ٤٥
   .                                                  مجعيتها وخدماهتا اإلدارية اليت ختضع إلشراف رئيس البلدية

     ً                         وفقاً للحكم النهائي الذي         ١٩٩٩      مارس   /       آذار  ٩      يف                                           مقاطعة بروكو التابعة للبوسنة واهلرسك،           أقيمت   -  ٤٦
     ومتتد   .     ١٩٩٩     مارس  /      آذار ٥                                                                      أصدرته احملكمة التحكيمية للرتاع بشأن احلدود املشتركة بني الكيانني يف بروكو، يف 

     ً                                   ووفقاً للتقديرات األخرية، يسكن املقاطعة       .  ) ٢ (     ً      ً    متراً مربعاً     ٤٩٣                                                 مقاطعة بروكو مبحازاة هنر سافا وتبلغ مساحتها        
                                                      بروكو نظامها األساسي؛ وأعلى سلطة تشريعية فيها               وملقاطعة  .                   منهم يف املدينة     ٤٠     ٠٠٠               نسمة يعيش         ٨٥٠٠٠

                                       وتتألف السلطة القضائية للمقاطعة من       .                                      ويترأس رئيس البلدية حكومة املقاطعة      .       ً   نائباً   ٢٩                         هي اجلمعية، املؤلفة من     
  .                                     ويكفل عمل اللجنة القضائية نزاهة احملاكم  .                                حمكمة الدرجة األوىل وحمكمة االستئناف

                 وقد تعزز استقالهلا   .                             اهليئات القضائية هيئات مستقلة  .                     ئية يف البوسنة واهلرسك                    استقالل السلطات القضا -  ٤٧
                                                                                                    مـن خـالل إنشـاء جملس القضاء األعلى واالدعاء يف البوسنة واهلرسك واجملالس القضائية العليا الحتاد البوسنة       

               هلدف األساسي ملنح         ويتمثل ا  .                                            وللممثل السامي سلطة مؤقتة لتعيني أعضاء اجملالس  .       سربسكا       مجهورية        واهلرسك و
                                                                                                                  هـذه السلطة املؤقتة إىل املمثل السامي، يف حتسني تنفيذ املعايري الدولية واألوروبية من خالل إنشاء إطار قانوين                  

    ً                                                             وفضالً عن ذلك، فمن شأن هذا اهلدف أن يكفل الرتاهة يف اختيار              .                                          إلعادة هيكلة احملاكم ومكاتب املدعي العام     
                                                       ومت تطبيق نفس املبدأ يف عملية تعيني املدعني العامني على مستوى   .               إعادة اهليكلة                            القضاة يف هذه املرحلة من عملية

  .                     ، وكيانيها وكانتوناهتا      واهلرسك        البوسنة

     ً                            وفقاً لتعديالت دساتري الكيانني      .                                                                    مشـاركة األقلـيات القومـية يف اهليـئات التشـريعية والتنفيذية            -  ٤٨
                                    ويكفل قانون االنتخابات يف البوسنة       .                           ئتني التشريعية والتنفيذية                                                   والكانتونات، حيق لألقليات أن تكون ممثلة يف اهلي       

                                                                                                              واهلرسك ملمثلي األقليات القومية احلق يف املشاركة يف تسيري الشؤون العامة، والتصويت ويف إمكانية انتخاهبم يف                
                    يات القومية، الذي                          وحيدد قانون محاية األقل     .                                                                   اهليئتني التشريعية والتنفيذية للبوسنة واهلرسك على مجيع املستويات       

        البوسنة                                               ، التزام الكيانني والكانتونات والبلديات واملدن يف     ٢٠٠٣      أبريل  /       نيسان ١    يف       واهلرسك        البوسنة             اعتمده برملان 

                                                                                             بالعمل على أن تكون تشريعاهتا منسجمة بالكامل مع أحكام القانون وبالنص على إشراك أعضاء األقليات       واهلرسك
     ً                        ووفقاً للقانون، ومراعاة لكون   .                                                    يف اهليئات التشريعية والتنفيذية على مجيع املستويات                                       القومـية، بصورة أكثر فعالية،      
  .        للروما             قد أنشأ جلنة      واهلرسك        البوسنة                ، فإن جملس وزراء       واهلرسك        البوسنة                            الروما هم أكرب أقلية وطنية يف 

                   اتفاق بشأن تنفيذ    (   م                            من اتفاق دايتون للسال      ١٠              من املرفق     ٥            تنص املادة     .                           وظيفة مكتب املمثل السامي    -  ٤٩
                                                                ، على أن املمثل السامي هو املرجع األعلى يف منطقة العمليات خبصوص تفسري  )                                اجلوانب املدنية من التسوية السلمية

                                               ويقوم املمثل السامي، كلما رأى ضرورة لذلك،         .                                                                  هذا االتفاق املتعلق بتنفيذ اجلوانب املدنية من التسوية السلمية        
  .                                                                 ية صعوبات تنجم فيما يتعلق بتنفيذ اجلوانب املدنية من التسوية السلمية                       بتيسري عملية إجياد حلول أل

         كانون    ١٠    و  ٩                                                                                    ومبوجـب االسـتنتاجات الـيت خلـص إليها مؤمتر تنفيذ السالم، املعقود يف بون يف                  -  ٥٠
                   حلسم أي مشكلة، من       واهلرسك        البوسنة                                        ، ميكـن للممثل السامي أن يستخدم سلطته يف      ١٩٩٧        ديسـمرب   /    األول
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                                                    وتشمل هذه السلطة إصدار قوانني وقرارات تكون من          .                                              دار قرارات ملزمة، كلما رأى ضرورة لذلك               خالل إص 
                كما ميلك املمثل     .                                                                                        صـالحية اهليـئات التنفيذية، وكذلك لوائح حمددة بشأن تعيني وتسريح املوظفني العموميني            

  .                    بوسنة واهلرسك وكيانيه                                                                  السامي صالحية اختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ اتفاق السلم يف جممل إقليم ال

  اإلطار القانوين العام حلماية حقوق اإلنسان�     ً ثالثا  

                   وكال الكيانني أعلى       واهلرسك        البوسنة                                    من دستور البوسنة واهلرسك على أن تكفل   )  ١ (                  تنص املادة الثانية  -  ٥١
                تنص على أن     ٢   ة      ً                      وفضالً عن ذلك، فإن الفقر      .                                                    ً          مسـتويات حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا دولياً        

                                                                                                          احلقوق واحلريات الواردة يف االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وبروتوكوالهتا تنطبق             
   .                                                            ويكون هلذه االتفاقية والربوتوكوالت أولوية على مجيع القوانني األخرى  .       واهلرسك        البوسنة           مباشرة على 

  :                     حقوق اإلنسان التالية      واهلرسك       لبوسنة ا         من دستور   )  ٣ (                    وتعدد املادة الثانية  -  ٥٢

             احلق يف احلياة؛  ) أ ( 

                                                                     احلق يف عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة؛  ) ب ( 

                                                                            احلق يف عدم اإلخضاع لالسترقاق أو االستعباد أو القيام بأي عمل باإلكراه أو باإللزام؛  ) ج ( 

           الشخصية؛                     احلق يف احلرية ويف السالمة  ) د ( 

                                           وغري ذلك من احلقوق املتصلة باإلجراءات اجلنائية؛  .                                           احلق يف حماكمة عادلة يف املسائل املدنية واجلنائية        ) ه ( 

