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  مقدمة    
  سكبيانات عامة بشأن البوسنة واهلر  -ألف   

  السكان  - ١  
؛ ولذلك ال توجد بيانـات      ١٩٩١أُجري آخر تعداد سكاين يف البوسنة واهلرسك عام           

وحــدثت منــذ إجــراء آخــر تعــداد ســكاين تغــريات دميوغرافيــة  . دقيقــة بــشأن الــسكان احلــاليني
ــام        ــذ ع ــيت اســتمرت من ــنة واهلرســك نتيجــة للحــرب ال ــام  ١٩٩٢شــديدة يف البوس  وحــىت ع

، يقــدر عــدد ســكان ١٩٩١جــراء أي تعــداد ســكاين رمســي منــذ عــام  ونظــراً لعــدم إ. ١٩٩٥
البوســنة واهلرســك علــى أســاس املــسوح واحلــسابات الدميوغرافيــة؛ ولــذلك تعتمــد املؤشــرات    

وتبلـغ فـروق التقـديرات مبقارنتـها        . املتعلقة بسكان البوسنة واهلرسك احلاليني علـى التقـديرات        
مواطن يف البوسـنة واهلرسـك، أكثـر مـن مليـون             )١(٣ ٨٤٣ ٠٠٠بالتقدير الرمسي، وقدره حنو     

  .مواطن، حسب اختالف املصدر
  اخلصوبة وعمليات اإلجهاض

استناداً إىل البيانات املقدمة من وكالة املساواة بني اجلنسني يف البوسـنة واهلرسـك عـام                  
 يف املائـة يف عـدد       ٠,٥٩ ميثـل زيـادة بنـسبة        و، وه ٣٤ ٨٢٠، بلغ عدد املواليد األحياء      ٢٠٠٩

 شخـصاً،  ٣٤ ٧٧٢، ُتـويف  ٢٠٠٩ويف غـضون عـام   . املواليد األحياء باملقارنـة بالـسنة الـسابقة     
 وفيـات النـساء   معـدل واخنفض .  يف املائة باملقارنة بالسنة السابقة٢,٣٢وهذا ميثل زيادة بنسبة    

ــة مب يف للمتــوفني طــيب والعــالج لاتلقــي  وفيــات الرجــال، إال أن النــسبة املئويــة مل   عــدلباملقارن
  .ؤسسات الرعاية الصحية زادتم

 سـنة،   ٢٤,٣ أطفـاهلن األوائـل      ٢٠٠٤ ولدن عام    الالئيوكان متوسط عمر األمهات       
 ولــدن الالئــيوزاد متوســط عمــر األمهــات .  ســنة٢٤,٨ توســط بلــغ هــذا امل٢٠٠٧ويف عــام 

أطفاهلن من الثاين إىل الرابع مبعـدل سـنة واحـدة أو سـنتني، بينمـا بلـغ متوسـط عمـر األمهـات                         
ــيا ــدلالئ ــادة    .  ســنة٣٤ اً خامــس طفــالًن ول وعلــى وجــه التحديــد، شــهد معــدل اخلــصوبة زي

املعـدل يف  هـذا   سـنة، واخنفـض   ٣٤ و ٣٠ تتراوح أعمارهن بـني   الالئيملحوظة يف فئة النساء     
  . سنة٢٤ و ٢٠ تتراوح أعمارهن بني الالئيفئة النساء 

__________ 
تتـضمن بيانـات عـن     (٢٠١٠‘ النـشرة املواضـيعية املتعلقـة بالـسكان    ’وكالة اإلحصاء يف البوسـنة واهلرسـك،         )١(  

  ).٢٠١٠ إىل ١٩٩٦الفترة من 
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  حاالت الزواج والطالق    
اً، وهــذا ميثــل  عقــد ٢٠ ٥٦٣د زواج عــددها ، أُبرمــت عقــو ٢٠٠٩يف غــضون عــام    

ــة بعــام  ٧,١٥نقــصاناً بنــسبة  ــادة   . ٢٠٠٨ يف املائــة باملقارن ــة حــاالت زي وحتــدث بــصفة دوري
وبلــغ متوســط عمــر النــساء املتزوجــات للمــرة   . وحــاالت نقــصان يف عــدد الزجيــات املتحققــة 

 عالقـة   ٩٤٩ ، انتهت ٢٠٠٩ويف غضون عام    .  للرجال  سنة ٢٨,٣مقابل   سنة،   ٢٤,٩األوىل  
وكــان . ٢٠٠٨ يف املائــة باملقارنــة بعــام ١٧,١٢زوجيــة بــالطالق، وهــذا ميثــل نقــصاناً بنــسبة  

التركيب الـسكاين يف البوسـنة واهلرسـك ملـن جتـاوزوا اخلامـسة عـشر مـن العمـر، وفقـاً للحالـة                  
 يف ٢١,٦  يف املائـة رجـال ُعـزاب، و   ٣٠,٧:  على النحو التايل   ،٢٠٠٧جية واجلنس عام    االزو
 ، يف املائـة نـساء متزوجـات     ٥٩,٨ يف املائة رجال متزوجـون، و        ٦٣,٨ و   ،ملائة نساء عازبات  ا

 ، يف املائـة رجـال مطلقـون أو منفـصلون          ١,٥ و   ، يف املائة نساء مطلقات أو منفصالت      ٢,٦و  
  . يف املائة رجال أرامل٤,١ و ، يف املائة نساء أرامل١٦,٢و 

  السكان حسب العمر    
ووفقـاً للمعلومـات املـستمدة عـام        . سكان يف البوسـنة واهلرسـك     متوسط عمر الـ   زداد  ي  
متوسـط  حيـث أن    ومثة فارق واضـح بـني اجلنـسني،         .  سنة ٣٨,٣، كان متوسط العمر     ٢٠٠٧

 ٣٩,٤ سـنة و     ٣٧,٢يبلغـان     وهذان املتوسـطان   .أعمار الرجال أقل من متوسط أعمار النساء      
  . على التوايلسنة

  التعليم  - ٢  
ــاً للبيانـــات امل   ــام وفقـ ــة بعـ ــنة  ا املتـــو٢٠٠٩تعلقـ ــة اإلحـــصاء يف البوسـ فرة لـــدى وكالـ

 تلميــذاً يف ٣٦٧ ١٧٦واهلرســك، بلــغ عــدد تالميــذ املــدارس االبتدائيــة املنــتظمني يف الدراســة  
ويف .  يف املائـة تلميـذات     ٤٨,٦ بنسبة،  ١٧٨ ٨٤٣، منهم   الدراسية ٢٠٠٦/٢٠٠٧هناية سنة   
 مدرسـة ابتدائيـة     ١ ٨٧٤تالميذ املقيدين يف    ، وصل عدد ال   الدراسية ٢٠٠٨/٢٠٠٩بداية سنة   

 ٣ ٥١٣إىل  عـن الـسنة الـسابقة    هم تلميذاً، وباملقارنة بالسنة السابقة قـل عـدد      ٣٥٩ ٩٢٥إىل  
  . يف املائة١ بنسبة تلميذاً

ــنة    ــية ٢٠٠٦/٢٠٠٧ويف سـ ــان، الدراسـ ــدين يف   كـ ــات املقيـ ــدد الطـــالب والطالبـ  عـ
 ؛ يف املائــة٤٩,٨طالبــة، بنــسبة  ٨٠ ٠٥٤منــهم  طالبــاً وطالبــة، ١٦٠ ٤٩٧املــدارس الثانويــة 

.  يف املائـة   ٤٩,١ طالبة بنسبة    ٢٠ ٨٤٦ طالباً وطالبة، منهم     ٤٢ ٣٧٣وأكمل املرحلة الثانوية    
 عدد الطـالب املقيـدين يف       كان يف البوسنة واهلرسك،     الدراسية ٢٠٠٨/٢٠٠٩ويف بداية سنة    

 بالـسنة الدراسـية الـسابقة فـإن هـذا        طالبـاً وطالبـة، وباملقارنـة      ١٤٨ ١٠٠ مدارس ثانوية    ٣٠٦
وتـستمر النـسبة املئويـة للطالبـات     .  طالبـاً وطالبـة  ٩ ٣٥٠ ي يف املائـة، أ   ٥,٩العدد أقـل بنـسبة      
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 يف املائـة    ٦٣املقيدات يف املدارس الثانوية يف التغري حسب نوع املدرسـة، لـذلك متثـل الفتيـات                 
دارس  مبـ   يف املائـة   ٥٧، و   باملـدارس التقنيـة   ئة   يف املا  ٥٠املدارس الثانوية العامة، و     بمن املقيدين   

 يف ٤٠ و ،دارس التــدريب املهــين يف املائــة مبــ٣٤  و، باملــدارس الدينيــة يف املائــة٤٥ و ،الفنــون
  .املائة مبدارس ذوي االحتياجات اخلاصة

ــتظمني وغــري املتفــرغني للدراســة   كــان، الدراســية ٢٠٠٨/٢٠٠٩ويف ســنة     عــدد املن
 يف  ٠,٤زيـادة بنـسبة     باملقارنة بالسنة الـسابقة     الباً وطالبة، وهذا ميثل      ط ١٠٥ ٣٥٨باجلامعات  

العــدد ذلــك يف املائــة مــن  ٧٩,٩ن ميثلــون ووالطــالب املنتظمــ.  طالبــاً وطالبــة٤٢٠ ياملائــة، أ
 يف املائـة مـن العـدد اإلمجـايل          ٥٦ومتثـل اإلنـاث     .  يف املائة غري متفرغني    ٢٠,١ مقابل   ،اإلمجايل

ــتظمني ــة ١٥ ٠١٣، ختــرج مــن جامعــات البوســنة واهلرســك    ٢٠٠٨ويف . للمن ــاً وطالب .  طالب
  . يف املائة من هذا الرقم اإلمجايل٥٩وبلغت نسبة اإلناث 

  العمل والعمالة  - ٣  
يف كان عدد األشـخاص العـاملني       وفقاً لبيانات وكالة اإلحصاء يف البوسنة واهلرسك،          

ــاين  ــشرين الث ــوفمرب /ت ــدى  ٢٠٠٩ن ــة يف  ل  ٦٨٧ ٣٠٩البوســنة واهلرســك  شخــصيات اعتباري
ــهم   ــشرين األول .  امــرأة٢٧٥ ١٦٥أشــخاص، من ــة بت ــوبر /وباملقارن ، نقــص عــدد  ٢٠٠٩أكت

 العــامالت يف املائـة، بينمــا زاد عـدد النـساء    ٠,١الشخـصيات االعتباريــة بنـسبة    لـدى  العـاملني 
بلـغ  ،  ٢٠٠٩نـوفمرب   /ويف تـشرين الثـاين    .  يف املائـة   ٠,١لدى شخصيات من هذا القبيل بنـسبة        

 يف املائـة باملقارنـة بتـشرين        ٠,١ يف املائة، وهذا ميثل زيادة بنـسبة         ٤٢,٤معدل البطالة املسجل    
  .أكتوبر/األول

 عـدد العـاطلني املـسجلني       كـان  يف البوسـنة واهلرسـك،       عمالـة ووفقاً لبيانـات العمـل وال       
يف  ٠,٨٢، وهذا ميثل زيـادة بنـسبة        ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١ شخصاً يف    ٥١٠ ٥٨٠

. ٢٠٠٩نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٣٠ شخصاً، باملقارنـة باألرقـام املـسجلة يف          ٤ ١٣٦ ياملائة، أ 
 يف ٥٠,١٠ نــساء، بنــسبة ٢٥٥ ٨٠٨ومشــل العــدد اإلمجــايل لألشــخاص البــاحثني عــن عمــل  

  .املائة
 يف املائـة مـن العـدد التقـديري اإلمجـايل            ٥١,٧وبصرف النظر عن كـون النـساء ميـثلن            

. العـاملني  يف املائـة مـن األشـخاص    ٣٥,٦ ال ميـثلن سـوى   نن على العمل، فإهن للسكان القادري 
، بلـغ معـدل   ٢٠٠٨ويف . وهذا ميثل أقل نـسبة مئويـة ملـشاركة املـرأة يف جنـوب شـرق أوروبـا         

، ) يف املائـة نـساء     ٢٦,٨  يف املائة رجال و    ٢١,٤( يف املائة    ٢٣,٤البطالة يف البوسنة واهلرسك     
 ٢٦,٧(يف املائـة   ٢٩:  علـى النحـو التـايل   ٢٠٠٧ نفس الفترة عام    بينما كانت هذه النسب يف    

َمــن وأعلــى معــدل للبطالــة موجــود يف صــفوف ).  يف املائــة للنــساء٣٢,٩يف املائــة للرجــال، و 
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 يف املائـة للرجـال،      ٤٤,٨( يف املائـة     ٤٧,٥ سـنة، وهـذا ميثـل        ٢٤ و   ١٥تتراوح أعمارهم بـني     
 ٤٣,٩ كـان معـدل النـشاط      ٢٠٠٨بيانـات، فإنـه يف عـام        ووفقـاً لل  ).  يف املائة للنساء   ٥٢,٣ و

ــة   ــة ومعــدل العمال ــل  ٣٣,٦يف املائ ــة، مقاب ــة و ٤٣,٩ يف املائ ــام  ٣١,٢ يف املائ ــة يف ع  يف املائ
ــت ؛ و٢٠٠٧ ــدالت كان ــساء    اخلاصــة بالرجــال  املع ــدالت اخلاصــة بالن ــن املع ــثرياً م ــى ك . أعل

   ســنة٤٩ إىل ٢٥ة املمتــدة مــن  معــدالت النــشاط والعمالــة يف الفئــة العمريــ    أعلــى وكانــت 
  ). يف املائة٥٣,٥ يف املائة و ٦٩,١(

  
  احلياة السياسية والعامة  - ٤  

، فـإن أكـرب عـدد       ٢٠٠٢ و   ٢٠٠٦باملقارنة بعملييت االنتخاب اللتني أُجريتا يف عـامي           
مــن املرشــحات املقيــدات علــى قائمــة مرشــحي األحــزاب الــسياسية قــد ُســجل يف انتخابــات     

ــة٢٠٠١ ــدد اإلمجــايل ملرشــحي    ٨ ٢٤٢ ومــن . البلدي ــون الع ــاً سياســياً  ٦٣ مرشــحاً ميثل  حزب
  . يف املائة٣٦,٨٢ مرشحة، بنسبة ٣ ٠٣٥عدد املرشحات  العامة كان ٢٠١٠النتخابات 

ــدد املرشــحات يف انتخابــات         العامــة علــى مــستويات   ٢٠١٠وتوقــف الفــارق يف ع
 لرئاسـة البوسـنة واهلرسـك كانـت          مرشحاً ميثلون العدد اإلمجـايل للمرشـحني       ١٩فمن  . احلكم

وكلتامهــا جاءتــا مــن احتــاد البوســنة واهلرســك  .  يف املائــة١٠,٥٢هنــاك امرأتــان فقــط، بنــسبة  
، بينمــا مل تكــن هنــاك امــرأة واحــدة ضــمن  )لمرشــحنياإلمجــايل لعــدد اليف املائــة مــن  ١٢,٥(

  .املرشحني يف مجهورية صربسكا
جملــس النــواب يف لعــضوية  لمرشــحنيل  مرشــحاً ميثلــون العــدد اإلمجــايل١ ٤٤٢ومــن   

ومــن .  يف املائــة٣٨,٨٣ مرشــحة، بنــسبة ٥٦٠كانــت هنــاك برملــان احتــاد البوســنة واهلرســك 
جلمعيـــة الوطنيـــة جلمهوريـــة عـــضوية ا مرشـــحاً ميثلـــون العـــدد اإلمجـــايل للمرشـــحني ل ١ ٣٥٩

  . يف املائة٣٦,٣٩، بنسبة ٥٦٠ املرشحاتصربسكا، كان عدد 
علـى مجيـع مـستويات      كـن هنـاك حكومـات قائمـة          التقريـر، مل ت    ويف وقت تقـدمي هـذا       

  .احلكم يف البوسنة واهلرسك
  

  ة إلدماج عنصر املساواة بني اجلنسنينشأاآلليات املؤسسية واالستراتيجيات امل  - باء  
  ة لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسكنشأاآلليات املؤسسية امل  - ١  

 الواردة يف تقرير اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد         ٦مة رقم   عمالً بالتوصية العا    
املــرأة، التابعــة لألمــم املتحــدة، تــشمل شــبكة اآلليــات املؤســسية املعنيــة بالقــضايا اجلنــسانية يف   

ــة      ــشريعية والتنفيذي ــسلطتني الت ــستويات ال ــع م ــشئت يف إطــار   . البوســنة واهلرســك مجي ــد أُن وق
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فعلـى صـعيد   . ستويات احلكـم جلـان معنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني          السلطات التشريعية بكافة م   
، توجد جلنـة معنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني تابعـة للجمعيـة الربملانيـة للبوسـنة واهلرسـك،                      الدولة

 جمللــس تــانتابعبــني اجلنــسني  بتحقيــق املــساواة تــان معنيتــانوعلــى صــعيد الكيــانني توجــد جلن 
ــان    ــواب يف برمل ــشعوب وجملــس الن ــة   احتــاد البوســنة واهلرســك ال ــة تكــافؤ الفــرص التابع ، وجلن

ــات يف      ــات الكانتون ــشأت مجعي ــد أن ــسكا وق ــة صرب ــة جلمهوري ــة الوطني احتــاد البوســنة  للجمعي
وعلى الصعيد احمللي، توجد جلـان يف اجلمعيـات البلديـة    .  جلاناً للمساواة بني اجلنسني  واهلرسك
ــع  ــاً  جبمي ــديات البوســنة واهلرســك تقريب  اتاللجــان القائمــة علــى صــعيد الكانتونــ  وبعــض . بل

ة يف  آلـذلك يلـزم تعزيـز قـدراهتا لكـي تـؤدي األنـشطة املرتـ               وتـؤدي عملـها،     ال  والصعيد احمللي   
  .واليتها

ــنة          ويف الـــسلطة التنفيذيـــة، توجـــد يف وزارة حقـــوق اإلنـــسان والالجـــئني يف البوسـ
 أُنـشئت   ،ى صـعيد الكيانـات     وعلـ  ؛واهلرسك وكالة املساواة بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسـك        

ركـز اجلنـساين ومركـز      امل و حتـاد البوسـنة واهلرسـك     ايف  ركز اجلنـساين    امل: من قبل اهليئات التالية   
املركز بـ يـسميان مـن اآلن فـصاعداً        (املساواة بني اجلنسني التابعني حلكومة مجهوريـة صربـسكا          

عنيـة باملـساواة بـني      مجلـان   وتوجـد علـى صـعيد الكانتونـات         ). جمهوريـة صربـسكا   اجلنساين في 
علــى منــشأة كمــا توجــد جلــان للمــساواة بــني اجلنــسني  . احتــاد البوســنة واهلرســكاجلنــسني يف 

يؤسف له، إننا ال ميكننا القول بأن مجيع اللجـان املنـشأة        ومما. )٢(صعيد مكاتب عمد البلديات   
  .تعمل بشكل سليم ومستمر

، مما يـبني التـزام احلكومـات      )٣(دقيقاًولدى مجيع اآلليات املؤسسية والية حمددة حتديداً          
. تحقيق املساواة بني اجلنـسني وإدراج القـضايا اجلنـسانية يف مجيـع جوانـب احليـاة االجتماعيـة                  ب

 واملراكـــز اجلنـــسانية التابعـــة للكيـــانني متثـــل القـــوى الدافعـــة احلقيقيـــة وراء “الوكالـــة”إال أن 
 لعمليـة تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين           ةيالرئيـس جهات التنفيذ والرصـد     املبادرات والتدابري، و  
وهذه اآلليـات املؤسـسية الـثالث املنـشأة لتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني                 . يف البوسنة واهلرسك  

وهـى تتمتـع مبكانـة بـارزة      . متثل أداة هامة لبـدء وتنفيـذ أنـشطة يف جمـال املـساواة بـني اجلنـسني                 
ها الـيت تـضطلع هبـا لتعزيـز وتـأمني اسـتدامة             فيما خيتص بالنظر يف أنشطتها ومـشاريعها وتـدابري        

بـدء إنـشاء مثـل هـذه اآلليـات علـى            ولاآلليات املؤسسية املنشأة لتحقيق املساواة بني اجلنـسني،         
  .الصعيد احمللي

__________ 
  .“ساواة بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسك املؤسسية لتحقيق املاآلليات” -نظر املرفق الثاين ا  )٢(  
  .املرجع نفسه  )٣(  
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التعليقات واملالحظات اخلتامية للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة،                   - ٢  
العمــل اجلنــسانية للبوســنة واهلرســك   وخطــة ،)٢٠٠٦(التابعــة لألمــم املتحــدة  

)٢٠٠٦(  
ــران   ــه /يف حزي ــز ضــد املــرأة    ٢٠٠٦يوني ــة بالقــضاء علــى التميي ــة املعني ، أرســلت اللجن

يطلـق عليهـا مـن      ( إىل البوسنة واهلرسـك      CEDAW/C/BiH/CO/3تعليقاهتا ومالحظاهتا اخلتامية    
ــة ”اآلن فــصاعداً  ــذ اتفا ) “التعليقــات واملالحظــات اخلتامي ــة القــضاء علــى  ألجــل تنفي ــع قي مجي

ــستقبالً   أشــكال  ــرأة يف البوســنة واهلرســك م ــز ضــد امل ــد ترمجــت  . التميي ــة”وق ــذه “الوكال  ه
ــة وقدمتــها، بالتعــاون مــع املركــزين اجلنــسانيني     كــل (لكيــانني لالتعليقــات والتوصــيات اخلتامي

 جملـس (، إىل كافـة اهليئـات واملؤسـسات واملنظمـات املختـصة             )منهما على مـستوى اختـصاصه     
والكانتونات، والـوزارات علـى مجيـع مـستويات          الكيانني   وزراء البوسنة واهلرسك، وحكوميت   

احلكم، واللجان الربملانية على مجيـع مـستويات احلكـم، واحملـاكم، ومكاتـب املـدعني العـامني،                  
ــة      ــسلطات احمللي ــستويات احلكــم، وال ــع م ــى مجي ــديريات، والوكــاالت، واإلدارات عل  ...)وامل

  .يذ االتفاقيةعمالً على تنف
وعمالً مبـا ورد يف التعليقـات والتوصـيات اخلتاميـة املقدمـة إىل البوسـنة واهلرسـك مـن                      

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، اعتمد جملس وزراء البوسنة واهلرسك يف جلـسته                
رهــا  خطــة العمــل اجلنــسانية للبوســنة واهلرســك باعتبا  ٢٠٠٦ســبتمرب / أيلــول١٤املعقــودة يف 

 وثيقــة ذه اخلطــةوثيقــة اســتراتيجية يف جمــال املــساواة بــني اجلنــسني يف البوســنة واهلرســك، وهــ  
تــصاغ دوريــاً مبــا يتفــق وااللتزامــات النابعــة مــن قــانون املــساواة بــني اجلنــسني يف البوســنة            

وخطة العمـل تلـك جيـرى حتقيـق         . واملركزان اجلنسيان للكيانني   “الوكالة”واهلرسك، وتعدها   
 مع االلتزامات واملعـايري الدوليـة النابعـة مـن وثـائق األمـم املتحـدة، واالحتـاد األورويب،                    اناغمهت

 الرئيسي هو حتقيق مبـدأ املـساواة بـني اجلنـسني بالبوسـنة واهلرسـك يف         هاوهدف. وجملس أوروبا 
 األنـشطة لكـل جمـال، فـضالً عـن           توقـد حتـدد   .  جماالً مـن جمـاالت احليـاة العامـة واخلاصـة           ١٥

لنظام الدستوري للبوسـنة واهلرسـك   وات املسؤولة والشركاء حسب مستويات احلكم    املؤسسا
االلتزامـات املعينـة وفقـاً خلطـة العمـل الـسالفة الـذكر إىل مجيـع املؤسـسات                   قُـدمت   و. وكيانيها
 فإنـه فيمـا خيـتص بالتـدريب املنـتظم املتعلـق باملـساواة بـني اجلنـسني املقـدم إىل                   ،أيـضاً . املختصة

ة املدنية مـن قبـل اآلليـات املؤسـسية اجلنـسانية، جيـرى تعريـف ممثلـي املؤسـسات                    موظفي اخلدم 
املختصة واهليئات القضائية بالتزاماهتا النابعـة مـن التعليقـات والتوصـيات اخلتاميـة الـصادرة عـن                  

مــن خطــة العمــل اجلنــسانية للبوســنة النابعــة لقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، وبااللجنــة املعنيــة 
  .واهلرسك
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ورقـــة إحاطـــة متعلقـــة بتنفيـــذ التعليقـــات     “ الوكالـــة”، صـــاغت ٢٠٠٩ويف عـــام   
والتوصيات اخلتامية الـصادرة عـن اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، فـضالً عـن                         

ــة  ــة حاطــة اإلورق ــسانية للبوســنة واهلرســك   املتعلق ــذ خطــة العمــل اجلن واعتمــدت . مبــسار تنفي
ــة للبوســنة و  ــة الربملاني ــرح مــن     اجلمعي اهلرســك ورقــيت اإلحاطــة املــذكورتني مــشفوعتني مبــا اقُت

. للجمعية الربملانيـة للبوسـنة واهلرسـك      التابعة   اجلنسنيبني  استنتاجات صادرة عن جلنة املساواة      
 تأييـداً مطلقـاً لتنفيـذ التعليقـات والتوصـيات اخلتاميـة الـصادرة عـن اللجنـة املعنيـة                     شكلوهذا يـ  

ُوجهــت كمــا رأة وخطــة العمــل اجلنــسانية للبوســنة واهلرســك،  بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــ 
  .الدعوة إىل كافة املؤسسات املختصة لكي تفي بالتزاماهتا عمالً هباتني الوثيقتني

 الـيت عقـدها جملـس وزراء        ١٢٩ يف اجللـسة     ،٢٠١٠يوليـه   / متوز ٢٧وقد اعُتمدت يف      
، باعتبارهـا اخلطـة األوىل مـن        ١٣٢٥، خطة العمل لتنفيذ قرار جملـس األمـن          البوسنة واهلرسك 
وخطـة  ). ٩٢/١٠العـدد   (لبوسـنة واهلرسـك     لالرمسيـة   اجلريـدة   ُنـشرت يف    مث  ؛  نوعها يف املنطقة  

اشـتراك املـرأة   ‘ ٢’اشتراك املرأة يف العمل السياسي؛ ‘ ١’: العمل هذه حتدد مثانية أهداف، هي     
تــدريب علــى التوعيــة   اشــتراك املــرأة يف بعثــات الــسالم وال   ‘ ٣’يف عمــل الــشرطة واجلــيش؛   

 تقــدمي املــساعدة للمــدنيات  ‘٦’نــزع األلغــام؛ ‘ ٥’مكافحــة االجتــار بالبــشر؛ ‘ ٤’اجلنــسانية؛ 
ــة؛    ‘ ٧’حلــرب؛ اضــحايا  ــوظفي اخلدمــة املدني ــاون املؤســسات واملنظمــات   ‘ ٨’تــدريب م تع

ؤسـسات   فـضالً عـن امل     ،وقد حتددت املواعيد النهائية للتنفيذ    . الدولية واملنظمات غري احلكومية   
  .املسؤولة ومؤشرات التنفيذ

وأُنشئت هيئة تنـسيقية لرصـد إنفـاذ خطـة العمـل املوضـوعة لتنفيـذ قـرار جملـس األمـن                        
وُترمجــت خطــة العمــل إىل االنكليزيــة وطُبعــت وُعممــت عــام  .  يف البوســنة واهلرســك١٣٢٥
  . باالشتراك مع ممثلني عديدين للمؤسسات املختصة ووسائط اإلعالم٢٠١٠

 يف البوسـنة واهلرسـك باعتبـاره واحـداً مـن            ١٣٢٥ف بتنفيذ قـرار جملـس األمـن         واعُتر  
وجـرى حـىت اآلن تنفيـذ عـدد مـن املـشاريع بالتعـاون فيمـا بـني                   . أولويات املؤسسات املختصة  

املؤسسات القائمة يف البوسنة واهلرسك، واملنظمات غري احلكومية، ومنظمات دولية مـن قبيـل              
ائي للمــرأة، ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، وبعثــة الــشرطة صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــ

وقدم صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة الـدعم             . األوروبية يف البوسنة واهلرسك، وغريها    
 علـى   ١٣٢٥ملشروع املنظمات غـري احلكوميـة واملؤسـسات املتعلـق بتنفيـذ قـرار جملـس األمـن                   

ونظمـت  . مـشتركة مـع منظمـة حلـف مشـال األطلـسي           وهنـاك تعـاون وأنـشطة       . الصعيد احمللي 
مجيــع أشــكال التمييــز ضــد  القــضاء علــى  باتفاقيــة عمــالً اإلبــالغ”مــؤمتراً بــشأن “ الوكالــة”

عداد والصياغة لتقريري البوسـنة واهلرسـك       إلوهدف املؤمتر إىل حتديد العمل وتنسيق ا      . “املرأة
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وكانت املتحاورتـان يف املـؤمتر مهـا الـسيدة          . الرابع واخلامس املقدمني إىل اللجنة السالفة الذكر      
دوبرافكا سينوفيتش والسيدة فيوِلتا نيو باوِر عـضوتا اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد                     

ويف أثنــاء املــؤمتر، كانــت األســئلة تــصنف حــسب اجملــال واختــصاصات املؤســسات يف   . املــرأة
لجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد            تقسم وفقاً لدليل صـياغة تقريـر ال       مث  البوسنة واهلرسك   

. اللجنـة تلـك   املرأة وأحكام التوصيات العامـة، والتعليقـات والتوصـيات اخلتاميـة الـصادرة عـن                
احتاد البوسـنة واهلرسـك للمـساعدة علـى         املركز اجلنساين في  دعماً مالياً إىل    “ الوكالة”وقدمت  

التقريـرين الـدوريني الرابـع    عـداد  إ -مـام   التقـدم إىل األ   ”تنظيم اجتماع مائدة مستديرة معين بـ       
  .“واخلامس عمالً بأحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 عامــاً علــى اعتمــاد اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال  ٣٠ومبناســبة االحتفــال مبــرور   
ملـشتركة يف  علـى كافـة املؤسـسات املختـصة ا       ُعممـت    أُعدت مادة تروجيية و    ،التمييز ضد املرأة  

صياغة تقريري البوسنة واهلرسك الدوريني الرابع واخلامس املقدمني إىل اللجنة املعنيـة بالقـضاء              
وُعمـم علـى مجيـع مؤسـسات الـسلطتني التـشريعية والتنفيذيـة منـشور                . على التمييز ضـد املـرأة     

ــذكر والتوصــيات     ــسالفة ال ــة ال ــضمن نــص االتفاقي ــران. يت ــه /ويف حزي ، اعتمــدت ٢٠١٠يوني
كومة احتاد البوسنة واهلرسك تقريري البوسنة واهلرسك الرابع واخلـامس املوحـدين املقـدمني              ح

، وذلـك بنـاًء علـى اقتـراح         )٢٠٠٩-٢٠٠٦(إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة          
ــسكا يف   . احتــاد البوســنة واهلرســك املركــز اجلنــساين في  ــة صرب وقــد اعتمــدت حكومــة مجهوري

 التقرير املتعلق باملساواة بني اجلنسني يف مجهوريـة صربـسكا املـصاغ عمـالً               ٢٠١١مارس  /آذار
بااللتزامات املنصوص عليها يف اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، وكلفـت                  

ركــز اجلنــساين يف مجهوريــة صربــسكا بإرسـال ورقــة إحاطــة إىل حكومــة مجهوريــة  املاحلكومـة  
ميــة تا جلمهوريــة صربــسكا لــدى تلقــى التعليقــات والتوصــيات اخل صربــسكا واجلمعيــة الوطنيــة
  .لقضاء على التمييز ضد املرأة، التابعة لألمم املتحدةباالصادرة عن اللجنة املعنية 

اللجنــة، أرســلت إىل املؤســسات املختــصة تلــك ويف أثنــاء صــوغ التقــارير املقدمــة إىل   
ريـري البوسـنة واهلرسـك الـدوريني     على مجيع أصعدة احلكم طلبات معلومات بقصد صـوغ تق     

وأُرســل الطلــب نفــسه إىل كافــة وكــاالت األمــم  . إياهــاالرابــع واخلــامس املقــدمني إىل اللجنــة 
ة يف البوســنة واهلرســك لكــي تقــدم البيانــات  وجــوداملتحــدة وغريهــا مــن املنظمــات الدوليــة امل 

إىل اجملال املشمول باتفاقيـة األمـم       املتصلة باملشاريع أو األنشطة املنفذة اليت تشري كلياً أو جزئياً           
التمييز ضد املـرأة والتعليقـات والتوصـيات اخلتاميـة املوجهـة            مجيع أشكال   املتحدة للقضاء على    

إىل البوسنة واهلرسك اليت تضمنها تقرير اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة، التابعـة                  
  .لألمم املتحدة



CEDAW/C/BIH/4-5  
 

11-64698 13 
 

مــصادر املعلومــات، والبيانــات اإلحــصائية    غريهــا مــن  واســتناداً إىل هــذه التقــارير و    
املـساواة بـني   اليت أُجريت يف املاضي بشأن  والتحليالت  ،البحوثوواإلدارية الرمسية، والتقارير    

اجلنسني يف جماالت معينة، ومنـها التحلـيالت والبحـوث والبيانـات الـواردة مـن املنظمـات غـري            
ذا اجملــال مــن جمــاالت حقــوق اإلنــسان، أعــدت   احلكوميــة واملنظمــات الدوليــة ذات الــصلة هبــ 

وكالة املساواة بني اجلنسني يف البوسـنة واهلرسـك تقريـري البوسـنة واهلرسـك الـدوريني الرابـع                 
  .واخلامس املقدمني إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

واهلرسـك  ، بـدأت البوسـنة      CEDAW/C/BiH/CO/3بالوثيقة   ٤١وعمالً بالتوصية رقم      
 مــن اتفاقيــة األمــم ٢٠ مــن املــادة ١اإلجــراء اخلــاص باعتمــاد التعــديالت املدخلــة علــى الفقــرة 

  .املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  

اجلنــسانية املتعلقــة بالــشؤون اآلليــات املاليــة لتــوفري الــدعم لتنفيــذ خطــة العمــل     -جيم   
  للبوسنة واهلرسك

، بالتعـاون مـع املركـزين       “الوكالة”مل السالفة الذكر، صاغت     عقب اعتماد خطة الع     
وأعربـت جمموعـة    . اجلنسني للكيانني، مشروع اقتراح يكفل التمويل لتنفيذ خطـة العمـل تلـك            

الــسويد، والنمــسا، : الوكــاالت اإلمنائيــة التابعــة لكــل مــن (مــن املــاحنني يف البوســنة واهلرســك  
. ها لتقــدمي الــدعم املــايل هلــذا االقتــراح املــشاريعى عــن اســتعداد) وسويــسرا، واململكــة املتحــدة

توقيع االتفاق املتعلق بالتمويل املشترك املـربم بـني جملـس وزراء البوسـنة واهلرسـك وجمموعـة                  بو
املتعلقــة عمــل ال، أُنــشئت آليــة ماليــة لتنفيــذ خطــة ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٣املــاحنني يف 

العمـل املتعلقـة بالـشؤون اجلنـسانية      رنـامج تنفيـذ خطـة       ب(لبوسنة واهلرسك   بالشؤون اجلنسانية ل  
 ماركـاً مـن ماركـات البوسـنة         ٧ ٤٧٥ ٣٧٧,٨٤وُوضعت ميزانية قـدرها     ) لبوسنة واهلرسك ل

ووقـت إعـداد هـذا التقريـر،         (٢٠١٤ إىل   ٢٠٠٩واهلرسك القابلة للتحويـل تغطـى الفتـرة مـن           
ــغ       ــل مببل ــى متوي ــة، عل ــات ثنائي ــل  ٥ ٢٧١ ٠٠٠,٩٨جــرى احلــصول، بفــضل اتفاق ــارك قاب  م

  ).للتحويل
وهبــذه الطريقــة، وإضــافة إىل امليزانيــات العاديــة لآلليــات املؤســسية اجلنــسانية، جــرى      

لبوسـنة واهلرسـك لفتـرة      املتعلقـة بالـشؤون اجلنـسانية ل      عمـل   التنفيـذ خطـة     لاحلصول على متويل    
املتعلقـة  عمـل   الفيـذ خطـة     ويتمثل اهلدف الرئيسي لربنامج اآللية املالية املعنيـة بتن        . مخس سنوات 

لبوســنة واهلرســك يف زيــادة تعزيــز قــدرات اآلليــات املؤســسية اجلنــسانية   بالــشؤون اجلنــسانية ل
واملؤسسات املختـصة لتحويـل األنـشطة املـستمدة مـن خطـة العمـل الـسالفة الـذكر إىل خطـط                   

 إطـار  وبرامج عاديـة فـضالً علـى تـوفري الـدعم للمنظمـات غـري احلكوميـة يف تنفيـذ مـشاريع يف              
ــا. العمــلخطــة  ــة”برحــت  وم ــسيان  “الوكال ــززون  واملركــزان اجلن ــامج خطــة  يع العمــل برن
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كافة املؤسـسات واجلهـات الفاعلـة غـري املؤسـسية الرئيـسية علـى مـا يتعلـق بتنفيـذها                     ويطلعون  
  .وإمكانية توفري التمويل من امليزانية

  
  البيانات اإلحصائية  -دال   

ستخدمة يف هذا التقريـر مـن النـشرات الرمسيـة لوكالـة             مدت البيانات اإلحصائية امل   اسُت  
البوســنة واهلرســك، املختــصة بإعــداد ونــشر البيانــات اإلحــصائية املتعلقــة بالبوســنة    اإلحــصاء ب

واهلرسك وفقاً للمنهجية املقبولـة دوليـاً، اسـتناداً إىل بيانـات معاهـد اإلحـصاء التابعـة للكيـانني                    
ريهــا مــن املؤســسات القائمــة علــى صــعيد البوســنة    ومقاطعــة برشــكو بالبوســنة واهلرســك وغ 

ويف حالة وجود فوارق هامـة يف البيانـات اإلحـصائية للكيـانني، سيـشري التقريـر إىل           . واهلرسك
  .الفارق

    
  الباب األول    
  التمييز ضد املرأة: ١املادة     

يــة اجلريــدة الرمس(تعيــد تعــديالت قــانون املــساواة بــني اجلنــسني يف البوســنة واهلرســك     - ١
، صــياغة أحكــام  إعــدادهاإىل“ الوكالــة”، الــيت بــادرت )١٠٢/٩للبوســنة واهلرســك، العــدد 

اجلريـدة الرمسيـة للبوسـنة      (وشروط وتعاريف قانون املساواة بـني اجلنـسني يف البوسـنة اهلرسـك              
الــيت أعيــدت صــياغتها لتــوائم املعــايري والتوجيهــات الدوليــة يف هــذا ) ١٦/٣واهلرســك، العــدد 

  .غرض تبسيط تطبيقها العمليامليدان ب
تعديالت قانون املساواة بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسك علـى          بوجه خاص، تشدد    و  - ٢

التزامات السلطات بكافة مستويات احلكم يف عملية حتقيق مبدأ املساواة بني اجلنـسني، وحتـدد              
، أو تعـيني أشـخاص،      وقد ُنص على االلتزام القاضي بإنشاء هيئـة       . تلك االلتزامات حتديداً أدق   

وهــذا التــزام يــدخل ضــمن اختــصاصات تلــك الــسلطات كافــة املــسائل املتعلقــة بتنفيــذ قــانون   
لبوسـنة  املتعلقـة بالـشؤون اجلنـسانية ل      عمـل   الاملساواة بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسـك وخطـة          

  .واهلرسك
ــاء صــياغة تعــديالت القــانون، اشــترك املركــزان اجلنــسيان بالكيــ     - ٣ ــع ويف أثن انني يف مجي

ــة إجــراء    ــاء عمليــة صــياغة التعــديالت،  . عامــةالناقــشات املاملراحــل، مبــا يف ذلــك عملي ويف أثن
اسُتعني خبرباء من األوساط األكادميية، وبأشخاص من املؤسسات املختـصة بالرصـد والتطبيـق،              

  .وبقضاة، وممثلني للمنظمات غري احلكومية
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 املعـززة، اعتمـدت اجلمعيـة الربملانيـة للبوسـنة           ولكي يتـسىن تطبيـق القـانون يف صـياغته           - ٤
بالعـدد  واهلرسك النص املعزز لقانون املساواة بـني اجلنـسني يف البوسـنة واهلرسـك، الـذي نـشر         

قانون املـساواة بـني     : يسمى من اآلن فصاعداً   (اجلريدة الرمسية للبوسنة واهلرسك،      من   ٣٢/١٠
  ).اجلنسني يف البوسنة واهلرسك

خة الــسابقة مــن قــانون املــساواة بــني اجلنــسني يف البوســنة واهلرســك    وتــضمنت النــس  - ٥
بينما يتضمن النص اجلديد تعريفاً أبسط اهلدف منـه زيـادة الفهـم،             . تعريفاً للتمييز بني اجلنسني   

  ): من القانون٣املادة (وفيما يلي نصه 
 جنـسانية بترتيـل وضـع شـخص أو جمموعـة أشـخاص              لدواعيتحقق التمييز   ”    

عطـــل حقـــوق بعـــض األشـــخاص أو اجلماعـــات، أو بفعلـــها ُت أقـــل مواتـــاة إىل درجـــة
عتــرف بإعمــال تلــك احلقــوق    عتــرف بــالتمتع حبقــوق اإلنــسان واحلريــات وال يُ    ُي ال

  .“واحلريات
“ اجلـنس ”ولتيسري فهم التعريف اجلديد للتمييز اجلنساين، يلزم أن نـذكر أن مـصطلح                - ٦

نسني يف البوسنة واهلرسـك، مسـات بيولوجيـة ونفـسية     يعين، فيما خيتص بقانون املساواة بني اجل    
نـه  أتقسم الكائنات البشرية إىل أشخاص من جـنس الـذكور وأشـخاص مـن جـنس اإلنـاث، و                   