                                                احلق يف احلياة اخلاصة واحلياة األسرية واملرتل واملراسالت؛  ) و ( 

                           حرية التفكري والضمري والدين؛  ) ز ( 

             حرية التعبري؛  ) ح ( 

                               وحرية تكوين مجعيات مع اآلخرين؛                  حرية التجمع السلمي  ) ط ( 

                          احلق يف الزواج وتكوين أسرة؛  ) ي ( 

              احلق يف التملك؛  ) ك ( 

               احلق يف التعليم؛  ) ل ( 

  .                         احلق يف حرية التنقل واإلقامة  ) م ( 



HRI/CORE/1/Add.89/Rev.1 
Page 16 

 

                                                                      وكال الكيانني بضمان توفري أعلى مستوى من محاية احلقوق االقتصادية                 واهلرسك           البوسـنة            والتزمـت    -  ٥٣
   .                                      من خالل تنفيذ اللوائح احمللية والدولية                    واالجتماعية والثقافية

                                                                  وكال الكيانني التمييز على أي أساس، مثل اجلنس أو العنصر أو اللون أو       واهلرسك        البوسنة           وحتظر دساتري  -  ٥٤
                                                                                                                          اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غري السياسي أو املنشأ القومي أو االجتماعي أو االنتماء إىل أقلية وطنية أو                    

   ).                  من املادة الثانية ٤         ، الفقرة       واهلرسك        البوسنة      دستور  (                         أو امليالد أو أي وضع آخر       الثروة

                              تنظم القوانني اليت تلزم مجيع    .                        أداء اخلدمة العسكرية   -                                             احلقـوق املدنية والسياسية وحريات املواطنني        -  ٥٥
                          احلقوق واحلريات املدنية                                                                                             الذكـور الـبالغني من مواطين البوسنة واهلرسك بأداء خدمة العلم، القيود اليت حتد من              

                                                                                                           والسياسـية، واليت تستهدف محاية األمن القومي والنظام العام، والصحة واألخالق العامة، أو حقوق وحريات               
            ومدة اخلدمة    .      ً                      عاماً، للتجنيد العسكري     ٦٠    و   ١٨                                               وخيضع مجيع األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني          .       اآلخرين

                                                                   انني املتعلقة باخلدمة العسكرية على إمكانية أداء الذكور للخدمة                          وتنص قوانني الكي    .                          العسـكرية هي ستة أشهر    
                                            وال جيوز حشد األشخاص الذين خيضعون للتجنيد         .                                                                املدنية وعلى إمكانية أداء اإلناث للخدمة العسكرية الطوعية         

      كوارث                                                                                          العسكري إال عندما تعلن هيئة خمتصة عن حالة حرب أو التهديد حبالة حرب أو حالة طوارئ، ويف حالة ال
                                                                                                        ويعفى الذكور من اخلدمة العسكرية إذا كانوا غري قادرين على أداء واجب اخلدمة العسكرية، بينما ال                  .         الطبيعية

                                                                                                         ختضـع اإلناث للتجنيد العسكري وال جيوز حشدهن إال ألداء عمل إجباري يف حالة التهديد باندالع حرب أو                  
                                                       الوحيد أو األم الوحيدة الذين هلم أطفال دون سن                             وتعفى النساء واألب    .                                       حالـة الطوارئ أو الكوارث الطبيعية     

   .                        السابعة، من هذا االلتزام

                                                                تكفله قوات الشرطة داخل الدولة والكيانني وتكفله وزارات الداخلية                          احلق يف احلرية واألمن الشخصيني -  ٥٦
              يه أو احتجازه                                                                       ويتعني على رجال الشرطة أن حييلوا أي شخص حيرم من حريته بإلقاء القبض عل      .                يف الكانـتونات  

  .      ساعة  ٢٤                                                 بتهمة جنائية، إىل مكتب االدعاء العام املختص، يف غضون 

                                                                                                       وال جيوز إخضاع هذه احلقوق واحلريات إىل أي قيود إال للقيود اليت ينص عليها قانون تنفيذ العقوبات                  -  ٥٧
                     ملريض إذا كانت هتدد                               وجيوز تقييد حرية الشخص ا      .                                                            اجلنائـية، وال سيما باالستناد إىل قرار من احملكمة املختصة         

                                                                       وال جيوز اإلحالة إىل مؤسسات الرعاية الصحية، إال باالستناد إىل تشخيص             .                                 حياته أو حياة شخص آخر باخلطر     
      وتنظم   .                                                                                      جيـريه جملس طيب خمتص، أي مؤسسة للرعاية الصحية، تكون هلا صالحية إصدار استنتاجات طبية كهذه   

  .                               عمل هذه اجملالس الطبية لوائح خاصة

                             يف التنقل حبرية واختيار مكان  كـ      واهلرس        البوسنة                                   ليس هناك أي قيد على حق املواطنني يف  .        التنقل    حرية -  ٥٨
                             وتتطلب اإلقامة القانونية يف      .                                                                                       إقامتهم حبرية داخل إقليم الدولة، كما حيق هلم اختيار مكان إقامتهم الدائمة حبرية            

  .                                                  البوسنة واهلرسك وثائق هوية مناسبة تبني عنوانه الدائم

      وكال       واهلرسك        البوسنة        ً                     هي أيضاً حقوق يكفلها دستور  .                                        احلقـوق االقتصـادية واالجتماعية والثقافية   -  ٥٩
      ً                ووفقاً التفاق دايتون       واهلرسك        البوسنة                   وبسبب نتائج احلرب يف   .                                         الكـيانني، ويتم تنظيمها مبوجب قوانني مفردة 
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                                     ع املمتلكات اليت كان الفرد ميتلكها قبل                                                                           للسـالم، أويل اهـتمام خاص للوائح القانونية املتعلقة باحلق يف استرجا           
                                                                                                                احلرب، واحلق يف العودة إىل أماكن اإلقامة اليت كان الفرد يقيم فيها قبل احلرب، وكذلك احلق يف التعليم، واحلق                 

   .                                                   يف العمل واحلق يف احلصول على الرعاية الصحية واالجتماعية

                                 هي بلد مير مبرحلة انتقالية،            واهلرسك         البوسنة           مبا أن     .                                            الوصول احلر وبصورة متساوية إىل سوق العمل       -  ٦٠
                 وقانون العمل يف     .                                                                                             فقـد مت األخذ باالقتصاد السوقي، وبالتايل مت اعتماد إطار قانوين جديد على مستوى الكيان              

  .                                              على اتفاقيات دولية عديدة تتعلق بقضايا العمل      واهلرسك         البوسنة          وقد صادقت   .                             الدولة معروض اآلن أمام الربملان
      من   ١     ً          ووفقاً للمادة     .    ً                                                                             لـياً النظر يف بعض هذه الصكوك اليت سيتم عن قريب التوقيع والتصديق عليها                       ويـتم حا  

  .                                                                 بعضوية مجيع املنظمات الدولية مبا يف ذلك منظمة العمل الدولية             واهلرسك         البوسنة                           الدسـتور احتفظت مجهورية     
                                 لعمل الدولية، مبا يف ذلك االتفاقيات                              اتفاقية من اتفاقيات منظمة ا  ٦٥             وصادقت على       واهلرسك         البوسنة         وقد وقعت 

                                                                     ومبا أن العمل واالستخدام والصحة وسياسات الرعاية االجتماعية تدخل           .                                       األساسية العشرة ملنظمة العمل الدولية    
                                             إال أن بعض هذه القوانني مل ينسق حىت اآلن،           .                                                               يف صالحيات الكيانني، فإن هذه القضايا تنظمها قوانني الكيانني        

  .      واهلرسك         البوسنة                                                        ة منظمة العمل الدولية ذات الصلة اليت وقعتها وصادقت عليها                مع أحكام اتفاقي