 والثقـايف بـني األشـخاص مـن         سوسيولوجييعين بالتحديـد جـنس املـرء املختلـف يف تـشكيله الـ             
ــة األدوار أجــنس الــذكور واألشــخاص مــن جــنس اإلنــاث، و   ــه يتــصل بكاف  والــسمات غــري ن

املكيفــة أو غــري احملــددة حــصراً بعوامــل طبيعيــة أو بيولوجيــة، ولكنــها نتــاج قواعــد وممارســات  
  .وأعراف وتقاليد وقابلة للتغري عرب الزمن

ــة        - ٧ ــوارد يف التوصــية العام ــساين مــع التعريــف ال ــق تعريــف العنــف اجلن  ١٩جــرى توفي
 ضــد املــرأة، فــضالً عــن توصــية جملــس الــصادرة عــن جلنــة األمــم املتحــدة للقــضاء علــى العنــف 

  ).٢٠٠٢ (٥أوروبا رقم 
واعتمـــدت اجلمعيـــة الربملانيـــة للبوســـنة واهلرســـك قـــانون حظـــر التمييـــز يف البوســـنة     - ٨

الذي حيدد إطاراً لبلوغ املـساواة      ) ٥٩/٩اجلريدة الرمسية بالبوسنة واهلرسك، العدد      (واهلرسك  
نظـام احلمايـة مـن     خيـضع لـه     لبوسـنة واهلرسـك و    يف احلقوق واإلمكانيات لكافة األشخاص يف ا      

  .التمييز
 مــن قــانون حظــر التمييــز يف البوســنة واهلرســك أشــكال التمييــز غــري    ٤وحتــدد املــادة   - ٩

  :الواردة يف قانون املساواة بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسك، وهى من قبيل ما يلي



CEDAW/C/BIH/4-5
 

16 11-64698 
 

بأعمـال  كـان العمـل   شكل من أشكال التحرش غـري املـادي يف م   ة هي   املضايق  )٣(  
احلط مـن ظـروف عمـل       أو حتقق   الضحية وتستهدف   من شأهنا إهانة    متكررة  

  .املُستخدم أو وضعه املهين كنتيجة هلا
أشخاصـاً  ) الطبيعي أو االعتباري  (العزل هو أي فعل بواسطته يعزل الشخص          )٤(  

ى  مـن هـذا القـانون، علـ        ٢آخرين اسـتناداً إىل أحـد األسـباب املبينـة يف املـادة              
  . من هذا القانون٢سبيل التقيد بتعريف التمييز املستمد من املادة 

يعترب من قبيل التمييز أيضاً صـدور تعليمـات بـالتمييز ومـساعدة آخـرين علـى                  )٥(  
  .التمييز

وجرت املواءمـة بـني قـانون املـساواة بـني اجلنـسني يف البوسـنة واهلرسـك وقـانون منـع                        - ١٠
اءمة جزئية فيمـا خيـتص بإحالـة ضـحايا التمييـز لكـي يـستفيدوا                التمييز يف البوسنة واهلرسك مو    

القـضايا،   (ذكورةصاف القانونية حلماية احلقوق املنصوص عليها يف القوانني امل        تنالمن وسائل ا  
ــالغري، و     ــات، واإلضــرار ب ــة، وعــبء اإلثب ــصاصات، واملهــل الزمني ــاً ). غــري ذلــك واالخت ووفق

هـذا يعـىن    كـان    ،)املرفق اخلـامس   (CEDAW/C/BiH/CO/38 الواردة بالوثيقة    ٣٤للتوصية رقم   
إنشاء آلية حلماية احلقوق املكفولة مبوجب قـانون املـساواة بـني اجلنـسني يف البوسـنة واهلرسـك                  

  .احملاكم املختصةأمام 
، بــدأت يف البوســنة واهلرســك عمليــة إصــالحات دســتورية اســتهلها  ٢٠٠٧ويف عــام   - ١١

وال توجـد   . ة رؤسـاء األحـزاب الـسياسية املمثلـة يف الربملـان           وشـارك يف العمليـ    . اجملتمع الـدويل  
  .الساسة العاملني على إجناز اإلصالحات الدستوريةضمن نساء 
 اإلعاقــات، بالتعــاون مــع ممثلــي األقليــات القوميــة وذوي     “الوكالــة”وقــد نظمــت    - ١٢

اجلنـسني وتكـافؤ الفـرص      واملنظمات غري احلكومية النسائية، مؤمتراً إقليمياً معنياً باملـساواة بـني            
وكـــان . كجـــزء مـــن حقـــوق اإلنـــسان يف ضـــوء الـــتغريات الدســـتورية يف البوســـنة واهلرســـك

 يف املؤمتر من اخلرباء اإلقليميني البارزين يف جمال اإلصالحات الدسـتورية والعمليـات         كلموناملت
  .السياسية

 توصـية تـدعو إىل      وأُجري حتليل مقارن للنظم الدستورية يف مخسة بلدان، كما أعدت           - ١٣
فريقــاً “ الوكالــة”وأنــشأت . تــضمني الدســتور املعــايري الدوليــة املتــصلة باملــساواة بــني اجلنــسني

 منـها علـى     اًعامالً أعد، وفقاً للتوصـيات املـذكورة، تعـديالت دسـتورية مقترحـة وعمـم نـسخ                
ــسياسية        ــع األحــزاب ال ــانني ومجي ــع الربمل ــا مجي ــث تلقاه ــاق واســع حبي ــراً ألن ع. نط ــة ونظ ملي

  . التعديالت املذكورةاإلصالح الدستوري مل حتدث، مل تدمج يف الدستور
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ــة    يف ركــز اجلنــساين  املوواصــل   - ١٤ ــة املعني احتــاد البوســنة واهلرســك، بالتعــاون مــع الوكال
ركـز اجلنـساين يف مجهوريـة صربـسكا، عمليـة           املباملساواة بني اجلنـسني يف البوسـنة واهلرسـك و         

وعقــدت اجتماعــات مــع   .  اجلنــسني يف اإلصــالحات الدســتورية  إدمــاج مبــدأ املــساواة بــني   
وكان اهلدف منـها حتديـد املبـادئ        . عضوات الربملان وممثلي األقليات القومية والفئات الضعيفة      

  .التوجيهية لإلصالحات الدستورية حتديداً واضحاً شامالً وإدماجها يف دستوري الكيانني
  

  التمييز ضد املرأةتدابري للقضاء على : ٣ و ٢املادتان     
، وعمـالً   )املرفـق اخلـامس    (CEDAW/C/BiH/CO/3الواردة بالوثيقة    ٢٠وفقاً للتوصية     - ١٥

ُحـددت   مـن القـانون املعـدل املتعلـق باملـساواة بـني اجلنـسني يف البوسـنة واهلرسـك،                     ٢٦باملادة  
وجنـح  ).  الثـاين  نظـر املرفـق   ا(لكيانني تعريفـاً دقيقـاً      ل نيواملركزين اجلنسي “ الوكالة”صالحيات  

ــاً يف   ــة  إاملركــزان جزئي ــة والتقني ــدراهتما الوظيفي ــة   . عمــال ق ــزال نقــص املــوظفني يف وكال وال ي
متثل مـشكلة رئيـسية حتـول دون        ي  املساواة بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسك يشكل عقبة، وه        

ــسني يف البوســنة واهلرســك وخطــة العمــل        ــني اجلن ــساواة ب ــانون امل ــذ ق ــة تنفي ــاملتعلق شؤون بال
  .اجلنسانية يف البوسنة واهلرسك

ذلت ، بُـ  )املرفق اخلـامس   (CEDAW/C/BiH/CO/3  الواردة بالوثيقة  ١٦ووفقاً للتوصية     - ١٦
لتحقيق املواءمة بني القوانني وقانون املساواة بـني اجلنـسني يف البوسـنة واهلرسـك               معتربة  جهود  

ــذها   ــد إجــراءات تنفي ــاً ولتحدي ــصورة ناجحــة مجيع ــك، . ب ــيت   ورغــم ذل ــوانني ال ــإن عــدد الق  ف
صل بعد إىل املطلوب، واألمر كـذلك بالنـسبة للقـدرات املؤسـسية             يخضعت لعملية املواءمة مل     

لكافة مستويات احلكم الالزمة لتنفيذ قانون املساواة بـني اجلنـسني يف البوسـنة واهلرسـك علـى                   
  .حنو يتسم بالكفاءة

تعـــديالت علـــى النظـــام “ لـــةالوكا”، اســـتهلت ٢٠٠٩ديـــسمرب /ويف كـــانون األول  - ١٧
األساسي جمللـس وزراء البوسـنة واهلرسـك تـنص علـى إرسـال كافـة الوثـائق القانونيـة املقترحـة             

إىل وكالة املساواة بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسـك لتبـدي الـرأي         لالعتماد من ذلك اجمللس و    
  .احإال أن جملس وزراء البوسنة واهلرسك مل ينظر بعد يف هذا االقتر. فيها
ــة صربــسكا،     - ١٨ اهليئــات املختــصة بــأن  ُتلــزم وعمــالً بالنظــام األساســي حلكومــة مجهوري

ترسل إىل املركز اجلنساين يف مجهوريـة صربـسكا أيـة وثـائق قانونيـة قبـل تقـدميها إىل احلكومـة                      
البوســنة واهلرســك أنــشطة تكفــل تقــدمي مجيــع احتــاد واســتهل املركــز اجلنــساين يف . للنظــر فيهــا

اليت نظرت فيها حكومة احتاد البوسنة واهلرسك إىل املركـز اجلنـساين يف االحتـاد ليبـدي      الوثائق  
  .الرأي فيها
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احتـاد البوسـنة واهلرسـك تعليقـات وتوصـيات تتعلـق بـأكثر              يف  جلنساين  اركز  املوصاغ    - ١٩
 عنــصر مــن عناصــر التــشريع والوثــائق االســتراتيجية واخلطــط اإلمنائيــة والــربامج يف    ١٠٠مــن 
ت معينــة مــن قطاعــات احليــاة االجتماعيــة لكــي تتــواءم مــع أحكــام قــانون املــساواة بــني قطاعــا

ــنة واهلرســك   ــسني يف البوس ــسطس /ويف آب. اجلن ــاد البوســنة    ٢٠٠٩أغ ــة احت ــدت حكوم ، أي
واهلرسك مبادرة املركز اجلنساين يف االحتاد لإلسراع بتحقيـق املواءمـة بـني تـشريعات الكيـانني                 

 ب وتعيني أشخاص لشغل معظم املناصب ذات املسؤولية املميزة، فـضالً          سائل االنتخا ملاملنظمة  
 اإلشرافية، حبيث تتماشى تلك التشريعات مـع        اجملالسالتوجيهية و اللجان  عن النظر يف عضوية     

  .إال أن هذه العملية ال تزال جارية. قانون املساواة بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسك
، )٤(وحـة يف النظـام األساسـي حلكومـة مجهوريـة صربـسكا       وعمالً باالختصاصات املمن    - ٢٠

 فتـوى بـشأن متاشـي القـوانني، واللـوائح،        ١٦٠أصدر املركـز اجلنـساين يف مجهوريـة صربـسكا           
، واالستراتيجيات وغريها مـن الوثـائق مـع قـانون املـساواة بـني اجلنـسني يف البوسـنة                  توالقرارا

  .٢٠١٠ إىل ٢٠٠٦واهلرسك يف الفترة من 
 الربوتوكـول االختيـاري     ةعـ ابترمجـة وطب  “ الوكالـة ”، قامـت    ٢٠٠٩ غضون عام    ويف  - ٢١

التفاقية األمم املتحدة املتعلقة بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، مـشفوعاً بقـرارات               
 وذلـك يف  ئهـا، وآرااللجنـة  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة الـيت تتـضمن قـرارات            

  .جرى السعي لتعزيز إمكانية استخدام هذا الصك احلمائيهكذا و. صلةتسع وثائق منف
ــشأن املعــايري واآلليــات املخصــصة        - ٢٢ ــا ب ــة جمللــس أوروب ــة الوزاري ــشرت توصــية اللجن وُن

 واآلليـات املعـايري  ” املعنونـة  CM/Rec (2007)17املساواة بـني اجلنـسني، وهـى التوصـية     لتحقيق 
وقــد وجهــت هــذه التوصــية إىل الــدول األعــضاء . “نــسنياملخصــصة لتحقيــق املــساواة بــني اجل

  .باجمللس لتعريف املؤسسات واجلمهور مبعايري املساواة بني اجلنسني
يف النـصف األول    أسـبوعاً   كـز اجلنـسانية،     ا، بالتعـاون مـع املر      دائمـاً  “الوكالـة ”وتنظم    - ٢٣

ــن  ــسني  /آذارمـ ــني اجلنـ ــساواة بـ ــارس، للمـ ــو  - مـ ــبوع ”هـ ــوع أسـ ــسالنـ ــنة  يفايناجلنـ  البوسـ
مــارس، /آذار ٨ســبوع، توجــد، باإلضــافة إىل االحتفــال يف ذلــك األويف غــضون . “واهلرســك

، ٢٠٠٩ويف عـام    . أنشطة وأحداث أخرى تنظم هبدف الترويج ملبـادئ املـساواة بـني اجلنـسني             
مــن حيــث  - مــؤمتراً بــشأن املــساواة بــني اجلنــسني يف البوســنة واهلرســك  “ الوكالــة”نظمــت 

ــائج والتحــدي  ــكوكــان اهلــدف مــن ذ . اتالنت ــائج    ل ــصيلية للنت ــة تف ــدمي نظــرة إمجالي ــؤمتر تق  امل
والتحديات اليت تنطوي عليها أعمال اآلليات املؤسسية اجلنسانية فيما خيـتص بتحقيـق املـساواة            

__________ 
  ١٠/٠٩اجلريدة الرمسية جلمهورية صربسكا، العدد   )٤(  
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وهلــذا، طبعـت الوثــائق التاليــة وجـرى تروجيهــا وتعميمهــا   . بـني اجلنــسني يف البوسـنة واهلرســك  
األمم املتحدة املتعلقة بالقضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،      اتفاقية  : على نطاق واسع  

مشفوعة بالربوتوكول االختياري، وتوصيات اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة،                  
وإعــالن وخطــة عمــل بــيجني، ومــسألة املــساواة بــني اجلنــسني كمــا وردت يف وثــائق االحتــاد    

اجلنسني كما وردت يف وثائق جملس أوروبـا، ومـسألة املـساواة    األورويب، ومسألة املساواة بني    
  .بني اجلنسني كما وردت يف وثائق منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

، )املرفـــق اخلـــامس (CEDAW/C/BiH/CO/3الـــواردة بالوثيقـــة  ٢٢وعمـــالً بالتوصـــية   - ٢٤
سانية للبوســنة الــشؤون اجلنــ املتعلقــة بعمــل الاعتمــد جملــس وزراء البوســنة واهلرســك خطــة     

واهلرسك، يف صـورة وثيقـة اسـتراتيجية يف جمـال املـساواة بـني اجلنـسني يف البوسـنة واهلرسـك،           
بغرض رئيـسي هـو حتقيـق مبـدأ املـساواة بـني اجلنـسني يف البوسـنة واهلرسـك يف مجيـع جمـاالت                         

  .)٥(احلياة العامة واخلاصة
املتعلقـة بالـشؤون   عمـل  التنفيـذ خطـة   وُوقّع االتفاق املتعلق بالتمويـل املـشترك لربنـامج            - ٢٥

بـني جملـس   ) لبوسنة واهلرسـك املتعلقة بالشؤون اجلنسانية ل  عمل  البرنامج تنفيذ خطة    (اجلنسانية  
ــاحنني    ــن امل ــة م ــاين ٢٣ يف )٦(وزراء البوســنة واهلرســك وجمموع ــشرين الث ــوفمرب / ت  يف ٢٠٠٩ن

خلطة العمل املتعلقـة    اء آللية متويل    وكان هذا مبثابة إنش   . الوقت الذي أُبرمت فيه اتفاقات ثنائية     
؛ وجـدير بالـذكر أن      هلـا وتـأمني قـدر وفـري مـن األمـوال           بالشؤون اجلنسانية للبوسنة واهلرسـك      

موارد آلية التمويل واألموال الكثرية املقدمة دعماً خلطة العمـل مـستمدان مـن التمويـل الـدويل                  
املتعلقــة بالــشؤون عمــل اليــذ خطــة واهلــدف الرئيــسي لربنــامج تنف. وميزانيــة البوســنة واهلرســك

يف اخلطــط والــربامج تلــك لبوســنة واهلرســك هــو إدراج أنــشطة مــن خطــة العمــل    اجلنــسانية ل
مثـل  توي. يضمن مراعاة االعتبارات اجلنسانية وحتقيـق امليزنـة اجلنـسانية         مما  العادية للمؤسسات،   

عمــل الع يف إطــار خطــة اجلــزء اهلــام يف دعــم مقــدم إىل املنظمــات غــري احلكوميــة لتنفيــذ مــشاري
  .لبوسنة واهلرسكاملتعلقة بالشؤون اجلنسانية ل

__________ 
عمليات التكامل األوروبيـة يف     :  فصالً، على النحو التايل    ١٥تتضمن خطة العمل املتعلقة بالشؤون اجلنسانية         )٥(  

درات، واســتراتيجيات االقتــصاد الكلــي واالســتراتيجيات  ضــوء املــساواة بــني اجلنــسني، والتعــاون وبنــاء القــ  
ــل          ــة والعم ــرار، والعمال ــسياسية وصــنع الق ــاة ال ــسانية، واحلي ــارات اجلن ــة لالعتب ــات املراعي ــة، وامليزاني اإلمنائي
والــسوق، واإلدمــاج االجتمــاعي، ووســائط اإلعــالم املراعيــة لالعتبــارات اجلنــسانية، والتعلــيم مــدى احليــاة،  

ــة، والعنــف العــائلي، والعنــف اجلنــساين، والتحــرش، والتحــرش اجلنــسي واالجتــار     والــصحة، وامل ــع واحلماي ن
بالبشر، ودور الرجل، واملواءمة بني احلياة املهنية واحلياة اخلاصة، واالعتبارات اجلنـسانية والتنميـة املـستدامة،                

  .وتكنولوجيات املعلومات واالتصال
الـسويدية، والوكالـة السويـسرية للتعـاون اإلمنـائي، وإدارة التنميـة الدوليـة               سفارة السويد، والوكالـة اإلمنائيـة         )٦(  

  .باململكة املتحدة
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والتوصـية العامـة     ٩ويف إطار تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف التوصية العامة رقـم              - ٢٦
الــواردتني بالوثيقــة لقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة  با عــن اللجنــة املعنيــة  تنيالــصادر ١٨رقــم 

CEDAW/C/BiH/CO/3) هـو   ،مجـع البيانـات اإلحـصائية     أمـام    حتـد معـني      مثـة ،  )ق اخلـامس  املرف
. ارتفاع مـستوى اهلجـرة والـتغريات احلاصـلة يف عـدد الـسكان يف الـسنوات العـشرين األخـرية               

، الـذي مل جيـر حـىت اآلن يف البوسـنة واهلرسـك، مـسألة شـديدة األمهيـة                    تعداد الـسكاين  الوميثل  
  .ضايا االجتماعية واالقتصادية اهلامةللتخطيط االقتصادي واالجتماعي وحل الق

يف أربــع  اإلحــصاء بالكيــانني اوتــصدر وكالــة اإلحــصاء يف البوســنة واهلرســك ومعهــد  - ٢٧
 يف مكــان ويوهــذه املنــشورات جمتمعــة حتــ. “الرجــل واملــرأة” بعنــوان اًمنــشورمــرات متواليــة 

العمــل، واحلمايــة واحــد معلومــات منهجيــة بــشأن وضــع املــرأة والرجــل يف جمــاالت التعلــيم، و 
حــاالت الــزواج، وحــاالت الــوالدة، ومــا إىل (االجتماعيــة، واحليــاة الــسياسية واحليــاة اخلاصــة 

كمــا تتـــضمن النـــشرات اإلحـــصائية  . اســـتناداً إىل البيانـــات املتاحــة املـــصنفة جنـــسانياً ) ذلــك 
  .املواضيعية الشاملة جملاالت خمتلفة بيانات مصنفة جنسانياً

ى تتمثـل يف عجـز مجيـع اهليئـات املختـصة يف البوسـنة واهلرسـك عـن                 ومثة مشكلة كرب    - ٢٨
ــادة      ــذ االلتزامــات املــشار إليهــا يف امل  مــن قــانون املــساواة بــني اجلنــسني يف البوســنة      ٢٢تنفي

ــار        ــات اإلحــصائية اســتناداً إىل املعي ــات وحفــظ البيان ــصنيف البيان ــشري إىل ت ــيت ت واهلرســك، ال
 البيانــات اإلحــصائية اجملموعــة حــسب القطــاع واملــصنفة   كمــا يــستمر االفتقــار إىل . اجلنــساين
وهــذه البيانــات اإلحــصائية متثــل أساســاً   ). األعمــال التجاريــة، واِمللكيــة، والتمويــل (جنــسانياً 

للتحليل والتخطيط اجلنسانيني، واإلبالغ عن املساواة بني اجلنـسني، وحتديـد مؤشـرات التنميـة               
  .اجلنسانية ورصدها

ــة ا   - ٢٩ ــدت جلن ــنة واهلرســك       وعق ــة للبوس ــة الربملاني ــة للجمعي ــسني التابع ــني اجلن ــساواة ب مل
اجتماعات مع أعضاء جلنة تكافؤ الفرص التابعـة للجمعيـة الوطنيـة جلمهوريـة صربـسكا وجلنـة                  
املساواة بني اجلنسني التابعة جمللس نواب برملان احتاد البوسنة واهلرسك، وذلـك بغـرض تقاسـم                

ــشطة اللجــا   ــشأن أن ــاون املعلومــات ب ــة”كمــان واصــلت  . ن وإمكــان التع واملركــزان “ الوكال
املعنيان بالشؤون اجلنسانية التعـاون النـاجح مـع جلـان املـساواة اجلنـسانية يف الـسلطة التنفيذيـة،                    

ــسني        ــني اجلن ــساواة ب ــال امل ــة يف جم ــشطة خمتلف ــذ أن ــك بتنفي ــشريعات (وذل ــداد  و،صــوغ الت إع
  ). والتدريب،االستراتيجيات

ــةال”وبــدأت   - ٣٠ وجلنــة املــساواة بــني اجلنــسني التابعــة للجمعيــة الربملانيــة للبوســنة    “ وكال
عملـت علـى حتقيـق املواءمـة بـني القـوانني وقـانون املـساواة بـني                  كمـا   واهلرسك عدة مبـادرات     

قــانون االنتخابــات يف البوســنة واهلرســك، وأربعــة قــوانني يف   (اجلنــسني يف البوســنة واهلرســك  



CEDAW/C/BIH/4-5  
 

11-64698 21 
 

وإضـافة إىل ذلـك،     ). ون متعلق باخلدمة املدنية يف البوسنة واهلرسك       وقان ،جمال وسائط اإلعالم  
،  املختلفـة  نظمت دورات مواضيعية ومناقشات عامة بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني يف اجملـاالت               

اليت من قبيل االجتماعات املواضيعية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ووسائط اإلعـالم، والتعلـيم              
  .الدراسيةعرض قضايا املساواة بني اجلنسني يف الكتب طرائق  حتليل - واملساواة بني اجلنسني

 مـع ممثلـي مخـس    اجتمـاعني “ ةالوكالـ ”، نظمت ٢٠١٠ وبداية   ٢٠٠٨ويف هناية عام      - ٣١
ــة للبوســنة واهلرســك    ــة الربملاني ــة تابعــة للجمعي ــة إىل  . )٧(جلــان برملاني وتوصــلت اللجــان الربملاني

ــة”عمــال اســتنتاجات متثــل دعمــاً مطلقــاً أل  املتعلقــة بالــشؤون عمــل ال، وتنفيــذ خطــة “الوكال
ــة ملنــع العنــف   ،لبوســنة واهلرســك علــى مجيــع األصــعدة  اجلنــسانية ل  واعتمــاد اســتراتيجية الدول

ــرة مــن  العــائلي ــه يف الفت ُحــّصلت وعمــالً هبــذه االســتنتاجات،  . ٢٠١١ إىل ٢٠٠٩ ومكافحت
، لتكــون “عنيــة باملــساواة بــني اجلنــسني املالوكالــة”أمــوال يف صــورة منحــة جاريــة مقدمــة إىل 

 ميزانـــوي منفـــصل يف ميزانيـــة وزارة حقـــوق اإلنـــسان والالجـــئني يف البوســـنة   اعتمـــادثابـــة مب
  .٢٠٠٩واهلرسك لعام 

وتوجــد إىل جانــب اللجــان الربملانيــة املخصــصة للمــساواة بــني اجلنــسني القائمــة علــى     - ٣٢
وقـد  .  منشأة يف شىت أحناء البوسنة واهلرسك       جلنة بلدية  ١٠٠صعيد الدولة والكيان والكانتون     

أعدت بعض اللجان خطط عملها البلديـة اجلنـسانية ونفـذت أنـشطة عديـدة يف جمـال املـساواة                    
ي تغـيري املـوظفني     هـ إال أن املشكلة الرئيسية اليت تواجه تلك اللجان أثنـاء عملـها             . بني اجلنسني 

 ومـن الـضروري زيـادة تعزيـز قـدرات      .بعد االنتخابـات البلديـة الـيت جتـرى كـل أربـع سـنوات         
  .جلان البلديات والكانتونات ومتكينها من القيام بأنشطتها املنصوص عليها يف والياهتا

آليات للمساواة بـني    /ويف مجهورية صربسكا، أنشأت مجيع هيئات الصعيد احمللي جلاناً          - ٣٣
ليميــة ومهنيــة هلــذه  جمهوريــة صربــسكا بــرامج تقويــة تع املركــز اجلنــساين فياجلنــسني، ويــنظم 

ورغم البطء الشديد هلذه العملية، ميكننـا أن نالحـظ أنـه مثـة ممارسـات طيبـة                  . اللجان كل سنة  
واستناداً إىل الرصـد، والعمـل املـستمر والـدعم املقـدم بواسـطة اخلـرباء مـن                  . يف بعض البلديات  

ــل  ــساين في قب ــسكا، ميكــن أن نالحــظ ازد  املركــز اجلن ــة صرب ــادجمهوري ــدي ي ــيت  عــدد البل ات ال
وعـدد هـذه البلـديات ميثـل ثلـث          (وضعت خططاً حملياً لتحـسني معـايري املـساواة بـني اجلنـسني              

وممـا يـدعو    . ت اخلطـط احملليـة ميزانيـات      لـ ؛ وقـد مش   )بلديات مجهورية صربسكا  لمجايل  اإلعدد  ال

__________ 
ــشباب واملهــاجرين         )٧(   ــسان، وحقــوق الطفــل وال ــشتركة حلقــوق اإلن ــة امل ــسني؛ واللجن ــساواة بــني اجلن ــة امل جلن

نواب اجلمعية الربملانيـة للبوسـنة       الدستورية التابعة جمللس     -والالجئني، واللجوء واألخالق؛ واللجنة القانونية      
 الدســتورية التابعــة جمللــس الــشعوب باجلمعيــة الربملانيــة للبوســنة واهلرســك،   -واهلرســك، واللجنــة القانونيــة  

  .والفريق الربملاين املعين بالسكان والتنمية
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 وقـد . إىل السرور البالغ أن اخلطط البلدية املعتمدة تكتسب اآلن صـفة االسـتدامة لفتـرة أطـول                
وزارة  (حتسن التعاون مع رابطة بلـديات ومـدن مجهوريـة صربـسكا، وتقـدم الـوزارة املختـصة                 

ــسكا    ــة صرب ــي جلمهوري ــذايت احملل ــع   )اإلدارة واحلكــم ال ــق م ــاون الوثي ــساين  ، بالتع املركــز اجلن
 الدعم ملشروع إدماج معايري املساواة بني اجلنسني يف أعمـال اجملتمعـات            ،جمهورية صربسكا في

  .احمللية
ومثــة تعــاون شــديد النجــاح بــني وكالــة املــساواة بــني اجلنــسني يف البوســنة واهلرســك      - ٣٤
وهــذه . ركــز اجلنــسانية جلمهوريــة صربــسكا املاحتــاد البوســنة واهلرســك واملركــز اجلنــساين فيو

اهليئات تنسق أعماهلا عرب أنشطة واجتماعات دورية تعقدها اهليئة التنسيقية لآلليـات املؤسـسية              
 املنــشأة لرصــد تنفيــذ برنــامج خطــة  ،أو اللجنــة التوجيهيــة/يف البوســنة واهلرســك، واجلنــسانية 

 “الوكالـة ”لبوسنة واهلرسك، وهى هيئة تتألف من مـديري     املتعلقة بالشؤون اجلنسانية ل   عمل  ال
  .الكياننييف واملراكز اجلنسانية 

شـخاص املعيـنني    ونظمت اآلليات املؤسسية اجلنسانية عدداً من الـدورات التدريبيـة لأل            - ٣٥
لعناية باملساواة بني اجلنسني، وذلك بغـرض حتـسني القـدرات           لبالوزارات جبميع أصعدة احلكم     

: ونظم التدريب بشأن مواضيع شىت، منـها      . املؤسسية سعياً لتطبيق معايري املساواة بني اجلنسني      
ملراعيـة  خطـط العمـل ا  ” ، و“إنشاء سياسـات عامـة وأنـشطة يف جمـال املـساواة بـني اجلنـسني            ”

إدخـال أنـشطة    ” و،  “املمارسـة الـسابقة واخلطـوات القادمـة       ، من حيـث     لالعتبارات اجلنسانية 
، “مـــن خطـــة العمـــل اجلنـــسانية يف سياســـات املؤســـسات وبراجمهـــا وحتليـــل األثـــر اجلنـــساين  

، مـن حيـث    القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة   اتفاقية عاماً على إبرام    ٣٠مرور  ” و
  .“لتزاماهتا وحتدياهتاواتأثريها 

ومعظم الوزارات تدرج التزاماهتا وتبدي اهتمامها بإدماج مبدأ املـساواة بـني اجلنـسني                - ٣٦
ان اجلنــسيان يف ركــزاملو“ الوكالــة”وأحــد األنــشطة اهلامــة الــيت تــضطلع هبــا . يف بــرامج العمــل

ــانني  ــادئ املــساواة بــني اجلنــسني يف    الكي ــدعم إلدراج مب ــرامج  ســيتمثل يف تقــدمي ال  خطــط وب
ــصلة    ــوزارات وغريهــا مــن املؤســسات ذات ال ــه يف خطــة   . ال ــساين عمــل الوهــذا خمطــط ل اجلن

ويف بعــض . لبوســنة واهلرســك اجلنــسانية لعمــل اللبوســنة واهلرســك وبرنــامج تنفيــذ خطــة     ل
عمـل  الاجملـاالت، توجـد عقبـة تتمثـل يف االفتقـار إىل القـدرة البـشرية علـى تنفيـذ أنـشطة خطـة            

  .تلك
ظم، بالتعـاون مـع مركـز الـشبكة اإللكترونيـة للتعلـيم عـن بعـد، تـدريب للمـدربني                     ُنو  - ٣٧

متعلــق باملــساواة بــني اجلنــسني يف مجيــع اجملــاالت املــشمولة بقــانون املــساواة بــني اجلنــسني يف      
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 معارف أساسية بـشأن     ، املمثلون ملختلف املؤسسات   ،واكتسب املشتركون . البوسنة واهلرسك 
  .، وإعداد العروض والتدريبات اجليدة، ومهارات العرض وإجرائهينإعداد التدريب اجلنسا

التعاون مع وكالة اخلدمة املدنيـة بالبوسـنة واهلرسـك جلعـل مـسألة              “ الوكالة”وبدأت    - ٣٨
ويف هــذا . املــساواة بــني اجلنــسني موضــوعاً لربنــامج التــدريب الــدوري ملــوظفي اخلدمــة املدنيــة 

دى كبـار  بـ وبعد أن أ. املساواة بني اجلنسني وجرى اعتمادهالصدد، أُعد منوذج تدرييب متعلق ب  
 دورات تدريبية لشاغلي الوظـائف الكـربى علـى          ١٠ املدنية اهتمامهم، ُنظمت     دمةموظفي اخل 

صعيد الدولة، ممـا أتـاح مزيـداً مـن اإلمكانيـات إلدراج املـساواة بـني اجلنـسني يف بـرامج عمـل                       
ني مــن أجــل مــدريب وكالــة اخلدمــة املدنيــة    وأُجــري تــدريب للمــدرب .املؤســسات ذات الــصلة

إلدراج مـسألة املـساواة بـني اجلنـسني يف النمـاذج التدريبيـة       سـعياً  بالبوسنة واهلرسك املـؤهلني،   
  . موظفي اخلدمة املدنيةملنفعةاملوجودة 

مجهوريــة صربــسكا يتعــاون مــع وكالــة اخلدمــة املدنيــة  يف ركــز اجلنــساين املومــا بــرح   - ٣٩
 على إنشاء مناذج متعلقة بتكافؤ الفرص وتنفيذ التـدريب يف جهـاز اإلدارة              جبمهورية صربسكا 
احتـاد البوسـنة واهلرسـك، بالتعـاون مـع وكالـة اخلدمـة              يف  ركـز اجلنـساين     املالعامة، بينما شـرع     

املدنية الحتاد البوسنة واهلرسك، يف إدخال تعديالت على القوانني الفرعية عمـالً علـى التوسـع                 
ت املعارف العامة وإجراء امتحان مهين ملوظفي اخلدمـة املدنيـة جبهـاز اخلدمـة               يف برامج اختبارا  

حتاد البوسنة واهلرسك، مع إضافة األساسيات يف أطر العمل القانونيـة احملليـة والدوليـة               الاملدنية  
  .يف ميدان املساواة بني اجلنسني

ة صربـسكا علـى     وجرى تـدريب العـاملني بكافـة إدارات التفتـيش العمـايل يف مجهوريـ                - ٤٠
احلـق يف العمـل     ” معيارية للمـساواة بـني اجلنـسني؛ ونـشر دليـل بعنـوان               -تطبيق معايري قانونية    

 جبمهوريــة العمالــةبالتعــاون مــع مكاتــب  ُعمــم مث“ هــل تعرفهــا؟ - واحلقــوق املتــصلة بالعمــل
  .صربسكا واحتاد النقابات العمالية بتلك اجلمهورية

عــدم كفايــة تطبيــق املعــايري الدوليــة يف   ، هــي  القــضائيومثــة مــشكلة هامــة يف اجلهــاز   - ٤١
التمييـز  مجيـع أشـكال     املساواة بني اجلنسني وتطبيق اتفاقية األمم املتحـدة للقـضاء علـى              تجماال

 تـدريب   مواصـلة وتتجه النيـة إىل     . ضد املرأة وقانون املساواة بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسك        
  .القضاة وممثلي االدعاء

، ُنظم مؤمتر بشأن قانون املساواة بـني اجلنـسني يف البوسـنة واهلرسـك               ٢٠٠٨ام  ويف ع   - ٤٢
ــة يف هــذا املــضمار    ــسابقة واخلطــوات املقبل ــات   . واملمارســات ال وهبــذه املناســبة، تبادلــت اآللي

املؤسسية اجلنسانية على كافة أصعدة السلطتني التنفيذية والتشريعية واملنظمـات غـري احلكوميـة              
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ا اجلنسانية اخلربات وناقشت أوجه النجـاح واملـشكالت، فـضالً عـن التوصـيات               املعنية بالقضاي 
  .الداعية إىل حتسني تنفيذ قانون املساواة بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسك

وال تزال املعونة القانونية اجملانية دون املستوى الذي يسمح بالقول بأهنـا تقـدم بـشكل                  - ٤٣
النــوع مــن املعونــة متــاح جلميــع مــواطين احتــاد البوســنة   وهــذا . منــهجي يف البوســنة واهلرســك

واهلرســك يف الــدوائر البلديــة، ولكــن هــذا ينطبــق فحــسب علــى تــوفري املعونــة القانونيــة بــشأن  
واعتمدت حكومة مجهورية صربـسكا قـانون املعونـة         . القضايا املطروحة أمام السلطات البلدية    

ونيـة اجملانيـة جبمهوريـة صربـسكا، وهلـذا املركـز يف          القانونية اجملانية وأنشأت مركـز املعونـة القان       
ــة املــذكورة   ــة شــىت أحنــاء اجلمهوري ــة   مكاتــب إقليمي ــة يف مجهوري ــة اجملاني ــة القانوني تقــدم املعون

 وحيـــق ألطـــراف الـــدعاوى انتـــداب مـــن ميثلـــهم يف ،كافـــة أنـــواع القـــضايابـــشأن صربـــسكا 
ــه اإلقليميــة، توجــد  وباإلضــافة إىل هــذا امل. اإلجــراءات الــيت تــشهدها احملــاكم  يف ركــز ومكاتب

  .مكاتب للمعونة القانونية، وتؤدي نفس الوظائف املؤداة يف احتاد البوسنة واهلرسكالبلديات 
ويف البوســنة واهلرســك منظمــات غــري حكوميــة تقــدم املعونــة القانونيــة اجملانيــة، مبــا يف    - ٤٤

. ني اجلنـسني يف البوسـنة واهلرسـك   ذلك تقـدميها يف القـضايا املتـصلة بانتـهاك قـانون املـساواة بـ               
وإضــافة إىل ذلــك، توجــد منظمــات غــري حكوميــة تقــدم املعونــة القانونيــة اجملانيــة إىل النــساء،    

من قبيـل النـساء ضـحايا احلـرب واالجتـار بالبـشر والعنـف        اليت ، هنسيما الفئات الضعيفة من  ال
اجلنـسيان يف    انركـز املو“ لـة الوكا”تقـدم   و. ، واالعتداء اجلنسي، واألمهـات العازبـات      لعائليا

، الــذي “اس زنيتــمجعيــة املــسمى مركــز املــساعدة القــضائية للنــساء”الكيــانني الــدعم ملــشروع 
  .يركز على توفري املعونة القانونية للنساء

وباإلضافة إىل ذلك، من املهم أن نالحظ أن املنظمات غري احلكومية يف كال الكيـانني                 - ٤٥
. العنـف العـائلي   لـضحايا    ١٢٦٥ و   ١٢٦٤ النجـدة اهلـاتفيني      خطـيّ توفر املـساعدة باسـتخدام      

ا، بينمـا تغطـى     مـ اهلـاتف وتـوفري الـصيانة هل      لرقمـّي   ان إصدار التـراخيص     يوميول املركزان اجلنس  
املنظمات غري احلكومية التكاليف املادية وتكاليف املوظفني هلذه اخلدمات، بتمويل مـن هبـات              

  .شىت
 مــن  ضــئيالًاًالقــضائية، ميكــن أن نــستخلص أن هنــاك عــدد ووفقــاً لبيانــات الــسلطات   - ٤٦

قضايا التمييز اجلنساين والعنـف اجلنـساين يف جمـال حقـوق العمـل، يف قـضايا اجلـنح واجلنايـات                     
عدد القضايا الىت أبلغ هبـا التفتـيش العمـايل ودوائـر املعونـة القانونيـة والنقابـات                  بقارنة  باملو. معاً

بالكيانني وأمني مظامل البوسـنة واهلرسـك، فـإن عـدد القـضايا الـيت        املركزان اجلنسيان   العمالية و 
  .عوجلت ال يكاد ُيذكر
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حتقيقات بشأن انتـهاك أحكـام قـانون املـساواة          املركزان اجلنسيان   و“ الوكالة”وجتري    - ٤٧
بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسك بناء على طلب األفراد أو جمموعات املـواطنني، أو بنـاًء علـى             

انتــهاك القــانون جــاالت وقــد اعتمــد النظــام األساســي للتحقيــق يف . مــن تلــك اهليئــاتمبــادرة 
املتعلـق  جـراء  اإلوبعـد اسـتكمال   . يتضمن استمارة لتقـدمي طلـب  ذلك النظام السالف الذكر، و 

وهـذه التوصـيات   . أسباب انتهاك قانون املساواة بني اجلنسني  إزالة  تحقيق، تصدر توصيات ب   بال
ات الدولية الـيت حتملتـها البوسـنة واهلرسـك يف ميـدان املـساواة بـني اجلنـسني                   تستند إىل االلتزام  

واملـواد الـيت تـشري إىل املـساواة         ) ال سيما اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة             (
أسـباب انتـهاك قـانون    إلزالة  وتقترح تلك التوصيات تدابري      ؛بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسك    

وهـذه التـدابري تـشمل أساسـاً اقتراحـات إلدخـال            .  اجلنـسني يف البوسـنة واهلرسـك       املساواة بني 
. أو التقيد بأحكام القـانون، وتطبيـق تـدابري مؤقتـة    /تعديالت، وإهناء انتهاك القانون املذكور، و    

ومن شأن هذه التوصيات، رغم عدم كوهنا ملزمة من الناحية القانونية، محايـة احلقـوق، فـضالً        
  .ة اجلماهرييالتوعيةتأثريها فيما يتعلق بكذا  و والوقائي،لتثقيفيعن تأثريها ا

ــصعيد           - ٤٨ ــى ال ــة أكــرب عل ــة تتجــه بدرج ــات غــري احلكومي وميكــن أن نــستنتج أن املنظم
. االستراتيجي إىل تقدمي الدعم للجماعات املستهدفة احملددة يف الـسياسات العامـة للمؤسـسات      

منظمات غري حكومية نـسائية قـد حققـت         ا  اليت هب وميكن أن نالحظ بوجه خاص أن البلديات        
  .تقدماً نوعياً يف جمال إدخال معايري لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف احلكم الذايت احمللي

التقرير السنوي املتعلق بوضع املساواة بـني اجلنـسني يف البوسـنة            “ الوكالة”وأصدرت    - ٤٩
ــوا ٢٠٠٨واهلرســك لعــام  احتــاد البوســنة يف ركــز اجلنــساين املردة مــن ، اســتناداً إىل التقــارير ال

 ويــبني التقريــر الــسنوي بالتفــصيل حالــة  .مجهوريــة صربــسكايف ركــز اجلنــساين املواهلرســك و
وهــذا التقريــر . املــساواة بــني اجلنــسني يف البوســنة واهلرســك، وفقــاً للمجــاالت ذات األولويــة  

  .للبوسنة واهلرسكاعتمده جملس وزراء البوسنة واهلرسك واجلمعية الربملانية 
 العنف العـائلي واستمر التعاون مع املنظمات غري احلكومية يف تنفيذ األنشطة املتـصلة بـ     - ٥٠

ــة لالعتبــارات اجلنــسانية،     ــة املراعي ــيم، والــسالمة، وامليزن والــصحة، والوقايــة، والرعايــة، والتعل
 مــنح ٢٠٠٦دمت يف عــام وبــدعم مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، قُــ      . إىل ذلــك ومــا

للمنظمـات احلكوميـة ألجـل األنــشطة املتـصلة بتنفيـذ قـانون املــساواة بـني اجلنـسني يف البوســنة         
ــة   ــسانية ل  عمــل الواهلرســك وخط ــة بالــشؤون اجلن ــنة واهلرســك املتعلق ــر عــام . لبوس  ويف أواخ

تلـــك مبلـــغ قـــدره عمـــل ال، خـــصص مـــن األمـــوال املخصـــصة لربنـــامج تنفيـــذ خطـــة  ٢٠١٠
 مـشروعاً مـن     ٣٦تمويـل   لكات البوسنة واهلرسـك القابلـة للتحويـل         مارك من مار   ٧١٠ ٠٠٠
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، مـع التـشديد علـى       إياهـا عمـل   المشاريع املنظمات غري احلكوميـة الـيت تـساهم يف تنفيـذ خطـة               
  .التعاون وبناء الشراكات مع املؤسسات احلكومية

  
  تعزيز املساواة بني املرأة والرجل: ٤املادة     

 الصادرتني عن اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى     ٢٥ ورقم ٥ني رقم وفقاً للتوصيتني العامت    - ٥١
 من مواد قـانون املـساواة بـني اجلنـسني     ٨التمييز ضد املرأة، التابعة لألمم املتحدة، تسمح املادة  

املساواة احلقـة بـني اجلنـسني،    بلوغ  يف البوسنة واهلرسك بإدخال تدابري مؤقتة خاصة تستهدف         
 ٢٤ وإضـافة إىل ذلـك، تـشدد املـادة           . متناسـبة ومالئمـة وضـرورية      على أن تكون هذه التدابري    

على التزام كافة سلطات الدولة والكيانني والكانتونات ذات الصلة وحكومـات احلكـم الـذايت           
احملليــة بــالنص علــى تــدابري خاصــة يف القــوانني وغريهــا مــن األنظمــة، وخــالف ذلــك الوثــائق     

ضع هلــا جمــاالت معينــة مــن جمــاالت احليــاة      والــسياسات واالســتراتيجيات واخلطــط الــيت ختــ    
  .االجتماعية

 من مواد قانون منع التمييـز يف البوسـنة واهلرسـك اسـتثناءات مـن مبـدأ               ٥وحتدد املادة     - ٥٢
املــساواة يف املعاملــة، كتــدبري مــن تــدابري العمــل اإلجيــايب، حبيــث ال تعتــرب التــدابري واإلجــراءات  

ــة إذا أجنــزت هــدفاً    ــشريعية متييزي ــاك تناســب معقــول بــني الوســائل     الت مــشروعاً وإذا كــان هن
  .املستخدمة واهلدف املرجتى

 املـادة   تلـس أوروبـا، نـص     الوزارية جمل لجنة  ال الصادرة عن    ٣) ٢٠٠٣(ووفقاً للتوصية     - ٥٣
ن هنـاك   إميكن القول   ”: ما يلي على   من قانون املساواة بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسك          ٢٠

 يف   يف املائـة   ٤٠حـد اجلنـسني ممـثالً مبـا ال يقـل عـن              أنساء والرجـال مـىت كـان        متثيالً متساوياً لل  
 -الــسلطات، وعلــى هيئــات احلكــم الــذايت احمللــي  لكيانــات ستويات املــهيئــات الدولــة بكافــة 

 واألحـــزاب الـــسياسية، واألشـــخاص - فيهـــا الـــسلطات التـــشريعية والتنفيذيـــة والقـــضائية مبـــا
ة، واألشـخاص االعتبـاريني الـداخلني ضـمن ممتلكـات الدولـة            ذوي السلطات العامـ    االعتباريني

سيطرة لـ  أعماهلـا أو اخلاضعني لسيطرهتا، والكيانات، والكانتونات، واملدن والبلديات اخلاضعة         
ــات اإلدارة       ــساوي يف عملي ــساين املت ــل اجلن ــزز التمثي ــل وتع ــة أن تكف ــة عام ــرار واختــاذهيئ  الق

أثناء عمليات انتخـاب املمـثلني   ؤيدين املأذون هلم  جلميع امل وهذا االلتزام قائم بالنسبة   . والتمثيل
إال أنه من الضروري بذل املزيـد مـن اجلهـود     . “والوفود املوفدة إىل املنظمات واهليئات الدولية     

  .عمالً على تطبيق هذا احلكم يف الواقع
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  محاية األمومة    
ــا     - ٥٤ ــانون املرتب ــانون العمــل وق ــة وق ــانون اخلدمــة املدني ــنظم ق ت يف مؤســسات البوســنة  ي

 وتقـضى هـذه     .العمل يف الكيـانني ومقاطعـة برتـشكو محايـة املـرأة واألمومـة             وانني  واهلرسك وق 
القوانني باستحقاق النساء أثنـاء احلمـل والـوالدة ورعايـة الطفـل إجـازة أمومـة ملـدة أثـين عـشر                       

نة واهلرسـك   يف مؤسـسات البوسـ  العامالتشهراً متواصالً، وبانطباق الشيء نفسه على  ) ١٢(
  .العامة
اجلريـدة  (وعند بدء نفـاذ قـانون املرتبـات والبـدالت يف مؤسـسات البوسـنة واهلرسـك                    - ٥٥

ــة للبوســنة واهلرســك، العــدد    ــى    )٥٠/٨الرمسي ــة ممارســة احلــق يف احلــصول عل ، تتوقــف طريق
املكافآت أثنـاء  إجـازة األمومـة للنـساء العـامالت يف مؤسـسات البوسـنة واهلرسـك علـى حمـل                       

أثنــاء  إجــازة األمومــة  دفوع واألجــر املــ. أو مكــان دفــع االشــتراكات /قامــة الــدائم لــألم، و اإل
 مـن   ٥٠يدفع من ميزانية مؤسسات البوسنة واهلرسك، على النحو املنصوص عليه يف املـادة               ال

قانون العمل يف مؤسسات البوسنة واهلرسك، بل يدفع أثنـاء  إجـازة األمومـة وفقـاً لتـشريعات                 
  .سكا وتشريعات الكانتونات يف احتاد البوسنة واهلرسكمجهورية صرب

وعند بدء نفـاذ قـانون املرتبـات والبـدالت يف مؤسـسات البوسـنة واهلرسـك، أرسـلت                     - ٥٦
مبادرة تعديل هذه القانون إىل جلنة املساواة بني اجلنـسني التابعـة للجمعيـة الربملانيـة                “ الوكالة”

ــة   واهلــدف مــن هــذه التعــ  . يف البوســنة واهلرســك  ــق املــساواة يف احلقــوق بــني كاف ديالت حتقي
ركـز اجلنـساين يف احتـاد البوسـنة         املالتنـسيق مـع     بو. األشخاص، بصرف النظر عـن مقـر اإلقامـة        

 يتــألف منــهما برملــان احتــاد  لــتنيمبــادرة إىل جلــنيت اجمللــسني ال“ الوكالــة”واهلرســك، وجهــت 
منهجية فيما خيـص مجيـع األشـخاص        البوسنة واهلرسك، عمالً على تسوية هذه املسألة بطريقة         

 أثنـاء  إجـازة األم يف إثـارة اهتمـام           توتسببت مسألة تفعيل املكافآ   . حتادأراضي اال املقيمني يف   
وســائط اإلعــالم بدرجــة كــبرية، وكانــت واحــدة مــن أهــم املــسائل علــى اإلطــالق يف البوســنة  

  .٢٠١٠واهلرسك عام 
جازة األمومة على دعـم كـاف مـن الكيـانني           ومل حتصل مسألة تفعيل املكافآت أثناء  إ         - ٥٧

رئيس جلنة املساواة بـني اجلنـسني يف جملـس     ام ولذلك أق،يف اجلمعية الربملانية للبوسنة واهلرسك  
دعــوى اســتئناف أمــام حمكمــة البوســنة واهلرســك  نــواب اجلمعيــة الربملانيــة للبوســنة واهلرســك  

  .الدستورية
 مــن قــانون املرتبــات ٣٥رية بــأن املــادة وحكمــت حمكمــة البوســنة واهلرســك الدســتو   - ٥٨

والبــدالت يف مؤســسات البوســنة واهلرســك متييزيــة وخمالفــة ألحكــام املــادة الرابعــة مــن البــاب  
ومن األمهية مبكـان لتفعيـل املـساواة بـني اجلنـسني يف البوسـنة       . الثاين لدستور البوسنة واهلرسك 
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إجـازة األمومـة   ”  قـد أكـدت أن   واهلرسك أن ندرك أن حمكمة البوسـنة واهلرسـك الدسـتورية         
على وجه التحديد تتصل حبـق املـرأة يف عـدم التمييـز ضـدها وحقهـا يف التمتـع بظـروف عمـل                        

  .“مناسبة
وهــذا احلكــم ميثــل قــدراًً كــبرياًً مــن التقــدم يف إعمــال مبــدأ املــساواة بــني اجلنــسني يف      - ٥٩

 وجهـت، عنـدما قـررت أن        إذ أن حمكمة البوسنة واهلرسـك الدسـتورية قـد         . البوسنة واهلرسك 
 رسـالة واضـحة      تنطـوي علـى    ممارسة احلق يف  إجازة األمومة يف مؤسسات البوسـنة واهلرسـك           

، بـصرف النظـر     العـاملني إجازة األمومة جيب أن تكـون متـساوية بالنـسبة جلميـع             ” مفادها أن   
وبيــة ميثــل خروجــاً علــى املعــايري األور” احنــراف عــن هــذا املبــدأ أيوأن “ عــن مكــان اإلقامــة

  .“املشتركة
علـى أمهيـة اتفاقيـة األمـم        يف هذا احلكـم     وأكدت حمكمة البوسنة واهلرسك الدستورية        - ٦٠

املتحــدة املتعلقــة بالقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف النظــام القــانوين للبوســنة      
ملوجهـة  كما أوردت احملكمة يف حكمها جزءاً من التعليقـات والتوصـيات اخلتاميـة ا             . واهلرسك

إىل البوسنة واهلرسك من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، التابعـة لألمـم املتحـدة،                 
املواءمة بني التشريع القائم وقانون املـساواة بـني   ”وتلك التعليقات والتوصيات اخلتامية تقتضي    

 / منــذ أيلــول وقــد طبــق حكــم احملكمــة الدســتورية يف الواقــع.“اجلنــسني يف البوســنة واهلرســك
  .٢٠١٠سبتمرب 

ويف احتاد البوسنة واهلرسك، ال يوجد تنظيم ُمرض فيما خيتص مبـسألة األجـر املـدفوع                - ٦١
 هلـذا اجملـال إطـاري، وتقريـر      ني الكيانني املنظم  وبوجه خاص، فإن قانوينّ   . أثناء  إجازة األمومة   

 احلمايـة االجتماعيـة     ورغم أن قـانون مبـادئ     . مبلغ األجر يدخل ضمن مسؤوليات الكانتونات     
ــة لألطفــال،      ــة األســر املعيل ــدنيني ومحاي ــة ضــحايا احلــرب امل ــسنة ومحاي ــنص علــى  ١٩٩٩ل ، ي

ضرورة قيام الكانتونات، لكي تنفذ هذا القانون، باعتماد لوائح مناسبة ووثيقة عامـة يف نطـاق     
عتمـد أي   مل ي ويف غضون ثالثة أشهر مـن تـاريخ بـدء نفـاذ القـانون،               ) ١٠٣املادة  (اختصاصها  
مقــدار األجــر يتفــاوت و.  حــىت اآلن لــوائح بــشأن محايــة األســر املعيلــة لألطفــال  نيمــن الكيــان

ــر حــسب الكــانتون،   ــوائح       واألم ــه ل ــنص علي ــذي ت ــانوين ال ــدل األجــر الق ــسبة ملع كــذلك بالن
وهـذا األجـر   .  يف املائـة مـن متوسـط األجـر      ٩٠ و   ٥٠الكانتونات، إذ يتراوح هذا املعدل بـني        

وميكــن احلــصول علــى مزيــد مــن املعلومــات التفــصيلة مــن    . زانيــات الكانتونــاتيــدفع مــن مي
 يفمقدار مدفوعات األمومـة يف احتـاد البوسـنة واهلرسـك،            ”املعنون  ،   باملرفق الثالث  ١اجلدول  

  .“٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٥الفترة من 
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ــة صربــسكا،   - ٦٢  مــسألة تفعيــل حــق املــرأة يف إجــازة   )٨(نظم قــانون العمــليــويف مجهوري
ألربـاب   طريقـة إعـادة سـداد صـاىف األجـر املـدفوع              )٩(مومة، بينما ينظم قانون محاية الطفـل      األ

 حصلن على  إجازة أمومة وفترة دفع مثل هذه املرتبات مـن قبـل رب                الالئيالنساء  العمل عن   
 من قـانون العمـل علـى        ٧٩ من املادة    ١وتنص الفقرة   . العمل أو الصندوق العام حلماية الطفل     

أثناء احلمل والوالدة ورعايـة الطفـل يف إجـازة أمومـة ملـدة سـنة واحـدة بـال انقطـاع                      حق املرأة   
وتـنص  .  شـهراً متواصـلة    ١٨ لـه، ملـدة      تـال فيما خيتص بالتوائم ولكل طفل ثالث أو كل طفـل           

 مـن هـذه املـادة علـى إمكـان موافقـة والـدي الطفـل علـى متتـع األب، بـدالً مـن األم،                 ٣الفقرة  
وللحــصول علــى مزيــد مــن . ضي ســتني يومــاً مــن تــاريخ والدة الطفــلبإجــازة األمومــة بعــد مــ

ــ يرجــع إىل اجلــدول الثــاين  ،املعلومــات مقــدار مــدفوعات األمومــة يف  ”املرفق الثــاين، املعنــون ب
  .“٢٠٠٩إىل  ٢٠٠٥مجهورية صربسكا؛ يف الفترة من 

كـون للمـرأة،    يف املائـة مـن احلـاالت ي       ٩٩,٩واألجر املدفوع أثناء  إجازة األمومـة يف           - ٦٣
بينما يكون لـألب أساسـاً يف حالـة وفـاة األم أو هجرهـا طفلـها أو عجزهـا عـن رعايـة الطفـل                          

وبالتعــاون مــع جلنــة املــساواة بــني اجلنــسني يف اجلمعيــة الربملانيــة للبوســنة        . ألســباب أخــرى 
لقيــام بأنــشطة تتعلــق بتعــديل التــشريع عمــالً علــى إدخــال بنــد ل“ الوكالــة”واهلرســك، ختطــط 

  .ح بإدخال إجازة للمستخدمني يف مؤسسات البوسنة واهلرسكيسم
علـى الـرغم مـن      ف.  ال ميارسن حقوقهن القانونية إال بقدر حمدود       العامالتوالنساء غري     - ٦٤

 مل يفعَّـل هـذا احلـق    ،نص القـانون علـى إعمـال هـذا احلـق ملـدة سـنة واحـدة بعـد مولـد الطفـل                 
وعلـى ســبيل  .  لفـرادى الكانتونـات أو البلـديات   جزئيـاً، وهـو يتوقـف علـى القـدرة اجلزئيـة       إال

مجايل لتوفري لوازم كاملة للطفل املولود، وطعام له حىت يبلـغ مـن العمـر سـتة                 إاملثال، مينح مبلغ    
، وإحلاق الطفل مبؤسسة مبرحلة ما قبـل املدرسـة مـع            رضاعأشهر، وغذاء تكميلي لألم أثناء اإل     

 وهــذه كلــها أمــور مل تتحقــق وتتــصل ؛ االبتدائيــةتــوفري التغذيــة لــه، وتــوفري وجبــة يف املدرســة 
ومثة معلومات أكثـر تفـصيالً بـشأن الفـروق املتعلقـة            . باحلالة االقتصادية للكانتونات والبلديات   

  .املرفق الثالث هبذا التقرير ب٣اجلدول باحلق يف  إجازة األمومة بالبوسنة واهلرسك ترد يف 

__________ 
  . نص موحد- ٥٥/٠٧اجلريدة الرمسية جلمهورية صربسكا،   )٨(  
  .٠١/٠٩ و ١٧/٠٨ نص موحد، -٠٤/٠٢ صربسكا، اجلريدة الرمسية جلمهورية  )٩(  
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  لتعصبالقضاء على الصور النمطية وا: ٥املادة     
  العنف العائلي    

 يف بـؤرة اهتمـام اجملتمـع ومحايتـه نظـراً            العنف العائلي يف الفترة السابقة، أصبح ضحايا        - ٦٥
للــتغريات احلاصــلة يف التــشريع، وتــدريب األشــخاص املختــصني، والتحــسن احلــادث يف عمــل  

حتـسن التعـاون    أسفر عن تفعيل قدراهتا على تطبيـق القـانون، و         مما  املؤسسات املقدمة للحماية،    
الـــواردة بالوثيقـــة  ٢٦بـــني املؤســـسات واملنظمـــات احلكوميـــة، الـــذي ميثـــل تنفيـــذاً للتوصـــية  

CEDAW/C/BiH/CO/3)  علـى   العنـف العـائلي   وجيري باطراد تشجيع ضحايا     . )املرفق اخلامس 
احلمايـة وختاطـب املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت            تقـدم   اإلبالغ عـن العنـف، وهـذه املؤسـسات          

  .عنف العائليالتعاجل 
طلقـت   ضد النساء، وأُ   العنف العائلي  سنة ملكافحة    ٢٠٠٧وقد أعلن جملس أوروبا أن        - ٦٦

وقـد  . “ ضـد املـرأة   العنـف العـائلي   وقـف   ”يف مجيع الدول األعضاء مبجلس أوروبا محلة بشأن         
واعتمـد اجمللـس    .  يف جملـس أوروبـا إىل هـذه احلملـة          اًانضمت البوسنة واهلرسك بوصفها عـضو     

اجلريـدة الرمسيـة    (“  ضـد املـرأة    العنف العـائلي  قراراً بشأن مكافحة    ”ملاين للبوسنة واهلرسك    الرب
جاء فيه أن أي شكل مـن أشـكال العنـف ضـد املـرأة، ومـن                 ) ١٥/٨للبوسنة واهلرسك، العدد    

 ضد املرأة، ميثل انتهاكاً للحقوق وللحريات األساسية، وأنـه حيـول دون ممارسـة               العنف العائلي 
 اوهــذ. ق واحلريــات األساســية ويــسري هبــذه املمارســة يف عكــس االجتــاه املرغــوب  هــذه احلقــو

  .العنف العائليالتزام السلطات التشريعية يف البوسنة واهلرسك مبكافحة ميثل القرار 
ويف إطــار محلــة جملــس أوروبــا، نــشرت جلنــة املــساواة بــني اجلنــسني التابعــة للجمعيــة      - ٦٧

 يف  أبـداً  ينتـهي   يبـدأ بـصرخة وال     العنـف العـائلي   ”شوراً بعنـوان    منـ  الربملانية للبوسـنة واهلرسـك    
وهـذا املنـشور يـضم مجيـع الوثـائق املناسـبة            .  كمـا عممتـه    “ليس مـسألة عائليـة     وهو   -صمت  

  . عن احلملةتولدةامل
 باعتبـاره  العنف العـائلي ويعترف قـانون املـساواة بـني اجلنـسني يف البوسـنة واهلرسـك بـ            - ٦٨

ساين، وهو يذكر صراحة يف مادته الـسادسة أن العنـف اجلنـساين يـشمل               صورة من العنف اجلن   
 الصادرة عـن اللجنـة      ١٩ووفقاً للتوصية رقم    . العنف احلاصل داخل األسرة أو األسرة املعيشية      

 ٥املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة، التابعـة لألمـم املتحـدة، وتوصـية جملـس أوروبـا رقـم                       
 نشاط يـسبب ضـرراً بـدنياً أو نفـسياً           أي”نون العنف اجلنساين بأنه     ف القا ، ويعرِّ ٢٠٠٢لسنة  

أو ميكـن أن ُيحـدث      بدنية أو نفسية أو جنـسية أو اقتـصادية،          ، أو معاناة    اقتصادياًأو جنسياً أو    
فضالً عن التهديد بأعمال من هذا القبيل حتول دون متتـع شـخص أو جمموعـة أشـخاص                  ذلك،  

  .“اة العامة واخلاصةحبقوق اإلنسان واحلريات يف احلي
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، ومهـا قـانون احلمايـة مـن         العنـف العـائلي   وحيدد قانونا الكيانني املتعلقني باحلمايـة مـن           - ٦٩
ــة مــن  )١٠( الــصادر يف احتــاد البوســنة واهلرســك  العنــف العــائلي  ــانون احلماي  العنــف العــائلي  وق

  .العنف العائليايا  التدابري واآلليات املتعلقة باحلماية يف قض)١١(الصادر يف مجهورية صربسكا
،  الصادرة عن اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة            ٢٦ووفقاً للتوصية رقم      - ٧٠

املركـزان اجلنـسيان بالكيـانني     ى، سـع )املرفق اخلامس  (CEDAW/C/BiH/CO/3 الواردة بالوثيقة 
بأقـصى قـدر ممكـن،       ، إىل حتقيـق املواءمـة     العنـف العـائلي   أثناء عملية إصالح قوانني احلماية من       

  .هما اإلدارينيينظراً للفوارق بني الكيانني وبني هيكلبني قانوينّ الكيانني، 
حتاد البوسنة واهلرسـك بالتعـاون مـع        الركز اجلنساين   امل، نظم   ٢٠٠٧ويف غضون سنة      - ٧١

الفيدرالية مناقشات علنية يف الكانتونات العشرة كافة بغـرض حتليـل عمليـة تنفيـذ     العدل  وزارة  
برزت احلاجة إىل التعاون املتبادل بني كافـة        ويف مجلة أمور، أُ   . العنف العائلي انون احلماية من    ق

يف ركز اجلنـساين    املواستناداً لذلك، أطلق    . العنف العائلي مقدمي احلماية أثناء مقاضاة مرتكيب      
وقُــدم .  يف االحتــادالعنــف العــائلياحتــاد البوســنة واهلرســك مبــادرة لتعــديل قــانون احلمايــة مــن  

ــه /القــانون اجلديــد املقتــرح يف متــوز  ــادة،   ٢٠١٠يولي ــة املعت  إىل الربملــان ليأخــذ دورتــه اإلجرائي
  .واعتمده جملسا الربملان يف القراءة األوىل

 يف البوسـنة واهلرسـك      العنف العـائلي  واعُتمدت االستراتيجية الوطنية التقاء ومكافحة        - ٧٢
ن فريـق عمـل متعـدد القطاعـات قـد عكـف علـى               وكـا . ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٩للفترة املمتدة مـن     

وهـى تـشمل أنـشطة جيـري تنفيـذها علـى صـعيد البوسـنة واهلرسـك           . صوغ هذه االسـتراتيجية   
وأحــد األنــشطة . ني وخطــيت عملــهمات الكيــانني االســتراتيجيفــضالً عــن تنــسيق وتنفيــذ خطــيت 

حـصائية املتعلقـة    املضطلع هبا على صعيد الدولـة هـو إنـشاء منهجيـة موحـدة جلمـع البيانـات اإل                  
، ال سيما إذا وضعنا يف احلسبان جتزؤ البيانـات املوجـودة يف البوسـنة واهلرسـك                 العنف العائلي ب

  .وجيري حالياً تنفيذ هذه األنشطة. وعدم تبويبها
املتعلــق بتنفيــذ االســتراتيجيات الراميــة إىل   ٢٠٠٩ســنة تقريــر “ الوكالــة”وأصــدرت   - ٧٣

. ، وهــذا التقريــر  )٢٠١١-٢٠٠٩( يف البوســنة واهلرســك    ومكافحتــه العنــف العــائلي  اتقــاء 
وقـد ُعـرض    . ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٢٤املعقـودة يف     ١٢٥واعتمده جملس الوزراء يف جلـسته       

  .على أعضاء اللجان الربملانية اخلمس يف البوسنة واهلرسك مشفوعاً باستنتاجات وتوصيات

__________ 
  .٥١/٦ و ٢٢/٥اجلريدة الرمسية الحتاد البوسنة واهلرسك، العددان   )١٠(  
  .١٧/٨ و ١١٨/٥اجلريدة الرمسية جلمهورية صربسكا، العددان   )١١(  
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العنـف  العمـل ملكافحـة     ، اعتمدت حكومة مجهورية صربـسكا خطـة         ٢٠٠٧ويف سنة     - ٧٤
، وجـرى تنفيـذ هـذه اخلطـة بنجـاح           ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٧فترة من   ل يف تلك اجلمهورية، ل    العائلي
.  يف مجهوريـة صربـسكا  العنف العـائلي  ملكافحة ني سنت٢٠٠٩ و ٢٠٠٨وتقرر إعالن   . شديد

املـأوى لـضحايا    /وما برحت حكومة مجهورية صربسكا تقدم الدعم املايل لعمل البيوت اآلمنـة           
، اعتمدت اجلمعية الوطنية جلمهوريـة صربـسكا اسـتراتيجية مكافحـة           ٢٠١٠ويف هناية   . العنف

  .٢٠١٣ يف اجلمهورية حىت العنف العائلي
ــسكا،       - ٧٥ ــة صرب ــذ خطــة عمــل مجهوري ــشطة تنفي ــدلت ويف إطــار أن ــة  ُع ــشريعات قائم ت

 وحـدثت   ؛العنـف العـائلي   ووثائق أخرى واُعتمدت تـشريعات جديـدة ووثـائق أخـرى ملعاجلـة              
حتسينات يف التدريب املقدم لـضباط الـشرطة ومـوظفي مراكـز الرعايـة االجتماعيـة، والعـاملني                  

 النفـسيني العـاملني     األخـصائيني /بالرعاية الصحية، ومديري املدارس االبتدائية والثانوية واملـربني       
فيهــا، والقــضاة وممثلــي االدعــاء، وحــدث حتــسن يف ممارســات املؤســسات واجلهــات املقدمــة     
للحمايــة ممــا عــزز قــدرهتا علــى تطبيــق القــانون بكفــاءة؛ كمــا حــدث حتــسن يف التعــاون بــني      

  .املؤسسات واملنظمات غري احلكومية
 العنــف العــائليواعتمــدت حكومــة احتــاد البوســنة واهلرســك اخلطــة االســتراتيجية ملنــع   - ٧٦

املدرجـة باخلطـة    يف املائة من األنشطة    ٦٥وجرى تنفيذ حنو    . ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩باالحتاد لسنيت   
املتــصلة بتعــديل التــشريعات، وإقامــة الــشبكات، واخلــدمات املهنيــة، وتعلــيم الفنــيني القــائمني    

جنـدة هـاتفي   وحيـدة، وإنـشاء خـط    قاعدة بيانات بعملييت التعليم والتوعية، واجلمهور، وإنشاء    
 أدىن  وكـان . العنـف العـائلي    وإجـراء أحبـاث بـشأن أسـباب          العنـف العـائلي   وحيد لإلبالغ عـن     

  .مستوى للتنفيذ يف جمال التعديالت التشريعية
وصيغ دليل لتدريب العاملني يف جمال الرعاية الصحية باحتـاد البوسـنة واهلرسـك وقُـدم                  - ٧٧

ُعينــوا )  وممرضــات، وممرضــون،أطبــاء ممارســون عــامون ( مهنيــاً ٢٠ملنفعــة تــدريب للمــدربني 
 شخـصاً مـن     ٨٩٥ سسة للرعاية الصحية   مؤ ٢٨دربوا يف   و. اتلتمثيل وزارات صحة الكانتون   

ــصحية  ــة ال ــشطة  . العــاملني بالرعاي ــهاوهــذه األن ــة” مولت ــاً، “ الوكال بينمــا مولــت وزارة  جزئي
  .الصحة الفيدرالية جزءاً آخر

ودخلــت عمليــة صــوغ دليــل لتــدريب فنيــي مراكــز الرعايــة االجتماعيــة، وضــباط            - ٧٨
  .سنة واهلرسك مرحلتها النهائيةاحتاد البوبالشرطة، وموظفي املؤسسات التعليمية 

ومن املقرر إجراء دراسة بشأن شيوع العنف ضد املرأة، وهـى دراسـة سـتنفذ يف شـىت            - ٧٩
وسيتـضمن جـزء مـن هـذا البحـث          . أحناء البوسنة واهلرسك بالتعاون مع املؤسسات اإلحصائية      

  .العنف العائليأسباب 
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ن اجلنـسانيني   ركـزي املألعمال  الدعم  “ الةالوك”، قدمت   ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨ويف عامي     - ٨٠
وتــشمل هــذه .  ومكافحتــهالعنــف العــائلي اتقــاءلكيــانني، وذلــك بتمويــل أنــشطة هتــدف إىل  ل

 وتطبيقيـه بـصورة   العنف العـائلي إجـراء حتليـل لإلطـار القـانوين فيمـا خيـتص بـ          : األنشطة ما يلي  
ــصلة خبطــة العمــل ملكافحــة      ــشات مت ــسكا، ومناق ــة صرب ــة يف مجهوري  يف ائليالعنــف العــ عملي

 جبمهوريــة صربــسكا، فــضالًً عــن طبــع وتــرويج اخلطــة االســتراتيجية التقــاء  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨
  .٢٠١٠ و ٢٠٠٩ يف احتاد البوسنة واهلرسك لفترة السنتني العنف العائلي

غـــري احلكوميـــة القائمـــة يف كـــانتون تـــوزال، “ فيـــستا”واســـتناداً إىل مبـــادرة منظمـــة   - ٨١
ــتركت  ــة”اشـ ــداد منـــ “ الوكالـ ــوان يف إعـ ــات   ”شور بعنـ ــساين يف عالقـ ــف اجلنـ ــيوع العنـ شـ

العنــف ، وهــو منــشور يــشدد علــى العالقــة القائمـة بــني العنــف يف هــذه العالقــات و “املـراهقني 
  .العائلي
ــة    - ٨٢ ــاون بـــني منظمـ ــا يف   “ بودوتشونـــست”وبالتعـ ــد مقرهـ ــة الـــيت يوجـ غـــري احلكوميـ
العنـف  حالـة خلدمـة ضـحايا       إ آلليـة  منـوذج    ئنـش صندوق األمم املتحدة للـسكان، أُ     و ودريتشام

ــائلي ــال  الع ــف ضــد األطف ــشروع  .  والعن ــذا امل ــشاءإىل يهــدف وه ــسها يف   إن ــة نف ــة اإلحال  آلي
  .البلديات األخرى يف مجهورية صربسكا

ــة يف كــانتون ســراييفو، ورابطــة        - ٨٣ ــة احمللي ــن مؤســسة الدميقراطي ــادرة م ــ”ومبب “ اسِمديت
الـيت يوجـد    “ يينجـ  يفيفـ ”يتـسا ورابطـة املـواطنني       للمواطنني اليت يوجد مقرها يف كـانتون زِين       

 بشأن التعاون يف الكانتونات الثالثة فيمـا خيـتص مبعاجلـة     تمقرها يف توزال، ُوقّعت بروتوكوال    
  . وتقدمي احلماية املناسبةالعنف العائليضحايا 

 ضـــد الـــصم العنـــف العـــائليوميكـــن اســـتخدام دليـــل إنـــشاء آليـــات فعالـــة ملكافحـــة   - ٨٤
 والتغلـب علـى   العنـف العـائلي  ني باعتباره مؤشراً معيناً داالً على االهتمام حبل مشكلة     واملكفوف
وقد نشرت هذا الدليل مؤسسة الدميقراطيـة احملليـة يف كـانون            . النمطية وصور التعصب  الصور  
 حبـق   االرتقـاء ”، وهو ميثـل جـزءاً مـن األنـشطة املندرجـة يف إطـار مـشروع                  ٢٠١٠يناير  /الثاين
  .“ يف احلياة بدون عنف- السمعية واملكفوفني تم وذوي العاها الص- تاإلعاقاذوي 
 يف الكيــانني مــشروعاً مــشتركاً ني اجلنــسانينركزيامل، بــاالقتران بــ“الوكالــة”ونفــذت   - ٨٥

منــع ”تــابع لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، هــو مــشروع   
ــه  املــشروع إىل حتــسني القــدرة املؤســسية وقــدرة   هــذا ويهــدف . “العنــف اجلنــساين ومكافحت

املنظمــات غــري احلكوميــة علــى مكافحــة العنــف اجلنــساين بتــوفري الــدعم الــتقين وشــن محــالت   
  . واملنظمات غري احلكوميةةالدعوة يف صفوف صانعي القرار والساسة والقضا
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ــتني      - ٨٦ ــنح ملنظمـ ــشروع وخصـــصت ِمـ ــار املـ ــدريبيتان يف إطـ ــان تـ ــري  وأُجريـــت دورتـ غـ
حتالفني غري حكوميني لرصد ما تنظـره احملـاكم مـن قـضايا العنـف اجلنـسي والعنـف             /حكوميتني
ــساين ــف       . اجلن ــشأن العن ــانني ب ــة الكي ــة يف وزاريت داخلي ــيم لالحتياجــات التدريبي وأُجــري تقي

وجـرى التوصـل إىل اتفاقـات أوليـة مـع أكـادميييت الـشرطة يف كـال                  . اجلنسي والعنف اجلنـساين   
وُشــرع يف أنــشطة إلنــشاء .  الدراســيةاشأن إدراج النمــاذج التدريبيــة يف مناهجهمــالكيــانني بــ

  .آليات إحالة يف ستة أماكن خمتارة
وعمالً على إنشاء منهجية موحدة جلمـع البيانـات بـشأن العنـف اجلنـساين يف البوسـنة                    - ٨٧

ــة عــام اســتعراض عــد واهلرســك، أُجــري حتليــل مقــارن ألفــضل املمارســات يف العــامل وأُ   للحال
وســيكون هــذا التحليــل أساســاً ألعمــال مقبلــة تتعلــق . الراهنــة يف جمــال مجــع البيانــات يف البلــد

ــشروع        ــشطة امل ــشمولة بأن ــستة امل ــاكن ال ــات ســتخترب يف األم ــهجيات جلمــع البيان . بإعــداد من
لبوســنة  املتعلقــة بالــشؤون اجلنــسانية ل   عمــل  الوسيتواصــل تنفيــذ هــذه األنــشطة وفقــاً خلطــة      

  .واهلرسك
ونــشر مــشروع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي املتعلــق باحلــد مــن األســلحة الــصغرية،   - ٨٨

ــذي  ــذهال ــزع ســالح       ينف ــل يف ن ــسي يتمث ــائي يف البوســنة واهلرســك هبــدف رئي ــامج اإلمن  الربن
 يف كيانــات البلقــان العنــف العــائليالــسكان، دراســة مقارنــة بــشأن حيــازة األســلحة الناريــة و 

  .الغربية
راً لالفتقــار إىل منــوذج موحــد جلمــع البيانــات جلميــع الفئــات احملميــة، مل تكتمــل   ونظــ  - ٨٩

ــة بــ   ــات املتعلق ــائليالبيان ــضمن ســوى      العنف الع ــى ال تت ــة، وه ــساق واملوثوقي ــسم باالت  ومل تت
وهلـذا الـسبب، أعـدت اآلليـات املؤسـسية حتلـيالً       . واجلنـاة ين علـيهم  معلومات أساسـية عـن اجملـ     

بيانات عن هذه القضية االجتماعية اهلامة، مشفوعاً بتوصـيات إلجـراءات          منفصالً تناول مجع ال   
  .مقبلة
 إىل ٢٠٠٦ووفقاً للبيانات املقدمة من احملاكم املختصة يف االحتاد، شهدت الفتـرة مـن                - ٩٠

 مــن القــانون ٢٢٢ قــضية اســتناداً إىل املــادة ١ ٢٧٥ تــسجيل قــضايا عــددها اإلمجــايل  ٢٠١٠
 شخـصاً يـشتبه     ١ ٣٣٥ومـن   . العنـف العـائلي    واهلرسك، املتعلقة جبنايـة      اجلنائي الحتاد البوسنة  

.  يف املائــة مــن املــشتبه فــيهم٩٧,٥٣ رجــاالً ميثلــون ١ ٣٠٢يف ارتكــاهبم هــذه اجلــرائم، كــان 
.  يف املائـة ٢,١٧بنـسبة  فقـط   امـرأة  ٢٩ مثل هذه اجلرائم  نوبلغ عدد النساء املشتبه يف ارتكاهب     

 شخصاً ميثلـون العـدد اإلمجـايل للمجـين          ١ ٢٥٨من  ضو. األحداث اجملرمنيوكان الباقون من    
عـدد اجملـين    كـان    يف املائـة و    ٧٩,٨٧ ميـثلن    نـساء  ١ ٠٠٥كانت هناك   عليهم يف هذه اجلرائم،     

وتفيــد .  يف املائــة٧,٩٥ رجــل بنــسبة ١٠٠ العنـف العــائلي علـيهم مــن الرجــال ضــحايا جرميــة  
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بنــسبة ، ١٥٣ عــددهم العنــف العــائليضايا الــسجالت بوجــود أطفــال بــني اجملــين علــيهم يف قــ 
  .)١٢( فىت جمىن عليهم١١ فتاة جمين عليها و ٦٨ يف املائة من القضايا، ومنهم ١٢,١٧

 يف احتـاد البوسـنة      العنف العائلي وعند النظر يف اجلزاءات املفروضة على مرتكيب جرمية           - ٩١
 قـضية، بنـسبة     ١ ٠٤٦عـه    وقف تنفيـذ األحكـام يف مـا جممو         ةواهلرسك، ميكننا أن نالحظ غلب    

ي تلــو.  يف املائــة مــن جممــوع العقوبــات اجلنائيــة املفروضــة علــى مــرتكيب هــذه اجلــرائم٧٦,٨٥
ــسبة  ١٤٣ذلــك الغرامــات يف   ــضية بن ــة، ١٠,٥٠ ق ــسجن يف  مث  يف املائ ــة ال ــضية ١٣١عقوب  ق

  .ة يف املائ٣,٠٨قضية، بنسبة  ٤٢ جزاءات جنائية أخرى يف تقررتو.  يف املائة٩,٥٥بنسبة 
ــة ضــحايا         - ٩٢ ــاة وســعياً إىل محاي ــة ضــد اجلن ــدابري احلمائي ــرض الت ــاً مــن ف العنــف وانطالق

 يف  العنـف العـائلي    منـصوص عليـه يف قـانون احلمايـة مـن             العـائلي ، يطبق تعريف للعنف     العائلي
، العنــف العــائلي احتــاد البوســنة واهلرســك، وهــذا التعريــف يعــدد بالتفــصيل مجيــع أشــكال         

  .تفرض أي حمكمة خمتصة التدابري احلمائية املنصوص عليهاوباالستناد إليه 
 ٣٩١، شهد احتاد البوسنة واهلرسـك تقـدمي         ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٦ويف الفترة املمتدة من       - ٩٣

واسـتخدمت هـذه    . ةبري محائيـ  ا تـد  ١٠٣طلباً لفرض التدابري احلمائية، وفرضت حمـاكم االحتـاد          
 التــدابري احلمائيــة مفــروض حلظــر التحــرش والعــدد األكــرب مــن.  شخــصا١٦١ًالتــدابري حلمايــة 

، بينمـــا ) يف املائـــة٧٢,٨١(ظـــر اقتفـــاء أثـــر ذلـــك الـــشخص حلبـــشخص معـــرض للعنـــف أو 
والبيانـات  .  وال عـالج نفـسي إلزامـي       العنف العـائلي  تفرض أي تدابري محائية حلماية ضحايا        مل

كـام اإلدانـة كمـا تـبني نـوع          البلديـة هلـا داللتـها، فهـي تـبني عـدد أح            /البتدائيةاملتعلقة باحملاكم ا  
العنـف  اجلزاء املفروض، الـذي يتـضح منـه أن اجلـزاء األساسـي املفـروض علـى مـرتكيب جرميـة                      

 قد متثل يف معظم القضايا يف صدور أحكام مع وقف التنفيذ، وبـذلك تتواصـل ممارسـة                   العائلي
  .)١٣(العنف العائليالعقاب املخفف ملرتكيب جرمية 

 أقيمـت   ،٢٠٠٦ جبمهوريـة البوسـنة واهلرسـك عـام          لعنف العائلي اوفيما خيتص جبرمية      - ٩٤
 حكمـاً مـع وقـف    ٢٣٣( إدانة ٢٥٠ دعوى صدرت فيها ٢٧٤ دعوى، واسُتكمل نظر    ٣٣٨

 ٢٢٩ دعـوى، واسـُتكملت      ٣٨٥ أُقيمـت    ٢٠٠٧؛ ويف عـام     ) حكمـاً بالـسجن    ١٨التنفيذ، و   
ــة يف    ــضية ٢٢٠دعــوى وصــدرت أحكــام باإلدان ــذمــع وقــف الت  حكمــاً ١٨٥( ق  ٢٥ ، ونفي

 دعـوى، واسـُتكمل     ٢٧٠، أُقيمـت    ٢٠٠٨؛ ويف عام    ) حكماً بالسجن  ١٦حكماً بالغرامة، و    
 أحكـام مـع وقـف التنفيـذ،         ١٠٣( صدرت فيها أحكام باإلدانة      ١٤٤ دعوى، منها    ١٦١نظر  