ٍ                                          واحلق يف املساواة يف األجور عن عمل مساٍو يف القيمة دون التمييز بأي شكل من                             حـرية اختيار املهنة،    -  ٦١                                   
            والكيانني       اهلرسك و         البوسنة                                        إن القوانني اليت تنظم حقوق العمل يف          .                                          األشـكال، وال سـيما باالستناد إىل اجلنس       

                                                                                                 والكانتونات ال متيز بني الذكور واإلناث فيما يتعلق بإعمال احلق يف العمل إىل أقصى درجة ممكنة، وحقوق العمال 
    وقد   .                                                                                   واالستثناءات الوحيدة لذلك هي االمتيازات القانونية املمنوحة لألمهات أثناء الوالدة وبعدها  .              الـنامجة عنه  

                                                                                 نة يف البوسنة واهلرسك بصورة سلبية على اإلعمال الكامل حلقوق العمال يف شروط                                          أثرت احلالة االقتصادية الراه   
     ً                                                                            ونظراً ملعدالت البطالة املرتفعة وتباطؤ االنتعاش االقتصادي، فإن هناك مشكلة واضحة تتعلق   .                  عمل عادلة ومؤاتية

  .                  بإعمال حقوق العمال

                  هو حق يتمتع به      .                 لبدنية والعقلية                                                                 حـق أي شخص يف التمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة ا             -  ٦٢
                                            وتنظم قوانني الكيانني والكانتونات تشريعات       .                                                            الشخص يف البوسنة واهلرسك على مستوى الكيانني والكانتونات       

                                                                      وإعمال هذه القوانني صعب بسبب انعدام املوارد يف ميزانيات الكيانني            .                                         الـرعاية االجتماعـية والرعاية الصحية     
                                                                  وال تزال القوانني اليت تنظم هذا احلق غري منسجمة مع االتفاقيات             .                      ري املوارد هلذا الغرض                            والكانتونات امللزمة بتوف  

  .          بتطبيقها      واهلرسك         البوسنة          اليت تلتزم 

  )  ٣ (                      يف املادة الثانية           واهلرسك         البوسنة                        هو حق حيدده دستور       .                                     احلق يف حرية التجمع وتكوين اجلمعيات      -  ٦٣
                                                                يتمتعون حبق حرية التجمع السلمي وحرية تكوين اجلمعيات مع                واهلرسك         البوسنة                            حيـث ينص على أن مواطين       

     ً                    ووفقاً للقوانني، يتعني على   .                                                                    وتـنظم هذه احلريات العديد من القوانني على مستوى الدولة والكيانني        .         اآلخـرين 
   ود                        ومع ذلك، تبني املمارسة وج  .                        ً                                              الشخص الذي ينظم اجتماعاً ما إعالم السلطة املختصة عن نيته يف تنظيم التجمع

                                ومن جهة أخرى، فإن منظمي اجلمعيات   .                                                             حاالت يتم فيها حماولة منع جتمعات املواطنني أو تقييدها بطريقة أخرى
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                                                                                                               يسيئون من استعمال حقهم يف احلرية يف التجمع السلمي لغرض القيام بأنشطة أخرى ال يبلغون عنها عند تفسري                  
  .                             األسباب اليت حتملهم لعقد االجتماع

                                                                ً                      البوسـنة واهلرسك بإجراء التعديالت الالزمة على النظام التعليمي، وفقاً للمبادئ                    التزمـت   .          التعلـيم  -  ٦٤
                                                                                                            األساسية والقيم املشتركة للمجال االجتماعي والثقايف املشترك بني الدول األوروبية الذي حدده اإلعالن املشترك              

                        والشرط األساسي لبلوغ هذه   .    ٩٩٩ ١      يونيه  /                                                               لوزراء التعليم يف أوروبا والذي اعتمد يف بولونيا بإيطاليا يف حزيران
                                                                                                                    األهداف هو اعتماد وتنسيق التشريعات املتعلقة بالتعليم االبتدائي والثانوي والعايل، اليت متنع أي نوع من أنواع                

             ومبا أن سياسة   .     ٢٠٠٣                                                                        والتزمت البوسنة واهلرسك بوضع الصيغة النهائية هلذه التعديالت، حبلول هناية عام   .        التمييز
                                                                                           ه املرحلة هي من صالحية الكيانني والكانتونات، فقد أصدرت مستويات الكيانني والكانتونات                              التعلـيم يف هـذ    

                                                                                                                  تشـريعات ذات صـلة إال أهنـا مل تنسق بالكامل مع املبادئ املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية اليت وقعتها                    
                            د القانون اإلطاري للتعليم            ، اعتما     ٢٠٠٣       يونيه   /         حزيران   ٣٠                 ومع ذلك، مت يف       .                               وصادقت عليها البوسنة واهلرسك   

  .                                                              ً                                 االبتدائي والثانوي يف البوسنة واهلرسك على مستوى الدولة ويتم حالياً تنسيق قوانني الكيانني والكانتونات

                                                                                ألـزم قانون محاية األقليات القومية يف البوسنة واهلرسك الكيانني والكانتونات             .                     األقلـيات القومـية    -  ٦٥
                                                                          رسك باعتماد تشريع مناسب وتنظيم التزامات قانونية على مجيع املستويات                                               والـبلديات واملـدن يف البوسنة واهل      

    ً                                             وفضالً عن ذلك، نص قانون االنتخابات يف البوسنة          .                                                            حلمايـة وتعزيز حقوق األقليات، املترتبة على هذا القانون        
       لى مجيع                                                                                                      واهلرسـك عـلى إمكانـية مشـاركة ممثلي األقليات القومية يف اهليئات التشريعية للبوسنة واهلرسك ع               

   ّ                                                                                                ومكّنت هذه الشروط واللوائح القانونية، البوسنة واهلرسك من توفري محاية أفضل لألقليات الوطنية               .           املسـتويات 
  .                   املوجودة على أراضيها

                                                                                       حيظر دستور البوسنة واهلرسك ودساتري الكيانني أي نوع من أنواع التمييز القائم على               .                حـرية الديـن    -  ٦٦
                                                                                    ملتعلق حبرية الوضع الديين والقانوين للكنائس والطوائف الدينية يف البوسنة واهلرسك                      والقانون ا   .                    املعـتقدات الدينية  

                        ً                                                       وقد أعد هذا القانون وفقاً ألحكام صكوك حقوق اإلنسان الدولية اليت وقعتها وصادقت        .                         معروض اآلن أمام الربملان   
                               ية يف البوسنة واهلرسك هم أعضاء يف                                                وكبار رجال الدين الذين ميثلون خمتلف الطوائف الدين  .                     عليها البوسنة واهلرسك

  .                                                                                                                       اجمللـس املشترك فيما بني الديانات يف البوسنة واهلرسك، الذي يعمل على منع التمييز القائم على الدين أو املعتقد                  
  .                                                                                                           ويـتعاون هذا اجمللس بالكامل مع سلطات البوسنة واهلرسك واملؤسسات واملنظمات الدولية يف البوسنة واهلرسك              

                                                                                          بالتعاون الوثيق مع سلطات البوسنة واهلرسك، باالضطالع بأنشطة تستهدف حتسني محاية احلق يف                             ويقـوم اجمللس،    
  .        واهلرسك                                                                              حرية الدين وتعزيزه، وكذلك حتسني الوضع القانوين للكنائس والطوائف الدينية يف البوسنة

                      ع أشكال التمييز ضد                                                          حيظر قانون املساواة بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسك مجي          .                      حقـوق املرأة والطفل    -  ٦٧
     ً                                                               ووفقاً لذلك، سيتم عن قريب اعتماد خطة عمل الدولة للقضاء على             .          ً                                   املـرأة أيـاً كان األساس الذي يقوم عليه        