__________ 
  .تقرير املركز اجلنساين يف احتاد البوسنة واهلرسك  )١٢(  
  .املرجع نفسه  )١٣(  
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ويف ( دعـوى  ٢٥٥، أُقيمـت    ٢٠٠٩؛ ويف عام    ) حكماً بالسجن  ١٢ حكماً بالغرامة، و     ١٥ و
هتــرب  قــضية ١٢عوجلــت يف احملــاكم ، ٢٠٠٦ويف ).  بيانــات تفــصيليةهــذا الــصدد، ال توجــد

صـدرت أحكـام مـع وقـف التنفيـذ يف            (منـها من دفع نفقة الزوجية، واسـُتكمل النظـر يف سـبع            
منـــها و دعـــوى ١٦ دعـــوى واســـُتكمل النظـــر يف ٣٠أُقيمـــت ، ٢٠٠٧يف  و؛)مخـــس قـــضايا

وحكمـان بالغرامـة وحكمـان      ذ،   حكماً مع وقف التنفي    ١٢(صدرت فيها أحكام باإلدانة      ١٤
 دعوى واسُتكملت تـسع منـها، وصـدرت يف سـت منـها              ١٥، أُقيمت   ٢٠٠٨؛ ويف   )بالسجن
  .)مخسة مع وقف التنفيذ وحكم بالغرامة(أحكام 

القـضايا املتـصلة بأفعـال متثـل جنحـة عنـف            عـدد   مستمر يف    ازدياد سنوي    وكان هناك   – ٩٥
فــي عــام ف.  يف مجهوريــة صربــسكاعنــف العــائليال، وفقــاً ألحكــام قــانون احلمايــة مــن  عــائلي
 دعـــوى، ٣٦ دعـــوى، واســـُتكمل النظـــر يف ٦٧اجلـــنح املقامـــة دعـــاوى ، بلـــغ عـــدد ٢٠٠٦

منها صدرت فيها أحكـام باإلدانـة مقترنـة جبـزاءات منـصوص عليهـا بـشأن اجلـنح، متثلـت             ٢٤
كـام مـع وقـف     أحسـتة  أحكـام بفـرض تـدابري وقائيـة و      مثانيـة  حكمـاً بالغرامـة و     ١٩: يف ما يلي  

أربعـة أمثـال أعلـي رقـم ُسـجل مـن            رقمـاً عـاَدل      ٢٠٠٧التنفيذ؛ وسجل عدد القـضايا يف عـام         
 صــدرت فيهــا أحكــام ٦٧ دعــوى، منــها ١٣٠ دعــوى، واســُتكمل النظــر يف ٢٨٩هــو قبــل، 

، بلغ عـدد الـدعاوى   ٢٠٠٨يف و فرض التدابري الوقائية باملقارنة بالسنة السابقة؛  زادالغرامة، و ب
فـرض   وكـان معظـم األحكـام        - دعوى استكمل النظـر فيهـا        ٢٠٨ دعوى، منها    ٤٤٥ املقامة

، تـضاعف عـدد الـدعاوى املرفوعـة باملقارنـة           ٢٠٠٩مع وقف التنفيذ؛ ويف     غرامات أو أحكام    
  .)١٤() دعوى٥٤٨اسُتكملت ( دعوى ١ ١٢١ وبلغ -بالسنة السابقة 

  
  البيوت اآلمنة    

.  شخـصاً  ١٧٣ يوأسعة بيـوت آمنـة ميكـن أن تـ         توجد يف إقلـيم البوسـنة واهلرسـك تـ           - ٩٦
 شخـصاً مـن   ١١٦ويف إقليم احتاد البوسنة واهلرسك، توجـد سـتة بيـوت آمنـة ميكـن أن تـأوي                

مؤسـسة  : وهـذه البيـوت تعمـل يف إطـار منظمـات غـري حكوميـة، هـي                . العنف العائلي ضحايا  
جـيين  و تـوزال،    -ي جـيين    فيفـ و زيِنيتسا،   -ميديتسا  و كانتونات سراييفو،    -الدميقراطية احمللية   

ــا أوين  ــاتش، -سـ ــنة واهلرســـك  و بيهـ ــا البوسـ ــتار، و -جينـ ــتار-كاريتـــاسوموسـ ويف .  موسـ
 ضـحية حـصلت علـى إقامـة     ١٩٤ ضحية، وتـألف هـذا العـدد مـن          ٢٤٤، جرى إيواء    ٢٠٠٨

 حـصلت علـى إقامـة ألكثـر     العنـف العـائلي   ضحية من ضحايا ٥٠ملدة تصل إىل ثالثة أشهر و    
، وباملقارنـة بـسنة   )فتياناً وفتيـات ( يف املائة من الضحايا أطفاالً     ٥٣,٦٨ وكان   .من ثالثة أشهر  

__________ 
  .املرجع نفسه  )١٤(  
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 ضحية للعنـف يف مجيـع البيـوت اآلمنـة، ميثـل هـذا               ٢٦٥ عندما جرى إيواء ما جمموعه       ٢٠٠٧
 ضـحية للعنـف     ٣١٧ شـهد إيـواء مـا جمموعـه          ٢٠٠٩إال أن عـام     .  يف املائة  ٧,٩نقصاناً بنسبة   

 يف املائـة مـن هـؤالء        ٦١,٨٩ يف املائـة، وكـان       ٢٣ا ميثل زيادة بنسبة     يف هذه البيوت اآلمنة، مم    
:  توجد ثالثة بيـوت آمنـة لـدى منظمـات غـري حكوميـة، هـى                ،ويف مجهورية صربسكا  . أطفاالً

 بانيـــا لوكـــا، فونداســـيا زا أوبرازوفـــاين، -، أودروجـــيين جـــيين ريتـــشاودم -بودوتشونـــست 
وهــذه البيــوت يف جمموعهــا ميكــن أن  . رييــدور ب-رازفــوي إي سوتــسيالنو زاشــتيتو دييتــسي  

 شخــصاً ســجلت ٨٢٨ويف البيــوت اآلمنــة جبمهوريــة صربــسكا، يوجــد  .  شخــصا٥٧ًتــأوي 
 وجيري اآلن إنـشاء بيـوت آمنـة يف          .)نساء وأطفال  (٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٧هم يف الفترة من     ؤأمسا

  .كل من بييليينا وتريبين
العنـف  صربـسكا ينظمهـا قـانون احلمايـة مـن      وطريقة متويل البيوت اآلمنة يف مجهورية    - ٩٧

). ١٧/٨مهوريــة صربــسكا، العــدد جلاجلريــدة الرمسيــة ( الــصادر جبمهوريــة صربــسكا العــائلي
 هـذا املخـصص مـن ميزانيـة         ت يف املائة من اعتمادا    ٧٠قدم   من هذا القانون، يُ    ٤ووفقاً للمادة   

ول األمــوال املقدمــة مــن ميزانيــة  وحتــ.  يف املائــة مــن ميزانيــات اجملتمعــات احملليــة ٣٠الكيــان و 
املدينــة إىل مركــز الرعايــة االجتماعيــة املخــتص يف حمــل اإلقامــة الــدائم للمجــين عليــه،    /البلديــة
وقـد أختـرب هـذا النمـوذج        .  اجملين عليـه   يوأركز هذه األموال إىل البيت اآلمن الذي ي       املوحيول  

  .٢٠٠٨ عام للمرة األوىل فيما خيتص بتلبية هذه االلتزامات القانونية
 مليـون مـارك مـن ماركـات         ١,٧٤وأُعطت حكومـة مجهوريـة صربـسكا مـا جمموعـه              - ٩٨

 مــارك مــن هــذا املبلــغ لــشراء بيــتني  ٧٠ ٠٠٠ خــصصالبوســنة واهلرســك القابلــة للتحويــل، و
 ٣٠٠ ٠٠٠ مـارك يف إطـار خطـة عمـل مجهوريـة صربـسكا؛ و       ١٠٠ ٠٠٠وخـصص   . آمنني

. ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ مــارك لكــل مــن  ٤٠٠ ٠٠٠و  ٢٠٠٨مــارك كمنحــة للبيــوت اآلمنــة يف  
، ُرصـدت أمـوال عاديـة يف ميزانيـة مجهوريـة صربـسكا لتـوفري                ٢٠١٢ويف الفترة التالية، وحىت     

وإضــافة إىل هــذه األمــوال، أوفــت مدينــة بانيــا لوكــا وبلديــة  . العنــف العــائليالرعايــة لــضحايا 
لــضحايا مــن املــستوى احمللــي، وذلــك  القانونيــة املتعلقــة بتمويــل املــأوى لاودريتــشا بالتزاماهتمــم

العنــف  وهــذا ميثــل إســهام امليزانيــات احملليــة يف تــوفري الرعايــة لــضحايا .وفقــاً لعــدد املــستعملني
  . يف املدن اليت توجد هبا بيوت آمنةالعائلي
وتتجه اخلطوات التالية إىل ضمان امتالك مجيـع بلـديات مجهوريـة صربـسكا، بـصرف                  - ٩٩

ذا النـوع مـن     هلـ عـدام مـأوى يف إقليميهـا لـضحايا العنـف، خطـة سـنوية                النظر عـن وجـود أو ان      
وهذا حتسن مشهود باملقارنة بفترة اإلبالغ الـسابقة،        .  حسب تقييم احتياجات بلدياهتا    نفاقاإل

 قانونيـاً، ومـن حيـث اخلطـوات احملـددة         -وذلك من حيث تنظيم هـذه املـسألة تنظيمـاً معياريـاً             
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املــأوى لــضحايا العنــف منــوذج متويــل و. ذها مجهوريــة صربــسكاوالتــدابري امللموســة الــيت تتخــ 
منـوذج فريـد   هـو   يف مجهوريـة صربـسكا   العنـف العـائلي   من قانون احلماية من   ٤مبوجب املادة   

  .من نوعه يف أقاليم البلقان الغربية
 - باحتـاد البوسـنة واهلرسـك        العنف العـائلي  والقانون اجلديد املقترح بشأن احلماية من         -١٠٠
 ميثـل األسـاس القـانوين إلصـدار قـانون فرعـي بـشأن        -ي هـو اآلن قيـد النظـر أمـام الربملـان        الذ

وضع معايري لتمويل املأوى، بطريقة من شأهنا ختصيص جزء من األموال مـن امليزانيـة االحتاديـة                 
واالقتراح املوجه من املنظمـات غـري احلكوميـة إىل          . وجزء من ميزانيات الكانتونات والبلديات    

 يف املائـة مـن   ٤٠: تمويـل املـأوي بالطريقـة التاليـة    يتنبأ بت الكيانني املعنية هبذه املشكلة  مؤسسا
  . يف املائة من املستوى احمللي٣٠ يف املائة من ميزانية الكانتونات، و٣٠امليزانية االحتادية، و 

ة وُرصد اعتمـاد خـاص يف امليزانيـة، يف إطـار عمـل وزارة العمـل والـشؤون االجتماعيـ           - ١٠١
ــة مــن    ــانون احلماي ــذ ق ــة، لتنفي ــدره  هــذاســُتخدم و. العنــف العــائلي االحتادي ــالغ ق ا االعتمــاد الب

 مارك من ماركات البوسنة واهلرسك القابلة للتحويل لتمويل عمل البيـوت اآلمنـة       ٢٠٠ ٠٠٠
وقـد حلـت مـسألة    . ة قانونيـ تـسوية يف االحتاد ريثما تسوى مسألة متويـل شـبكة البيـوت اآلمنـة        

ن ي املـستفيد  العنـف العـائلي   آلمنة يف كانتون سراييفو بطريقة من شأهنا تعريف ضـحايا           البيوت ا 
  .مبساعدات البيوت اآلمنة يف قانون الكانتون باعتبارهم مستحقني للمساعدة االجتماعية

ــو القطــاعني احلكــومي وغــري احلكــومي عــام        - ١٠٢ ــشتركة اختــذها ممثل ــادرة م وأســفرت مب
 ماركــاً مــن ماركــات البوســنة ٦٦٨ ٨٨٨ت اآلمنــة امجاليهــا  عــن جتنيــب أمــوال للبيــو٢٠٠٨

  .واهلرسك القابلة للتحويل، على مجيع مستويات احلكم يف احتاد البوسنة واهلرسك
وتقدم جلان املساواة بني اجلنسني الربملانية القائمة على صـعيد الدولـة والكيـانني دعمـاً                 - ١٠٣

  .العائليالعنف خاصاً حلل قضية ضحايا العنف، مبا فيه 
  

  النجدة اهلاتفيخط     
ــتح خــط ٢٠٠٥يف عــام  - ١٠٤  الفريــد املخــصص للطــوارئ يف  ١٢٦٤ النجــدة اهلــاتفي، افُت

ووفقاً لبيانات املنظمات غري احلكومية الـيت تـشغل         . مجهورية صربسكا ليغطى كامل مساحتها    
ابطــة  مودريتــشا، ور-بودوتشونــست   بانيــا لوكــا، -هــذا اخلــط، وهــي أودروجــزيين جــيين  

 ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٦ تريبينيــي، شــهدت الفتــرة مــن - بييلينــا النــسوية وزينــسكي ســنتار - الرا
، بزيادة سـنوية يف عـدد املكاملـات         ١٢٦٤ النجدة اهلاتفي  مكاملة يف خط     ١١ ٨٠٨جمموعه   ما

، ٢٠٠٦ويف .  باملقارنــة بالـــسنوات الـــسابقة ٢٠٠٩، بينمـــا حــدث نقـــصان يف  ٢٠٠٨حــىت  
، جـــرت ٢٠٠٧ يف املائـــة مكاملـــة أجرهتـــا نـــساء؛ ويف ٩٧,٤ها  مكاملـــة، منـــ٢ ٦٥٧جـــرت 
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؛ ويف  )النجـدة اهلـاتفي    يف املائة من نساء استفدن من مساعدات خـط           ٩٨,٤( مكاملة   ٣ ٥١٣
، بينمـا شـهد   ) يف املائة أجرهتا نساء    ٩٧,٦( مكاملة   ٣ ٢٤٩، زاد العدد مرة أخرى إىل       ٢٠٠٨

ئــة منــها مكاملــات أجرهتــا نــساء يطلــنب    يف املا٩٩ مكاملــة، كــان ٢ ٦١٩ إجــراء ٢٠٠٩عــام 
 أجـرين مكاملـات يف الفئـة        الالئـي كرب من النـساء     األويف مجيع السنوات، كان العدد      . املساعدة

 يعمـــل يف ١٢٠٩، بـــرقم جنـــدة هـــاتفيومثـــة خـــط .  ســـنة٦٠إىل  ١٩العمريـــة املمتـــدة مـــن 
كاملـات وتـوفري    إيستوتشنو سراييفو، بصفة منظمة غـري حكوميـة تقـدم خدمـة طوعيـة لتلقـى امل                

سـاعة، إال أن هـذا اخلـط ال يركـز حـصراً علـى التعامـل مـع ضـحايا                ٢٤املساعدة علـى مـدى      
  . أخرى من الدعم النفسي لطاليب املساعدةاً بل يوفر أيضاً أنواعالعنف العائلي

 النجـدة اهلـاتفي  احتـاد البوسـنة واهلرسـك خـط     يف ركـز اجلنـساين   امل، أنـشأ  ٢٠٠٨ويف  - ١٠٥
مـذكرة تعـاون تـنظم طريقـة        وقـد ُوقّعـت     .  يف االحتـاد   العنـف العـائلي   دة ضـحايا     ملساع ١٢٦٥

ــم     ــون هـ ــاتفي، واملوقعـ ــدة اهلـ ــط النجـ ــل خـ ــاد : عمـ ــذكر  االحتـ ــسالف الـ ــة  الـ ــز الرعايـ ومركـ
 زنيكـا غـري     - سراييفو، ومنظمة ميـديكا      - يايتشي، ومؤسسة الدميقراطية احمللية      - االجتماعية

 - موســتار وجــيين ســا أونــوه-وجــيين البوســنة واهلرســك  تــوزال، -احلكوميــة، وفيفــي جــيين 
ــق . بيهــاتش ــساين  املوواف ــة مــشغلي     يف ركــز اجلن ــاون مــع كاف احتــاد البوســنة واهلرســك، بالتع

 باسـتخدام هـذا     ىجـر االتصاالت الالسلكية يف البوسنة واهلرسك، على جمانية املكاملـات الـيت تُ           
 مـن   ١٢٦٥ النجـدة اهلـاتفي   زم لصيانة خط    وبصورة مستمرة، يقدم التمويل الال    . اخلط حتديداً 

ميزانية احتاد البوسنة واهلرسك، بينمـا تقـدم املنظمـات غـري احلكوميـة املـشاركة يف هـذا النظـام                     
ويف املـستقبل،   .  ساعة ٢٤التمويل لتغطية تكاليف مشغلي هذا اخلط الذين يعملون على مدى           

 /يزانياهتـا التمويـل الـالزم للمـشغلني    أن توفر سلطات احتاد البوسنة واهلرسك، عن طريق ميلزم  
 وغـريه مـن أشـكال العنـف         العنـف العـائلي   ملن يبلغـون عـن حـاالت        مقدمي اخلدمة   األشخاص  
، ١٢٦٥ النجـدة اهلـاتفي   عنـدما أُنـشئ خـط     ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ٥ومنذ  . اجلنساين
صـة املتعلقـة   والبيانـات اخلا .  مكاملة٢ ٩٧٨، أُجريت ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١وحىت  

 ٤اجلـدول   يف إقليم احتـاد البوسـنة واهلرسـك ومجهوريـة صربـسكا موجـودة يف          العنف العائلي ب
 والبيـوت اآلمنـة وحـاالت       نجـدة اهلاتفيـة   تفاصـيل بـشأن خطـوط ال      : املرفق الثالث هبذه الوثيقة   ب

  . املسجلة يف البوسنة واهلرسكالعنف العائلي
ــة”ويف كــل ســنة، تــشن   - ١٠٦ ــة  يف  ني اجلنــسانيينكــزراملو“ الوكال الكيــانني احلملــة الدولي

 نظـم مـؤمتر   ،٢٠٠٩ويف . “ يوماً من النشاط العملـي املنـاهض للعنـف اجلنـساين           ١٦”املسماة  
وهبـذه املناسـبة، طُبـع وُعـرض مـا أُطلـق عليـه        . “معاً ضد العنـف اجلنـساين ضـد املـرأة      ”بعنوان  

حة العنف ضد املـرأة، ال سـيما يف منـع           بيان جلنة مجيع املؤسسات واملنظمات ذات الصلة ملكاف       
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وبدعوة من املؤمتر، أُرسلت إىل املـشتركني شـرائط بيـضاء ترمـز إىل              .  ومكافحته العنف العائلي 
  .التأييد إلنشاء عامل يوفر للنساء والفتيات العيش يف سالم وكرامة

ليـنظم  د، و تقدم الدعم املايل لطبع املنشورات وغريها مـن املـوا         “ الوكالة”وما برحت    - ١٠٧
ـــ يف الكيــانني واملنظمــات غــري احلكوميــة أحــداثاً لالحتفــاء باأليــام   املركــزان اجلنــسانيان   ١٦ال

ــرأة     ــاهض للعنــف ضــد امل ــي املن ــشاط العمل ــة يف عــام    . املخصــصة للن وكجــزء مــن هــذه احلمل
وكـان اهلـدف مـن      . ، أُويل اهتمام خاص إىل دور الرجال يف مكافحة العنف ضد املرأة           ٢٠٠٩
عية الرجال بالعنف اجلنسي فضالً عن اشتراكهم، كحلفاء ودعاة، يف منع العنف ضـد              ذلك تو 
  .املرأة

  
  دور وسائط اإلعالم يف القضاء على الصور النمطية    

، بالتعاون مع جلنة املساواة بني اجلنسني يف اجلمعية الربملانية للبوسـنة            “الوكالة”بدأت   - ١٠٨
انون اخلدمــة اإلذاعيــة وقــانون شــبكة اإلذاعــة وقــانون واهلرســك، عمليــة حتقيــق املواءمــة بــني قــ

. االتصاالت، من ناحية، وقانون املساواة بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسك، من ناحيـة أخـرى              
وكان اهلدف من التعديالت إدخال التمثيل اجلنساين املتكـافئ يف هياكـل إدارة شـبكة اإلذاعـة                 

ــق املــ    ــون يف البوســنة واهلرســك، وحتقي ــةساواة يف والتلفزي ــدم   العمال ــى ق ــسني عل ــل اجلن ، ومتثي
 أو  هانـة املساواة يف حمتوى الربجمة، فضالً عن فرض احلظـر علـى الـربامج الـيت تتـضمن سـباًَّ أو إ                    

ــة للنــساء والرجــال اســتناداً إىل االعتبــارات اجلنــسانية    وُنــشرت التعــديالت . تقــدم صــوراً منطي
  .ريدة الرمسية للبوسنة واهلرسك من اجل٢٣/١٠املقترحة على القانون يف العدد 

ــط           - ١٠٩ ويهــدف ميثــاق شــرف الــصحافة يف البوســنة واهلرســك، املعتمــد مــن قبــل رواب
ــسياسة   األالــصحافة يف البوســنة واهلرســك مجيعهــا، إىل وضــع    ــذايت وال ســس لنظــام التنظــيم ال

رؤسـاء   و اإلعالمية، وهو يعترب صكاً ملزماً من الناحية األخالقية ملخربي الصحف والـدوريات           
وتقــضي األحكــام العامــة بــأن تقــوم وســائط اإلعــالم املطبوعــة    . ومالكهــا وناشــريهاحتريرهــا 

ــشأن املــساواة بــني اجلنــسني و   ــة ب ــأن حتبالتوعي ــرم الشخــصية كجــزء ال يتجــزأ مــن حقــوق    ب ت
  .اإلنسان
  مـن املدونـة األخالقيــة احلاكمـة لبـث الـربامج اإلذاعيـة والتلفزيونيــة،      ٤وتقـضي املـادة    - ١١٠

“ خطـاب الكراهيـة   ”اليت اعتمدهتا وكالـة تنظـيم االتـصاالت يف البوسـنة واهلرسـك، واملعنونـة                
جبملــة أمــور، منــها أال تبــث عــرب بــرامج حمطــات البــث مــواد تتــضمن التحــريض علــى التمييــز    
والعنف، أو أي منهما، استناداً إىل االرتباط جبماعة إثنيـة أو نـوع جنـساين، أو توجـه جنـساين           

  . حتض على التحرش بصفة عامة أو التحرش اجلنسي حتديداًموادو أو جنسي، أ
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والنساء ممثالت فيما يقـرب مـن كافـة وسـائل االتـصال يف البوسـنة واهلرسـك، بـصفة                      -١١١
وليس لدى غالبيـة وسـائط   . ، ومديرات برامج  رئيسات حترير صحفيات وخمربات صحفيات، و   

ات حتريريـة مـن شـأهنا دعـم إعـداد وبـث       االتصال اخلاصة والعامة يف البوسـنة واهلرسـك سياسـ    
وهـذه  . الربامج اليت تنطوي على محاية حقوق اإلنـسان املقـررة للمـرأة واملـساواة بـني اجلنـسني                 

املــشكلة شــائعة بــصفة خاصــة يف عمــل وســائط اإلعــالم احملليــة الــيت متثــل مــصدراًً هامــاًً، غالبــاً  
لنـاس يف جمتمعـات البوسـنة واهلرسـك          للمعلومات واألخبار املقدمة ل    ،يكون املصدر الوحيد   ما

  .احمللية الصغرية
ويالحــظ حــدوث تقــدم إجيــايب يف تلبيــة معــايري املــساواة بــني اجلنــسني يف وســائط            -١١٢

العنف اإلعالم، واستعمال لغة تراعـي االعتبـارات اجلنـسانية، وإيـالء األمهيـة للقـضايا املتـصلة بـ                  
 اجتماعان من اجتماعـات املوائـد املـستديرة         ، ُعقد ٢٠٠٦ويف عام   .  والعنف ضد املرأة   العائلي

، وفيهمـا نـاقش ممثلـو       “اللغـة واملـساواة بـني اجلنـسني       ”يف بانيا لوكا وسراييفو بشأن موضـوع        
وسـائط اإلعـالم املطبوعـة واإللكترونيـة وخـرباء اللغـة الـسالفية اسـتعمال وسـائط اإلعـالم لغـة            

ــارا  ــة لالعتب ــشأن هــ   تمراعي ــدموا توصــيات ب ــسانية، وق ــساعدة  . ذا املوضــوع اجلن وعــززت م
أنـشطتهم عـن طريـق وسـائط اإلعـالم ونقـاط البـث، هبـدف                املركزين اجلنسانيني   و“ الوكالة”

  .منع العنف ومكافحته وترقية النساء لشغل مناصب اختاذ القرار وما إىل ذلك
“ العنـف العـائلي   أوقفـوا   ” ُشنت محلتان بعنوان     ،٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧ويف غضون عامي      -١١٣

 وذلـك بالتعـاون التـام مـع وسـائط اإلعـالم يف              ،“ اجلانب املشرق مـن احليـاة      ختارواا”وعنوان  
  . النشاط العملي املناهض للعنف اجلنساينأيام يوماً من ١٦إطار الـ 
تـدريباً يف مخـس     “ الوكالـة ”وتعزيزاً للمساواة بني اجلنسني يف وسائط اإلعالم، تـنظم            -١١٤

ــا لوكــا، وغوراجــد   ه، وبيهــاتش، وزينيتــسا، حيــث جيــري تعريــف   مــدن، هــي موســتار، وباني
 والـــصحفيني بـــصفة عامـــة مبفـــاهيم املـــساواة اجلنـــسانية، والتـــشريعات،  املخـــربين الـــصحفيني

  .العنف العائليوأساليب التغطية اإلخبارية بقضايا 
، ُسـجل برنـامج فيـديو موسـيقى         “ اجلانب املشرق مـن احليـاة      اختاروا”ويف أثناء محلة      -١١٥

للغة احمللية مـساحة    إىل ا وترمجت  . ت التلفزيون يف شىت أحناء البوسنة واهلرسك      وُبث على حمطا  
إعالنية أعدها جملس أوروبا هبدف التشجيع علـى منـع العنـف ضـد املـرأة، كمـا أُرسـلت هـذه                      

  .املساحة اإلعالنية إىل حمطات التلفزيون
ــرامج فيـــديو هتـــدف إىل مكافحـــة  “ الوكالـــة”وأعـــدت   -١١٦ ــائليبـ ــالعنـــف العـ يلمني  وفـ

، وُعممـت هــذه املــواد  “العنـف العــائلي أوقفــوا ” و“ أوقفـوا عنــف األقـران  ”: ، مهــاتـسجيلني 



CEDAW/C/BIH/4-5
 

42 11-64698 
 

وهذه األفالم تبني مـشكالت احنـراف    .  وسائط اإلعالم يف البوسنة واهلرسك     كافة على   مجيعها
  .العنف العائلي، فضالً عن الدعم للربملانيني يف مكافحة العائلياألحداث ومطابقته للعنف 

جلنــساين يف مجهوريــة صربــسكا علــى مــدى ثــالث ســنوات متواصــلة  اركــز املوجيــري   -١١٧
للعنـف    الـذكور يقولـون ال  -األشـرطة البيـضاء    ”و“ أسرة بال عنـف ”محالت خاصة بعنوان    

ويف إطـار محلـة     .  مع مجيع الـشركاء املؤسـسني وغـري املؤسـسني          باالشتراك، وذلك   “ضد املرأة 
 جـرى تفعيـل حيـز يف وسـائط اإلعـالم االلكترونيـة              ،ايف مجهورية صربـسك   “ أسرة بال عنف  ”

لبــث إشــارات بــرامج فيــديو وإشــارت بــرامج صــوتية، باعتبارهــا إســهاماً كــبرياً مــن وســائط      
  .اإلعالم واخلدمة العامة ووسائط اإلعالم اخلاصة يف هذه احلملة

  االجتار بالنساء واستغالهلن عن طريق البغاء: ٦املادة     
اجلنائيـــة للبوســـنة واهلرســـك واحتـــاد البوســـنة واهلرســـك ومجهوريـــة تـــسمح القـــوانني   -١١٨

صربسكا ومقاطعة بريتشكو التابعة للبوسـنة واهلرسـك مبقاضـاة مـرتكيب مجيـع اجلـرائم املتـصلة                  
ومبوجب هذه القـوانني ال تعتـرب النـساء         . باالجتار بالبشر والبغاء ومعاقبتهم على النحو املناسب      

 مرتكبــات جلرميــة؛ إال أن التجــرمي مــن نــصيب احملرضــني علــى   يــبعن اخلــدمات اجلنــسيةالالئــي
البغــاء وَمــن يتوســطون لــشراء اخلــدمات اجلنــسية، واســتغالل األطفــال يف املــواد اإلباحيــة،          
واستغالل األطفال يف األغراض اجلنسية، واإلحلاق بالشبكات وسـائر األفعـال املتـصلة باالجتـار      

ــسلة االجتــار ب    ــل جــزءاً مــن سل ــيت متث ــشرأو ال ــائي للبوســنة   . الب ــانون اجلن وتــنص تعــديالت الق
علـى تعـاريف جديـدة وردت       )  من اجلريدة الرمسية للبوسنة واهلرسـك      ٨/١٠العدد  (واهلرسك  
  :، وهى كما يلي١٨٦يف املادة 
 عـن طريـق   -يعاقب بالـسجن ملـدة ال تقـل عـن ثـالث سـنوات كـل مـن قـام                 ‘١’  

أشكال أخـرى مـن القـسر، أو        و  استعمال القوة أو التهديد باستعمال القوة، أ      
 أو اخلــداع، أو إســاءة اســتعمال الــسلطة أو النفــوذ أو ،الغــشاالختطــاف، أو 

وضع ضـعف، أو مـنح أو تلقـي أمـوال أو منـافع وصـوالً إىل موافقـة شـخص                     
ــواء أو اســتالم شــخص   -علــى شــخص آخــر  مــسيطر  ــد أو نقــل أو إي  بتجني

 االســـتغالل  أو أشـــكال أخـــرى مـــنبغـــاءبغـــرض ممارســـة ذلـــك الـــشخص لل
ه،  أو االسـترقاق أو وضـع مماثـل لـ          ،أو السخرة ألداء عمل أو خدمة     اجلنسي،  

  أو االستعباد أو إزالة أعضاء من اجلسم أو نوع آخر من االستغالل؛
 أو  ،ض أو حـرَّ   ،ديعاقب بالسجن مدة ال تقل عن مخس سنوات كل مـن جنَّـ              ‘٢’  

مر بغرض االسـتغالل     أو آوى أو تسلم شخصاً دون الثامنة عشر من الع          ،نقل
   من هذه املادة؛١املشار إليه يف الفقرة 
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يعاقــب اجلــاين بالــسجن مــدة ال تقــل عــن مخــس ســنوات إذا كــان اجلــاين           ‘٣’  
ذا  مـن هـذه املـادة شخـصاً      ٢ و   ١املرتكب للجرمية املـشار إليهـا يف الفقـرتني          

   ارتكب اجلرمية أثناء أداء واجبه الرمسي؛صفة رمسية
 زوَّرن مدة تتراوح بـني سـنة واحـدة ومخـس سـنوات كـل مـن                  يعاقب بالسج   ‘٤’  

سـتخدم وثـائق سـفر    اصـدرها، وكـل مـن       أها أو   اشتراوثائق سفر أو هوية أو      
تلفهـا جزئيـاً أو     أرها أو    عليها أو غيَّ   ستوىلاأو هوية شخص آخر أو محلها أو        
  كلياً بغرض تيسري االجتار بالبشر؛

سـنوات أو بالـسجن الطويـل األجـل          عـشر يعاقب بالـسجن ملـدة ال تقـل عـن             ‘٥’  
ر على أي مستوى جمموعات مـن النـاس بغـرض التحـضري           أدام أو   كل َمن نظَّ  

   من هذه املادة؛٢ أو الفقرة ١للجرائم املشار إليها يف الفقرة 
يعاقب بالسجن ملدة تتراوح بني ستة أشـهر ومخـس سـنوات كـل مـن اسـتغل                    ‘٦’  

  خدمات ضحايا االجتار بالبشر؛
ب اجلـاين بالـسجن ملـدة ال تقـل عـن مخـس سـنوات أو بالـسجن الطويـل                     يعاق  ‘٧’  

ــة املــشار إليهــا يف الفقــرة     يف ٢ والفقــرة ١األجــل إذا تــسبب اإلعــداد للجناي
ضــرر صــحي أو أذى جــسماين جــسيم أو وفــاة األشــخاص املــشار إلــيهم يف   

  ؛٢ و ١الفقرتني 
ميــة بينمــا جيــوز  تــصادر األصــناف ووســائل النقــل املــستخدمة للتحــضري للجر    ‘٨’  

إغــالق املرافــق واألمــاكن املــستخدمة لالجتــار بالبــشر إغالقــا مؤقتــاً أو دائمــاً، 
  قوق األطراف الثالثة؛حبدون مساس 

أي أو عـدم موافقتـه عليـه    ليس ملوافقة ضحية االجتار بالبـشر علـى االسـتغالل           ‘٩’  
  .أثر على وجود جرمية االجتار بالبشر

بالـسجن ملـدة   يعاقـب  ”:  ليصبح نصها على النحـو التـايل    ١٨٧ة   من املاد  ٢دلت الفقرة   وقد عُ 
التهديــد ببــالقوة أو ، كــره شخــصاً آخــر أتتــراوح بــني ســنة واحــدة وعــشر ســنوات كــل مــن   

. من مواطنيهـا  مقر إقامة أو ليس     فيها  على الذهاب إىل دولة ليس لديه       ،   أو باخلداع  اباستعماهل
إىل تنظــيم مجاعــة أو ) أ (١٨٩تــشري املــادة  إىل هتريــب األشــخاص، بينمــا  ١٨٩وتــشري املــادة 

  . االجتار بالبشر وهتريب املهاجرينّيترابطة بغرض ارتكاب جرمي
اللجوء املعمول بـه يف البوسـنة واهلرسـك         منحهم  األجانب و وإقامة  وينظم قانون تنقل      -١١٩

 املؤقتـة   شروط املوافقة علـى مـنح اإلقامـة       )  من اجلريدة الرمسية للبوسنة واهلرسك     ٣٦/٨العدد  (
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 وهــو يتــيح، يف مجلــة أمــور، إمكانيــة مــنح اإلقامــة املؤقتــة ؛للــشخص األجــنيب ألســباب إنــسانية
اسـتعادة القـدرة    علـى   ألسباب إنسانية لضحايا االجتار بالبشر، ألجـل مـنح احلمايـة واملـساعدة              

نص ذلـك  ويـ . الـضحية ) تقبلـه (على العمل والعودة إىل بلد مقر اإلقامة املعتاد أو إىل بلد يقبلـه              
القــانون علــى إنــشاء مركــز الســتيعاب ضــحايا االجتــار بالبــشر، حبيــث يكــون مؤســسة تقبــل      

وهو ينص أيضاً علـى إنـشاء قاعـدة بيانـات مركزيـة بـشأن األجانـب يف وزارة أمـن                     . األجانب
ــهم فيهــا   إىل البوســنة واهلرســك لتــسجيل ورصــد دخــول األجانــب     البوســنة واهلرســك وإقامت

األشخاص الـذين طلبـوا أو ُمنحـوا احلمايـة      دخول وإقامة وخروج    عن  وخروجهم منها، فضالً    
  .الدولية واألشخاص املقيمني يف البوسنة واهلرسك على أساس احلماية املؤقتة

واملساعدة املقدمة إىل ضحايا االجتار بالبشر يف الـدعاوى املقامـة أمـام احملـاكم حيـددها                   -١٢٠
  :ما يلي
   للتهديد والشهود الضعفاء؛قانون محاية الشهود املعّرضني  •  
  دليل احلماية لضحايا االجتار بالبشر؛  •  
قواعد محاية مواطين البوسنة واهلرسـك ضـحايا االجتـار بالبـشر والـشهود علـى االجتـار                •  

  .بالبشر
واعتمد جملس وزراء البوسنة واهلرسك قواعد محاية مواطين البوسنة واهلرسك ضـحايا             -١٢١

ــشهود ع   ــشر وال ــشر   االجتــار بالب ــى االجتــار بالب ــدد (ل ــة للبوســنة   ٦٦/٧الع ــدة الرمسي  مــن اجلري
وهــذه القواعــد متثــل معيــاراً ملزمــاً بــشأن محايــة حقــوق اإلنــسان املقــررة ملــواطين   ). واهلرســك

وتقـرر القواعـد   . الجتار بالبشر أو شهود على هذه اجلرميةلالبوسنة واهلرسك الذين هم ضحايا     
ومعــايري العمـل املتــصلة بتعريـف اإلجــراءات وتنظـيم احلمايــة    الـسالفة الـذكر املبــادئ املـشتركة    

 من األنشطة املتصلة حبماية مـواطين البوسـنة          ذلك واملساعدة والوقاية األولية والثانوية وخالف    
ــشر و   ــواهلرســك ضــحايا االجتــار بالب ــاتني     -ضحايا ال ــساعدة إىل ه ــدمي امل ــه، وتق ــشهود علي ال

  .الفئتني
 ،ية واملساعدة الالزمتني قبل نظـر الـدعاوى وأثناءهـا وبعـدها           وعمالً على ضمان احلما     -١٢٢

  :حيق ما يلي للضحايا
  املسكن املناسب اآلمن؛  •  
  الرعاية الصحية؛  •  
 بــشأن الوضــع القــانوين واالستــشارة بــشأن جــزء  ، بلغــة يفهمهــا الــضحايا،معلومــات  •  

  احلقوق وااللتزامات املتعلق هبم؛
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 وغريهــا مــن الــدعاوى، مــن خالهلــا  ،الــدعاوى اجلنائيــةمعونــة قانونيــة للــضحايا أثنــاء   •  
  يدرك الضحايا حقوقهم؛

معلومــات بــشأن الوصــول إىل البعثــات الدبلوماســية والقنــصلية للبلــد األصــلي أو مقــر   •  
  ؛)األجانب(اإلقامة املعتاد للضحايا 

  ؛)للضحايا األجانب (هوإجراءاتاإلعادة للوطن معلومات بشأن فرص   •  
  .ع التدريب والتعليم، حسب اإلمكانيات املاليةخمتلف أنوا  •  
وجتري مقاضاة اجلناة يف جرائم االجتار بالبشر يف البوسنة واهلرسك حـسب وضـعهم،                -١٢٣
 ،الـيت تبيـع اخلـدمات اجلنـسية    الذكر ويعاقب القانون األطراف السالفة   . عد البغاء جنحة  يبينما  

  .وجتري مقاضاة اجلناة يف إطار دعاوى جنائية
ــزويل يف عــدد        -١٢٤ ــوحظ وجــود اجتــاه ن ووفقــاً لبيانــات وزارة أمــن البوســنة واهلرســك، ل

 ٢٠٠٢ عـام  ٢٥٠إذ اخنفـض العـدد مـن حنـو     . ضحايا االجتار بالبشر الـذين مت التعـرف علـيهم      
، كان معظم ضـحايا االجتـار بالبـشر مـن الرعايـا األجانـب،               ٢٠٠٩ويف  . ٢٠٠٩ عام   ٦٩إىل  

 الوقت نفسه، كان هناك اجتاه متـصاعد يف أعـداد ضـحايا             ويف. ١١عندما اخنفض عددهم إىل     
أو االجتار بالبشر الذين هم من مواطين البوسنة واهلرسك، إذ ارتفع عددهم مـن حنـو ضـحيتني                  

: وكانت البلـدان األصـلية للـضحايا األجانـب       . ٢٠٠٩ عام   ٥٨ إىل   ١٩٩٩ثالث ضحايا عام    
 ضـحية   ٦٩ومـن   ). ١(، وبلغاريـا    )١(ا  ، ورومانيـ  )١(، ومولـدوفا    )٢(، وكرواتيـا    )٦(صربيا  

.  مــن الــضحايا نــساء٦٤، كــان ٢٠٠٩هتم عــام الالجتـار بالبــشر جــرى التعــرف علــى شخــصي 
 مـن الـضحايا قُـّصراً، بينمـا     ٢٣، كـان    ٢٠٠٩ومن العدد اإلمجايل لضحايا االجتار بالبشر عـام         

دد اإلمجــايل لــضحايا والبيانــات التفــصيلية املتعلقــة باالجتاهــات يف العــ .  منــهم بــالغني٦٤كــان 
  . باملرفق الثالث)ج(، )ب(، )أ (١األشكال االجتار بالبشر املتعرف عليهم واردة يف 

 ٢٠٠٨واستناداً إىل البيانات اجملموعة من أجهزة الشرطة وممثلـي االدعـاء، شـهد عـام                  -١٢٥
 .ةزيــادة ملحوظــة يف عــدد قــرارات االهتــام واألحكــام، بينمــا اخنفــض عــدد التحقيقــات اجملــرا   

 شخــصاً متــهمني يف قــضايا االجتــار ٥٣ حتقيقــاً مشلــت ٢٣ إجــراء ٢٠٠٨ولــذلك، شــهد عــام 
.  قـرار اهتـام، وتأكـدت هـذه القـرارات مجيعهـا            ٢١وصدر ما جمموعـه     . بالبشر وقضايا القوادة  
  . حكما١٤ًمن احملاكم وبصفة أمجالية، صدر 

املـدعي العـام للبوسـنة واهلرسـك        ووفقاً للبيانات املقدمة من فرقة العمل التابعة ملكتـب            -١٢٦
 تقريـراً جنائيـاً تتعلـق جبـرائم متـصلة باالجتـار             ٢٣، تلقى ذلك املكتـب مـا جمموعـه          ٢٠٠٩عام  
 حكمـاً بالـسجن وحكمـان       ١٢ شخـصاً، منـها      ٢٠وصدرت أحكام حبق مـا جمموعـه        . بالبشر
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، ٢٠٠٩ويف هنايـة  .  ومخسة أحكام بـالرباءة وحكـم بـرفض الـدعوى       مع وقف التنفيذ  بالسجن  
  . قرار اهتام منظوراً أمام احملاكم١٢كان هناك 

 تعـزى   يومثة مشكالت تعرقل النجاح يف مقاضاة اجلناة يف قضايا االجتار بالبـشر، وهـ               -١٢٧
ومـن ناحيـة أخـرى، فحـىت     . إىل عدم تعاون الـضحية مـع االدعـاء وأجهـزة إنفـاذ القـانون         غالباً  