                             وسيمكن اعتماد القانون، وكذلك   .                                                                        التميـيز ضد املرأة وإنشاء وكالة للمساواة بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسك      
                                                            ة، السلطات يف البوسنة واهلرسك من القضاء على مجيع أشكال التمييز                                       خطة عمل الدولة، وإنشاء الوكالة املذكور 

                                                                                     ويكفل دستور البوسنة واهلرسك ودساتري الكيانني وكذلك القوانني اليت اعتمدت على مستوى الكيانني   .         ضد املرأة
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         طفل بعدد                                  وتتعلق القوانني اليت حتمي حقوق ال     .                                                              ومقاطعة بروكو والكانتونات يف البوسنة واهلرسك، حقوق الطفل       
                    وقد اعتمد جملس وزراء   .                                                                                        من التدابري يف جمال الرعاية االجتماعية، ومحاية األسرة والطفل، والتعليم، والرعاية الصحية      

                                                 ، وأنشأ جملس للطفل يف البوسنة واهلرسك، كهيئة            ٢٠١٠-    ٢٠٠٢                                               البوسـنة واهلرسـك خطة عمل لألطفال للفترة         
  .       الطفل                                                تنفيذ خطة العمل، وتستهدف أنشطته منع التمييز ضد                   وجملس الطفل مسؤول عن  .                     استشارية جمللس الوزراء

      وهناك   .                                                              جترى حاليا عملية شاملة لتنسيق القوانني يف البوسنة واهلرسك          .                            االسـتقرار وعملية االنضمام    -  ٦٨
                                                                         التنسيق مع مبادئ حمددة يف وثائق دولية، وضم البوسنة واهلرسك يف عمليات التكامل   :                        ثالثـة أسـباب لذلـك     

  .                                                       وإعداد دراسة جدوى لعملية االستقرار واالنضمام لالحتاد األورويب        األورويب، 

                                                                                                       وتتطلـب احلماية الفعالة حلقوق اإلنسان قيام الدولة بتسيري شؤوهنا بفعالية أكرب، وكذلك توفري وسائل                -  ٦٩
   نص                                                                            وهناك صكوك قانونية تعمل على بناء جمتمع دميقراطي يف البوسنة واهلرسك ي             .                            مناسـبة إلعمال هذه احلقوق    

  .               ً                       ويطرح ذلك حتدياً تقبلته البوسنة واهلرسك  .                                                             عـلى سيادة القانون ومتتع مجيع املواطنني حبقوق وحريات اإلنسان      
              ً                                                                                                 ومـع ذلـك، ونظراً للحالة االقتصادية ومستوى اآلليات النامية يف البوسنة واهلرسك، فإن األمر يتطلب زيادة                 

ُ         يات اليت ُشرع فيها                                                  املساعدة املقدمة لتنمية الدولة بفعالية ومواصلة العمل         .  

  :                                                            وصادقت البوسنة واهلرسك على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان التالية -  ٧٠

                                         اجلريدة الرمسية جلمهورية البوسنة واهلرسك       �                                                      اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها          ) أ ( 
  ؛    ١٩٩٣      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٩              العدد املؤرخ  ،  ٩٣ /  ٢٥

                                 اجلريدة الرمسية جلمهورية البوسنة      �                                        دم جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية                          اتفاقـية عدم تقا     ) ب ( 
  ؛    ١٩٩٣      سبتمرب  /       أيلول ١              العدد املؤرخ  ،  ٩٣ /  ٢٥       واهلرسك 

                              اجلريدة الرمسية جلمهورية البوسنة                                                              االتفاقـية الدولية ملنع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها،       ) ج ( 
  ؛    ١٩٩٣     بتمرب  س /       أيلول ١              العدد املؤرخ  ،  ٩٣ /  ٢٥       واهلرسك 

                                 اجلريدة الرمسية جلمهورية البوسنة                                                                    االتفاقـية الدولية ملنع الفصل العنصري يف األلعاب الرياضية،            ) د ( 
  ؛    ١٩٩٣      سبتمرب  /       أيلول ١              العدد املؤرخ  ،  ٩٣ /  ٢٥       واهلرسك 

                        اجلريدة الرمسية جلمهورية     -                                                                  العهـد الـدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية              ) ه ( 
  ؛    ١٩٩٣      سبتمرب  /       أيلول ١              العدد املؤرخ  ،  ٩٣ /  ٢٥         ة واهلرسك       البوسن

                                         اجلريدة الرمسية جلمهورية البوسنة واهلرسك       -                                                 العهـد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية          ) و ( 
  ؛    ١٩٩٣      سبتمرب  /       أيلول ١              العدد املؤرخ  ،  ٩٣ /  ٢٥
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              مت التصديق   �         لسياسية                                                                       الـربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وا           ) ز ( 
  ؛    ١٩٩٥     مارس  /      آذار ١       عليه يف 

                                                                                                     الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء               ) ح ( 
  ؛    ٢٠٠١     مارس  /      آذار  ١٦                  ، والتصديق عليه يف     ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول ٧                        الذي مت التوقيع عليه يف �             عقوبة اإلعدام 

                              اجلريدة الرمسية جلمهورية البوسنة   �                                                    تفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري   اال  ) ط ( 
  ؛    ١٩٩٣      يوليه  /     متوز  ١٦              العدد املؤرخ  ،  ٩٣ /  ٢٥       واهلرسك 

                                     اجلريدة الرمسية جلمهورية البوسنة واهلرسك   -                                              اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   ) ي ( 
  ؛    ١٩٩٣      سبتمرب  /   لول    أي ١            العدد املؤرخ   ،   ٩٣ /  ٢٥

           الذي مت   �                                                                                     الـربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة               ) ك ( 
  ؛    ٢٠٠٢      سبتمرب  /       أيلول ٤                  ، والتصديق عليه يف     ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول ٧               التوقيع عليه يف 

        اجلريدة  �                  إنسانية واملهينة                                                                             اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة والعقوبة القاسية والال           ) ل ( 
  ؛    ١٩٩٣      سبتمرب  /       أيلول ١              العدد املؤرخ  ،  ٩٣ /  ٢٥                              الرمسية جلمهورية البوسنة واهلرسك 

   ١              العدد املؤرخ  ،  ٩٣ /  ٢٥                                     اجلريدة الرمسية جلمهورية البوسنة واهلرسك   -                        اتفاقـية حقوق الطفل       ) م ( 
  ؛    ١٩٩٣      سبتمرب  /     أيلول

  -                                              املتعلق بإشراك األطفال يف النـزاعات املسلحة                                                  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل        ) ن ( 
  .    ٢٠٠٣       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٠                  ، والتصديق عليه يف     ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول ٧                      الذي مت التوقيع عليه يف 

                                                                                            الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد              ) س ( 
  ؛    ٢٠٠٢      سبتمرب  /       أيلول ٤                  ، والتصديق عليه يف     ٢٠٠٠      سبتمرب  /       أيلول ٧         ع عليه يف                الذي مت التوقي�        اإلباحية 

    ١٣                    مت االنضمام إليها يف �                                                             االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   ) ع ( 
  ؛    ١٩٩٦      ديسمرب  /          كانون األول

  ؛    ١٩٩٣      سبتمرب  / ل      أيلو ١              العدد املؤرخ �                      املتعلقة بوضع الالجئني     ١٩٥١            اتفاقية عام   ) ف ( 

  ؛    ١٩٩٣      سبتمرب  /       أيلول ١              العدد املؤرخ �                     املتعلق بوضع الالجئني     ١٩٦٧             بروتوكول عام   ) ص ( 