ــأقواهل     ــبني يف اإلدالء ب ــضحايا راغ ــدما يكــون ال ــراءات    عن ــأخري يف اإلج ــسبب حــاالت الت م تت
الــشهود، بــسبب احتجــاز الــضحايا يف   -القانونيــة يف صــعوبات إضــافية للــضحايا وللــضحايا  

  .املالجئ لسنوات عديدة
فعلــى . ومثــة مــشكلة أخــرى يف مقاضــاة مــرتكيب االجتــار بالبــشر، هــي محايــة الــشهود    -١٢٨

ــز محا    ــزاً لتعزي ــة الفئــات الــضعيفة ال تنتــهي التهديــدات   الــرغم مــن خلــق اإلطــار القــانوين حي ي
ففي قـضايا عديـدة قـدمت احلمايـة للـضحايا الـشهود كجـزء               . املوجهة للشهود بنهاية احملاكمة   

من تسوية منظمة يف بلدان ثالثة، ولكـن مـن الـضروري استكـشاف إمكانيـات التعـاون بـشأن                    
  .هذه املسألة مع البلدان اليت تقبل ضحايا اجلرائم اخلطرية

ووفقــاً لتقيــيم إدارة مكافحــة االجتــار بالبــشر، مل تتقيــد البوســنة واهلرســك تقيــداً تامــاً     -١٢٩
ــة        ــسية مبحاكمــة ومعاقب ــصل االعتراضــات الرئي ــوع مــن االجتــار؛ وتت ــايري مكافحــة هــذا الن مبع
املتاجرين بالبـشر ألنـه لـوحظ أن الغرامـات خمففـة جـداً، وسـيكون مـن الـضروري رصـد آثـار                 

  .ائي املعدل املعمول به يف البوسنة واهلرسكتنفيذ القانون اجلن
املرفق  (CEDAW/C/BiH/CO/3الواردة بالوثيقة    ٢٨، ووفقاً للتوصية    ٢٠٠٨ويف عام     -١٣٠

ــشر يف       )اخلــامس ، اعتمــد جملــس وزراء البوســنة واهلرســك خطــة عمــل مكافحــة االجتــار بالب
ــسنوات   ــوي علــى خطــة تنف ي، وهــ٢٠١٢ إىل ٢٠٠٨البوســنة واهلرســك لل ــ حتت وهــذه . ةيذي

 مكافحـة االجتـار بالبـشر يف فتـرة         مـن اخلطة تفصل بشكل أكثر من ذي قبل األهداف املرجـوة           
نظـم  : السنوات اخلمس وحتدد بوضوح التدابري الالزمة لبلوغ هذه األهداف يف اجملاالت التالية           

ــة، واملقاضــاة، والتعــاون الــدويل    ــة، واحلماي ــدعم، والوقاي ــذلك، تو. ال ــزم ل طة مواصــلة األنــش ل
 وزيـادة   املأسـسة اهلادفة إىل مكافحة االجتار بالبشر ومنع هذه الظـاهرة ومكافحتـها عـن طريـق                

تعزيز التنـسيق، وتـوفري املـساعدة للـضحايا بعـد حتـسينها، ومقاضـاة املتـاجرين بالبـشر مقاضـاة                     
  .فعالة
، اعتمــد جملــس وزراء البوســنة واهلرســك دليــل التنظــيم الــداخلي لــوزارة    ٢٠٠٩ويف   -١٣١
ملكافحـة االجتـار    منسق الدولة   ”باسم  من يف البوسنة واهلرسك، الذي طور الكيان املعروف         األ

إدارة مكافحـة االجتـار بالبـشر       ”صبح  يـ ل“ بالبشر واهلجرة غري املـشروعة يف البوسـنة واهلرسـك         
  .يف إطار إدارة التعاون الدويل“ بوزارة أمن البوسنة واهلرسك
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رســك قــوة ضــاربة ملكافحــة االجتــار بالبــشر واهلجــرة وأنــشأ جملــس وزراء البوســنة واهل  -١٣٢
ميـع هياكـل القـضاء      جبتـألف مـن مـسؤولني       تاملنظمة غري املشروعة، تعمل يف شىت أحناء البلـد و         

حــرز تقــدم يف مقاضــاة اجلنــاة املبلــغ عنــهم واحملــددة هويــاهتم يف   وقــد أُ. والــشرطة ذات الــصلة
  .جرائم االجتار غري املشروع بالبشر

ــو  -١٣٣ ــة     ل تتمثـ ــعوبة احلالـ ــشر يف صـ ــار بالبـ ــور االجتـ ــضية إىل ظهـ ــسة املفـ ــباب الرئيـ األسـ
االقتصادية، وانعدام فرص العمل، وضخامة عدد املـشردين، ومـا تواجـه العـائالت مـن أحـوال                  

 بعــد إغــوائهن البغــاءاقتــصادية عــسرية، ممــا جيعــل الــشابات والفتيــات ضــحايا لالجتــار بالبــشر و
  .لعملبإعالنات زائفة تعرض عليهن ا

 عالقــات للمــراهقني”ومثــة حــاالت تقــوم فيهــا أســر الرومــا، بعــد ترتيــب مــا يــسمى      -١٣٤
 اجلنـسي،  االسـتغالل ، بتجنيد القصر وأخذهم إىل بلدان أخرى من أجـل  “خارج إطار الزواج  

واملــشكلة الكــربى هــي أن البوســنة  . وهــذا أمــر ميكــن القــول أنــه شــائع يف البوســنة واهلرســك  
كـثري مـن أبنـاء شـعب        كـررة، بقـاء      احلالـة املاليـة الـصعبة واهلجـرة املت         ، بـسبب   تـشهد  واهلرسك

  .وتبذل الدولة جهوداً ضخمة حلل هذه املشكلة. الروما غري مقيدين يف سجالت املواليد
ــد ويف حــاالت أخــرى،    -١٣٥ ــا األب وحــده أو األم     ُتجنَّ ــن أُســر يعوهل ــات قاصــرات م فتي

ــان تكــون القائمــات    ــثلن   وحــدها، ويف معظــم األحي ــة أمهــات حمتاجــات أو أمهــات مي باإلعال
  .بصورة أخرى فئة ضعيفة

وتواجه الشرطة وسلطات القضاء، اليت تتعامل مع هذه املسائل، مـشكالت ناجتـة عـن                 -١٣٦
وعلـى سـبيل املثـال، نالحـظ     . يف هذا النـوع مـن اجلرميـة   ) طريقة عمل جديدة(أشكال جديدة  

اد يف مرافــق ومــساكن وشــقق خاصــة، علــى عكــس أن البغــاء واالجتــار بالبــشر آخــذ يف االزديــ
كـان حيـدث يف فتـرات سـابقة عنـدما كانـت األنـشطة اإلجراميـة الـسالفة الـذكر متـاَرس يف                         ما

  .املطاعم وغريها من املرافق العامة
  التدابري املتخذة ملنع االجتار بالبشر    

سان والالجـئني   عمالً على مساعدة ضحايا االجتار بالبشر، أنشأت وزارة حقـوق اإلنـ             -١٣٧
 يقـدم املـنح للمنظمـات غـري احلكوميـة لتنفيـذ             ٢٠٠٨يف البوسنة واهلرسك صندوقاً يف ميزانيـة        

  . ضحايا االجتار بالبشر يف البوسنة واهلرسكمبرامج تأهيل َمن يعرف أهن
ويف إطار خطط العمل املوضوعة ألبنـاء طائفـة الرومـا املعتمـدة مـن قبـل جملـس وزراء                      -١٣٨

. رســك، تقــدم أمــوال لتحــسني املــسكن والتعلــيم والرعايــة الــصحية هلــذه الطائفــة  البوســنة واهل
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 يف البوسـنة واهلرسـك   اوأطفاهلـ طائفـة الرومـا    تقـدم مـساعدة مباشـرة إىل نـساء     ،وهبذه الطريقة 
  .الفئة األشد ضعفاً من حيث االجتار بالبشراملندرجني يف 

ــة عامــة اجلمهــور باال     -١٣٩ ــشطة لتوعي ــسلة أن ــات   وأُجريــت سل ــشر، ال ســيما الفئ جتــار بالب
تمثل أحد األنشطة الوقائية الواردة يف خطـط العمـل لـصاحل طائفـة الرومـا، املنفـذة          يو. الضعيفة

 البوسنة واهلرسـك، يف محلـة التـرويج الـيت مشلـت بـث مـساحة            -بالتعاون مع منظمة كاريتاس     
  .بوسنة واهلرسكإعالنية قصرية على عديد من حمطات اإلذاعة وقنوات التلفزيون يف ال

ورغم اإلجنـازات ال تـزال هنـاك عوامـل عديـدة تفـضي إىل االجتـار بالبـشر يف البوسـنة                    -١٤٠
ومن الضروري مواصلة األنشطة الرامية إىل التوعية باالجتار بالبشر والعمل الوقـائي            . واهلرسك

الجتـار يف  اذلـك  اهلادف إىل القضاء على األسباب املفضية له، وذلك عمـالً علـى تقليـل خمـاطر       
  .صفوف الفئات الضعيفة وكذا تقليل الطلب على اخلدمات اجلنسية للضحايا املتاجر هبم

وحدث حتسن ملحوظ يف الرقابة على احلدود بفضل تدريب أفـراد شـرطة احلـدود يف                  -١٤١
. البوسـنة واهلرســك، وهــذا هيــأ الظــروف لزيــادة القـدرة علــى التعــرف علــى املتــاجرين بالبــشر  

عامـة اجلمهـور، ال سـيما النـساء،         “ التعاون بني الـشرطة واجملتمعـات احملليـة       ”مشروع  يراعي  و
وتقــوم وزارة أمــن البوســنة . الجتــار بالبــشرلباملخــاطر الــيت يف ظلــها قــد تــصبح النــساء ضــحايا 

واهلرسك وهيئة الدولة للتحقيق واحلماية بتشغيل نظام تعقب األشخاص الـذين توجـد أسـباب           
  . اخنراطهم يف جتارة اجلنسمعقولة تدعو إىل الشك يف

واملعلومات املتعلقة باالجتار بالبشر يف البوسنة واهلرسك جتمع مـرتني سـنويا، أو جتمـع                 -١٤٢
ومـا برحـت إدارة مكافحـة االجتـار بالبـشر القائمـة يف وزارة               . عدة مـرات إذا دعـت الـضرورة       

ني، على إنـشاء فريـق    أمن البوسنة واهلرسك تعمل، بالتعاون مع وزارة حقوق اإلنسان والالجئ         
وقـد  . رصد يقوم برصد حالة االجتار بالبشر يف البوسنة واهلرسك ضماناً لتيـسري مجـع البيانـات               

أعدت استمارة فريدة جلمع البيانات بشأن الضحايا احملتملني واحملـددين، أو الـضحايا احملـتملني               
ــذين ســقطو   ــاً آلر   اأو احملــددين، ال ــك وفق ــشر، وذل ــراثن االجتــار بالب ــع   يف ب اء واقتراحــات مجي

ــة محايــة البيانــات الشخــصية وإدارة محايــة البيانــات         املؤســسات ذات الــصلة، ال ســيما وكال
وكافـة مـا يلـزم مـن بيانـات الزمـة إلدارة قاعـدة               . اخلاضعة لوزارة األمن يف البوسنة واهلرسـك      

زارة قـدم عـن طريـق اسـتمارة فريـدة مـن نوعهـا، موجـودة بـو                 ُيبيانات ضـحايا االجتـار بالبـشر        
  .حقوق اإلنسان والالجئني يف البوسنة واهلرسك

ويف حاالت البغاء، جتد أجهـزة الـشرطة صـعوبات يف التـدخل إذا كانـت اجلرميـة غـري                      -١٤٣
والبغـاء  . وال توجد أي قوانني معينة تنطبق علـى العمـالء وحـدهم    . مسجلة وفقاً لإلجراء املتبع   

  .ى ترخيص بالعملغري مقنن، كما أن البغايا ال يستطعن احلصول عل
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ورغم أن من املفترض أن عـدد مـواطين البوسـنة واهلرسـك الـذين ُعـرف أهنـم ضـحايا                       -١٤٤
 كثرياً مما هو معروف، وثَّق مكتب منـسق الدولـة      كربلالجتار بالبشر خارج البوسنة واهلرسك أ     

بالنـسبة لالسـتغالل اجلنـسي، كانـت هنـاك          :  مخس حاالت، علـى النحـو التـايل        ٢٠٠٧يف عام   
ــان لقاصــرتني يف       قا ــاك حالت ــا؛ وكانــت هن ــا، وإيطالي صــر واحــدة يف كــل مــن اســبانيا، وألباني

  . إحدامها ضحية الستغالل جنسي واحلالة الثانية لذكر بالغ خضع للسخرة-كرواتيا 
وبــيَّن حتليــل البيانــات اجملموعــة مــن املنظمــات غــري احلكوميــة وهيئــات إنفــاذ القــانون      -١٤٥

 شخـصاً حتـددوا باعتبـارهم ضـحايا لالجتـار           ٤١ كـان هنـاك      ٢٠٠٧عام  وممثلي االدعاء أنه يف     
 شخــصاً قبلــوا اإلعاشــة والــدعم املقــدم مــن   ٢٤ هــذا العــدد مشــلو. والتحــريض علــى الفــسق 

لبوسـنة  امـواطين   مـن    يف املائـة     ٧٣ومن العدد اإلمجايل للضحايا احملددين، كـان        . البيوت اآلمنة 
وممـا يـثري    .  أشـخاص مـن صـربيا      أربعـة انـب، ومنـهم     واهلرسك وكان البـاقون مـن الرعايـا األج        

ــشديد أن   ــاج ال ــة٤٤ شخــصاً، أي ١٨االنزع ــواطين    ، يف املائ ــن م ــّصراً، ومجــيعهم م  كــانوا قُ
، ظهر اجتاه نـزويل يف عـدد ضـحايا االجتـار بالبـشر احمللـيني         ٢٠٠٨ويف عام   . البوسنة واهلرسك 

 مـن مـواطين البوسـنة واهلرسـك      ٥٢ ضحية لالجتار بالبشر، منـهم       ٦٠وكان هناك   . واألجانب
  .وأربعة أشخاص من كل من أوكرانيا وصربيا

نـع االجتـار    ملعديد من األنشطة يف البوسنة واهلرسـك        الونفذت املنظمة الدولية للهجرة       -١٤٦
ية وجرى تدعيمها لتوعيـة اجلمهـور باالجتـار بالبـشر     مظمت محالت إعالوُن. بالبشر ومكافحته 

  . ذكوراً وإناثاً، لإلبالغ عن حاالت االجتار بالبشروتقدمي الدعم للمواطنني،
 نتيجــة خاصــة حققتــها املنظمــات الدوليــة املعنيــة مبنــع االجتــار بالبــشر ومكافحتــه  مثــةو  -١٤٧

طائفــة الرومــا، (يف العمــل يف صــفوف الفتيــات والنــساء املنتميــات إىل الفئــات الــضعيفة تتمثــل 
وهلــذا الغــرض، ُنظمــت يف شــىت أحنــاء البلــد ).  األســر املعــوزةبنــاتواملــشردات، واليتيمــات، و

حلقات تدريبية وندوات دراسية تتماشي مع األنشطة احملددة يف خطة عمل البوسنة واهلرسـك              
  .اجلنسانية
وتـشمل  . وتقدم منظمات غري حكومية عديدة مـساعدات إىل ضـحايا االجتـار بالبـشر               -١٤٨

املـشورة القانونيـة، وصـوغ عـرض حـاالت          : ةاملساعدة القانونية املباشـرة املقدمـة إىل هـذه الفئـ          
، والتمثيـل القـانوين     )الطلبات، والشكاوى، وااللتماسات، والـدعاوى، ومـا إىل ذلـك         (ووثائق  

، وغـري ذلـك مـن        كافـة  يف الدعاوى اإلدارية واملدنية وخالفها من الدعاوي أمام هيئات الدولة         
ة القانونيـة مـن أجـل محايـة حقـوق           احملاكم العادية، فضالً عن تقدمي أشكال أخرى من املساعد        

  .العمالء ومصاحلهم
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  الباب الثاين    
  احلياة السياسة والعامة: ٧املادة     

تــنظم تكــافؤ الــيت علــى مجيــع مــستويات احلكــم، عمــول هبــا ال تتماشــي التــشريعات امل  -١٤٩
ني اجلنـسني  فرص الرجل واملرأة يف شغل مناصب اختاذ القرار ، متاشياً تاماً مع قانون املساواة بـ             

وباإلضـافة  . وهذا واضح مـن مثـال قـانون انتخابـات البوسـنة واهلرسـك             . يف البوسنة واهلرسك  
إىل ذلك، ال يزال هناك هنج تقليدي إزاء وضع املـرأة وأمنـاط سـلوك مقـررة اجتماعيـة تتـسبب                     

 يف نقـص متثيـل املـرأة ونقـص اشـتراكها يف احليـاة         ،إىل التـشريع  فتقار   من حيث اال   ،بشكل عام 
  .السياسية واحلياة العامة

وقد أُبقي يف قانون االنتخابات املعمول به يف البوسنة واهلرسك علـى حكـم يـشري إىل                   -١٥٠
  .يف قوائم املرشحنيمن حيث ترتيبه النوع اجلنساين املمثل متثيالً ناقصاً 

  وبنـاءً  ،)املرفـق اخلـامس    (CEDAW/C/BiH/CO/3 الوثيقـة الواردة ب  ٣٠ووفقاً للتوصية     -١٥١
 أُدخلـت   ،على اقتراح جلنة املـساواة بـني اجلنـسني التابعـة للجمعيـة الربملانيـة للبوسـنة واهلرسـك                  

وقــد . تعــديالت علــى قــانون االنتخــاب يف البوســنة واهلرســك تقتــرح إغــالق قــوائم املرشــحني
، لتلبيــة احتياجــات اللجنــة، حتلــيالً مقارنــاً للــنظم االنتخابيــة ذات النــهوج   “الوكالــة”أعــدت 

تلفــة لــضمان متثيــل املــرأة يف اهليئــات التــشريعية، مــشفوعة بنمــاذج وتقــديرات للتــأثري علــى املخ
ــة     . النظــام االنتخــايب يف البوســنة واهلرســك   ــرح مــن اللجن ــل أن احلــل املقت وأظهــر هــذا التحلي

ورغـم النظـر   .  يف املائة٣٥سيكفل اشتراك النوع اجلنساين األقل متثيالً بنسبة مئوية ال تقل عن           
  .ه التعديالت مرتني أمام جملس نواب اجلمعية الربملانية للبوسنة واهلرسك فإهنا مل ُتقبليف هذ
واعتمدت اجلمعية الربملانية للبوسنة واهلرسك، كتـدبري لزيـادة عـدد النـساء يف اهليئـات           -١٥٢

الصادرة عن جلنة وزراء جملس أوروبا، وبناًء على اقتـراح          ) ٢٠٠٣ (٣التشريعية وفقاً للتوصية    
 مــن اجلريــدة ١٠٢/٩العــدد (، القــانون املعــدل لقــانون متويــل األحــزاب الــسياسية  “الوكالــة”

يــوزع متويــل ”: مــا يلــي، ونــصها ك١٠، الــذي ميثــل اآلن املــادة  )الرمسيــة للبوســنة واهلرســك 
يف اجلمعيــة الربملانيــة للبوســنة واهلرســك بطريقــة مــن شــأهنا توزيــع  مثلــة املاجملموعــات الربملانيــة 

يف املائـة مـن      ٦٠ائة من األموال بالتساوي علـى كافـة اجملموعـات الربملانيـة، ويـوزع               يف امل  ٣٠
إمجايل املبلغ على حنو مكـافئ لعـدد املقاعـد الـيت تـشغلها كـل جمموعـة برملانيـة وقـت التوزيـع،                        

 يف املائة من إمجايل املبلغ على اجملموعات الربملانيـة بالتناسـب مـع عـدد املقاعـد                  ١٠بينما يوزع   
تقرر اللجنـة العليـا لالنتخابـات النـوع اجلنـساين           وسـ .  يشغلها النـوع اجلنـساين األقـل متثـيالً         اليت

  .“املمثل متثيالً ناقصاً وفقاً للنتائج الرمسية لالنتخابات
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 علــى تنفيــذ ١٣٢٥شــددت خطــة العمــل لتنفيــذ قــرار جملــس األمــن  بوجــه خــاص، و  -١٥٣
اشـتراك  ‘ ١’: سية والعامة ببلوغ األهداف التاليـة     أنشطة هادفة إىل اشتراك املرأة يف احلياة السيا       

اشـتراك املـرأة    ‘ ٣’اشتراك املرأة يف تشكيالت الشرطة واجليش؛       ‘ ٢’املرأة يف احلياة السياسية؛     
  .يف بعثات حفظ السالم والتدريب املراعي لالعتبارات اجلنسانية

ســنة واهلرســك، أعــدت  وبالتعــاون مــع بعثــة الــشرطة التابعــة لالحتــاد األورويب يف البو    -١٥٤
ميثـل دراسـة شـاملة تتنـاول      “ املرأة يف تشكيالت الشرطة   ”وطبعت منشوراً بعنوان    “ الوكالة”

وأسـهمت  .  املـرأة يف تـشكيالت الـشرطة       اشتراكاحلالة اجلارية والفرص والعقبات القائمة أمام       
 ، بواســــطة مــــشاريع متنوعــــة داعمــــةقــــوة شــــرطة االحتــــاد األورويب يف البوســــنة واهلرســــك

  .يف زيادة اشتراك املرأة يف تشكيالت الشرطة وبناء السالمللمؤسسات، 
، بـدعم مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومنظمـة               “الوكالة”، نظمت   ٢٠٠٦ويف    -١٥٥

الدعوة وأمهية أقامـة الـشبكات، مـع التـشديد          ”األمن والتعاون يف أوروبا، مؤمتراً إقليمياً بشأن        
 وكـان ضـيف ذلـك املـؤمتر     .“ املـرأة والـسالم واألمـن   - ١٣٢٥ على تنفيذ قـرار جملـس األمـن    

 بالواليـات املتحـدة األمريكيـة،       كـائن ت مـدير معهـد األمـن الـشامل ال         سعادة السفري سواين هنـ    
إىل جانبــه ممثلــون لآلليــات اإلقليميــة املعنيــة باملــساواة بــني اجلنــسني واللجــان الربملانيــة  شــارك و

ــسني و    ــني اجلن ــساواة ب ــة بامل ــة يف     املعني ــسياسية القائم ــانني واألحــزاب ال ــة والكي وزارات الدول
وكان اهلدف مـن ذلـك املـؤمتر إظهـار أمهيـة فهـم تنفيـذ قـرار جملـس األمـن                      . البوسنة واهلرسك 

ــات      ١٣٢٥ ــاء التحالفـ ــة بنـ ــة، وأمهيـ ــسانية اإلقليميـ ــات اجلنـ ــني اآلليـ ــسيق بـ ــاون والتنـ  ، والتعـ
  . من خمتلف األحزاب السياسيةئيةشبكات النساالو

 مؤمتر إقليمي بشأن خطة العمـل       ٢٠٠٩وعلى سبيل املتابعة هلذا احلدث، ُنظم يف عام           -١٥٦
لتنفيذ إعـالن التعـاون اإلقليمـي بـني اآلليـات املؤسـسية لـصاحل القـضايا اجلنـسانية ورصـد قـرار                       

ويف هذا املؤمتر تأكدت أمهية اإلعالن اإلقليمي بشأن اآلليـات          ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥جملس األمن   
.  وأُنــشئت طرائــق لتنفيــذ اإلعــالن املــذكور،٢٠٠٥ية اجلنــسانية للتعــاون، املوقّــع عــام املؤســس

، مـع التـشديد   ١٢٣٥وإضافة إىل ذلك، جرى تبادل اخلربات يف جمال تنفيذ قرار جملس األمـن              
 ٢٠١٠ووفقــاً لتوصــيات هــذا املــؤمتر، ُنظمــت يف  . علــى زيــادة اشــتراك املــرأة يف صــنع القــرار 

بــشأن كيفيــة زيــادة عــدد  حلقــة دراســية  يف البوســنة واهلرســك ةلــسياسيلعــضوات األحــزاب ا
ســواين الــسفري وهــذه احللقــة الدراســية، الــيت رأســها ســعادة  . النــساء يف وظــائف صــنع القــرار 

ت، كانـت بالغـة األمهيـة يف سـياق االنتخابـات العامـة املقبلـة يف البوسـنة واهلرسـك وإنـشاء                       هن
  .سياسية يف البوسنة واهلرسكيسمى تنسيقية عضوات األحزاب ال ما
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ــرت   -١٥٧ ــة”وأجـ ــشأن  “ الوكالـ ــة بـ ــة    ”دراسـ ــاء احلملـ ــالم أثنـ ــائط اإلعـ ــساسة يف وسـ الـ
ــة مــسألة تقــدمي املــرأة  ه الدراســة الــيت تناولــت   هــذتوأظهــر. “ الــصورة املفقــودة- االنتخابي

عامـة أنـه     ال ٢٠١٠السياسية يف وسائط اإلعالم أثناء احلملة االنتخابية الـسابقة علـى انتخابـات              
مل حيدث بعد أي تقـدم يف حتقيـق املـساواة يف جمـال اشـتراك الرجـل واملـرأة يف احليـاة الـسياسية                         
واحليــاة العامــة، وأن إمكانيــة اشــتراك املــرأة سياســياً وتأثريهــا الــسياسي يف اجملــال العــام واجملــال  

  . جداًةزال حمدودت اإلعالمي ال
 العامة أكرب عـدد مـن    ٢٠١٠ النتخابات   وتضمنت قوائم مرشحي األحزاب السياسية      -١٥٨

. ٢٠٠٢ وعـام    ٢٠٠٦املرشحات باملقارنـة بـدوريت االنتخـاب الـسابقتني اللـتني شـهدمها عـام                
 يف املائـة منـهم، حـسب أرقـام     ٥٢النـساء ميـثلن     ( وحدهم   نيالناخبتثر اهتمام   وهذه احلقيقة مل    

الـيت،  وسائط اإلعالم   اهتمام  أيضاً  مل تثر   بل  ) اللجنة املركزية لالنتخابات يف البوسنة واهلرسك     
أمهيــة التمثيــل املتــساوي جتاهلــت متامــاً  ،بوصــفها أداة التــرويج للخطــط الــسياسية واملرشــحني 

  .للجنسني معاً يف احلياة العامة
 اشتراك املرأة علـى قـدم املـساواة يف احليـاة الـسياسية هـي                دونوالعقبة الرئيسية احلائلة      -١٥٩

ــا خيــتص ب  عــدم وجــود دعــم مــن األحــزا    ــسياسية لعــضواهتا فيم ــسياسية  وضــعب ال  اخلطــط ال
أحكام متنع النـساء    على  النظم األساسية لتلك األحزاب     عدم انطواء   واالعتراف السياسي رغم    

وحـدد عـدد معـني صـغري مـن األحـزاب الـسياسية يف        . من االشتراك يف أعمال اهليئـات احلزبيـة       
  . واملساواة بني اجلنسني يف الواقع العمليامةبصفة عوثائقه التزاماته ألجل حتقيق املساواة 

ــشرين األول  -١٦٠ ــوبر /ويف ت ــة    ٢٠٠٦أكت ــات عام ــت يف البوســنة واهلرســك انتخاب ، أُجري
جملس النواب باجلمعية الربملانية بالبوسـنة واهلرسـك        أعضاء  رئاسة البوسنة واهلرسك، و   الختيار  

ــب       ــرئيس ونائ ــواب باحتــاد البوســنة واهلرســك، وال ــس الن ــسكا،   وجمل ــة صرب ــرئيس جبمهوري ال
ــضاء و ــنة     أعـ ــاد البوسـ ــات يف احتـ ــات الكانتونـ ــسكا ومجعيـ ــة صربـ ــة جلمهوريـ ــة الوطنيـ اجلمعيـ

  .واهلرسك
/ ، أُجريــت انتخابــات بلديــة لــشغل مقاعــد اجملــالس٢٠٠٨أكتــوبر /ويف تــشرين األول  -١٦١

ــد       ــديات يف احتــاد البوســنة واهلرســك، وُعَم ــد البل ــة، ومناصــب ُعَم ــات البلدي ــديات اجلمعي  بل
مجهورية صربسكا، ومجعية مقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة واهلرسك وجملـس مدينـة موسـتار،        

  .ومجعية بانيا لوكا وُعمدهتا
ويف إطار الدراسات الرئيسية يف جمال الدراسات اجلنـسانية، أجـرى مركـز الدراسـات                 -١٦٢

عـام  شروعاً حبثيـاً مجاعيـاً   ، مـ “الوكالـة ”العليـا املتعـددة التخصـصات يف سـراييفو، مببـادرة مـن       
وممــا أظهــره هــذا . “ املــرأة يف احليــاة الــسياسية يف البوســنة واهلرســكاشــتراك” عنوانــه ٢٠٠٩
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البحث أن نظام القائمة املفتوحة، املقترن بآليـة احلـصص لقـوائم املرشـحني، املطبـق علـى نظـام                    
يئــات البوســنة  هبوب االنتخابــات يف البوســنة واهلرســك مل يــؤد بعــد إىل متثيــل النــساء املرغــ       

  .واهلرسك التشريعية
 العامــة يف البوســنة واهلرســك أن النــاخبني بينــهم نــساء ٢٠٠٦وبــيَّن حتليــل انتخابــات   -١٦٣

 ٧ ٢٤٥ومــن . أكثــر مــن الرجــال، ولكــن املــصوتني مــن الرجــال كــانوا أكثــر مــن املــصوتات  
 مسؤوالً منتخبـاً    ٥١٧ يف املائة، ومن     ٣٦,٢ امرأة، بنسبة    ٢ ٦٢٥مرشحاً مسجالً كان هناك     

، كان متثيـل النـساء   ٢٠٠٦وبعد انتخابات  .  يف املائة  ١٧,٢١ امرأة، أي    ٨٩كان عدد النساء    
، وعقـــب ٢٠١٠ويف مطلـــع .  يف املائـــة٩,٥يف اجلمعيـــة الربملانيـــة للبوســـنة واهلرســـك بنـــسبة 

وسـنة واهلرسـك    املوظفني، بلغت نسبة النساء يف اجلمعيـة الربملانيـة للب         مالك  التغريات احلادثة يف    
  . يف املائة١٧

 العامــة يف البوســنة واهلرســك الــيت أجريــت لــشغل مقاعــد    ٢٠٠٦وعقــب انتخابــات   -١٦٤
ــواب       ــغ عــدد الن ــواب احتــاد البوســنة واهلرســك، بل ــا٩٨ًجملــس ن ــهم  و نائب ــرأة، أى ٢٧من  ام

. وكان رئيس اجمللس وأحد النواب ذكرين، بينمـا كـان النائـب اآلخـر أنثـى        .  يف املائة  ٢٧,٥٥
 نــساء بنــسبة ١٠ برملانيــاً يف جملــس شــعوب احتــاد البوســنة واهلرســك، كانــت هنــاك  ٥٨ومــن 

  . يف املائة وكان رئيس اجمللس ونائباه من الذكور١٧,٢٤
يف اجلمعيـة الوطنيـة جلمهوريـة صربـسكا          العامـة، كـان هنـاك        ٢٠٠٦بعد انتخابـات    و  -١٦٥
ئاسة اجلمعية الوطنية جلمهوريـة صربـسكا       وتتألف ر ).  يف املائة  ٢٤( امرأة   ٢٠نائباً، منهم    ٨٣

 نائبــاً يف جملــس شــعوب مجهوريــة ٢٨ومــن . مــن الــرئيس، وهــو رجــل، ونائبــان أحــدمها امــرأة
، ويف رئاســة ذلــك اجمللــس ال توجــد أي ) يف املائــة١٤(صربــسكا ال يوجــد ســوى أربــع نــساء 

د سوى جلنة واحـدة      جلنة باجلمعية الوطنية جلمهورية صربسكا ال توج       ٢٢ومما جمموعه   . نساء
برئاسة امرأة، هي جلنة التعليم والعلـوم والثقافـة واملعلومـات، بينمـا متثـل النـساء غالبيـة أعـضاء                     

ومتثـل النـساء األغلبيـة يف ثـالث جلـان      ).  أعـضاء سـبعة  عـضوات مـن   ست(جلنة تكافؤ الفرص  
 وجلنــة الزراعــة جلنــة محايــة البيئــة، وجلنــة التعلــيم والعلــوم والثقافــة واملعلومــات، : أخــرى، هــي

 موظفـاً  ٧٢ومـن   .  فإن الرجال يسيطرون عليها بدرجـة كـبرية        ،اللجان األخرى  أما. واحلراجة
 يف ٥١بنــسبة ( رجــالً ٣٧ يوجــد ،يف أجهــزة خــدمات اجلمعيــة الوطنيــة جلمهوريــة صربــسكا 

  ). يف املائة٤٩بنسبة (امرأة  ٣٥ و) املائة
بـدوريت االنتخابـات احملليـة الـسابقتني، عـدم          ، باملقارنـة    ٢٠٠٨ويبيِّن حتليل انتخابـات       -١٦٦

وهـذا ميثـل حتـدياً للـرأي العـام          . حدوث تطورات إجيابية من حيث زيـادة عـدد اشـتراك النـساء            
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القائل بأن النـساء موجـودات علـى صـعيد احلكـم احمللـي يف البوسـنة واهلرسـك، بينمـا يتنـاقص                       
  .رفعاألستويات املعددهن يف 

 حزبـاً وحتالفـاً سياسـياً، منـها     ١١٣مـا جمموعـه   اشـترك  ليـة،   احمل٢٠٠٨ويف انتخابـات    -١٦٧
أمساء عـدد مـن النـساء يفـوق عـدد      يف قوائم مرشحيها  بلدية طرحت ١٨ حزباً سياسياً يف  ١١

 مرشــحاً للمجــالس التــشريعية علــى ٢٨ ٥٦٠وجــرى التــصديق علــى ترشــيح . أمســاء الرجــال
 امـرأة،   ٤٦٩؛ انُتخـب منـهن      ) املائـة   يف ٣٥,٩١بنـسبة   ( امـرأة    ١٠ ١٨٩الصعيد احمللي، منهم    

 مرشحاً مصدقاً على ترشحيهم ملنصب العمـدة؛ وكـان          ٥٦٦وكان هناك   .  يف املائة  ١٥بنسبة  
 منــهم عمــدة ، عمــدة بلــدي١٤٠ومــن .  يف املائــة٦,٣٦، بنــسبة ٣٦عــدد النــساء بــني هــؤالء 

  . يف املائة٢,٨٥مدينة بانيا لوكا، كانت هناك أربع نساء منتخبات، بنسبة 
ــات       ُتظهــرو  -١٦٨ ــد انتخاب ــة بع ــسلطة التنفيذي ــات ال ــرأة يف هيئ ــل امل ــة متثي ــارامترات التالي  الب

  : العامة٢٠٠٦
  الرئاسة، اليت تضم ثالثة أعضاء، ليس بينهم امرأة؛  •  
مل متثل املرأة يف أي من الوزارات التـسع الـيت تـشكل جملـس وزراء البوسـنة واهلرسـك                      •  

ئــب وزيــر يف وزارة دفــاع البوســنة واهلرســك ووزارة  ولكــن امــرأتني ُعينتــا بدرجــة نا 
  خارجية البوسنة واهلرسك؛

رئيس احتاد البوسنة واهلرسك امرأة، أما نائبا رئيس االحتاد فإن أحـدمها امـرأة واآلخـر                  •  
  رجل؛

  رئيس مجهورية صربسكا ونائباه رجال؛  •  
  ونائباه رجال؛االحتاد رئيس وزراء حكومة   •  
   مجهورية صربسكا رجل، وأحد نائبيه امرأة؛رئيس وزراء حكومة  •  
، وحبكومــة مجهوريــة   فقــطتــضم حكومــة احتــاد البوســنة واهلرســك وزيــرة واحــدة        •  

  ؛ وزيرا١٦ًوبكل من الكيانني  ،صربسكا وزيرتان
رجـــالً  ٣٢لـــوزراء يف احتـــاد البوســـنة واهلرســـك ساعدي ايـــشمل العـــدد اإلمجـــايل ملـــ  •  

   يف املائة على التوايل؛٣٢و  يف املائة ١٥امرأة، بنسبة  ٦٨ و
)  يف املائــة ٦٥( رجــالً ٣٤منــصب مــساعد الــوزير   يــشغل يف مجهوريــة صربــسكا،    •  

  ). يف املائة٣٥(امرأة  ١٨ و
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، ضمت قوائم مرشـحي األحـزاب الـسياسية العـدد األكـرب مـن               ٢٠١٠ويف انتخابات     -١٦٩
 وعـــام ٢٠٠٦شـــهدمها عـــام املرشـــحات باملقارنـــة بالـــدورتني االنتخـــابيتني الـــسابقتني اللـــتني 

  : ما يلي٢٠١٠وتبني نتائج . ٢٠٠٢
  تضم ثالثة أعضاء مل تنضم إليهم امرأة حىت اآلن؛: الرئاسة  •  
ضــمن النــواب املنتخــبني يف جملــس نــواب اجلمعيــة الربملانيــة للبوســنة واهلرســك مثلــت     •  

   يف املائة من العدد اإلمجايل؛١٩النساء 
ــة جلمهوريــة صر   •   ــة مــن إمجــايل عــدد  ٢٢مثلــت النــساء : بــسكااجلمعيــة الوطني  يف املائ

   رجالً؛٦٥ باملقارنة بـ ١٨األعضاء، وبلغ عددهن 
ــواب احتــاد البوســنة واهلرســك     •   ــة مــن  ١٧,٣: جملــس ن ــساء،  العــدد  يف املائ اإلمجــايل ن

   رجالً؛٨١ مقابل ، امرأة١٧وعددهن 
  رئيس مجهورية صربسكا رجل، وله نائبان رجالن أيضاً؛  •  
   صربسكا رجل، ونائباه رجالن أيضاً؛وزراءيس رئ  •  
يتجلى التقدم املشهود يف تعيني مجهورية صربسكا مخس وزيـرات يف تـشكيلة ضـمت                 •  

   وزيراً؛١٦
ــواب احتــاد البوســنة واهلرســك     •   ــساء  : مبجلــس ن ــل الن ــن  ١٧,٣٥متث ــة م ــدد  يف املائ الع

 يف املائــة مــن ٢١,٦٩ اإلمجــايل، بينمــا ميــثلن يف اجلمعيــة الوطنيــة جلمهوريــة صربــسكا
  .اإلمجايلالعدد 

املرفق  بــ٥اجلــدول  وارد ١٥٣ إىل ١٤٢واجلــدول الــشامل للبيانــات املــشار إليهــا يف الفقــرات 
  .٢٠١٠ إىل ١٩٩٦حتليل نتائج االنتخابات من : الثالث هبذا التقرير

والنساء ممثالت بنسب صغرية أيضاً كعـضوات يف حكومـات الكانتونـات، ومـديرات                -١٧٠
ــضوات  با ــة، وعـ ــسات اهلامـ ــة   مبملؤسـ ــرافية واإلداريـ ــالس اإلشـ ــان، واجملـ ــالس اإلدارة واللجـ جـ

ــسانية      وُي.للــشركات العامــة  ــشطة يف إطــار خطــة عمــل البوســنة واهلرســك اجلن ــذ أن ــزم تنفي عت
م بـني القـوانني والقـوانني الفرعيـة احلاكمـة ملـسألة تعـيني األشـخاص يف              نـاغ مستقبالً لتحقيق الت  
ــنة         املناصــب العامــة   وعمليــة الترشــيح، مــن ناحيــة، وقــانون املــساواة بــني اجلنــسني يف البوس

  .واهلرسك، من ناحية أخرى
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  احملاكم ومكاتب االدعاء العام    
األعـداد  (يف البوسنة واهلرسك    العام  أشار حتليل قانون اجمللس األعلى للقضاء واالدعاء          -١٧١
ــة للبوســـ  ١٥/٨ و ٤٨/٧ و ٣٢/٧ و ٢٥/٤ ــدة الرمسيـ ــن اجلريـ ــك مـ ــواء ) نة واهلرسـ إىل احتـ

لـزم ألول مـرة بتمثيـل اجلنـسني         ُتالقانون على أحكام حتظر التمييز استناداً إىل النوع اجلنساين و         
.  لـشغل أيـة وظيفـة قـضائية جبميـع مـستويات القـضاء              تعلى قدم املـساواة عنـد إجـراء التعيينـا         

  .رضوبوجه عام، فإن متثيل النساء يف احملاكم ومكاتب االدعاء العام ُم
).  يف املائــة٥٠(أربــع نــساء الــيت تــضم من حمكمــة البوســنة واهلرســك الدســتورية ضــو  -١٧٢

ويف الفتـرة مـن     . احملكمة رجل، يف حني تشغل ثالث نساء منصب نائـب الـرئيس           تلك  ورئيس  
ــار٢٠٠٨أغــسطس /آب ، شــغلت امــرأة منــصب رئــيس حمكمــة البوســنة   ٢٠٠٩مــايو / إىل أي

  .واهلرسك الدستورية
 البيانات املستمدة من التقرير السنوي للمجلس األعلى للقضاء واالدعـاء العـام             وتظهر  -١٧٣

 يف املائــة تقريبــاً ٦٤ أن املــرأة ممثلــة يف احملــاكم بنــسبة  ٢٠٠٩يف البوســنة واهلرســك املتعلــق بـــ  
 امـرأة  ١٣٨( يف املائـة  ٤٦، ويف مكاتب االدعاء العـام بنـسبة      ) رجالً ٣١٥ امرأة مقابل    ٥٦٣(

إال أن البيانات املتعلقة بتمثيل اجلنسني يف املناصـب العليـا، الـيت مـن قبيـل          ). جالً ر ١٦٠مقابل  
ورئـيس  ).  يف املائـة   ٣٥(اخنفاض متثيل النساء    أظهرت   االدعاء،   هيئاترؤساء احملاكم ورؤساء    