                                                                                    بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املتمم التفاقية   ) ق ( 
           الذي مت    ،  ٠٢ / ٣                               مسية جلمهورية البوسنة واهلرسك                اجلريدة الر   �                                                  األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية        

  ؛    ٢٠٠٢     مارس  /      آذار  ٢٧               التصديق عليه يف 
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                                                                                 بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل التفاقية األمم املتحدة   ) ر ( 
                          الذي مت التصديق عليه      ،  ٠٢ / ٣                                          اجلريدة الرمسية جلمهورية البوسنة واهلرسك        �                                    ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية      

  .    ٢٠٠٢     مارس  /      آذار  ٢٧  يف 

  :                                                                                    صكوك منظمة العمل الدولية، املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت وقعتها وصادقت عليها البوسنة واهلرسك -  ٧١

  ؛ )  ٢٩    رقم  (    ١٩٣٠                           اتفاقية العمل اإلجباري لعام   ) أ ( 

  ؛ )  ٨٧    رقم  (    ١٩٤٨                                                    اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم النقايب لعام   ) ب ( 

  ؛ )  ٩٨    رقم  (    ١٩٤٩                                         اتفاقية حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية لعام   ) ج ( 

  ؛ )   ١٠٠    رقم  (    ١٩٥١                             اتفاقية املساواة يف األجور لعام   ) د ( 

  ؛ )   ١٠٢    رقم  (    ١٩٥٢     لعام   )              املعايري الدنيا (                        اتفاقية الضمان االجتماعي     ) ه ( 

  ؛ )   ١١١    رقم  (    ١٩٥٨     لعام   )                  يف االستخدام واملهنة (                اتفاقية التمييز   ) و ( 

  ؛ )   ١٢٢    رقم  (    ١٩٦٤                           اتفاقية سياسة العمالة لعام   ) ز ( 

  ؛ )   ١٣٨    رقم  (    ١٩٧٣                           اتفاقية احلد األدىن للسن لعام   ) ح ( 

  .                ، واتفاقيات أخرى )   ١٨٢    رقم  (    ١٩٩٩                                   اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال لعام   ) ط ( 

  :    هلرسك                                                                                 الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان جمللس أوروبا، اليت وقعتها وصادقت عليها البوسنة وا -  ٧٢

      أبريل  /        نيسان   ٢٤                                                                               اتفاقـية محايـة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، اليت مت التوقيع عليها يف                ) أ ( 
  ؛    ٢٠٠٢      يوليه  /     متوز  ١٢                         واليت دخلت حيز النفاذ يف �      ٢٠٠٢      يوليه  /     متوز  ١٢                   ، والتصديق عليها يف     ٢٠٠٢

              نسان واحلريات                               امللحقة باتفاقية حقوق اإل      ١١                 والـربوتوكول     ٨       إىل    ١                    الـربوتوكوالت مـن       ) ب ( 
        واليت  �      ٢٠٠٢       يوليه   /      متوز   ١٢                       ، والتصديق عليها يف         ٢٠٠٢       أبريل   /        نيسان   ٢٤                                     األساسية، اليت مت التوقيع عليها يف       

  ؛    ٢٠٠٢      يوليه  /     متوز  ١٢                  دخلت حيز النفاذ يف 

   ليت                                                                                            االتفاقية األوروبية للحماية من التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ا  ) ج ( 
                           ، واليت دخلت حيز النفاذ         ٢٠٠٢       يوليه   /      متوز   ١٢                       ، والتصديق عليها يف         ٢٠٠٢       يوليه   /      متوز   ١٢                      مت التوقيع عليها يف     

  ؛    ٢٠٠٢      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١  يف 
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      فرباير  /      شباط  ٢٤                                                                        اتفاقية جملس أوروبا اإلطارية حلماية األقليات القومية، اليت مت التصديق عليها يف   ) د ( 
  .    ٢٠٠٠      يونيه  /        حزيران ١        لنفاذ يف                  ، واليت دخلت حيز ا    ٢٠٠٠

ّ                        الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان التابعة جمللس أوروبا اليت وقّعت عليها البوسنة واهلرسك -  ٧٣                                                     :  

                                                                            امللحق باتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، الذي مت التوقيع             ١٢                الربوتوكول رقم     ) أ ( 
  ؛    ٢٠٠٢      أبريل  /       نيسان  ٢٤       عليه يف 

                                                                            امللحق باتفاقية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، الذي مت التوقيع عليه             ١٣     رقم             الربوتوكول    ) ب ( 
  .    ٢٠٠٢     مايو  /      أيار ٣  يف 

                                          مؤسسات محاية حقوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك 

                                                                                                    تـنص قوانـني الدولة والكيانني على وجود سبع مؤسسات يف الوقت الراهن هلا صالحية تعزيز ومحاية                  -  ٧٤
  :                 ى الدولة والكيانني                    حقوق اإلنسان على مستو

  :                على مستوى الدولة  ) أ ( 

                                احملكمة الدستورية للبوسنة واهلرسك؛ ̀  ١̀  

                     حمكمة البوسنة واهلرسك؛ ̀  ٢̀  

                                                                                         جلـنة حقوق اإلنسان، املؤلفة من دائرة حقوق اإلنسان ومكتب أمني مظامل حقوق اإلنسان يف                ̀  ٣̀ 
      لسالم؛                   من اتفاق دايتون ل ٦                     ُ        ً          البوسنة واهلرسك الذي أُنشئ وفقاً للمرفق 

                                            وزارة حقوق اإلنسان والالجئني يف البوسنة واهلرسك؛ ̀  ٤̀  

  :                 على مستوى الكيانني  ) ب ( 

                                                 مكتب أمني مظامل حقوق اإلنسان يف احتاد البوسنة واهلرسك؛ ̀  ١̀  

  .                                         مكتب أمني مظامل حقوق اإلنسان يف مجهورية سربسكا ̀  ٢̀  

                                         ية إلصدار قرار بشأن أي نزاع ينجم يف                                هلا سلطة قضائية حصر                                       احملكمـة الدستورية للبوسنة واهلرسك     -  ٧٥
                                                                                                               إطـار دستور البوسنة واهلرسك بني الكيانني، أو بني البوسنة واهلرسك وأحد الكيانني أو كال الكيانني، أو بني                  

                                                                         وللمحكمة الدستورية يف البوسنة واهلرسك والية قضائية استئنافية بشأن قضايا ختضع   .                      مؤسسات البوسنة واهلرسك
    ً                           وفضالً عن ذلك، فللمحكمة سلطة       .                                                 كم يصدر عن أي حمكمة أخرى يف البوسنة واهلرسك                            للدستور تنجم عن ح   

                                                                                                            قضـائية على قضايا حتيلها أي حمكمة يف البوسنة واهلرسك تتعلق مبا إذا كان القانون الذي تتوقف سالمة قرارها            
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                       نسان وبروتوكوالهتا أو مع                                                                            على سالمته، هو قانون يتمشى مع الدستور، ومع االتفاقية األوروبية املتعلقة حبقوق اإل
                                                                                                                    قوانـني البوسـنة واهلرسك؛ أو يتعلق بوجود قاعدة عامة من قواعد القانون الدويل العام هلا صلة بقرار احملكمة                   

              وتتألف احملكمة    .                                                 وقرارات احملكمة الدستورية قرارات هنائية وملزمة        ).               من الدستور   ٦       املادة   (                      وبنطاق تلك القاعدة    
                                                                                  ينتخب جملس نواب احتاد البوسنة واهلرسك أربعة منهم وتنتخب اجلمعية العمومية            �                            الدستورية من تسعة أعضاء   