. وهتـيمن املـرأة علـى مناصـب رؤسـاء احملـاكم يف الكانتونـات              . حمكمة البوسنة واهلرسـك امـرأة     
 منــصب كــبري ممثلــي االدعــاء ســوى امــرأتني، إحــدامها يف مكتــب االدعــاء بأحــد    ومل يعــني يف
يف احتـاد البوسـنة واهلرسـك،     )  نـساء  والعدد اإلمجـايل لـشاغلي هـذا املنـصب تـسع          (الكانتونات  

جبمهوريــة ) ضــمن ســتة معيــنني (وواحــدة ملقاطعــة بانيــا لوكــا ومكتــب االدعــاء اخلــاص فيهــا   
 املتعلقة بالتمثيل اجلنساين يف احملاكم ومكاتـب االدعـاء العـام            وترد البيانات التفصيلة  . صربسكا

  . باملرفق الثالث٨ و ٧ و ٦اجلداول يف 
  متثيل املرأة بقوات البوسنة واهلرسك املسلحة وشرطتها    

. املرأة ممثلة بنسب مئوية صـغرية يف وظـائف صـنع القـرار بـالقوات املـسلحة والـشرطة                    -١٧٤
 مـن طـاليب االلتحـاق باملهنـة العـسكرية يف صـفوف اخلدمـة                وليس هناك حىت اآلن عـدد كـاف       

ــوات البوســنة واهلرســك املــسلحة     ــها ق ــيت متثل ــة ال  مرشــح ٣ ٦٠٠ومــن . العــسكرية االحترافي
ــام         ــة ع ــسكرية االحترافي ــة الع ــدعو إىل االلتحــاق باخلدم ــالن ي ــاهتم اســتجابة إلع ــدموا بطلب تق

  . املسلحة يف قوات البوسنة واهلرسك، وقد قُبلن مجيعاً امرأة٢١ كان عدد النساء ،٢٠٠٨
، بلغ عدد املرشحني الذين قدموا طلبـات اسـتجابة إلعـالن يـدعو إىل     ٢٠٠٩ويف عام     -١٧٥

 مرشـح   ٣ ٦٠١،   املـسلحة  االلتحاق باخلدمـة العـسكرية االحترافيـة بقـوات البوسـنة واهلرسـك            
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، بلـغ   ٢٠١٠ويف  . ة امـرأة، وهـذا يـشري إىل زيـادة اهتمـام النـساء باملهنـة العـسكري                 ٢١٣منهم  
 لإلعالن الـداعي لاللتحـاق باخلدمـة العـسكرية االحترافيـة يف قـوات             بنييعدد املرشحني املستج  

  . امرأة٣٨٤ مرشحاً، منهم ٥ ٥٩٢  املسلحةالبوسنة واهلرسك
ــادات ووحــدات القــوات املــسلحة للبوســنة واهلرســك إىل       -١٧٦ ووصــل عــدد النــساء يف قي
 ١٥٩و  جنديـــة، ١٦٨ برتـــب ضـــباط الـــصف، و ١٢٥ ضـــابطة و ٥٥، منـــهن نـــساء ٥٠٧

والـشروط  .  يف املائـة مـن العـدد اإلمجـايل للقـوات املـسلحة             ٥,٧ وهـذا ميثـل      بقائمة املرشـحني؛  
لبوسـنة   ا الرجال، اليت ينظمهـا قـانون قـوات      ة النساء هي نفسها شروط ترقي     ةاملقررة سلفاً لترقي  

لـــوزارة الـــدفاع وقـــوات البوســـنة مـــشفوعة بـــالقوانني الفرعيـــة احلاكمـــة املـــسلحة واهلرســـك 
  . املسلحةواهلرسك

ــنة   ٤١,٥ومتثـــل النـــساء   -١٧٧ ــة مـــن العـــدد اإلمجـــايل ملـــوظفي وزارة دفـــاع البوسـ  يف املائـ
واحـدة يف منـصب نائـب وزيـر الـدفاع، ومـديرتان        : يـشغلن الوظـائف التاليـة     هـن   واهلرسك، و 

ــة ١٨و  مستــشارة، - خــبرية ١٨إلدارتــني، ورئيــسة مكتــب، ومستــشارتان، و   لكــبري  معاون
تمثيل املرأة يف قوات أمن البوسـنة       بوفيما يلي بيان    . )١٥( موظفة ٥٧خرباء، وأربع معاونات، و     

  :واهلرسك
   يف املائة؛٢٦,٤٧ : يف املائة، وبوظائف اإلدارة٤٨,٧٣ :بوزارة األمن  •  
يف  ١٤ :بوكالــة التحقيــق واحلمايــة احلكوميــة التابعــة لــوزارة أمــن البوســنة واهلرســك     •  

   يف املائة؛٠,٥٣ :بوظائف اإلدارةواملائة، 
 يف املائـة،    ١١ :بشرطة حدود البوسنة واهلرسك التابعة لوزارة أمن البوسـنة واهلرسـك            •  

   يف املائة؛٠,١٩ :وبوظائف اإلدارة
  . يف املائة٢,٢٥ : يف املائة، وبوظائف اإلدارة٣٤,٨٣ :بإدارة شؤون األجانب  •  
 مرشـــحاً بأكادمييــات الـــشرطة يف  ٩٨٣، التحــق  ٢٠٠٩ىل  إ١٩٩٩ويف الفتــرة مـــن    -١٧٨

 ٩٤٠ يف املائــة؛ واســتكمل ٢٢، بنــسبة ٢٢٢البوســنة واهلرســك، وكــان عــدد النــساء بينــهم   
ــهم     ــن بين ــدريب، وم ــسبة  ٢١١مرشــحاً الت ــرأة، بن ــة    ٢٢ ام ــة، وجــرى إحلــاقهن خبدم  يف املائ

  .)١٦(الشرطة

__________ 
  .اإلحصائيات الرمسية لوزارة دفاع البوسنة واهلرسك: املصدر  )١٥(  
  .اإلحصائيات الرمسية بوزاريت الداخلية بالكيانني: املصدر  )١٦(  
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ن العــدد اإلمجــايل ملــوظفي وزارة أمــن   يف املائــة مــ٢٠,٧٨وكانــت نــسبة متثيــل املــرأة   -١٧٩
 يف  ٦,٤، ولكـن النـسبة املئويـة املـأذون هبـا مـن النـساء كانـت                  ٢٠٠٩مجهورية صربسكا عـام     

ــة؛  ــة ومـــن املوظفـــات   ٥٧,٥أي املائـ ــة املدنيـ ــة مـــن مـــوظفي اخلدمـ .  يف املائـــة٨١,٨ يف املائـ
 يف املائـة غـري   ٤٤ت و شرطيات نظاميـا للنساء املخوالت  العدد اإلمجايل   يف املائة من     ٥٥,٩ و

 طالبـاً، بينـهم طالبـة       ٢٣وضـمت الدفعـة الرابعـة عـشرة مـن طلبـة أكادمييـة الـشرطة                 . نظاميات
  .واحدة
ــسكا      -١٨٠ ــة صرب ــة مجهوري ــوزارة داخلي ــسبة  ٩٥وب ــرأة، بن ــائف  ٦,٥ ام ــة، يف وظ  يف املائ
 ،٢-قلة  مفتـشة مـست    ، و  ١ - مفتـشني    ةكـبري :  متثيل النساء حـسب الرتـب      وفيما يلي . اإلدارة
ــشني ةوكــبري ــش١٤ - مفت ــش٥٥ - ـة، ومفت ــة  مبتدـة، ومفت ــ٩٥ -ئ ة ي، وشــرط٣ -ة ، ورقيب
  .)١٧(١٠٥ -ة ي، وشرط٦١ - أقدم
بـوزارة داخليـة احتـاد البوسـنة     ، بلـغ عـدد العـاملني    ٢٠٠٩ووفقاً للبيانات املتعلقة بعام       -١٨١

ظفي اخلدمــة وبلــغ عــدد كبــار مــو .  رجــال٨٦ً نــساء و ١٠٧ شخــصاً منــهم ١٩٣واهلرســك 
 موظفـاً باخلدمـة املدنيـة بـوزارة     ٦٥وضـمن  . املدنية سـتة مـوظفني، منـهم أربـع نـساء ورجلـني           

ــة احتــاد البوســنة واهلرســك    ــسبة  رجــالً، ٣٢داخلي ــة٤٩,٢٣بن ــرأة ٣٣ و ، يف املائ ــسبة ام ، بن
 يف ٤٢,١٩، نـسبتهم  رجـاالًً  ٥٤، كـان   ١٢٨البـالغ   العـاملني   ومن جممـوع    .  يف املائة  ٥٠,٧٧

  . يف املائة٥٧,٨١نسبتهن نساًء،  ٧٤ئة و املا
 التابعـة لـوزارة     االحتاديـة  أفـراد بـإدارة الـشرطة        ٥٠٧ومن جمموع أفراد الشرطة البـالغ         -١٨٢

ــك، كـــان      ــاد البوســـنة واهلرسـ ــة احتـ ــسبة   ٤٦٧داخليـ ــاالً، بنـ  يف املائـــة، ٩٢,١١ منـــهم رجـ
 يف املائـة    ٥٢,٠٨ االحتاديـة    وتستخدم إدارة الشرطة  .  يف املائة  ٧,٩٨منهم نساًء، بنسبة     ٤٠ و

  .املوظفات يف املائة من ٣٩,٨٨من موظفات اخلدمة املدنية و 
 مشل العـدد اإلمجـايل للمفتـشني املـستقلني امـرأتني، بنـسبة              ،ويف إدارة الشرطة االحتادية     -١٨٣
ومـن عـدد املفتـشني    .  يف املائة٣,٣٣بني كبار املفتشني امرأة واحدة، بنسبة    و يف املائة،    ٨,٧٠

 يف املائة، وكانت هناك مفتـشة       ٢٠، بنسبة   اًتسععدد النساء    شخصاً، كان    ٤٥اإلمجايل البالغ   
 شخــصاً برتبــة رقيــب أول، كانــت ٨٠وممــا جمموعــه .  يف املائــة١,٥٦بنــسبة مبتدئــة واحــدة، 

ومـن إمجـايل عـدد أفـراد        . اإلمجـايل العـدد    يف املائـة مـن       ١,٢٥بنسبة  هناك امرأة واحدة، وهذا     
، نـساءً  ٢٤ و ، يف املائـة ٨٥ منهم رجاالً، بنـسبة  ١٣٦ كان ،١٦٠ الشرطة البالغ   كبار ضباط 

__________ 
  .اإلحصائيات الرمسية لوزارة داخلية مجهورية صربسكا: املصدر  )١٧(  
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 ، ضـباط سـبعة رجـال      تـسعة ومشـل العـدد اإلمجـايل لـضباط الـشرطة البـالغ             .  يف املائة  ١٥بنسبة  
  .)١٨( يف املائة٢٢,٢٢ اثنتني، بنسبة  وضابطتني، يف املائة٧٧,٧٨بنسبة 
رابطـات املعنيـة حبقـوق اإلنـسان املقـررة للمـرأة جـزءاً              ومتثل منظمات اجملتمع املدين وال      -١٨٤

وهـذه املنظمـات   . هاماً مـن اشـتراك املـرأة وتأثريهـا علـى الـسياسة العامـة وعلـى اجملتمـع ككـل            
تقدم الدعم وتعمل بنشاط لزيادة اشتراك املـرأة يف احليـاة العامـة واحليـاة الـسياسية، عـن طريـق                  

ماعـــات املائـــدة املـــستديرة وحلقـــات النقـــاش،  احللقـــات الدراســـية وحلقـــات التـــدريب واجت
واتـصلت الدراسـات الـيت أجرهتـا     . واألحباث، واحلمالت اجلماهريية، وغري ذلـك مـن األنـشطة      

ــة أمــور  ــها  ،املنظمــات جبمل ــات، وتقــدمي املــشتغالت    ومن ــائج االنتخاب ــات، ونت ــل االنتخاب حتلي
امـة للـسياسة وصـنع القـرار        وتؤكـد هـذه الدراسـات الـصورة الع        . بالسياسة يف وسائط اإلعالم   

  .“اًذكوري”باعتبارمها جماالً 
  املرأة يف النقابات    

يعمل احتاد النقابات املستقلة للبوسنة واهلرسك داخـل احتـاد البوسـنة واهلرسـك؛ وهـو                  -١٨٥
 نقابة فرعية، ويضم إىل جانب ذلـك، حـسب اجملـال املـشمول بنـشاط كـل مـن        ٢٤يتألف من   

وعلــى صــعيد مجهوريــة صربــسكا، يوجــد احتــاد  . النقابيــاتاً مــن هــذه النقابــات، عــدداً خمتلفــ 
وهاتان الرابطتان، مبا فيهما احتـاد عمـال مقاطعـة بريتـشكو التابعـة              . نقابات مجهورية صربسكا  

وتـبني املعلومـات املتعلقـة    . للبوسنة واهلرسك، تنشئان كونفيدرالية النقابات على صعيد الدولـة       
بــات عمــال مجهوريــة صربــسكا أن عــضوات االحتــاد نــسبتهن   بالعــضوية والقيــادة يف احتــاد نقا

 والنـساء ميـثلن أغلبيـة األعـضاء يف النقابـات الفرعيـة              . يف املائـة للرجـال     ٥٧يف املائة مقابل     ٤٣
 يف ٧٧( ونقابـات عمــال النـسيج واجللـود واألحذيــة    ،) يف املائـة ٦٤(للتعلـيم والعلـوم والثقافــة   

 ونقابــات اخلــدمات الــصحية والرعايــة االجتماعيــة ،)املائــة يف ٦٥( واملؤســسات املاليــة ،)املائــة
 وهذا يضاهي البيانـات املتعلقـة بـالتوظيف يف هـذه القطاعـات ويؤكـد الفـصل                  ؛) يف املائة  ٧٤(

وهذه الصورة تؤكدها البيانات املتعلقة بغلبـة الـذكور بـني النقـابيني             . اجلنساين القائم بني املهن   
 ،) يف املائـة   ٧٨( والنقـابيني يف جمـاالت النقـل واالتـصاالت           ،) يف املائـة   ٨١(يف جماالت التشييد    

 ،) يف املائـة   ٨٠( ونقابـة الـشؤون الداخليـة        ،) يف املائـة   ٧٦(ويف جمال التعدين وصناعة الفلذات      
 ،) يف املائـة ٦٩( ونقابـة األعمـال اإلداريـة      ،) يف املائـة   ٧١(ونقابات احلراجة وجتهيز األخشاب     

وتشترك النـساء والرجـال علـى قـدم املـساواة           ).  يف املائة  ٦٤(لغذائية  ونقابة الزراعة والصناعة ا   
يف العضوية النقابية للقضاء، ونقابات العاملني يف التجـارة وتـشغيل املطـاعم والـسياحة، ونقابـة            

__________ 
  .اإلحصائيات الرمسية لوزارة داخلية احتاد البوسنة واهلرسك: املصدر  )١٨(  
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ة يـ داراإلوظائف  الإال أن الرجال يشكلون أغلبية كبرية يف        . عمال اإلعالم والوسائط اإلعالمية   
  .س احتاد النقابات عمال مجهورية صربسكا امرأةولكن رئي. لنقاباتل

  اشتراك النساء يف العمل الدبلوماسي ويف املنظمات الدولية: ٨املادة     
بــيَّن حتليــل التمثيــل اجلنــساين يف أفرقــة التفــاوض أن متثيــل املــرأة يف هــذه األفرقــة بلــغ       -١٨٦

  . اإلدارةمستوى مرضياً وإن كان من الضروري زيادة متثيل املرأة يف وظائف
، بلغــت نــسبة  ٢٠٠٨ووفقــاً لبيانــات وزارة خارجيــة البوســنة واهلرســك عــن عــام         -١٨٧

 بينمـا ال توجـد امـرأة       ،ويف منصب القنصل العام يوجد ستة رجـال       .  يف املائة  ٢٤,٥السفريات  
  .واحدة يف هذا املنصب

مجيع األنـشطة   وتشترك اخلبريات املنتميات إىل البوسنة واهلرسك على قدم املساواة يف             -١٨٨
املضطلع هبا على الصعيد الدويل، مبـا فيهـا االشـتراك يف االجتماعـات الدوليـة بكافـة مـستوياهتا               

وقد اشتركت نـساء القـوات املـسلحة والـشرطة يف بعثـات دعـم الـسالم يف إثيوبيـا،                    . وأنواعها
  .وإريتريا، والعراق، وليربيا، وتيمور الشرقية، وقربص

  اجلنسية: ٩املادة     
ال توجد تغريات فيما خيتص هبذه املادة من مواد اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بالقـضاء                 -١٨٩

  .على مجيع إشكال التمييز ضد املرأة
    

   الثالثالباب    
  التعليم: ١٠املادة     

 أو  ،تشمل قوانني التعليم يف البوسنة واهلرسك مبدأ حظـر التمييـز القـائم علـى العنـصر                  -١٩٠
 أو الرأي السياسي أو غريه من اآلراء، أو األصل القـومي أو املنـشأ         ، أو الدين  ، أو اللغة  ،اجلنس

  .االجتماعي
وقد أُنشئت وكالـة التعلـيم قبـل املدرسـي واالبتـدائي والثـانوي مبوجـب قـانون وكالـة                      -١٩١

ــنة  ٨٨/٧العـــدد (التعلـــيم قبـــل املدرســـي واالبتـــدائي والثـــانوي    مـــن اجلريـــدة الرمسيـــة للبوسـ
ه الوكالة مسؤولة عـن وضـع معـايري املعرفـة، وتقيـيم النتـائج، ووضـع املنـاهج                   وهذ). واهلرسك

الرئيسية املشتركة يف التعليم قبل املدرسي واالبتـدائي والثـانوي، واألنـشطة املهنيـة األخـرى يف                 
  .جمال معايري وجودة املعرفة احملددة بقوانني وأنظمة خاصة
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ان اجلـودة ومركـز املعلومـات واالعتـراف         وأُنشئت وكالة تطـوير التعلـيم العـايل وضـم           -١٩٢
بالوثائق يف مضمار التعليم العايل مبوجب القانون اإلطاري للتعليم العايل يف البوسـنة واهلرسـك               

ــة للبوســنة واهلرســك  ٥٩/٧العــدد ( ــدة الرمسي ــيم العــايل يف   )  مــن اجلري ــذي يقــر تنظــيم التعل ال
جملـال، وإنـشاء هيئـات لتنفيـذ قـوانني          البوسنة واهلرسك، ومسؤولية السلطات املختصة يف هذا ا       

  .البوسنة واهلرسك والتزاماهتا الدولية، وطريقة ضمان اجلودة يف التعليم العايل
 مؤسستان جديدتان مـن املقـرر     ،ويف مجهورية صربسكا أُنشئت، يف فترة اإلبالغ هذه         -١٩٣

الكبــار، ووكالــة  معهــد تعلــيم :أن تــسهما يف حتــسني العمليــات التعليميــة جبميــع املراحــل، مهــا
ــة صربـــسكا   ــيم العـــايل يف مجهوريـ ــاد مؤســـسات التعلـ ــة املعلومـــات  . اعتمـ ــاك أيـــضاً جلنـ وهنـ

  .واالعتراف مبؤهالت مرحلة التعليم العايل وجملس تطوير التعليم العايل
ويــنظم قــانون املــساواة بــني اجلنــسني يف البوســنة واهلرســك تنــسيق املنــاهج الدراســية      -١٩٤

ــة بــني املؤســ  ــزي     واملواءم ــوى التميي ــى احملت ــيم والقــضاء عل ــع مراحــل التعل ــة جبمي سات التعليمي
  .وهذا مل يتحقق بطريقة منهجية. والتنميطي فيما يتعلق بأدوار املرأة والرجل اجلنسانية

جــري حتليــل للكتــب   ، أُ)اليونيــسيف( األمــم املتحــدة للطفولــة   منظمــةوبــدعم مــن    -١٩٥
 الدراسـية اسة، هبـدف حتديـد مـستوى مواءمـة الكتـب             واملمارسة املتبعة يف غرف الدر     الدراسية

وبـيَّن التحليـل أن العـرض النمطـي ألدوار        . وممارسات التدريس مع مبدأ املساواة بـني اجلنـسني        
  . واملمارسات التعليميةالدراسيةاجلنسني موجود يف الكتب 

عم مـن  تنفيذ قـانون املـساواة بـني اجلنـسني يف البوسـنة واهلرسـك املـد       ”ومشل مشروع     -١٩٦
مـا توصـل إليـه الفريـق     ” ، صـوغ منـشور  “كبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف البوسـنة واهلرسـ  

حتلـيالً وتوصـيات    وتـضمَّن ذلـك املنـشور       . “بـالتعليم مـن اسـتنتاجات وتوصـيات       العامل املعين   
  .إلدخال معايري املساواة بني اجلنسني يف النظام التعليمي بالبوسنة واهلرسك

 ، إضـافة إىل األنـشطة املـضطلع هبـا أثنـاء فتـرة اإلبـالغ الـسابقة                 ، األنـشطة  وهيأت هذه   -١٩٧
  .الشروط املسبقة إلدماج مبادئ املساواة بني اجلنسني إدماجاً منهجياً يف النظام التعليمي

ــة”وشــرعت   -١٩٨ ـــ     “ الوكال ــة ب ــسم لدراســات املاجــستري املتعلق ــشاء ق الدراســات ”يف إن
عـت عـام    يفو، ووقّ يسـرا جبامعـة    االختـصاصات لعليـا املتعـددة     يف مركز الدراسـات ا    “ اجلنسانية
وهـذا الربنـامج املـذكور يـستغرق سـنتني ويتـسم        .  مذكرة تفاهم لبدء تلـك الدراسـات       ٢٠٠٦

بطابع إقليمي ومتعدد االختصاصات وحيصل املـشتركون فيـه علـى درجـة املاجـستري، واهلـدف                 
دراسـة النـوع اجلنـساين بـصفة عامـة          لهيم  منه إملام الطالب مبا يلزم من أساليب ونظريات ومفا        

  .وسياقاته املعينة، فضالً عن إجراء أحباث يف نطاق هذا اجملال املتعدد االختصاصات
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اجلنـسانية  النظريـة اجلنـسانية، و    : التاليـة احلاسـوبية   الوحـدات   شمل تـدريس    والدراسة ت   -١٩٩
 -اجلوانـب االجتماعيـة     (ن  وبلـدان البلقـا   واجلنسانية والـسياسة، واجلنـسانية      وحقوق اإلنسان؛   

ــصادية ــان   )واالقتـ ــدان البلقـ ــسانية وبلـ ــسياسية  (، واجلنـ ــب الـ ــة-اجلوانـ ــسانية ) الثقافيـ ، واجلنـ
تقاليـــد التوحيـــد يف اليهوديـــة (، والـــدين واجلنـــسانية العنـــف العـــائليوالدراســـات الثقافيـــة، و

ة يف مرحلـة االنتقـال،      اجلنـسانية واالقتـصاد، واجلنـسانية واحليـاة اليوميـ         و،  )واملسيحية واإلسالم 
اجلنسانية والقومية، واجلنسانية واالنـدماج يف االحتـاد األورويب؛ وأحبـاث بـشأن االسـتراتيجية               و

 واجلنــسانية وبنــاء الــسالم،   ،والــسياسات اجلنــسانية، ومنهجيــة البحــث يف ميــدان اجلنــسانية     
الدراسـات، وهنـاك    وحـىت اآلن، أكملـت دفعتـان        . واجلنسانية واجملتمع املدين ووسائط اإلعالم    

  .يف الوقت احلايل دفعة ثالثة من الطالب املقيدين بالدراسة
ونظم مركـز الدراسـات العليـا املتعـددة االختـصاصات جبامعـة سـراييفو مـؤمتراً إقليميـاً               -٢٠٠
 فـضالً عـن ممارسـني ذوي خـربة ينتمـون      ،وشهد املؤمتر أكادمييون  . “لوماجلنسانية والع ”بشأن  

 ملناقــشة النــهوج املتبعــة ملعاجلــة  ،ك، وكرواتيــا، وصــربيا، واجلبــل األســود إىل البوســنة واهلرســ
دراســة اجلنــسانية لاملــسائل اجلنــسانية مــن زاويــة أكادمييــة، وأمهيــة معرفــة النظريــات واملفــاهيم   

  .والبحوث اجلنسانية
ــوع ويف إطــار أســبوع    -٢٠١ ــه عــام   الن ــساين احملتفــى ب ــشأن  ٢٠٠٩اجلن ــشة ب ، ُنظمــت مناق

هبدف عرض اخلربات واإلمكانيات املتعلقـة بتطبيـق املعرفـة علـى            “ ظرية على الواقع  تطبيق الن ”
  .الواقع العملي على طالب الدفعتني األوىل والثانية واملقيدين بالدراسات اجلنسانية العليا

 طالب كلية احلقوق جبامعة سراييفو وكليـة احلقـوق جبامعـة بانيـا لوكـا باألنظمـة                  وأملَّ  -٢٠٢
يدان املساواة بني اجلنسني ومراعاة تعميم االعتبـارات اجلنـسانية يف إطـار موضـوع               القائمة يف م  

ويف كليــة حقــوق جامعــة ســراييفو، متثلــت . الــدورة التعليميــة القانونيــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان
  .أحدى الدورات الدراسية االختيارية يف دراسة موضوع اجلنسانية

 يف املائة فقط مـن أبنـاء       ١٠م املتحدة اإلمنائي، يعترب     ووفقاً لدراسة أجراها برنامج األم      -٢٠٣
مـدت خطـة العمـل املتعلقـة     ، اعُت٢٠٠٤ويف عـام  . طائفة الروما مندرجني يف العمليـة التعليميـة     

باالحتياجـات التعليميــة لطائفـة الرومــا وغريهـا مــن األقليــات عمـالً علــى زيـادة إدمــاج أطفــال      
هلـذه اخلطـة سـوى تـأثري ضـئيل يف الواقـع ألهنـا مل تقـدم                  ومل يكـن    . الروما يف العمليـة التعليميـة     
  .آليات تنفيذ وال خطة رصد

كـل    تعليم أبناء الرومـا، تـوفر وزارة التعلـيم والعلـم االحتاديـة             الولتحسني احلالة يف جم     -٢٠٤
 دراسـية لاللتحـاق   اًكما تقدم منح.  جماناً ملدارس الروما االبتدائيةالدراسيةسنة دراسية الكتب   

  .امعاتباجل
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ن وجرت العادة يف حالة وجود أطفال عديدين ينتمـون ألسـرة واحـدة باملـدارس وتعـيَّ        -٢٠٥
. أن يترك أحدهم الدراسة أن يكون هو الطفلـة األكـرب الـيت ميكـن أن تباشـر أداء املهـام املرتليـة              

توعيــة اجلمهــور بــشأن هــذه املــسألة وإلفهــام لومل تــضع املؤســسات املختــصة أي خطــط عمــل 
ــاء ــصدد  اآلب ــة يف هــذا ال ــربامج   .  واألمهــات التزامــاهتم القانوني ــشأن ال ــات ب وال توجــد أي بيان

 تــركن الدراســة قبــل األوان، أو الــربامج اخلاصــة  الالئــيالتعليميــة املخصــصة للفتيــات والنــساء 
  . تركن الدراسة بسبب احلملالالئيالحتواء الفتيات 

  التعليم قبل الدراسي والتعليم االبتدائي    
يف لتعلـيم قبـل املدرسـي       امؤسـسات   عـدد   ، كانـت    ٢٠٠٨/٢٠٠٩ السنة الدراسية   يف  -٢٠٦

 ٤٧,٧ طفـالً، وكانـت نـسبة البنـات بينـهم            ١٦ ٢٦٠ مؤسـسة تـضم      ١٩٦البوسنة واهلرسك   
ــة ــيم قبــل     . يف املائ ــة بالــسنة الدراســية الــسابقة علــى ذلــك، زاد عــدد مؤســسات التعل وباملقارن

 يف املائـة،  ١٢د األطفال املقيدين بتلـك املؤسـسات بنـسبة         يف املائة، وزاد عد    ١املدرسي بنسبة   
 يف املائة من معلمي التعلـيم قبـل   ٩٦وذلك العدد ميثل .  يف املائة ١,٤ بنسبة   العاملنيوزاد عدد   
والنــسبة املئويــة لألطفــال امللــتحقني مبؤســسات التعلــيم قبــل املدرســي جبمهوريــة         . املدرســي

 ٩اجلــدول وتــرد معلومــات أوىف يف . بوســنة واهلرســكصربــسكا أكــرب مــن مثيلتــها يف احتــاد ال 
التوزيــع اجلنــساين ملعلمــي مرحلــة التعلــيم قبــل املدرســي واألطفــال مبؤســسات : املرفق الثالــثبــ

  .التعليم قبل املدرسي يف البوسنة واهلرسك
ــة ســنة    -٢٠٧ ــذ    الدراســية ٢٠٠٨/٢٠٠٩ويف بداي ــدد التالمي  بالبوســنة واهلرســك، كــان ع

ــدين  ـــ   ٣٥٩ ٩٢٥املقي ــتحقني ب ــذاً مل ــسنة    ١ ٨٧٤ تلمي ــة بال ــذا باملقارن ــة، وه ــة ابتدائي  مدرس
ويف بدايـة  .  يف املائـة ١ تلميـذاً، بنـسبة   ٣ ٥١٣الدراسية السابقة على ذلك ميثـل نقـصاناً قـدره       

 بالبوسنة واهلرسك، كان عـدد املعلمـني املـشاركني يف العمليـة             ٢٠٠٨/٢٠٠٩السنة الدراسية   
وتــرد معلومــات .  يف املائــة٦٩,١ معلمــة، بنــسبة ١٦ ٤٣٩، منــهم  معلمــا٢٣ً ٧٨١التعليميـة  
التوزيع اجلنساين للمعلمـني واألطفـال باملـدارس االبتدائيـة          : املرفق الثالث  ب ١٠اجلدول  أوىف يف   

  .بالبوسنة واهلرسك
 بالبوسنة واهلرسك، فـضالً عـن بدايـة الـسنة           ٢٠٠٧/٢٠٠٨ويف بداية السنة الدراسية       -٢٠٨

ــية  ــال ذوي      ٢٠٠٨/٢٠٠٩الدراسـ ــة األطفـ ــة خلدمـ ــة العاملـ ــدارس االبتدائيـ ــدد املـ ــان عـ ، كـ
معلومات أوىف بـشأن عـدد غـرف الدراسـة          للحصول على   و.  مدرسة ٦٣االحتياجات اخلاصة   

وتالميذ املدارس االبتدائية ومدارس األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، يرجـى االطـالع علـى             
  .الثالث هبذا التقرير باملرفق ١١اجلدول 
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ووفقاً للبيانات املستمدة من وكالة التعليم قبل املدرسي واالبتدائي والثانوي بالبوسـنة               -٢٠٩
ــاة األســرية ولكــن املنــهج الدراســي       واهلرســك، ال يوجــد موضــوع معــني يــشمل مــسائل احلي
يتــضمن مواضــيع تــشمل مــسائل بــشأن البيــت واألســرة واألقــارب وإجنــاب األطفــال وتنظــيم    

  .مشمولة بالتدريس يف فصول الدراسة، حبضور البنات والبنني معاًوهذه املواضيع . األسرة
ــدة مــن    -٢١٠ ــرة املمت  ٣٧، كــان يف احتــاد البوســنة واهلرســك   ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٦ ويف الفت

ومـن العـدد اإلمجـايل للتالميـذ ذوي االحتياجـات           . مدرسة لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة    
 يف ٣٩، بنــسبة ٣١٨كــان عــدد التلميــذات  تلميــذاً، ٧٩٨ البــالغ عــددهم ٢٠٠٦اخلاصــة يف 
 ٣٥ تلميـذة، بنـسبة      ٢٤٧ تالميذ، منهم    ٧٠٤، كان عدد التالميذ اإلمجايل      ٢٠٠٩املائة؛ ويف   

وتظهــر هــذه البيانــات أن تلــك الفتــرة شــهدت . يف املائــة، وكــانوا ملــتحقني بــالتعليم االبتــدائي
 يف املائـة، وأن  ١١ اخلاصـة بنـسبة     اخنفاضاً يف إمجايل عدد التالميـذ املقيـدين ذوي االحتياجـات          

  .)١٩( يف املائة٤عدد التلميذات املقيدات قد اخنفض بنسبة 
ووفقاً للبيانات املستمدة من معهد اجلمهورية التربوي الكائن يف مجهوريـة صربـسكا،               -٢١١
 تلميــذاً حاضــراً مــن ذوي االحتياجــات  ١ ٢٤٣ تــضم )٢٠( مدرســة ابتدائيــة٥٠ هنــاك تكانــ

  . يف املائة٤٠,٤٦ من اإلناث، ونسبتهن ٥٠٣ من الذكور و ٧٤٠اخلاصة، منهم 
  التعليم الثانوي    

 بالبوسنة واهلرسك، كان عـدد الطـالب احلاضـرين          ٢٠٠٦/٢٠٠٧يف السنة الدراسية      -٢١٢
 وأكمـل   ؛ يف املائـة   ٤٩,٨ طالبة، نسبتهن    ٨٠ ٠٥٤ طالباً، منهم    ١٦٠ ٤٩٧باملدارس الثانوية   

ــاً الدراســة الثا ٤٢ ٣٧٣ ــهم     طالب ــاث بين ــة، وكــان عــدد اإلن ــسبة ،٢٠ ٨٤٦نوي  يف ٤٩,١ بن
، كــــان هنــــاك ٢٠٠٨/٢٠٠٩ويف البوســــنة واهلرســــك، يف بدايــــة الــــسنة الدراســــية . املائــــة
 يف  ٥,٩ بنـسبة    ،٩ ٣٥٠ ثانويـة، بنقـصان قـدره        ارس مـد  ٣٠٦ طالب مقيدين يف     ١٤٨ ١٠٠

لـى معلومـات أوىف، يرجـى       وللحـصول ع  . املائة، باملقارنة بالسنة الدراسـية الـسابقة علـى ذلـك          
  .املرفق الثالث ب١٢اجلدول االطالع على 

__________ 
 ٢٠٠٦ينـاير   / كانون الثـاين   ١بيانات املعهد اإلحصائي االحتادي بشأن اجملال التعليمي يف الفترة من           : املصدر  )١٩(  

  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١إىل 
اسـتمدت املعلومـات مـن مـسح مل يـستكمل إال يف      : معهد اجلمهورية التربـوي جبمهوريـة البوسـنة واهلرسـك           )٢٠(  

ومن املهم التشديد علـى أن هـذا الـرقم لـيس هنائيـاً أو كـامالً، ألن                  . بسكا مدرسة ابتدائية جبمهورية صر    ٥٠
 مدرسة ابتدائيـة عاملـة، ولكـن نظـراً الحتياجـات هـذا التقريـر بـات مـن                    ٢٠٠جبمهورية صربسكا أكثر من     

  .املهم اإلشارة إىل عدم وجود قاعدة بيانات رمسية
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إذ تبلـغ   . وتتغري النسبة املئوية للطالبات املقيدات باملدارس الثانوية وفقـاً لنـوع املدرسـة              -٢١٣
يف املائـة   ٥٧ يف املائة باملدارسة التقنيـة، و     ٥٠ يف املائة باملدارس الثانوية العامة، و        ٦٣نسبتهن  

 يف املائـة مبـدارس التـدريب        ٣٤ ، و  يف املائـة باملـدارس الدينيـة       ٤٥نـون، بينمـا ميـثلن       مبدارس الف 
وليس مـن النـادر يف الواقـع أن تـدرس الطالبـات مبـدارس يـتلقني فيهـا التـدريب املهـين،                       . املهين

ونـسبة الطالبـات املقيـدات مبـدارس        . ، والعكس صـحيح   لتعلّم مهن اعُتربت عادة مهناً ذكورية     
يرجــى االطــالع وللحــصول علــى معلومــات أوىف،  .  يف املائــة٤٠جــات اخلاصــة ذوي االحتيا
  .املرفق الثالث ب١٣على اجلدول 

ــسنة   -٢١٤ ــة ال ــة البوســنة واهلرســك، بلــغ عــدد   ٢٠٠٩/٢٠١٠ الدراســيةويف بداي  جبمهوري
 معلمـاً باملـدارس الثانويـة، وعـدد املعلمـات           ١١ ٦٥٧املعلمني املـشاركني يف العمليـة التعليميـة         

يرجـــى وللحـــصول علـــى معلومـــات أوىف، .  يف املائـــة٥٦,٢ معلمـــة، بنـــسبة ٦ ٥٥٩ينـــهم ب
  .املرفق الثالث ب١٤االطالع على اجلدول 

ورقـة اإلحاطـة    (ووفقاً للمعلومات املستمدة مـن وكالـة اإلحـصاء بالبوسـنة واهلرسـك                -٢١٥
ــة   ــالتعليم املؤرخـ ــة بـ ــة املتعلقـ ــشرين األول١٩الثانيـ ــوبر / تـ ــه )٢٠١٠أكتـ ــنة ، فإنـ ــة سـ يف هنايـ

ــذين تركــوا الدراســة      الدراســية ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ــة ال ــدارس الثانوي ــغ إمجــايل عــدد طــالب امل  بل
  طالبـاً وطالبــة ١ ٢٤٣ر وغيَّـ .  يف املائـة ٣٨,٦ طالبـاً وطالبـة، ونـسبة الطالبـات بينــهم     ٢ ٦٧٥

ين والعدد اإلمجايل للطـالب والطالبـات الـذ       .  يف املائة  ٤١,٥، ونسبة الطالبات بينهم     مدارسهم
 يف املائـة مـن      ٠,٧ يف املائـة، وهـذا ميثـل         ٣٦ طالبة، بنسبة    ٥١٧ منهم   ١ ٤٣٢تركوا الدراسة   

  .٢٠٠٨/٢٠٠٩إمجايل عدد طالبات املدارس الثانوية يف السنة الدراسية 
ــامج    -٢١٦  لدراســات طــالب املاجــستري املتخصــصني بالدراســات   ٢٠٠٩وكجــزء مــن برن

تعــددة االختــصاصات جبامعــة ســراييفو، أُجــري مــسح  اجلنــسانية يف مركــز الدراســات العليــا امل
وقــد بــيَّن هــذا  “ تــرك املــدارس الثانويــة : التعلــيم مــدى احليــاة يف البوســنة واهلرســك ”بعنــوان 

البحث أنه رغم ارتفاع عدد الطالب تاركي الدراسة باملرحلة الثانويـة عـن عـدد نظـرائهم مـن                
.  إىل االعتبـارات اجلنـسانية     ، بوضوح ،ىل ذلك األسباب املؤدية إ  تستند  الطالبات ارتفاعاً طفيفاً    

وتتصل األسباب األكثر شيوعاً بعدم اهتمـام الطـالب بـسبب انعـدام احتمـاالت التوظيـف، أو                  
استبعاد الطالب مـن العمليـة التعليميـة بـسبب التنـازل عـن احلـق يف التعلـيم، وموقـف الطـالب               

لطـالب املدرسـة الثانويـة للــزواج أو    وإضـافة إىل ذلــك، يتـرك ا  . املفتقـر إىل الـشعور باملـسؤولية   
يـؤدي إىل تـرك       ممـا  ، واحلاجة إىل قـوة عاملـة إضـافية يف األسـر املعيـشية             ،بسبب محل الطالبات  

الطالب الذكور للمـدارس، واعتقـاد اآلبـاء واألمهـات بعـدم وجـود حاجـة تـدعو الفتيـات إىل                     
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 إال أهنمـا يـشريان إىل       ،الدراسـة األسـباب العامـة لتـرك       سببان ثانويان مـن     إهناء الدراسة الثانوية    
  .أن األمناط اجلنسانية ال تزال متعمقة يف جمال التعليم يف البوسنة واهلرسك

  )التعليم الالحق والعايل(التعليم بعد الثانوي     
سـية، كـان عـدد مؤسـسات التعلـيم بعـد الثـانوي العامـة                ا الدر ٢٠٠٨/٢٠٠٩يف سنة     -٢١٧

، )٢١( مؤســــسة للتعلــــيم الالحــــق١٥سة، منــــها  مؤســــ٣٩واخلاصــــة يف البوســــنة واهلرســــك 
ــة    ٢٠ و ــدارس دينيـ ــع مـ ــة، وأربـ ــشرين   . جامعـ ــات العـ ــضم اجلامعـ ــشرة  ١٤٠وتـ ــة وعـ  كليـ

  .أكادمييات
 مبؤسسات التعليم بعد الثـانوي      العاملنيسية، كان عدد    ارد ال ٢٠٠٨/٢٠٠٩ويف سنة     -٢١٨
.  سـاعات أقـل   امـرأة يعملـن  ٤٣٨ متفرغات للعمل، و نساء ١ ٦٥٧ موظفني، منهم  ٥ ٢٠٤

وعددا الرجال والنساء بوظيفة املدرس املساعد متساويان نسبياً، ولكن عدد أسـتاذات اجلامعـة            
وال تزال النساء يتخرجن ليزداد عـددهن، ولكـن عـدد الرجـال احلاصـلني علـى درجـات                   . يقل

  .املاجستري والدكتوراه أكرب من عدد نظرياهتم
ــسنة الدراســية ويف   -٢١٩ ــغ ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ال عــدد الطــالب املتفــرغني وغــري املتفــرغني    ، بل
ــهم  ١٠٥ ٣٥٩ ــة، من ــاً وطالب ــاً و ٤٦ ٣٢٦ طالب ــة٥٩ ٠٣٢ طالب  ١٠٥ ٣٥٨من ضــو.  طالب

ــدرها       ــسابقة ق ــسنة ال ــن ال ــادة ع ــداً، بزي ــاً مقي ــا٤٢٠ًطالب ــسبة .  طالب ــاك  ٠,٤بن ــة، هن  يف املائ
 وطالبـــة غـــري  طالبـــا٢١ً ٢١٤ يف املائـــة و ٧٩,٩ طالبـــاً وطالبـــة متفـــرغني، بنـــسبة ٨٤ ١٤٤

 يف ٥٦ بنــسبة ٤٧ ٣٠٦وكــان عــدد الطالبــات املتفرغــات .  يف املائــة٢٠,١متفــرغني، بنــسبة 
املائــة مــن جممــوع عــدد الطــالب والطالبــات املتفــرغني، وكــان عــدد الطالبــات غــري املتفرغــات  

، ختــرج ٢٠٠٨ويف عــام .  يف املائــة، مــن العــدد اإلمجــايل للطالبــات ١٩,٨٦ بنــسبة ١١ ٧٢٦
ــنة واهلرســك       طا١٥ ٠١٣ ــايل يف البوس ــيم الع ــن مؤســسات التعل ــة م ــاً وطالب ــن العــدد  . لب وم

 يف املائــة طالبــاً متفــرغني وطالبــات    ٦٩,٢اإلمجــايل للطــالب والطالبــات املتخــرجني، كــان     
ومن العدد اإلمجـايل    .  يف املائة طالباً غري متفرغني وطالبات غري متفرغات        ٢١,٨متفرغات، و   

يف اجلـدولني   وتوجـد معلومـات أوىف      . )٢٢(اًإناثـ  يف املائـة     ٥٩ كـان    للمتفرغني طالباً وطالبـات،   
  .باملرفق الثالث ١٦ و ١٥

__________ 
 عـن الكليـات املـستقلة الـيت مل تتـواءم أنظمتـها مـع             هذا العدد يشمل أيـضاً مؤسـسات التعلـيم الالحـق فـضالً              )٢١(  

  .القانون اإلطاري للتعليم العايل
  .٢٠٠٩وكالة اإلحصاء بالبوسنة واهلرسك، نشرة التعليم، : املصدر  )٢٢(  
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، ازداد عدد مؤسـسات التعلـيم العـايل يف البوسـنة            ٢٠١٠ و   ٢٠٠٦يف الفترة ما بني     و  -٢٢٠
وازداد عدد الطالبـات املتفرغـات   . وإضافة إىل ذلك، زاد أيضاً عدد طالب املقيدين . واهلرسك
وفيما خيتص بالدراسات اليت ال تستلزم التفرغ، كانت النسبة بني اجلنـسني            .  بالطالب باملقارنة

والنساء ميثلن أغلبيـة مهيمنـة يف       . أكثر تقارباً، وكان عدد الطالبات أقل قليالً من عدد الطالب         
ن يدااجملال االجتمـاعي واجملـال الطـيب واجملـال الطبيعـي، بينمـا هتـيمن غالبيـة مـن الطـالب يف ميـ                       

وتظل هنـاك زيـادة يف عـدد الطـالب     . تكنولوجيا التقنية والتقنية احليوية والدراسات اإلنسانية   ال
  . خترجنالالئيالذكور الذين خترجوا، وكذا يف عدد الطالبات 

وتظهر البيانات اإلحصائية بشأن عدد األشخاص الذين حصلوا على ماجـستري العلـوم           -٢٢١
وهذه النسبة تتراوح بني سـنة وأخـرى،   .  إىل اإلناث  واألخصائيني ارتفاع نسبة الذكور عموماً    

ومـــا برحـــت أعـــداد احلاصـــلني علـــى درجـــة .  يف املائـــة لإلنـــاث٤٥وتـــصل يف املتوســـط إىل 
 يف املائـة يف املتوسـط باملقارنـة بالعـدد     ٣٥الدكتوراه تزداد كل سنة، وهى تبلغ بالنسبة للنـساء     

ــى تلــك الدرجــة   ــساء   ويظهــر التحل. اإلمجــايل للحاصــلني عل ــاك نقــصاناً يف عــدد الن ــل أن هن ي
 ال تتجـاوز نـسبتهن ثلـث احلاصـلني علـى هـذه الدرجـة                ،احلاصالت على تعلـيم عـال؛ ولـذلك       

والبيانات املوحدة املتعلقة بعدد األشخاص احلاصـلني علـى درجـة ماجـستري العلـوم أو                . العلمية
 ١٩يف اجلـدول   وتـرد  .املرفق الثالـث  بـ  ١٨ و   ١٧اجلـدولني   خصائي أو الدكتوراه واردة يف      األ

  .بيانات مقارنة مستمدة على مدى السنوات اخلمس املاضية
  ة واملهنية الفنينميةالت    

يف مجهورية صربسكا، تتراوح أعداد ومقادير املنح الدراسية املقدمـة للرجـال والنـساء                -٢٢٢
يــة  ضـخم مـن املــنح الدراسـية للنـساء يف املرحلـة اجلامع     ددمــنح عـ وُي. حـسب نـوع الدراسـات   

األوىل ودراسات املاجستري ودراسات الـدكتوراه، بينمـا تقـدم هـذه املـنح للرجـال عنـد إعـداد                    
 املـنح الدراسـية يف      االحتاديـة وتقـدم وزارة التعلـيم      . رسائل الدكتوراه وإجراء التـدريب العلمـي      

  يف املائـة   ٥٠(يف هـذا الـصدد التمويـل لدراسـات الـدكتوراه            تقدم  ميداين التعليم والعلم، وهي     
، واالشـتراك  ) يف املائـة مـن املـنح للنـساء        ٤٨(، ودراسات املاجـستري     )من املنح الدراسية للنساء   

 يف املائـة    ٥٠(ولعمـل األحبـاث والتـدريب العلمـي         )  يف املائـة للنـساء     ٤٨(يف املؤمترات العلميـة     
  ).للنساء
ريـاض  (م  وينبغي إدماج مفهـوم املـساواة بـني اجلنـسني يف مجيـع أجـزاء منظومـة التعلـي                    -٢٢٣

األطفــال، واملــدارس، واجلامعــات، ومعاهــد البحــوث، وهيئــات التــدريس، واملنــاهج، والكتــب 
ــاتالدراســية ــساء     ). ، واألدبي ــشبان، والن ــشابات وال ــنني، وال كمــا ينبغــي تــشجيع البنــات والب

وعـدد النـساء    . والرجال، على االستفادة من املنظومة التعليمية واملـشاركة فيهـا وإنتـاج املعرفـة             
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ــة أكــرب مــن عــدد الرجــال بــشكل      عــامالتال ــة واملــدارس االبتدائي  يف املؤســسات قبــل التعليمي
ملحوظ، بينما يزيد عدد املعلمـني الـذكور مبرحلـة التعلـيم الثـانوي وميثلـون أغلبيـة واضـحة يف                     

عـداد مـوظفي اإلدارة     أومل جتمـع بعـد إحـصائيات مـصنفة حـسب اجلـنس تـبني                . التعليم العـايل  
يف حقــل يف صــفوف املــوظفني كمــا أن الفــصل بــني اجلنــسني موجــود . علــيمجبميــع مراحــل الت

  .التعليم واملهن التعليمية
ولتوعية املنخرطني يف املنظومة التعليمية بالبوسنة واهلرسك، اشترك يف التدريب الـذي              -٢٢٤

ني ممثلو وزارة الشؤون املدنية بالبوسـنة واهلرسـك، ووزارات التعلـيم بالكيـان           “ الوكالة”تنظمه  
وكـان اهلـدف   . )٢٣(والكانتونات، واملعاهد التربوية، ووكالة املعايري والتقييم بالبوسنة واهلرسك 

ــدويل للمــساواة بــني       ــوطين وال ــه باإلطــار القــانوين ال مــن هــذا التــدريب تعريــف املــشتركني في
 مـن إدراك مبـدأ املـساواة        ماجلنسني وإدراك معىن املفهوم اجلنساين، واكتـساب مهـارات متكّنـه          

ــاهج         ــسانية يف من ــاً خلطــة عمــل البوســنة واهلرســك اجلن ــات املؤســسات وفق ــسانية والتزام اجلن
  .املؤسسات التعليمية

ويف مجهوريــــة صربــــسكا، ومبوافقــــة مــــن وزارة التعلــــيم والثقافــــة ومعهــــد التربيــــة     -٢٢٥
 أدلــة ومــواد التــدريس الالزمــة للعــاملني بالتــدريس والعــاملني الفنــيني اســُتحدثت باجلمهوريــة، 

عـدت بـرامج حللقـات      مبؤسسات ما قبل التعليم املدرسي واملدارس االبتدائيـة والثانويـة، كمـا أُ            
ورت حتلــيالت  للطــالب، كمــا طُــالدراســيةعمــل تدريبيــة خمصــصة لألنــشطة املــضافة للمنــاهج 

ــة  الدراســيةوحبــوث الكتــب   ــراءة واملمارســة التعليمي وجــرى تنظــيم مــؤمترات  .  املخصــصة للق
ــتراك خــ   ــدوات باش ــا، و  ون ــس أوروب ــيم وجمل ــشرت  رباء التعل ــا   ُترمجــت وُن ــس أوروب ــواد جمل م

  .املخصصة إلدخال املساواة بني اجلنسني يف حقل التعليم
ونظمــت جلنــة املــساواة بــني اجلنــسني التابعــة جمللــس نــواب اجلمعيــة الربملانيــة للبوســنة      -٢٢٦

ضـت فيهـا آراء بـشأن    ، عر“التعلـيم واملـساواة بـني اجلنـسني    ”واهلرسك دورة مواضيعية بشأن   
وإضـافة إىل ذلـك،     . املشكالت والعقبات الرئيسية اليت حتول دون حتقيق املساواة بـني اجلنـسني           

صدرت توصيات بشأن املواءمة بني القوانني، أو إدخـال لغـة مراعيـة لالعتبـارات اجلنـسانية يف                  
  .وسائل التعليم، وتدريب هيئة التدريس، وما شابه

ــارة إىل التو  -٢٢٧ ــية باإلشـــ ــة ٣٢وصـــ ــواردة بالوثيقـــ املرفـــــق  (CEDAW/C/BiH/CO/3 الـــ
 منظومــة شــتمالوعــدم ا. ، مــن الــضروري وجــود أنــشطة أخــرى يف ميــدان التعلــيم  )اخلــامس

التعليم على أطفال األسر الفقرية واملهمشة، ال سيما الطفـالت املنتميـات للمنـاطق الريفيـة، أو                 

__________ 
  .“ والثانويواالبتدائيوكالة التعليم قبل املدرسي ” ٢٠٠٧مسيت اعتباراً من عام   )٢٣(  
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مية النساء املسنات، ووجود مناهج تفتقـر إىل        احتواء مثل هؤالء األطفال بأعداد غري كافية، وأ       
متثـل جمـرد جـزء مـن املـشكالت الـيت            عوامل  القدر الكايف من املراعاة إىل االعتبارات اجلنسانية        

  .القضاء عليها بصورة منهجيةيلزم 
وجيب التوسع كيفياً وكميـاً يف البيانـات اإلحـصائية املـصنفة تـصنيفاً جنـسانياً، وذلـك                -٢٢٨

نـوع  الالبيانات املتعلقة بنـسبة اإلملـام بـالقراءة والكتابـة حـسب             : د للبيانات التالية  بإدخال الرص 
، والبيانــات املتعلقــة بالعــدد اإلمجــايل لألطفــال البــالغني ســن القيــد بــالتعليم االبتــدائي  ايناجلنــس

بــاملنح باملقارنــة بعــدد األطفــال املقيــدين، والبيانــات املتعلقــة . والتعلــيم الثــانوي والتعلــيم العــايل
الدراسية، واجلامعات املهمشة، ومعدل ترك الدراسة وأسـبابه، وتعلـيم الكبـار، والـدعم املقـدم                

ــات األخــرى امل    ــي، والبيان ــة    مكــن للعمــل العلمــي والبحث ــصلة بعملي ــات مت ــا بيان ــا بأهن تعريفه
  .اإلصالح التعليمي

بطـة، كانـت    وعنـد مولـد هـذه الرا      . عـات وتوجد يف البوسنة واهلرسـك رابطـة للمخترِ         -٢٢٩
 يف توقــد فــاز املخترعــون احملليــون بعــدد مــن اجلــوائز وامليــداليا . األوىل مــن نوعهــا يف أوروبــا

ونساء البوسنة واهلرسك واملخترِعات ُمعتـرف هبـن يف خمتلـف أحنـاء             . معارض بشىت أحناء العامل   
  .العامل، وإن كان االعتراف هبن يف بلدهن غري كاف

  تعليم الكبار    
وســنة واهلرســك مــن تــشرذم جــسيم يف هيكــل تعلــيم الكبــار، وال يــشارك يف تعــاىن الب  -٢٣٠

وألن تعلـيم الكبـار وتدريبـهم يف        . التنمية املهنية والتعلـيم مـدى احليـاة سـوى بـضع مؤسـسات             
 العمالـة سياق التعليم مدى احلياة يساهم يف اإلحياء االجتمـاعي واالقتـصادي، وحتـسني فـرص                

ــا    ــة وزي ــسية يف ســوق املعرف ــام       والتناف ــج ع ــزم وجــود هن ــرد، يل ــة للف ــة املهني دة احلــراك واملرون
لذلك، يصبح تعليم الكبار وتدريبهم جزءاً ال يتجزأ من املنظومة التعليميـة، اسـتناداً       . لتطويرمها

. )٢٤(ويف مجهوريـة صربـسكا، اعُتمـد قـانون تعلـيم الكبـار          . إىل مبدأ االنفتاح واإلتاحة للجميع    
  . وإعادة تدريبهمكما أُعدت أدلة لتدريب الكبار

ويركــز تعلــيم الكبــار علــى تقليــل النــسبة املئويــة للــسكان األمــيني والتوســع يف التعلــيم    -٢٣١
الكبار الذين مل يتلقوا التعلـيم باملـدارس        : والفئات املستهدفة ذات األولوية هي    . الثانوي للكبار 

 مل يكـن مالئمـاً الحتياجـات    االبتدائية أو الثانوية، والكبار الذين أكملوا التعليم الثـانوي الـذي        
سوق العمل، وذوي اإلعاقات، وأبناء طائفة الروما، والعائدين، وَمن يريـدون الترقـي يف جمـال                

__________ 
  .رمسية جلمهورية صربسكا من اجلريدة ال٩/ ٥٩العدد   )٢٤(  
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ــة  ــارهتم يف جمــال األعمــال احلــرة    ،العمــل أو املهن ــدون حتــسني مه ــن يري ــن   .  وَم ــد م ــرد مزي وي
  .قرير هبذا الت١١املعلومات بشأن التدريب وإعادة التدريب حتت عنوان املادة 

 يف املائـة مـن النـساء        ٨٢وبيَّنت األحباث الـيت أُجريـت يف احتـاد البوسـنة واهلرسـك أن                 -٢٣٢
 سنة جيـدن القـراءة والكتابـة، بينمـا تبلـغ النـسبة املئويـة        ٢٤ و  ١٥ تتراوح أعمارهن بني     الالئي

ة  يف املائـ ٩٣ سـنة    ١٩ و   ١٥ تتـراوح أعمـارهن بـني        الالئـي إلجادة القراءة يف صفوف النـساء       
 يف  ٧١املئويـة   البالغـة نـسبتهن      سـنة    ٢٤ و   ٢٠ تتـراوح أعمـارهن بـني        الالئـي باملقارنة بالنـساء    

وتقدر نـسبة الكبـار الـذين جييـدون القـراءة والكتابـة يف مجهوريـة البوسـنة واهلرسـك                    . )٢٥(املائة
  .)٢٦( يف املائة٩٠,٦ بـ

   والرعاية االجتماعيةةالعمل واملعاشات التقاعدي: ١١املادة     
  عمالةاحلقوق املستندة إىل ال    

 املنطبقة يف البوسـنة واهلرسـك أي متييـز علـى أسـاس احلـق           عمالةحتظر قوانني العمل وال     -٢٣٣
ــةيف العمــل وال ــة مــن اتفاقيــات منظمــة العمــل   ٨١والبوســنة واهلرســك طــرف يف  . عمال  اتفاقي

  . منها نافذة املفعول٧٧ الدولية املربمة يف جمال العمل، و
ــنظم   -٢٣٤ ــك    ويـ ــنة واهلرسـ ــسات البوسـ ــل يف مؤسـ ــانون العمـ ــداد (قـ  ٧/٥ و ٢٦/٤األعـ

ــنة واهلرســــك  ) ٥٠/٨ و ٤٨/٥ و ــة للبوســ ــدة الرمسيــ ــن اجلريــ ــات،  ) مــ ــوق، وااللتزامــ احلقــ
واملــسؤوليات، واملرتبــات، وغــري ذلــك مــن املكافــآت يف مؤســسات البوســنة واهلرســك، بينمــا  

 ٤/٤ و ٣٥/٣  و١٩/٢األعـداد  (رسـك   ينظم قانون اخلدمة املدنية يف مؤسـسات البوسـنة واهل         
ــة   ٤٣/٩ و ٣٢/٧ و ٢/٦ و ٤٨/٥ و ٣٧/٤ و ٢٦/٤ و ١٧/٤و  ــدة الرمسيــــ ــن اجلريــــ  مــــ

  .الوضع القانوين ملوظفي اخلدمة املدنية) للبوسنة واهلرسك
. تعديالت قانون اخلدمـة املدنيـة يف مؤسـسات البوسـنة واهلرسـك            “ الوكالة”وأعدت    -٢٣٥

 مـن اجلريـدة     ٤٣/٩العـدد   (اجلمعية الربملانيـة للبوسـنة واهلرسـك        واعُتمدت التعديالت من قبل     
وهـى تتــصل بتحقيــق التمثيــل اجلنـساين املتــساوي يف جلــان تعــيني   ). الرمسيـة للبوســنة واهلرســك 
وظفي اخلدمــة املدنيــة يف حالــة التمييــز، والعنــف  اجلنائيــة ملــسؤولية املــمــوظفي اخلدمــة املدنيــة و

__________ 
مــسح مجــاعي متعــدد املؤشــرات يغطــى احلالــة االجتماعيــة والــصحية لألطفــال والنــساء يف احتــاد البوســنة     ”  )٢٥(  

  .٢٠٠٧، وزارة الصحة االحتادية، سراييفو، “٢٠٠٦واهلرسك، 
وريـة صربـسكا،   مسح مجاعي متعدد املؤشرات يغطى احلالة االجتماعية والصحية لألطفال والنـساء يف مجه   ”  )٢٦(  

  .٢٠٠٧مايو /، وزارة الصحة والرعاية االجتماعية جبمهورية صربسكا، أيار“٢٠٠٦
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التوجــه اجلنــسي، والتحــرش اجلنــساين أو التحــرش اجلنــسي،   اجلنــساين أو العنــف القــائم علــى  
  .وإدخال لغة مراعية لالعتبارات اجلنسانية

وقانون العمـل جبمهوريـة صربـسكا، فـضالً عـن اللـوائح القانونيـة األخـرى القائمـة يف                 -٢٣٦
 جبمهورية صربسكا متوائمة إىل أقـصى حـد مـع املعـايري الوطنيـة والدوليـة                 عمالةجمال العمل وال  

 مواءمــة القــوانني ،يف مجلــة أمــورجــرت، ويف الفتــرة الــسابقة، .  جمــال املــساواة بــني اجلنــسنييف
قـانون صـناديق املعاشـات التقاعديـة الطوعيـة وخطـط        : التالية مع قـانون املـساواة بـني اجلنـسني         

ــاطي املعاشــات      ــة، وقــانون صــندوق احتي ــانون مــوظفي اخلدمــة املدني ــة، وق املعاشــات التقاعدي
ــة ــشاريع       التقاعدي ــز امل ــانون حف ــديالت ق ــانون تع ــانون التطــوع، وق ــسكا، وق ــة صرب  جبمهوري

  .الصغرية احلجم واملشاريع املتوسطة احلجم
ومير اآلن قـانون العمـل اخلـاص باحتـاد البوسـنة واهلرسـك واللـوائح املنظمـة للعمـل يف                       -٢٣٧

ــانون املـــساواة بـــني اجلنـــسني يف البو    ــة مـــع قـ ــة حتقيـــق املواءمـ ــنة واهلرســـكاالحتـــاد بعمليـ . سـ
وتتعلـق  . وبالتحديد، فإن قانون العمل اجلديد باحتاد البوسنة واهلرسـك هـو اآلن قيـد االعتمـاد               

 واحلصول على املوارد باألحكام املتـصلة حبظـر التمييـز           عمالةتعديالت القانون املنظم للعمل وال    
. نـــساينالقـــائم علـــى النـــوع اجلنـــساين، وأشـــكال التمييـــز بوجـــه عـــام، وأشـــكال التمييـــز اجل 

تشمل التعديالت األحكام املتعلقة بالتزامات اهليئات املختصة فيما يتعلـق بالتـدابري اهلادفـة          كما
ــسانية،        ــارات اجلن ــة لالعتب ــة املراعي ــة باللغ ــسني، واألحكــام املتعلق ــني اجلن ــساواة ب ــز امل إىل تعزي

واة بـشكل إلزامـي     ات اجلنسانية، واألحكام املتعلقة بتمثيل اجلنسني علـى قـدم املـسا           ئيواإلحصا
، وذلك فضالً عـن تنفيـذ       )جمالس اإلدارة أو اجملالس أو اللجان     (عند تعيني أعضاء هيئات معينة      
  .التدابري السالفة الذكر ورصدها

يتـواءم   )٢٧(وقانون احلرف اليدوية وما يتصل هبا من أنشطة يف احتاد البوسنة واهلرسـك              -٢٣٨
جلنسني يف البوسـنة واهلرسـك، كمـا تـشري مكاتـب      بصورة تامة مع أحكام قانون املساواة بني ا   

 بالكانتونات بصفة عامـة لـدى اضـطالعها بأنـشطتها املعتـادة         العمالة ومكاتب   االحتادية العمالة
ــز       ــدم التميي ــسان وسياســة ع ــوق اإلن ــة حق ــدأ محاي ــا تأخــذ مبب ــوانني احتــاد البوســنة   . إىل أهن وق

قــانون اهليئــات الــسياحية باحتــاد  : جلنــسنيواهلرســك التاليــة متوائمــة مــع قــانون املــساواة بــني ا  
وقـد بـدأت عمليـة    . البوسنة واهلرسك وقـانون االستـضافة الـصادر يف احتـاد البوسـنة واهلرسـك         

  .تعديل قانون العمل باالحتاد

__________ 
  . من اجلريدة الرمسية الحتاد البوسنة واهلرسك٣٥/٩العدد   )٢٧(  
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ــى ال       -٢٣٩ ــة عل ــوق القائم ــصلة بالعمــل واحلق ــوق املت ــل احلق ــيَّن حتلي ــةوب ــة عمال  إىل أن غالبي
إال أن حتليـل التطبيـق   . ال متوائمـة مـع معـايري املـساواة بـني اجلنـسني      القوانني القائمة يف هذا اجمل    

عدم انعدام كفاءة عمليـات التفتـيش انعـداماً       : العملي هلذه القوانني يبيِّن نتيجتني رئيسيتني، مها      
مـن أصـحاب األعمـال    نظـراً العتبـار كـثري     أحكام ضـعيفة علـى اجلنـاة        صدارمطلقاً، وسياسة إ  

 كـثرياً مـن عـبء االمتثـال     خـف لكيانات العامة دفع الغرامات عبئـاً ماليـاً أ   بالكيانات اخلاصة وا  
العادي لاللتزامات القانونية املتمثلة يف اإلبالغ وتسديد قيمة املعاشات التقاعديـة وأنـصبتهم يف           

  .االستحقاقات االجتماعية للعاملني
إذ تعـود   . ألمومـة وهناك انتهاكات وعقبات عديدة تظهر يف ممارسة احلـق يف  إجـازة ا               -٢٤٠

النساء املعرضات ملختلف الضغوط إىل العمل بعد شهر أو شهرين من  إجـازة األمومـة خـشية                  
فقدان وظائفهن، وذلك رغم أن التشريع الوطين ينص على إمكانية احلصول على  إجازة ملـدة                

ازة وأعداد كبرية من النساء تعود إىل العمل قبل وقت طويل من موعد انتهاء إجـ              . سنة واحدة 
، وهـذا بـشكل جزئـي سـبب اخنفـاض معـدل             ال تكفي وتثبط اهلمم   االستحقاقات  ألن  األمومة  

  .املواليد يف البوسنة واهلرسك
 الوقـت رغـم   ضبعلـ  هماإلبالغ عن عمل  نزوع عاملني إىل    ومثة مشكلة معينة تتمثل يف        -٢٤١

فقــاً لــساعات  مــن ذلــك هــو تقليــل مبلــغ املــسامهات املدفوعــة وهموهــدف. عملــهم وقتــاً كــامالً
ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن العــاملني جيمعــون ســنوات أقــل يف حــسابات . العمــل املــسجلة رمسيــاً

املعاش التقاعدي، وبذلك حيتاجون إىل ضـعف الوقـت لكـي يـدركوا احلـق يف معـاش تقاعـدي               
 يـوافقن علـى هـذا النـوع مـن العقـود         الالئـي وهذه احلالة تؤثر بوجه خاص على النساء        . كامل

  .ص إمكانية العثور على عملبسبب تناق
عـاملني مـن    أو تـشغيل    ولوحظ وجود ممارسات متييزيـة تتمثـل يف اإلعـالن عـن طلـب                 -٢٤٢

نــوع جنــساين واحــد، وذلــك فــضالً عــن القيــام بفــصل العــامالت أثنــاء احلمــل أو أثنــاء إجــازة 
لى عمـل ألهنـن     وغالباً ما تتعرض الفتيات والشابات للتمييز املباشر يف عملية العثور ع          . األمومة

  .خططهن املتعلقة باألسرة وبإمكان احلملبشأن يتعرضن ألسئلة غري مستحبة على اإلطالق 
توصـيات الفريـق    “ الوكالـة ”صـاغت   وعمالً على تنفيذ قانون املساواة بني اجلنـسني،           -٢٤٣

العامــل املعــين بتنفيــذ قــانون املــساواة بــني اجلنــسني يف البوســنة واهلرســك يف ميــدان العمــل          
  .هاتا وعممهت، كما نشرلعمالةاو

تحديد أسباب التمييز ضد املرأة يف سوق العمل واآلثار الفعلية هلذا التمييز، أجـرت              لو  -٢٤٤
املــسح األول للفــروق بــني أجــور الرجــال وأجــور النــساء يف البوســنة واهلرســك،    “ الوكالــة”

 ٣٤اً للتوصـية    ، وذلـك وفقـ    “فجوة الدخل بني اجلنـسني يف البوسـنة واهلرسـك         ”وكان عنوانه   
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ــواردة  ــة بال ــق اخلــامس  (CEDAW/C/BiH/CO/3الوثيق ــل فجــوة األجــر    ). املرف ــد حتلي ــد أع وق
العاملـة يف عـام      اجلنسانية يف البوسنة واهلرسك على أساس حتليـل نتـائج املـسح الـشامل للقـوى               

، “٢٠٠٤-٢٠٠١مــــن أجــــل العــــيش يف البوســــنة واهلرســــك، ” واملــــسح املعنــــون ٢٠٠٦
وهـذان املـسحان يبينـان أنـه يف         . ة مـن املنظومـة اإلحـصائية للبوسـنة واهلرسـك          والبيانات املتاحـ  

  .مقابل كل امرأة مستخدمة يستخدم رجالن تقريباً
كمــا يــبني التحليــل أن اهليكــل العمــري للمــستخدمني يف البوســنة واهلرســك متــساوي   -٢٤٥

شابات يف ســوق بالنــسبة للجنــسني كليهمــا ولكــن الفحــص الــدقيق يــبني أن النــسبة املئويــة للــ  
واألسباب األكثر شيوعاً هلذه احلالـة هـي        . العمل أقل من النسبة املئوية للشبان يف ذلك السوق        

ترك العمل لرعاية األطفال، وزيادة الطلب على القـوى العاملـة األصـغر عمـراً، واخنفـاض سـن              
 الـدخل   ويـبني حتليـل الفجـوة اجلنـسانية حـسب فئـات           . املعاش التقاعدي للنساء، وما إىل ذلك     

أن الرجال أكثر حضوراً يف سوق العمل يف البوسنة واهلرسك، أي أن سوق العمل لـه وجهتـه                  
أكثـر مـن    (ورغم أن عدد الرجال والنساء يكاد يكون متساوياً يف فئة الدخل العليا             . ذكوريةال

الـيت تـصل إىل    (والفئـة الـدنيا     ) مارك من ماركات البوسنة واهلرسـك القابلـة للتحويـل          ٢ ٥٠٠
العــاملني ، فــإن عــدد الرجــال ) مــارك مــن ماركــات البوســنة واهلرســك القابلــة للتحويــل ٢٠٠

  .العامالتفوق عدد النساء ياملندرجني يف سائر فئات الدخل 
ويف املتوســـط تكـــون النـــساء أكثـــر تعليمـــاًً مـــن الرجـــال يف ســـوق العمـــل بالبوســـنة    -٢٤٦

 الالئـي العامالت  جدنا أن نسبة النساء      النساء والرجال، و   عاملنيوإذا قارنا هيكل ال   . واهلرسك
تفــوق نــسبة الرجــال  واحلاصــالت علــى تعلــيم الحــق وتعلــيم عــال   أكملــن تعلــيمهن الثــانوي  

 يتراوح بني أربع سنوات ومخـس سـنوات،       ،أكملوا تعليماً ثانوياً  َمن  وضمن فئة   . املناظرين هلن 
 ،أكملـوا تعليمـاً ثانويـاً     ن  مَـ ويف صـفوف    . العـاملني النساء هن األكثر متثـيالً يف صـفوف         تكون  

، ألن  العـاملني تراوح بني سنتني وثالث سنوات، جند أن الرجال هم األكثر متثيالً يف صـفوف               ي
وهـذا نـابع مـن عـدم اعتيـاد النـساء يف البوسـنة واهلرسـك                 . هذا التعليم يـشمل التـدريب املهـين       

  .رحلة الثانويةاالشتغال باحلرف اليدوية وعدم التحاقهن هبذا النوع من التعليم بامل
وعلى النقيض من الرجال غري املتعلمني الذين حيصلون غالبـاً علـى يف كـل شـهر علـى                     -٢٤٧

 مارك من ماركات البوسنة واهلرسـك القابلـة للتحويـل تنـدرج             ٤٠٠ و   ٢٠٠أجر يتراوح بني    
 مـارك مـن     ٢٠٠النساء غري املتعلمات يف فئة األجور الدنيا وحيصلن شهريا على أجر يقل عـن               

ويف هـذا الـصدد ميكـن احلـصول علـى معلومـات             . القابلة للتحويـل  اركات البوسنة واهلرسك    م
  ).ج(و ) ب(و ) أ (٢أويف من الشكل 
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 أكملــن تعلــيمهن اجلمــاعي ينــتقلن إىل فئــات الــدخل األعلــى، ولكــن   الالئــيوالنــساء   -٢٤٨
ساء يف البوسـنة   وهـذا يـشري إىل أن النـ       . الرجال ال يزالـون مهيمـنني يف شـرحييت الـدخل األعلـى            

واهلرسك، شأهنن شأن النساء يف شىت أحناء العامل، لديهن إمكانية أقل لشغل مناصـب املـديرين                
  .الدخول يف سوق العمل بالبوسنة واهلرسكاملرتفعة وغريها من املناصب 

ويتصل الفارق األكرب يف الدخل بفئة السكان غري احلاصلني على شـهادات علميـة، إذ          -٢٤٩
لـصاحل   ماركاً من ماركات البوسنة واهلرسك القابلـة للتحويـل           ١٣٧,٩ يف الدخل    يبلغ الفارق 

يرتفـع مـستوى التعلـيم      عنـدما   وتضيق فجوة الدخل الفاصـلة بـني الرجـال والنـساء            . )٢٨(الرجل
ــة  ــة الثانوي ــغ  : كــبرياًيظــل إال أن الفــارق . إىل املرحل  ماركــاً مــن ماركــات  ١٣٦,٥٦فهــو يبل

للتحويل بني أجر الرجال الـذين أكملـوا املرحلـة االبتدائيـة ونظرياهتـم              البوسنة واهلرسك القابلة    
 مارك من ماركات البوسـنة واهلرسـك القابلـة للتحويـل بالنـسبة ألجـر                ١١٢,٧١من النساء و    

وغالبــاً مــا تعــاين . الرجــال الــذين أكملــوا التعلــيم الثــانوي باملقارنــة بــأجر نظرياهتــم مــن النــساء 
ليم الثانوي من اآلثار السلبية املترتبة على الفارق يف صاىف األجـور يف              أكملن التع  الالئيالنساء  

 الالئـي  أكملـن التعلـيم االبتـدائي و   الالئـي  ويتصل الفارق األكـرب يف الـدخل     .البوسنة واهلرسك 
نويـاًً  ثا أكملـن تعليمـاً      الالئـي أكملن التعليم الثانوي العامالت يف الصناعات التجهيزية والنساء         

وهـذه األجـور تقـل عـن أجـور زمالئهـن            .  أو ثالث سنوات ويعملن يف املتاجر      يستغرق سنتني 
  .الرجال بنسبة الثلث

  البطالة واختيار املهنة    
تعترب الفرص املتاحة أمـام نـساء البوسـنة واهلرسـك واالسـتجابة لطلبـات سـوق العمـل                     -٢٥٠

ال املفهــوم عوامــل عديــدة، ومنــها علــى ســبيل املثــ يف ذلــك وتــساهم . حمــدودة بدرجــة كــبرية
األبوي لدور املرأة يف األسرة واجملتمع، واخنفاض مستويات التعلـيم والـوعي يف صـفوف نـساء                 

وال تـزال   . ، وتـدين اجلـدارة االئتمانيـة، ومـا إىل ذلـك           العمالـة الريف، وحماباة الرجـال يف جمـال        
لنمطيـة  وال تـزال الـصور ا     . املهن مقسمة إىل مهن أنثوية ومهـن ذكوريـة يف البوسـنة واهلرسـك             

  .ستحبة للرجال والنساء متجذرة إىل حد بعيداملبشأن الوظائف واملهن 
، وذلك بتـوفري حـوافز ألربـاب العمـل          عمالةوما برحت الدولة تتخذ إجراءات لدفع ال        -٢٥١

كي يـستخدموا األشـخاص املـسجلني مبكاتـب العمـل، كمـا تـشرع الدولـة يف بـرامج لتـشغيل                   
  .املتدربني

__________ 
  .٢٠٠٤متصلة بسنة “ لكي تعيش يف البوسنة واهلرسك”املعلومات الواردة يف املسح املعنون   )٢٨(  
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، )املرفـق اخلـامس    (CEDAW/C/BiH/CO/3  الـواردة بالوثيقـة    ٤٠صية  ومع مراعاة التو    -٢٥٢
ــة”عملــت  ــدأ      “ الوكال ــة إدمــاج مب ــى تطــوير عملي ــانني عل ــسانية بالكي ــشؤون اجلن ومركــزا ال

، ٢٠١٣ إىل   ٢٠٠٨املساواة اجلنـسانية يف االسـتراتيجية اإلمنائيـة للبوسـنة واهلرسـك للـسنوات               
وهتــدف هاتــان الوثيقتــان   . ٢٠١٣ إىل ٢٠٠٨واســتراتيجية اإلدمــاج االجتمــاعي للــسنوات    

إىل تأمني إطار عمل للتطـورات وختـصيص األمـوال احلكوميـة            ) اخلطة اإلمنائية، واالستراتيجية  (
وإضـافة  . وغريها من املوارد املتاحة، ألجل االستجابة لالحتياجات الالزمة لألولويـات احملـددة           

  .ية كليهما تصنيف املؤشرات اجلنسانيةإىل ذلك، سرياعى عند رصد تنفيذ وثيقيت االستراتيج
ولزيــادة تــشغيل وتنافــسية القــوى العاملــة يف البوســنة واهلرســك، اعتمــد جملــس وزراء    -٢٥٣

، ٢٠١٤ إىل   ٢٠١٠ يف البوسـنة واهلرسـك يف الفتـرة مـن            العمالةالبوسنة واهلرسك استراتيجية    
 وتنص االستراتيجية على زيـادة معـدل   .اليت تتقيد تقيداً تاماً مبعايري ميدان املساواة بني اجلنسني      

تــشغيل النــساء، وحفــظ البيانــات اإلحــصائية علــى أســاس النــوع اجلنــساين، وإنــشاء مؤشــرات  
، ومـا شـابه     ة غـري القانونيـ    عمالـة لرصد أثر تنفيـذ االسـتراتيجية علـى اجلنـسني كليهمـا، ومنـع ال              

  .ذلك
 عمالـة ويـات يف نطـاق سياسـة ال   األولحتـدد   احتاد البوسنة واهلرسـك    عمالةواستراتيجية    -٢٥٤

 كما حتدد األهـداف االسـتراتيجية والتنفيذيـة، والـربامج، والتـدابري،             ٢٠١٣ إىل   ٢٠٠٩للفترة  
 وهــى تتمحــور حــول العــاطلني مــن الــشبان،  ،والنتــائج، الــيت يتوقــع حتديــدها يف املهــل احملــددة 

جـــل طويـــل، وذوي طني أليوالنـــساء، والقـــوى العاملـــة األكـــرب ســـناًً، والعـــاطلني وغـــري النـــش
ويهدف جزء االستراتيجية املتعلـق بالـسكان مـن اإلنـاث           .  وطائفة الروما  ،االحتياجات اخلاصة 

ومـن املقـرر أن تـشرك       .  النـساء  عمالةسيما   ، ال العمالةالعاجزات جسمانياً إىل زيادة معدالت      
تمييـز اجلنـساين    طات يف برامج التدابري الفعالة، وأن تقضي علـى ال         ياخلطة فئات النساء غري النش    

  . وأن تربط التعليم بسوق العمل، وأن توفق بني العمل واحلياة األسرية،يف السوق
 جلمهوريــة صربـسكا الــيت  العمالـة واعتمـدت حكومـة مجهوريــة صربـسكا اســتراتيجية      -٢٥٥

والفئــات املــستهدفة . ٢٠١٤ إىل ٢٠١٠ للــسنوات العمالــةحتــدد األولويــات يف إطــار سياســة 
 تـدابريها وأنـشطتها عليهـا هـي فئـات الـشبان، والنـساء،               العمالـة تركز استراتيجية   املعينة اليت س  

ميكن أن يـصبحوا عـاطلني، والفئـات الـضعيفة الـيت مـن قبيـل طائفـة         َمن والعمال األكرب سناً، و  
ــة         ــتحقاقات الرعايـ ــى اسـ ــشون علـ ــذين يعيـ ــشبان الـ ــات، والـ ــشبان ذوي اإلعاقـ ــا، والـ الرومـ

 منــها زيـادة معــدل  ، بوجـه خــاص علـى أمــور عديـدة   العمالــةية وتــشدد اسـتراتيج . االجتماعيـة 
تشغيل النـساء بـالتركيز علـى حتـسني إمكانيـة نفـاذهن إىل سـوق العمـل وزيـادة فـرص تـشغيل                        

  .طاتيالعاطالت وغري النش
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 للـسكان القـادرين     ي يف املائة مـن العـدد التقـدير        ٥١,٧وإضافة إىل كون النساء ميثلن        -٢٥٦
  . هم نساءالعاملني املائة من  يف٣٥,٦ فإن ،جسمانياً
، بلغ معـدل البطالـة      ٢٠٠٨ ووفقاً لبيانات وكالة اإلحصاء يف البوسنة واهلرسك لعام           -٢٥٧

، بينمـا كـان     ) للنساء ٢٦,٨٥ يف املائة للرجال و      ٢١,٤( يف املائة    ٢٣,٤يف البوسنة واهلرسك    
وبلـغ معـدل   . ٢٠٠٧ يف عـام  ) يف املائة للنـساء ٣٢,٩ يف املائة للرجال و     ٢٦,٧( يف املائة    ٢٩

 سـنة، وهـو   ٢٤ و ١٥البطالة حده األقـصى يف صـفوف الـشبان الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني         
ووفقـاً لوكالـة اإلحـصاء      ).  يف املائـة للنـساء     ٥٢,٣ يف املائة للرجـال و       ٤٤,٨( يف املائة    ٤٧,٥

 يف  ٣٣,٦ و يف املائـة     ٤٣,٩ العمالـة ، كـان معـدال النـشاط و       ٢٠٠٨يف البوسنة واهلرسك عام     
 ت يف املائـة؛ وكانـ    ٣١,٢ يف املائـة و      ٤٣,٩ فقـد بلـغ املعـدالن        ٢٠٠٧املائة؛ أما بالنسبة لعـام      

ــساء         العمالــةومعــدال النــشاط و . املعــدالت للرجــال أعلــى كــثرياً مــن املعــدالت اخلاصــة بالن
بوســنة جبمهوريــة البوســنة واهلرســك أعلــى إىل حــد مــا باملقارنــة باملعــدلني املقــابلني يف احتــاد ال  

  .واهلرسك
ــشاط و  ،٢٠٠٩ويف   -٢٥٨ ــدال الن ــغ مع ــة بل ــة و ٤٣,٦ العمال ــى  ٣٣,١ يف املائ ــة عل  يف املائ

.  يف املائــة علــى التــوايل٣٣,٩ يف املائــة و ٤٣,٩ ا، فقــد بلغــ٢٠٠٨التــوايل؛ أمــا بالنــسبة لعــام 
نـشاط  وكـان معـدال ال  . واملعدالت اخلاصة بالرجال أعلى كـثرياً مـن املعـدالت اخلاصـة بالنـساء         

 يف ٥٣,٥  يف املائــة و٦٩,١( ســنة ٤٩ إىل ٢٥ يف أعلــى حــدودمها يف الفئــة العمريــة العمالــةو
 أن األعلــى متثــيالً علــى  عمالتــهم وفقــاً حلالــة العــاملني ويــبني ترتيــب فئــة  .)املائــة علــى التــوايل 

ــة٧٢,٨(اُألجــراء اإلطــالق هــم   ــاملني حلــساهبم   ).  يف املائ ــسبة الع ــت ن ــة ٢٠,٥وكان  يف املائ
 ٦٨,٩ يف املائـة و  ٦,٨اُألجـراء  بينما بلغت نسبة املساعدين غري      )  يف املائة منهم نساء    ٢٧,٤(

 وفقـاً لقطـاع األنـشطة أن أعلـى نـسب االشـتراك              العـاملني ويظهـر هيكـل     . يف املائة منهم نساء   
ــسبة   ٤٧,٣موجــودة يف قطــاع اخلــدمات وهــي    ــصناعة بن ــة، يليهــا قطــاع ال  يف ٣١,٥ يف املائ