                                                                                             جلمهورية سربسكا اثنني منهم وينتخب رئيس احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ثالثة منهم بعد التشاور مع جملس 
                      وخيدم القضاة املعينون     .    نهم                                                                             ومدة خدمة القضاة الذين عينوا يف البداية مخس سنوات وال جيوز إعادة تعيي              .        الرئاسة

  .                                                                                        فيما بعد حىت سن السبعني، ما مل يستقيلوا أو يتم إقالتهم من مناصبهم بتوافق آراء القضاة اآلخرين

  .                                                                         تكفل حتسني مستوى محاية واحترام حقوق اإلنسان، وكذلك سيادة القانون                               حمكمة البوسنة واهلرسك   -  ٧٦
                                                               حكام قانون حمكمة البوسنة واهلرسك، الذي دخل حيز النفاذ يف                                              ً           وقـد مت إنشاء حمكمة البوسنة واهلرسك وفقاً أل        

                                                             وتكفل جلنة تعيني القضاة، الرتاهة يف اختيار القضاة، بينما           .       ً   قاضياً   ١٥                   وتتألف احملكمة من      .     ٢٠٠٢       يوليه   /     متـوز 
       مة من             وتتكون احملك   .                                                                                        تكفل استقالهلم القوانني اليت ال جتيز هلم اجلمع بني شغل منصبهم وشغل أي وظيفة سياسية              

                                          وختتص احملكمة باالستئناف يف قضايا تتعلق بتنفيذ   .                                              دائرة العقوبات، ودائرة اإلدارة ودائرة االستئناف  :          ثالث دوائر
                                                                                                                   قوانني الدولة واالتفاقات الدولية اليت حتيلها إليها أي حمكمة من حماكم الكيانني أو أية حمكمة يف مقاطعة بروكو                  

                                                                   ن القضايا املتصلة بتنازع االختصاصات بني حماكم الكيانني؛ ومواصلة                                                  مسـؤولة عن تطبيق قوانني الدولة؛ وبشأ      
                                                       أفعال إدارية هنائية تصدرها مؤسسات البوسنة واهلرسك؛        /                                                    اإلجـراءات اجلنائية؛ وبشأن قضايا تنجم عن قرارات       

    شأن                                                                        ً                                      وبشـأن قضايا تنجم عن حكم بشأن مشروعية إجراءات فردية أو عامة تتخذ استناداً إىل قوانني الدولة؛ وب                 
  .                               وتكون قرارات احملكمة هنائية وملزمة  .                                                           نـزاعات تتعلق بامللكية بني الدولة والكيانني ومقاطعة بروكو؛ اخل

              وتتألف اللجنة    ).            حقوق اإلنسان (                        من اتفاق دايتون للسالم  ٦                 أنشئت مبوجب املرفق                 جلنة حقوق اإلنسان  -  ٧٧
                                              يهما مهمة النظر يف االنتهاكات املدعاة أو الظاهرة                                           مكتب أمني املظامل ودائرة حقوق اإلنسان وتسند إل  :         من جزأين

                                                                                             حلقوق اإلنسان حسب ما تنص عليه االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وبروتوكوالهتا؛ 
                                                                                                    أو يف التمييز املزعوم أو الظاهر على أي أساس كان أو أي وضع آخر قد ينشأ فيما يتعلق بالتمتع بأي من احلقوق 

        ُ                      ، عندما ُيزعم أو يبدو أن       ٦                                                                                   احلـريات املنصوص عليها يف االتفاقات الدولية املذكورة يف التذييل امللحق باملرفق              و
                                                                               أو الكيانني، مبن يف ذلك أي مسؤول أو هيئة تابعة للدولة، أو الكيانني أو               /                                     تلـك االنتهاكات ارتكبتها الدولة و     

  .                              من املسؤولني أو اهليئات املذكورة                                                الكانتونات أو البلديات أو أي فرد يعمل حتت سلطة أي

                                                        وتتلقى الدائرة بواسطة إحالة من أمني املظامل جيريها بالنيابة   .      ً  عضواً  ١٤           تتألف من                  دائرة حقوق اإلنسان -  ٧٨
                                                                                                    عـن مقدمـي الطلبات أو مباشرة من الدولة أو الكيان، أو أي شخص، أو منظمة غري حكومية، أو جمموعة من        

ّ                      األفـراد يّدعون أهنم وقعوا                                                                                            ضحية النتهاك الدولة أو الكيان أو يتصرفون بالنيابة عن أشخاص متوفني يدعى أهنم                     
ّ          ِّ                                                   ضحايا طلبات اختاذ قرارات أو مقررات بشأن انتهاكات مّدعاة أو بيِّنة حلقوق اإلنسان، اليت تدخل يف واليتها                                                                   .  

ِ            وتكـون قـرارات الدائرة هنائية وملِزمة                                  فاق سالم دايتون على نقل          الت  ٦                                       وتنص املادة الرابعة عشرة من املرفق         .                               
                                       ومبا أن صالحيات دائرة حقوق اإلنسان واحملكمة   .                                                 صالحيات دائرة حقوق اإلنسان إىل سلطات البوسنة واهلرسك

                                                                                       ً           الدستورية للبوسنة واهلرسك متداخلة، فإن االقتراح بشأن طرائق دمج هاتني املؤسستني ال يزال مطروحاً للدراسة، 
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                 بأن دائرة حقوق                   وينبغي التذكري     .     ٢٠٠٣       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١          انتهت يف                                        عـلى الرغم من أن والية الدائرة        
                                                       ً                     التفاق دايتون للسالم يف وقت مل تكن فيه البوسنة واهلرسك عضواً يف جملس               ٦                                    اإلنسـان قـد أنشئت مبوجب املرفق        

                   رسك قد صدقت على                         ومبا أن البوسنة واهل     .                                                                          أوروبا ومل تكن سلطتها القضائية قادرة على معاجلة قضايا حقوق اإلنسان          
                                        ، وقبلت، مبوجب ذلك، الوالية القضائية          ٢٠٠٢       يوليه   /      متوز   ١٢                                                   االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان وبروتوكوالهتا، يف       

  .                                                                                للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، فينبغي إعادة النظر يف مستقبل وجود وعمل هذه الدائرة 

                                                     صالحيات دائرة حقوق اإلنسان إىل احملكمة الدستورية                                                        وال تزال هناك مواقف قانونية خمتلفة بشأن نقل        -  ٧٩
                                                 ً                                     ومع ذلك، ينبغي أن يتخذ برملان البوسنة واهلرسك قراراً هبذا الشأن، بناء على اقتراح من        .                    للبوسـنة واهلرسـك   

                ولذلك، فإن اختاذ   .                                                     وقد توقفت دائرة حقوق اإلنسان، بالفعل، عن تلقي الشكاوى  .                         جملس وزراء البوسنة واهلرسك
                                                                                            بشـأن نقـل صالحياهتا سيؤثر على القرار النهائي بشأن مركزها ورمبا يكون له تأثري على الوقت الذي           قـرار  

                                     ً                                        وفيما تستغرق طرائق نقل الصالحيات مزيداً من الوقت واملناقشة، فينبغي أن             .                                ستسـتغرقه عملية نقل صالحياهتا    
                              ويتطلب إجناز مثل هذه املهمة       .   سك                                                                         تقـدم خطـة نقل الصالحيات محاية فعالة حلقوق اإلنسان يف البوسنة واهلر            

  .                                       مشاركة كاملة من املؤسسات احمللية والدولية 

                                          يتمتع بصالحية إجراء حتقيق يف انتهاكات حقوق                                                     مكتـب أمـني مظامل حقوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك         و -  ٨٠
                                املظامل أن يقوم بالتحقيق، إما                وجيوز ألمني     .                                            ً                                    اإلنسـان ويصـدر نتائج حتقيقاته واستنتاجاته فوراً بعد االنتهاء من التحقيق           

          وجيري أمني    .                                                                                                           مبـبادرة مـنه أو استجابة الدعاء يقدمه طرف ما، بينما تنصب جهوده على إجياد تسوية سلمية للرتاعات                 
                                                       ً                                                                 املظامل التحقيق يف ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان ويعلن فوراً عن نتائج حتقيقاته واستنتاجاته، ويبلغ املوظف املسؤول                

                                                                       وجيوز ألمني املظامل أن يباشر إجراءات أمام دائرة حقوق اإلنسان يف أي              .                                         ة املسؤولة بنتائج حتقيقاته واستنتاجاته             أو املؤسس 
    ً                                                                                                             وفضالً عن ذلك، خيول احلق يف تقدمي استنتاجاته وتوصياته إىل املمثل السامي إذا مل متتثل اهليئة احلكومية املختصة                    .      مرحلة

     ً                         ووفقاً للمادة الرابعة من املرفق   .                                              ني املظامل االطالع على مجيع الوثائق الرمسية ودراستها          ويستطيع أم  .                   أو املوظف املسؤول هلا
                                                                                                                         ، يعني رئيس منظمة األمن والتعاون يف أوروبا أمني املظامل وال جيوز أن يكون من مواطين البوسنة واهلرسك أو أية دولة                      ٦

                                             القانون املتعلق بأمني مظامل حقوق اإلنسان يف                              ، فرض املمثل السامي         ٢٠٠٠       ديسمرب   /                كـانون األول     ١٢    ويف    .        جمـاورة 
                                 وفيما بعد، وافقت اجلمعية الربملانية   .                                                                      البوسنة واهلرسك وهو قانون ينص على نقل صالحياته إىل سلطات البوسنة واهلرسك 

                               وانتهت مدة خدمة أمني املظامل      .                                                                                  للبوسنة واهلرسك على ذلك القانون، وبذلك استوفت أول شرط هام لنقل الصالحيات           
                               وقام جملس الرئاسة يف البوسنة       .     ٢٠٠٣       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١       ّ                                                 الذي عّينه رئيس منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، يف          

         كانون   ٦                    وباشروا أعماهلم يف      .                                        واحد بوسين وواحد كروايت وواحد صريب      �                                            واهلرسك بتعيني أمناء مظامل جدد يف الدولة        
  .    ٢٠٠٤      يناير  /     الثاين

      ً                                       ، وفقاً لقانون جملس وزراء البوسنة واهلرسك           ٢٠٠٠                  أنشئت يف عام               والالجئني                      وزارة حقـوق اإلنسان    -  ٨١
     ً                                                                       ووفقاً لقانون الوزارات وغريها من اهليئات اإلدارية يف البوسنة واهلرسك، يكون وزير     .                        السـاري يف ذلك الوقت    

               غريها من صكوك                                     رصد وتنفيذ االتفاقيات الدولية و      :                                           ً          حقوق اإلنسان والالجئني يف البوسنة واهلرسك مسؤوالً عن       
                                                                                                           حقـوق اإلنسـان؛ وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية الفردية واجلماعية؛ وتنسيق عملية إعداد               
                                                                                                              الـتقارير املتعلقة بالتزامات البوسنة واهلرسك مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وكذلك تنسيق التقارير              
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                                                                 صة؛ وحتديد وتنفيذ أنشطة وفاء البوسنة واهلرسك بالتزاماهتا فيما يتعلق                                      املرفوعة إىل اهليئات واملؤسسات احمللية املخت
                                                            ِّ                                                   بانضـمامها ملؤسسـات منطقة أوروبا األطلسية، وال سيما األنشطة اليت متكِّن من تنفيذ اتفاقية أوروبا حلقوق                 

       إلجنازات                                                                                                 اإلنسـان والـربوتوكوالت امللحقة هبا؛ ورصد وإعداد ونشر املعلومات عن معايري حقوق اإلنسان، وا              
                                                                                                                 واألنشـطة املتصـلة هبـا؛ والتعاون مع الطوائف الدينية، واألقليات القومية ورابطاهتا؛ والتعاون مع املؤسسات                
                                                                                               واملنظمات املسؤولة عن أنشطة تتعلق بتعقب أماكن وجود األشخاص املفقودين يف البوسنة واهلرسك؛ والتعاون مع 

                                                              الصليب األمحر الدولية واملنظمات اإلنسانية؛ والنظر يف املسائل                                                       منظمة الصليب األمحر يف البوسنة واهلرسك وجلنة        
                                    من اتفاق دايتون للسالم، وكذلك       ٧                                                                        املتصـلة بالـلجوء وحقوق الالجئني يف البوسنة واهلرسك، وتنفيذ املرفق            

            إىل البوسنة /                                                                                    اإلشـراف على تنفيذه؛ ووضع وتنفيذ سياسة وطنية يف جمال عودة الالجئني واألشخاص املشردين يف     
                                                                                                 واهلرسك، وصياغة مشاريع إلعادة البناء وتوفري الظروف األخرى الضرورية للعودة بصورة مالئمة؛ وتنسيق وإدارة 
                                                                                                        أنشـطة الكيانني وأنشطة غريها من املؤسسات ذات الصلة يف البوسنة واهلرسك ضمن جلنة الالجئني واملشردين                

           من اتفاق  ٧   و ٦                                ن أو تلك النامجة عن تنفيذ املرفقني                                                    واإلشراف عليها ؛ ومجيع األنشطة األخرى اليت ينظمها القانو
                                                                     ً                                               دايـتون للسالم؛ ومجع وجتهيز وخزن مجيع البيانات اهلامة بالنسبة للوزارة، وفقاً جلميع املعايري القانونية املتعلقة                

   ة؛                                                                                                            حبمايـة البيانات؛ والتنسيق مع قطاع املنظمات غري احلكومية بشأن القضايا اليت تدخل يف اختصاصات الوزار               
                                                                                             وصياغة سياسات تتعلق باللجوء واهلجرة يف البوسنة واهلرسك؛ ووضع سياسة اهلجرة إىل البوسنة واهلرسك؛ ومجع 

  .                                                         وتصنيف ونشر وتوزيع مجيع البيانات اليت تدخل يف اختصاص الوزارة

             بوسين وكروايت    :                      مؤلف من ثالثة أشخاص                                                         مكتب أمني مظامل حقوق اإلنسان الحتاد البوسنة واهلرسك          -  ٨٢
         وجيوز ألمني   .       ً  مكتباً  ١١                                                                    ويعمل املكتب من خالل مكتبه األصلي يف سراييفو واملكاتب احمللية البالغ عددها   .     وصريب

                      ويتمتع أمني املظامل يف      .                   ً                                                                      املظامل أن جيري حتقيقاً يف أي مؤسسة يف احتاد البوسنة واهلرسك أو أي كانتون أو بلدية               
                                                          نسان ومصاحل مجيع األشخاص، على النحو الذي يكفله صراحة                                                      احتاد البوسنة واهلرسك بصالحية محاية حقوق اإل      

                                         وال جيوز أن يتدخل أمني املظامل يف وظائف          .                                                                كـل من دستور البوسنة واهلرسك ودستور احتاد البوسنة واهلرسك         
  .                                                  احملاكم يف أمور تتعلق حبسم قضايا قانونية معروضة أمامها

                                          ب قانون يتعلق مبكتب أمني مظامل مجهورية سربسكا           أنشئ مبوج                                  مكتب أمني املظامل يف مجهورية سربسكا     -  ٨٣
      ومقره   .                   كروايت وبوسين وصريب    :                               ويتألف املكتب من ثالثة أعضاء      .     ٢٠٠٠       فرباير   /       شباط  ٩                             اعتمدته اجلمعية الوطنية يف     

                                                               ويتمتع أمني مظامل مجهورية سربسكا بصالحية محاية حقوق اإلنسان          .                                                   الرئيسي يف باجنا لوكا وله أربعة مكاتب ميدانية       
                                                                                                          ومصـاحل مجـيع األشـخاص، على النحو الذي يكفله صراحة كل من دستور البوسنة واهلرسك ودستور مجهورية                  

                                                                                                   وأهـم صـالحية ملكتب أمني املظامل مجهورية سربسكا هي رصد عمل إدارة احلكومة من زاوية نزاهتها                   .         سربسـكا 
  .              معروضة عليها                       تتعلق حبسم قضايا قانونية                                              وال جيوز ألمني املظامل أن يتدخل يف مهام احملاكم يف أمور   .           وقانونيتها

                                                                                                             وجيـوز جلميع مواطين البوسنة واهلرسك أن يطلبوا حبرية املساعدة من مجيع املؤسسات املشار إليها أعاله حلماية                  -  ٨٤
                                                                   وعلى الرغم من أن العديد من املشاكل والقضايا غري احملسومة ال تزال معروضة   .                                       وتعزيز حقوق اإلنسان وحرياته األساسية    

                                                                    ّ                                               على هذه اهليئات، فإن احلالة اإلمجالية حلقوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك قد حتّسنت بشكل ملحوظ مع مراعاة خطورة                  
  .                                                                                              انتهاكات حقوق اإلنسان خالل احلرب والصعوبات اليت واجهتها البوسنة واهلرسك يف السنوات األوىل اليت تلت احلرب
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                                                      كمة خمتصة ما من النظر يف قضيته، أن يستأنف حكم تلك اهليئة                                     وجيوز للمواطن، بعد أن تنتهي هيئة أو حم -  ٨٥
                                                   ومبا أن البوسنة واهلرسك قد صادقت على االتفاقية          .                                                          أو احملكمـة أمـام دائرة حقوق اإلنسان للبوسنة واهلرسك         

     اجعة                     كما أن إمكانية مر     .                                                                                   األوروبية، فبإمكان املواطنني أن يقدموا الشكوى إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان          
                                                             ً                                           القرار بصورة استثنائية، متاحة أمام مواطين البوسنة واهلرسك، وفقاً لدستور البوسنة واهلرسك واالتفاقيات الدولية 

  .                                 اليت تلتزم البوسنة واهلرسك بتطبيقها

                                                                                                 وتكفل الدولة حق مجيع املواطنني يف تقدمي طلب أو التماس أو شكوى إىل مجيع مؤسسات محاية حقوق                  -  ٨٦
                                                                                         ني عـلى مجـيع املؤسسـات املذكورة أعاله أن تصدر توصيات أو قرارات ملزمة تقع ضمن                       ويـتع   .         اإلنسـان 
  .                                                                             ولألسف، فإن الصكوك املتعلقة بتنفيذ التوصيات والقرارات ليست فعالة بالكامل حىت اآلن  .          اختصاصاهتا

  املعلومات والترويج�     ً رابعا  

                                                  األنشطة لتوفري الظروف الالزمة لسيادة القانون                                                                    اضـطلع جملس الوزراء يف البوسنة واهلرسك بطائفة متنوعة من          -  ٨٧
                                                                                                                والوفـاء بااللتزامات الدولية للبوسنة واهلرسك من خالل حتسني عمل وطرق وسري السلطات يف البوسنة واهلرسك، وال                 

   دة                                                                                           وأوىل جملس الوزراء للبوسنة واهلرسك األولوية يف عمله يف السنوات القليلة املاضية إىل عو               .                         سـيما سـلطات الكيانني    
                                                                                                                     الالجئني واملشردين، وإعادة املمتلكات إىل الالجئني واملشردين، وتنفيذ قوانني امللكية، وإجراء التعديالت الالزمة وتنسيق              
                                                                                                                          التشريع الرامي إىل االمتثال الكامل للمعايري الدولية املنصوص عليها يف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، ومحاية الطفل،                

  .                                                             اص من البوسنة واهلرسك، ومحاية األقليات القومية واملساواة بني اجلنسني        ِّ         ومنع االتِّجار باألشخ

  .                                                                 وقد مت تنفيذ العديد من املشاريع واألنشطة اهلامة يف إطار األنشطة املذكورة -  ٨٨
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 املرفق

 قائمة بقوانني البوسنة واهلرسك

  الوثائق الدستورية للبوسنة واهلرسك�ألف 

  .                    دستور البوسنة واهلرسك - ١

  .                        ستور احتاد البوسنة واهلرسك د - ٢

  .                   دستور مجهورية سربسكا - ٣

  .                                        دستور مقاطعة بروكو اخلاضعة للبوسنة واهلرسك - ٤

  .                                 دستور احتاد البوسنة واهلرسك، تعديالت - ٥

  .                           دستور مجهورية سربسكا، تعديالت - ٦

  القوانني على مستوى البوسنة واهلرسك�باء 

  .                                قانون االنتخابات يف البوسنة واهلرسك - ١

  .                                                      كتاب قواعد جملس النواب يف اجلمعية الربملانية للبوسنة واهلرسك - ٢

  .                                                      كتاب قواعد جملس الشعوب يف اجلمعية الربملانية للبوسنة واهلرسك - ٣

  .                                                           قانون بشأن ملء مقعد عضو شاغر يف جملس الرئاسة يف البوسنة واهلرسك - ٤

  .                              قانون جملس وزراء البوسنة واهلرسك - ٥

  .                                   ها من هيئات اإلدارة يف البوسنة واهلرسك                  قانون الوزارات وغري - ٦

  .                                               قانون اخلدمة املدنية يف مؤسسات سلطة البوسنة واهلرسك - ٧

  .                         قانون حمكمة البوسنة واهلرسك - ٨

  .                                        قانون مكتب االدعاء العام يف البوسنة واهلرسك - ٩

  .                قانون شرطة احملاكم -  ١٠

  .                     قرار بشأن مراقيب احملاكم -  ١١

  .                                                             قضائية مستقلة وقرار بشأن الوالية اجلديدة للجنة القضائية املستقلة                    قرار بشأن إنشاء جلنة  -  ١٢
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  .                               القانون اجلنائي يف البوسنة واهلرسك -  ١٣

  .                                       قانون اإلجراءات اجلنائية يف البوسنة واهلرسك -  ١٤

  .                 قانون محاية الشهود -  ١٥

  .                                 قانون مكتب احملامني يف البوسنة واهلرسك -  ١٦

  .                      قانون اإلجراءات اإلدارية -  ١٧

  .                       قانون النـزاعات اإلدارية -  ١٨

  .                                قانون اإلحصائيات يف البوسنة واهلرسك -  ١٩

  .                                           قانون أمني مظامل حقوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك -  ٢٠

  .                                                  قانون تنازع املصاحل يف مؤسسات السلطة يف البوسنة واهلرسك -  ٢١

  .  ات                                                                  قانون التعيينات الوزارية والتعيينات يف جملس الوزراء وغريها من التعيين -  ٢٢

  .                             قانون حرية الوصول إىل املعلومات -  ٢٣

  .                      قانون اجلمعيات واملؤسسات -  ٢٤

  .                  قانون محاية املستهلك -  ٢٥

  .                                قانون محاية أفراد األقليات القومية -  ٢٦

  .                                       قانون املساواة بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسك -  ٢٧

  .                   قانون اهلجرة واللجوء -  ٢٨

  .                             رسك والالجئني من البوسنة واهلرسك                                  قانون األشخاص املشردين يف البوسنة واهل -  ٢٩

----- 