وتظهـر البيانـات املتعلقـة بتمثيـل     .  يف املائـة ٢١,٢يت يف النهايـة قطـاع الزراعـة بنـسبة      املائة، ويأ 
 يف املائـة  ٥٢موظفي اخلدمة املدنيـة يف مؤسـسات البوسـنة واهلرسـك أن الرجـال ممـثلني بنـسبة           

ــل  ــساء ٤٨مقاب ــة للن ــاً للعمــر واردة يف   .  يف املائ ــات املوحــدة وفق ــ٢٠اجلــدول والبيان املرفق  ب
  .عدال تشغيل الرجال والنساء ومعدل نشاط املرأةم: الثالث
ــة واضــحة، ومــن الــصعب إظهارهــا تفــصيالً       -٢٥٩ ولــدى البوســنة واهلرســك مــشكلة بطال

 رمسيـاً والبطالـة   ة املـسجل العمالـة وهناك فارق بـني  . بسبب عدم وجود بيانات إحصائية موثوقة 
غـري  “ الرمـادي ” يـسمى االقتـصاد       فيمـا  العـاملني من  العدد الكبري   املسجلة رمسياً، من ناحية، و    
ــة أخــرى  عــن وكالــة تــشغيل العمــال   وتــشري البيانــات املوجــودة الــصادرة  .الرمســي، مــن ناحي
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، كـــان عـــدد ٢٠٠٩ينـــاير / كـــانون الثـــاين أنـــه يف هنايـــةاحلكوميـــة يف البوســـنة واهلرســـك إىل
 ددومن ناحية أخـرى، كـان عـ       .  شخصاً ٤٨٨ ٤٩٨املسجلني كعاطلني يف السجالت الرمسية      

، الـذي أُجـري وفقـاً       ٢٠٠٨ شخصاً وفقاً ملسح القوة العاملـة حـىت هنايـة            ٢٧٢ ٠٣٤العاطلني  
  .لتوصيات وتعاريف منظمة العمل الدولية

ويشري تقدير نقابة عمال التجـارة والـضيافة والـسياحة يف احتـاد البوسـنة واهلرسـك إىل                 -٢٦٠
بـصفة خاصـة عمـال سـوق        (لتجارة  أن احلصة األكرب يف االقتصاد الرمادي موجودة يف قطاع ا         

، )“أســـواق ســـوق الـــسلع الرخيـــصة أو املـــستعملة”النـــسيج والـــسلع األخـــرى ومـــا يـــسمى 
ويفيد تقدير هذه النقابة أن بقطـاع       . والزراعة، وإن وجد أيضاً يف جمال توفري اخلدمات الثقافية        

 هـو عـدد     هبذه الطريقـة، والعـدد األكـرب بينـهم        يشتغلون   شخص   ٢٥ ٠٠٠التجارة وحده حنو    
. ويؤثر العمل يف القطاع غري الرمسـي علـى إعمـال حقـوق العمـال بـل وينتـهكها أيـضاً              . النساء

ومثة مشكلة معينة هي مشكلة إعمال احلق يف الصحة، واالستحقاقات االجتماعيـة والتقاعديـة              
عـن  ويدرك العاملون يف االقتصاد الرمادي احلق يف الرعاية الـصحية           . للعاملني يف هذا االقتصاد   

  .العمالةطريق التسجيل يف مكاتب 
ونظراً لتقسيم العمل تقسيماً جنسانياً واضحاً، متثـل النـساء النـسبة الغالبـة يف صـفوف                   -٢٦١

 بالقطاعــات املتــصلة بالرعايــة، وهــي قطــاع التعلــيم والقطــاع الطــيب وقطــاع اخلدمــة     العــاملني
 وميثل الرجال النسبة الغالبة بـني       .االجتماعية، وصناعة اخلدمات، والتجارة، واإلدارة احلكومية     

ســائر القطاعــات، باســتثناء العــاملني يف الفنــادق واملطــاعم، وهــو القطــاع الوحيــد   العــاملني يف 
وكانـت النـسبة املئويـة     . الذي تتساوى فيه تقريباًً النسبة املئويـة للنـساء والنـسبة املئويـة للرجـال              

  :ت األنشطة على النحو التايل وفقاً جملاال٢٠٠٨ من الرجال والنساء عام عاملنيلل
  متثيل الرجال  جماالت األنشطة  متثيل النساء 

  ٪٣٠,٥  اجملاالت الزراعية  ٪٣٢,٥
  ٪٣٣,٣  ةاجملاالت غري الزراعي  ٪١٧,٧
  ٪٣٦,٢  جماالت اخلدمات  ٪٤٩,٧
  .اً للقطاعات توزيع قوة العمل يف البوسنة واهلرسك وفق- ٢٠٠٨ وكالة اإلحصاء بالبوسنة واهلرسك، :املصدر

  
 ٢٣,١( يف املائــة ٢٤,١، كــان معــدل البطالــة يف البوســنة واهلرســك ٢٠٠٩ويف عــام   -٢٦٢

 يف صـفوف  حـدوده وكان معدل البطالة يف أعلى  ).  يف املائة  للنساء    ٢٥,٦يف املائة للرجال و     
 ٤٧,٥ سـنة، ووصـلت نـسبتهم إىل    ٢٤ و ١٥ الذين تتـراوح أعمـارهم بـني        تالشبان والشابا 

 يف املائــة مــن  ١٥,٩وحبــث ).  يف املائــة للنــساء ٥٢,٣ يف املائــة للرجــال و  ٤٤,٨(ائــة يف امل
 يف املائة من العاطلني عن عمـل ملـدة      ٤٢,٨ شهراً، وحبث    ١٢العاطلني عن عمل ملدة تقل عن       
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 مخــس ســنوات، وكــان هــذا نتيجــة للحالــة بعــد احلــرب ومــرور االقتــصاد يف بلــدنا  لــىتزيــد ع
 نــسبة مئويــة مــن الرجــال والنــساء تبحــث عــن عمــل ملــدة تربــو علــى   وأعلــى. مبرحلــة انتقاليــة

 ٢١اجلـدول    يف   ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٧وترد بيانات أوىف عن معدل البطالـة يف الفتـرة           . شهراً ٦٠
  .٢٢املرفق الثالث، بينما يرد املؤشر الرقمي للنساء غري الناشطات حسب العمر يف اجلدول ب

ــة الــسكان العــاطلني، جنــد   -٢٦٣ ــيم   ويف تركيب ــة التعل ــوا مرحل  أن معظــم العــاطلني قــد أكمل
بينما توجد أقل نسبة مئوية للعاطلني يف صـفوف احلاصـلني علـى تعلـيم            )  يف املائة  ٢٦(الثانوي  

أعلــى مــن معــدهلا يف البوســنة واهلرســك ومعــدل البطالــة يف احتــاد ).  يف املائــة١٠,١(معي اجــ
  .مجهورية صربسكا

والنـسبة  . اً حبالـة عمـل أو بطالـة رب األسـرة املعيـشية            كما يتصل الفقـر اتـصاالً شـديد         -٢٦٤
شتغالً األقـل علـى اإلطـالق إذا كـان رب هـذه األسـرة مُـ       تكـون   املئوية لألسر املعيـشية الفقـرية       

 يف املائة إذا كـان رب األسـرة املعيـشية عـاطالً أو              ٢٣,٤ويبلغ معدل الفقر    ).  يف املائة  ١٢,٩(
.  األســرة املعيــشية ربــة مــرتل ئــيسائــة إذا كــان ر يف امل٢٥,٥أو /يبحــث عــن أي عمــل لــه، و 

 يف املائـة  ١٩,٥أُسـر فقـرية نـسبتها     اليت يكـون رئيـسها متقاعـداً        وضمن جمموع اُألسر املعيشية     
، بينما يوجد أكرب معدل للفقـر يف صـفوف األسـر املعيـشية              ) أسرة معيشية يف البلد    ٦٢ ٧٢٤(

ــائال      ــذه الع ــاجزاً عــن العمــل وه ــسها ع ــيت يكــون رئي ــسبتهاتال ــة٤٤,٤  ن ــام .  يف املائ ويف ع
 يف املائـة، والنـسبة املئويـة        ٤٥,٢ العـاملني ، كانت النسبة املئوية ألرباب األسر املعيشية        ٢٠٠٧

 يف املائــة، بينمــا زادت نــسبة األســر املعيــشية الــيت ١٠,٤للعــاطلني أو البــاحثني عــن أول عمــل 
 يف املائـة بعـد أن كانـت    ٤,٤غـت   زيـادة كـبرية فبل    “ ىفئات أخر ”يندرج رؤسائها يف شرحية     

 أو البطالـة يف األسـر املعيـشية      العمالـة وليست هناك فـروق هامـة باملقارنـة حبالـة           .  يف املائة  ٣,٣
 ألجـل   العـاملني وتتصل النسبة املئوية األكرب باألشـخاص       . العاملنيها يف فئة    ءاليت يندرج رؤسا  

 يف  ١٨,٨(م أو العاملني املـستقلني      وكذلك العاملني حلساهب  ) ٢٠٠٧ يف املائة يف     ٦٠,٩(حمدد  
والنـسبة املئويــة لألســر  ).  يف املائــة١٣,٥( مبوجـب نــوع خمتلــف مـن العقــود   العــاملني، و)املائـة 

ــزال صــغرية     ــيت يرأســها رب عمــل ال ت ــشية ال ــة٦,٧(املعي . ٢٠٠٤، كمــا كانــت يف  ) يف املائ
لعمريـة والفئـة اجلنـسانية يف        باملرفق الثالث مؤشرات قوة العمل وفقاً للفئة ا        ٢٣ويورد اجلدول   

  . وفقاً للمهنة والنوع اجلنساين يف البوسنة واهلرسكنيالعامل ٢٤، بينما يورد اجلدول ٢٠١٠
وتوجد مشكلة تتعلق باالفتقار إىل خدمات عامة أو خاصة جيدة وميسرة للجمهـور،               -٢٦٥

 األمهــات مــن قبيــل دور احلــضانة وريــاض األطفــال، وهــي اخلــدمات الــيت مــن شــأهنا معاونــة    
ــامالت ــع رســوم دور       . الع ــى دف ــساء عل ــدرة الن ــدفوعات مــن ق وحتــد األجــور ومــشكالت امل

ــة    ــال اخلاصــة والعام ــاض األطف ــساء     . احلــضانة وري ــصورة غــري مباشــرة عــدد الن ــل ب وهــذا يقل
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 الالئي ينسحنب من سوق العمل ورعاية األطفال، وفيمـا بعـد تـزداد درجـة الـصعوبة                 العامالت
 النساء يف العثور على عمل بسبب نقص اخلربة أو طول الغياب عن سـوق               اليت تواجهها هؤالء  

ــ. العمــل شجع االجتــاه إىل التمييــز ضــد النــساء وهتميــشهن، ألن عــدداً ضــخماً مــن   وبــذلك، ُي
  .النساء ُيستبعد من احلياة االقتصادية والسياسية والعامة ومن االندماج االجتماعي

متعينـاً   يظـل    الالئـي  للنساء، ال سيما الشابات،      وال توجد برامج إرشاد وظيفي خاصة       -٢٦٦
أدائهـا، وهـو التـدريب الـذي ميثـل عونـاً       علـى   عليهن اختيار نوع التعليم واملهنة الـيت سـيتدربن          

ومن شأن برامج التوجيه الوظيفي املناسبة أن تؤثر علـى تغـيري يف التنمـيط اجلنـساين                 . كبرياً هلن 
  . يعقب ذلك من ترقيامللحوظ يف اختيار الوظيفة والعمل وما

ومل تعــاجل الدولــة بــصورة منهجيــة مــسألة تعلــيم الكبــار وتدريبــهم، وهــى املــسألة الــيت   -٢٦٧
  .ثبتت ضرورهتا بعد إغالق أبواب صناعة الكيماويات وصناعة النسيج

 جتاوزن األربعني من العمر تبلغ احلـد األدىن، ألن الفكـرة            الالئيوفرص تشغيل النساء      -٢٦٨
عفـا عليهـا   قـد    أرباب العمل هي أن معارف أولئـك النـساء ومهـاراهتن حمـدودة و              السائدة لدى 

الزمن، ألهنـن تـركن الدراسـة مبنظومـة التعلـيم الرمسـي قبـل وقـت طويـل ومـن الـصعب علـيهن                 
ومثـة مـشكلة معينـة تتمثـل        . التكيف مع التغريات اجلذرية اليت يشهدها الطلب يف سوق العمـل          

  .ء النساء، أوالً بسبب أعمارهن مث بسبب نوعهن اجلنساينضد هؤال“ التمييز املزدوج”يف 
وأطلق معهد التعليم التابع بغرفة التجـارة اخلارجيـة بالبوسـنة واهلرسـك، بالتعـاون مـع                    -٢٦٩

 للتــشغيل وبــدعم مــن مؤســسة اإلدمــاج االجتمــاعي يف البوســنة واهلرســك،    حتــادياملعهــد اال
 جتاوزن األربعني من العمـر كـي يـشاركن يف           ئيالالمشروعاً يركز على توفري التدريب للنساء       

 امـرأة عاطلـة جتـاوزت       ١٨٦وبفـضل هـذا املـشروع، اشـتركت         . سوق العمـل مـشاركة فعالـة      
التــدريب املخــصص الســتيعاب تكنولوجيــا : أعمــارهن األربعــني يف نــوعني مــن التــدريب، مهــا

سوب معتـرف هبـا دوليـاً       املعلومات أو اإلدماج يف اجملال احلاسويب عن طريق مدرسة لعلوم احلا          
هي املدرسة االبتدائية اليت متنح الشهادة األوروبيـة األهليـة لتـشغيل احلاسـوب وللتـدريب علـى                  
ــال           ــسعي الفع ــل احلــر وال ــة للعم ــارات الالزم ــساب امله ــصل باكت ــال احلــرة املت ــرة األعم مباش

أة  امـر  ١٥٨وقـد جنحـت     . للحصول على عمل عن طريق مدرسـة األعمـال التجاريـة الـصغرية            
عاطلة جتاوزت كل منهن األربعني من العمر يف اإلملام بأربع وحدات حاسوبية وحـصلن علـى                

 امــرأة مــن هــذه الفئــة يف  ١٥٩الــشهادة األوروبيــة األهليــة لتــشغيل احلاســوب، بينمــا جنحــت   
  .االمتحان النهائي ملدرسة األعمال التجارية الصغرية

سقوط ضــحايا للتمييــز املتعــدد يف  والنــساء ذوات اإلعاقــة معرضــات بوجــه خــاص للــ    -٢٧٠
ــةجمتمــع البوســنة واهلرســك، ال ســيما يف جمــايل العمــل و     ــم أن البوســنة واهلرســك   العمال ، رغ
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وليس لدى الدولة برنـامج خـاص لتـشغيل    . اعتمدت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات   
ــصا     ــهن، وال إحـ ــائفهن أو تأهيلـ ــاظ بوظـ ــة أو االحتفـ ــساء ذوات اإلعاقـ ــات ات وال بئيالنـ يانـ

  .العمالةتدابري مناسبة حلماية أولئك النساء يف جمايل العمل و وال
ــة صربــسكا، الــيت ُنفــذت يف عــامي      -٢٧١  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ويف مــشاريع حكومــة مجهوري

، جرى تشغيل نساء متدربات فاق عددهن عـدد الرجـال   عمالةبالتعاون مع معهد اجلمهورية لل 
بني الــذين حــصلوا علــى عمــل أن يكــون ضــعف  كــاد عــدد املتــدر٢٠٠٨املتــدربني، ويف عــام 

  .٢٠٠٧العدد يف 
 أن عـدد الرجـال يف       عمالـة  املستمدة مـن معهـد اجلمهوريـة لل        ٢٠٠٩وأظهرت بيانات     -٢٧٢

 رجـالً، وهـذا عـدد أكـرب كـثرياً جـداً مـن عـدد             ٣ ٠١٩صفوف العاطلني ذوي اإلعاقات بلـغ       
 رجـالً مـسجلني ضـمن       ٣٩رأة و    ام ١٢وكان هناك   ). ١١٠(النساء املندرجات يف هذه الفئة      

  .األشخاص العاطلني ذوي اإلعاقة املندرجني يف فئة ضحايا احلرب املدنيني
ــل املهــين و       -٢٧٣ ــن صــندوق التأهي ــستمدة م ــات امل ــاً للبيان ــةووفق ــة يف  العمال ــذوي اإلعاق  ل

ــسنوات    ــرة الـ ــسكا يف فتـ ــة صربـ ــذوي   ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٧مجهوريـ ــايل لـ ــدد اإلمجـ ــان العـ ، كـ
 شخـصاً، بينـهم   ٦٦٥ مباشـرة باالسـتعانة مبـوارد الـصندوق الـسالف الـذكر        ملنيالعااإلعاقات  

 رجـالً مـن ذوي اإلعاقـة، بنـسبة     ٦٢٤ يف املائـة، و  ٦,١٦ امرأة من ذوات اإلعاقة، بنسبة       ٤١
ــة٩٣,٨٣ ــات إىل وجــود عــدد كــبري مــن احملــاربني القــدامى ذوي      .  يف املائ وتــشري هــذه البيان

ماً، وأن العدد اإلمجـايل لـذوي اإلعاقـات يـشمل عـدداً صـغرياً               اإلعاقة ضمن ذوي اإلعاقة عمو    
  . أو التمويل لبدء أعماهلن التجارية اخلاصة هبنالعمل التمسن الالئيمن النساء ذوات اإلعاقة 

، يف عــامّي “الوكالــة”، قامــت العمالــةوعمــالً علــى تعزيــز احلــق يف العمــل واحلــق يف    -٢٧٤
ــاون مـــع املـــشروع  ، ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ ــنة   بالتعـ الكنـــدي اخلـــاص بإصـــالح القـــضاء يف البوسـ

ويـشمل هـذا الكتيـب، يف        .“هـل تعـرف حقوقـك؟     ” بإعداد ونشر كتيـب بعنـوان        ،واهلرسك
أي البطالــة، والفــصل مــن العمــل،  ( الرئيــسية العمالــةصــورة أســئلة وأجوبــة، وســائل العمــل و 

نيـة الداخلـة يف جمـاالت    ، فـضالً عـن املـسائل القانو   )واألجر، واحلق يف العمل واللوائح القانونية     
وقــد ثبــت أن هــذه الطريقــة إلعــالم اجلمهــور بــاحلقوق األساســية جــد ناجحــة، ألن    . أخــرى

مكاملــات عديــدة تنطــوي علــى توصــيات تــدعو إىل   مــن املــواطنني أخــذت تتلقــى “ الوكالــة”
  .مواصلة األنشطة اليت من هذا القبيل

رية صربيا، باالشتراك مـع وزارة      ركز اجلنساين جبمهو  امل، نظم   ٢٠٠٨مارس  /ويف آذار   -٢٧٥
احلـق يف  ”: العمل واحملاربني القدامى ومحاية ذوي اإلعاقـة عمليـة تـرويج وتوزيـع دليـل بعنـوان       

 هـل تعرفينـها؟ دليـل املـرأة العاملـة واملـرأة الباحثـة عـن                 -العمل وما يتصل بالعمل مـن حقـوق         
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باحثة عن عمل إىل اكتساب الـوعي       وهذا الدليل نتيجة الحتياج املرأة العاملة واملرأة ال       . “عمل
باحلق يف العمل وما يتـصل بالعمـل مـن حقـوق، وهـى حقـوق يكفلـها هلـا الدسـتور والقـوانني                        

  .والصكوك الدولية امللزمة، فضالً عن اآلليات املنشأة حلمايتها
ركز اجلنساين جبمهوريـة صربـسكا، وبـدعم مـايل مـن صـندوق األمـم                املوبالتعاون مع     -٢٧٦

 أعدت جلنة بانيا لوكـا جلمعيـة هلـسنكي للمـواطنني، الـيت هـي منظمـة                  ،منائي للمرأة املتحدة اإل 
ــوان    ــشوراً بعن ــة، من ــررة للمــرأة   ”غــري حكومي ــات  . “بفــضل حقــوق العمــل املق وتظهــر البيان

ــرأة غــري املرضــي يف ســوق العمــل بالبوســنة واهلرســك،        ــشور وضــع امل املعروضــة يف ذلــك املن
. وزن األربعـني مـن العمـر والنـساء واحلوامـل وأمهـات القـصر               جتـا  الالئيسيما وضع النساء     ال

ويتــضمن املنــشور نظــرة عامــة علــى القواعــد الدوليــة واحملليــة الرئيــسة الــيت تــنظم قطــاع العمــل 
واهلــدف مــن هــذا املنــشور هــو زيــادة فعاليــة . ، فــضالً عــن أمثلــة حمــددة جتــسد الواقــعالعمالــةو

، فـضالً عـن حتريـك اجلمهـور         العمالـة صلة بالعمـل و   املؤسسات املسؤولة عن محاية احلقـوق املتـ       
  .فيما خيتص حبماية حقوق العمل، ال سيما حقوق عمل املرأةإعالمه و

  القطاع اخلاص    
يتركز العدد األكرب مـن العـاملني بالقطـاع اخلـاص يف جمـايل جتـارة القطـاعي واجلملـة،                      -٢٧٧

وللرجال نـسبة   . الصناعة التحويلية وإصالح السيارات والسلع الشخصية واملرتلية، والضيافة، و      
ــة ك ــاملنيطاغي ــار، وصــيد       ع ــدين، وقطــع األحج ــشييد، والتع  بــشكل رمســي يف صــناعات الت

األمســـاك، وتوليـــد الكهربـــاء واإلمـــداد هبـــا، والغـــاز، واإلمـــداد بامليـــاه، والزراعـــة، والـــصيد،    
يـة، والفنـادق    بـصفة رمسيـة يف قطـاع الوسـاطة املال    عامالتوللنساء وجود مهيمن ك . واحلراجة

  .واملطاعم، والتجارة، والصناعة التحويلية، وقطاعات أخرى
وبناًء على اقتراح وزارة التنمية واألعمال احلرة واحلـرف يف احتـاد البوسـنة واهلرسـك،                -٢٧٨

توسـطة احلجـم   املتنميـة املـشاريع الـصغرية احلجـم و    ”اعتمدت حكومة االحتاد مشروعاً معنونـاً    
وتتمثـل أهـداف املـشروع يف تعزيـز القـدرة التنافـسية للمـشاريع               . “رسـك يف احتاد البوسنة واهل   

، ومتكـني املـشاريع الـصغرية احلجـم     العمالـة الصغرية احلجم واملتوسطة احلجم واحلـرف وزيـادة      
ويرتقــي . واملتوســطة احلجــم لتــصبح مــصدراً لالبتكــارات التقنيــة وغريهــا مــن االبتكــارات        

تقليــل العقبــات اإلداريــة، وتعزيــز املــشاريع، : جية، هــياملــشروع حتقيــق مثانيــة أهــداف اســتراتي
وإنــشاء وكالــة مركزيــة للمــشاريع الــصغرية احلجــم واملتوســطة احلجــم، وتقويــة بنيــة األعمــال   

  .التجارية، والتنمية التقنية، وحفز منظمي املشاريع والفئات املستهدفة
واألعمـال احلـرة واحلـرف      وعند اعتماد لوائح جديدة داخلـة يف اقتـصاد وزارة التنميـة               -٢٧٩

باحتاد البوسنة واهلرسـك حتتـرم الـوزارة كافـة احلقـوق وااللتزامـات وفقـاً لقـانون املـساواة بـني                      
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كمــا تنــشط تلــك الــوزارة يف جمــال إنــشاء مــشروع نظــام        . اجلنــسني يف البوســنة واهلرســك  
الــة معلومــات املــشاريع الــصغرية احلجــم واملتوســطة احلجــم، الــذي ســيكفل الرصــد الكــايف حل  

قطاع املشاريع الصغرية واملشاريع املتوسطة احلجم وهذا سيكفل إمكانية املـساواة يف احلـصول              
كمـــا سيـــسمح برصـــد . علـــى املعلومـــات لكافـــة األشـــخاص االعتبـــاريني واملـــاديني املهـــتمني

املؤشرات اإلحصائية املتصلة جبملة أمور، منها قدرة املـرأة علـى تنظـيم املـشاريع، مـع التـشديد                   
 خاص على املشاريع اليت تشغل فيها النساء مناصب املديرين وميلكـن معظـم أسـهمها أو                 بوجه

  .املشاريع اليت يشغلن فيها مناصب املديرين أو ميلكن معظم أسهمها
ويف إطار ميزانية وزارة التنمية واملـشاريع واحلـرف باحتـاد البوسـنة واهلرسـك سـيدرج                   -٢٨٠

، ٢٠٠٨  و ٢٠٠٥وفيمـا بـني عـامي       .  تنظـيم املـشاريع    اعتماد منفصل لتنمية قدرة املـرأة علـى       
ــان جممــــوع املــــشاريع  ــدة /كــ ــها   مــــشروعا٥١٧ًالــــربامج املعتمــ ــرأة منــ ــان نــــصيب املــ ، كــ

ــشروعاً ٢٦٤ ــا /م ــة٥١(برناجم ــنة إىل أخــرى،      ).  يف املائ ــن س ــف م ــة ختتل ــسبة املئوي ــذه الن وه
 يف املائـة،    ٥٩-٢٠٠٦ يف املائـة،     ٥٦-٢٠٠٥(تعكس بـصفة عامـة التـوازن اجلنـساين           ولكنها
  ). يف املائة٤١-٢٠٠٨ يف املائة، ٥٩-٢٠٠٧
ــة        -٢٨١ ــصغرية احلجــم واملتوســطة احلجــم يف مجهوري ــشاريع ال ــة امل وحتــدد اســتراتيجية تنمي

، اليت اعتمدهتا اجلمعية الوطنية جلمهورية صربـسكا        ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٦صربسكا يف الفترة من     
.  املـشاريع الـصغرية احلجـم واملتوسـطة احلجـم          ، األهـداف التنفيذيـة املتـصلة بتنميـة        ٢٠٠٧عام  

 علــى حتقيــق ٢٠١٠ إىل ٢٠٠٦ويف غالــب األحيــان، تركــز تنفيــذ هــذا اهلــدف يف الفتــرة مــن  
املواءمة بني تشريع مجهورية صربـسكا، مـن ناحيـة، وقـانون املـساواة بـني اجلنـسني يف البوسـنة                     

. علـى ضـوء النـوع اجلنـساين       واهلرسك، من ناحيـة أخـرى؛ وعلـى األحبـاث املتـصلة باملـشاريع               
أنــه مل يكــن هنــاك تــدريب مــنظم يف ميــدان تنظــيم املــشاريع وتطبيــق قــانون املــساواة بــني      إال

 واحلـصول علـى املـوارد، مـع التـشديد           العمالـة اجلنسني يف البوسنة واهلرسك يف ميدان العمـل و        
تيجية جديـدة   ويف الفتـرة املقبلـة، سـيجري إعـداد اسـترا          . مـات املـشاريع   بوجه خاص على منظِ   

  .تشمل هذا اهلدف كما سيجري اعتمادها
ويف بلد مازال يكيف أوضاعه مـع االنتقـال إىل اقتـصاد الـسوق ال يوجـد سـوى قليـل                  -٢٨٢

ويقــول منظمــو . مــن املعلومــات بــشأن العقبــات الــيت تواجههــا صــاحبات األعمــال التجاريــة    
اخيص، وبالـــضرائب، هنـــم يواجهـــون صـــعوبات فيمـــا يتعلـــق باحلـــصول علـــى التـــرإاملـــشاريع 
وتعـدد الواجبـات    . وهذه الصعوبات متثل عراقيل حتول دون جناح أعماهلم التجاريـة         . والتمويل
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قلــة اخنــراط املــرأة يف األنــشطة االقتــصادية وعــدم اســتثمارها يف لاملرتليــة ورعايــة الطفــل ســببان 
 .)٢٩(تلك األنشطة

ــة لالخنـــ     -٢٨٣ ــالنفس الالزمـ ــة بـ ــثريات إىل الثقـ ــساء كـ ــر نـ ــة وتفتقـ ــشطة اخلاصـ راط يف األنـ
ومتيــل املنظمــات املهنيــة إىل اخلــضوع للهيمنــة الذكوريــة، وهــذا يقتــرن باشــتراك    . بالعــامالت

ن صـلة  ئ ينـش ويعـين االفتقـار إىل رابطـات قويـة لـسيدات األعمـال أن النـساء مل        . نسوي حمدود 
ــات      ــال األخري ــساء األعم ــشبكة ن ــربطهن ب ــيت ــن لتقاســم األ   الالئ ــصال هب ــهن االت ــار  ميكن فك

واألعمـال التجاريـة اخلاصـة لقيـادة النـساء أقـل تقـدماً مـن مثيالهتـا اخلاضـعة لقيـادة                 . واملعارف
الرجال وتنجذب إىل قطاع احلرف التقليدية واحلرف اليدوية واخلدمات، وهـذا يرجـع أساسـاً               

  .)٣٠(إىل صغر حجم االستثمار يف رأس املال األويل وتدين املؤهالت الالزمة هلذه القطاعات
 سـاعة أسـبوعياًً يف أعمـاهلن هـذه     ٢٩,٢وال متضي صاحبات األعمال التجارية سـوى      -٢٨٤

.  ســاعة يف أعمــاهلم التجاريــة٤٦,٩  يف املتوســطيف املتوســط باملقارنــة بالرجــال الــذين ميــضون
وتــشري هــذه البيانــات إىل أن املــرجح أن كــثرياً مــن النــساء خيتــرن، بــسبب أدوارهــن التقليديــة، 

  .)٣١(ن أو ترك الوظيفةالعمل حلساهب
 ووفقاً للبيانات املستمدة من صـندوق التـأمني الـصحي جبمهوريـة صربـسكا، تـشكل                  -٢٨٥

وهنـاك تقـارير تفيـد      . نظمـات املـشاريع يف اجلمهوريـة      اإلمجـايل مل  عدد  ال يف املائة من     ٤٠النساء  
 املـصاحل   بـسبب تعـارض   ) زوجات أو قريبات  (بأن رجاالً يسجلون شركاهتم رمسياً باسم نساء        

أو ألسباب أخرى، رغم أهنم هم الذين يشغلون هذه املؤسـسات ويـديروهنا يف الواقـع، ولكـن                  
 يف  ٣٥وواضح أن النـساء ميـثلن       . ال توجد حىت اآلن بيانات موثوقة بشأن حجم هذه الظاهرة         

املائة من جمموع املشتغلني يف املؤسسات الصغرية احلجم واملتوسطة احلجـم بينمـا ميثـل الرجـال                 
  . يف املائة٦٥
، فـإن   ٢٠٠٨ووفقاً للبيانات املستمدة من مصلحة الضرائب جبمهورية صربسكا عـام             -٢٨٦

ويتضمن العدد اإلمجايل للمـالك     .  يف املائة  ٦٢منظمي املشاريع قد بلغت     /النسبة املئوية للمالك  
 حـصل   :وفيمـا يلـي البيانـات املتعلقـة بالـدخل اآليت مـن قطـاع العقـارات                .  يف املائة رجـال    ٧٣
وسـدد الرجـال ضـرائب دخـل        .  يف املائة للرجال   ٦٠ يف املائة من النساء على دخل مقابل         ٤٠

  .أكثر مما سددته النساء، وهذا يتسق مع البيانات املتعلقة مبلكية املؤسسات واملتاجر

__________ 
  )٢٩(  The Voice of Women Entrepreneurs in BiH” MI-Bospo, May, 2008.  
  .املرجع نفسه  )٣٠(  
  .املرجع نفسه  )٣١(  
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  احلق يف املعاش التقاعدي والتأمني ضد العجز    
ــني األنظمــة املعمــ      -٢٨٧ ــة ب ــق املواءم ــى حتقي ــة   عمــالً عل ــا يف جمــال املعاشــات التقاعدي ول هب

والتأمني ضد العجز، من ناحية، وقانون املساواة بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسك، مـن ناحيـة    
 للمعاشـات التعاقديـة والتـأمني ضـد العجـز ووزارة املاليـة              حتـادي أخرى، بالتعاون مع املعهد اال    

عاشات التقاعدية والتـأمني ضـد العجـز        ، أعد مشروع قانون بشأن تعديالت لقانون امل       حتاديةاال
ــاون مــع املعهــد   ــذكر   االحتــاديبالتع ــسالفة ال ــوزارة ال ــذكر وال ــسالف ال واعتمــد مــشروع  .  ال

ويف مجهوريـة صربـسكا، عمـل       . التعديالت هذا من قبل جملسي برملان احتاد البوسنة واهلرسـك         
ــة صربــسكا منفــرداً علــى املواءمــة بــني قــانو  يف ركــز اجلنــساين امل ن صــناديق املعاشــات مجهوري

التقاعدية الطوعية وخطط املعاشات التقاعدية جبمهورية صربسكا وقانون صندوق االحتيـاطي           
للمعاشــات التقاعديــة جبمهوريــة صربــسكا، مــن ناحيــة، وقــانون املــساواة بــني اجلنــسني يف          

  .مجهورية البوسنة واهلرسك، من ناحية أخرى
 مــصنفة جنــسانياً بــشأن مــستحقي  مكتملــةبيانـات أيــة وال توجـد علــى صــعيد الدولــة    -٢٨٨

ال ســيما معاشــات (معاشــات التقاعــد بــسبب الــشيخوخة والعجــز وورثــة املعاشــات التقاعديــة 
ــة  ــسنة    ). التقاعــد العائلي ــة ل ــاً لتقــديرات مــسح القــوة العامل ــة  ٢٠١٠ووفق ــه وكال  الــذي أجرت

لمعاشــات ل حقنيست يف املائــة مــن جممــوع املــ ٣٣متثــل املــرأة اإلحــصاء يف البوســنة واهلرســك، 
ــة للمــسنني يف البوســنة واهلرســك   ــش  . التقاعدي ــة غــري الن ــات   يويف فئ ــة لرب طني، كانــت األغلبي

 رجـل   ٢٨٩ ٠٠٠وتضم فئة أرباب املعاشـات التقاعديـة        . البيوت وأرباب املعاشات التقاعدية   
طني ميثــل أربــاب املعاشــات التقاعديــة  يومــن جممــوع الرجــال غــري النــش .  امــرأة١٧٤ ٠٠٠و 
 يف املائــة مــن جممــوع النــساء غــري  ١٩,٥يف املائــة بينمــا متثــل ربــات املعاشــات التقاعديــة    ٥٣
  .طاتيالنش

  الرعاية االجتماعية    
أصـبحوا حمتــاجني بــسبب أحــداث  ن تـوفر قــوانني الرعايــة االجتماعيـة حقوقــاً معينــة ملَــ    -٢٨٩

م العقليـة واجلـسمانية، أو    احلرب أو الكوارث الطبيعية، أو األزمة االقتصادية العامة، أو أحـواهل          
  .ألسباب أخرى، وهم أشخاص ال ميكن ختفيف متاعبهم دون معونة من شخص آخر

وال تتوافر البيانات ذات الصلة بوضع نـساء الفئـة الفقـرية، ألن مجيـع املـسوح املتـصلة                     -٢٩٠
اعـدة  وكق. مبستويات املعيشة والدخل واإلنفاق ترصـد حالـة األسـر املعيـشية، ال حالـة األفـراد                

عامة، فإن الفئات املستبعدة متثل باعتبارها جزءاً مـن جممـوع الفقـراء وغالبـاً مـا يكـون فقـرهم                     
وميكن مالحظـة وجـود فـروق وفقـاً للنـوع اجلنـساين يف االسـتفادة                . طويل األجل وليس مؤقتاً   
ومن الواضح أن الرجال يهيمنون يف حالة انتهاج مـسلك اجتمـاعي            . من اخلدمات االجتماعية  
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 مقبول، ويف حاالت العجز، واجلرمية، وإدمان املخدرات واملشروبات الروحية، بينمـا متثـل         غري
النساء النسبة األكرب يف أوساط املعرضني ملمارسة البغاء، رغم أن هـؤالء هـم األقـل وجـوداً يف                   

  .السجالت
اضـيعية  النـشرة املو  (ووفقاً للبيانات املستمدة من وكالة اإلحصاء يف البوسنة واهلرسك            -٢٩١
ــم  ــار ٤رق ــصادرة يف أي ــايو / ال ــة يف البوســنة    )٢٠١٠م ــة االجتماعي ، ازداد عــدد مراكــز الرعاي

وازداد عدد املـشتغلني،    . ٢٠٠٨ مركزاً عام    ١١٧ إىل   ٢٠٠٣ مركزاً عام    ١١٤واهلرسك من   
  . يف املائة٧٣حنو كانت نسبته وظل عدد املشتغالت يف ازدياد دائم و

 البـالغني،   نن الرعايـة االجتماعيـة يف فئـة القـصر واملـستفيدي            مـ  نوازداد عدد املـستفيدي     -٢٩٢
 أكرب مـن عـدد القاصـرات        ن، كان عدد القصر املستفيدي    ٢٠٠٨ويف عام   . من الرجال والنساء  

ويف فئــة املــسنني .  البالغــات أكــرب مــن نظــرائهن الرجــالفيداتاملــستفيدات، وكــان عــدد املــست
  . من الرعاية االجتماعية نساًءنة املستفيدياملفتقرين إىل الرعاية األسرية، كان غالبي

 املـــتلقني نويف احتـــاد البوســـنة واهلرســـك، ينتمـــي أكـــرب عـــدد مـــن القـــصر املـــستفيدي   -٢٩٣
 إىل خمتلـــف نياحملتـــاج”و “ األســـرية/الـــضعاف بـــسبب احلالـــة املرتليـــة” فـــئّيتإىل للمـــساعدة 

 البـالغني إىل فئـة   فيدين املستوينتمي العدد األكرب من   . “ وخدمات الرعاية  االجتماعيةاخلدمات  
ــذين ن املــستفيدي” ــدون دخــل كــاف للعــيش  ال ، شــخص ١٠٠ ٤٧٥ويــصل عــددهم إىل  “ ب

  . يف املائة٥٣,٩ونسبة النساء بينهم 
إلعانـات يف   مـن ا   فيدات، حدثت زيادة سـريعة يف عـدد النـساء املـست           ٢٠٠٨ويف عام     -٢٩٤

ــضا    ــسكا أي ــة صرب ــست (مجهوري ــالغني امل ــالزم لتكــاليف اإلجيــار  صــور الــ مــن  فيدينالب  ،دعم ال
  ).والتسخني، والدفن املسجلني يف مراكز الرعاية االجتماعية

ضـعن يف دور لألطفـال واملـراهقني يفـوق كـثرياً عـدد الفتيـان                 وُ الالئـي وعدد الفتيـات      -٢٩٥
الذين وضعوا يف تلك الدور، بينما يعترب عدد الفتيان الـذين وضـعوا ىف دور خمصـصة لألطفـال                   

  .الذين يعانون من صعوبات النمو العقلي واجلسدي أكرب كثرياًوالشبان 
ومل تتح أي معلومات أو أي حبوث متصلة باملوضوع لتوثيق مستوى الـوعي بـاحلقوق           -٢٩٦

لـذلك،  . واإلجراءات الالزمة ملمارسة احلـق يف الرعايـة للرجـال والنـساء يف البوسـنة واهلرسـك       
وال توجــد أي بيانــات بــشأن . جتماعيــة أصــغر مــن خــدمات الرعايــة االفيداتفــإن عــدد املــست

  .عدد َمن يتلقون معلومات بشأن إمكانية إعمال احلق يف الرعاية االجتماعية
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  حقوق ضحايا احلرب املدنيني    
يعّرف قانون احتاد البوسنة واهلرسك املتعلق مببادئ احلماية االجتماعية ومحاية ضـحايا              -٢٩٧

لة لألطفـال مـن ضـحايا االعتـداء اجلنـسي واالغتـصاب بـأهنم         احلرب املدنيني ومحاية األسر املعي    
 مـن جـدول     ٢٠٠٦وهـذا تعـديل اعُتمـد يف عـام          . )٣٢(فئة خاصـة مـن ضـحايا احلـرب املـدنيني          

ــية     ــذاً للتوصـ ــنة واهلرســـك وميثـــل تنفيـ ــاد البوسـ ــة الحتـ ــة الربملانيـ ــة ٣٨اجلمعيـ ــواردة بالوثيقـ  الـ
CEDAW/C/BiH/CO/3 )   يــدرك ضــحايا   ،مجهوريــة صربــسكا  ويف إقلــيم  ). املرفــق اخلــامس 

االعتداء اجلنسي واالغتصاب يف زمن احلرب حقهم عرب االعتراف بوضـعهم كـضحايا مـدنيني       
  .)٣٣(للحرب عمالً بقانون ضحايا احلرب املدنيني جلمهورية صربسكا

وعمالً بالقانون الساري يف مجهورية صربسكا، ينال األشخاص وضع ضحايا احلـرب              -٢٩٨
وجـرى  . هم طلبـات يف غـضون مخـس سـنوات مـن يـوم احلـدث موضـع البحـث         املدنيني بتقدمي 

متديد املوعد النهائي ملنح هذا احلق مرات عديدة ملـن تـأخروا يف تقـدمي الطلـب، وكـان املوعـد                     
وعمليــة . ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٣١النــهائي الــذي اســتقر عليــه الــرأي يف النهايــة هــو 

يـصعب  ممـا   يف املائـة،  ٦٠اجلـسماين بنـسبة ال تقـل عـن          إعمال هذا احلق تتطلب تقييماً لألذى       
ويوصـى بـأن يـشمل التقيـيم املـشكالت      . االعتراف لألشخاص بوضع ضـحايا احلـرب املـدنيني    

ومـن الـضروري االعتـراف بـضحايا العنـف اجلنـسي            . النفسية اليت يعـاين منـها هـؤالء الـضحايا         
  .ضحايا احلرب املدنينيواالغتصاب يف زمن احلرب باعتبارهم فئة منفصلة من فئات 

ــصاب         -٢٩٩ ــضحايا االغت ــرف ب ــسارية يف احتــاد البوســنة واهلرســك، ُيعت ــوانني ال ــاً للق ووفق
والدليل الالزم لالعتراف هبـذا الوضـع       . باعتبارهم فئة مستقلة من فئات ضحايا احلرب املدنيني       

الً عـن   هو مستندات طبية تبني العالج املـصروف عقـب حـدوث اإلصـابة اجلـسدية فـوراً، فـض                  
دليل مناسب صادر عن مؤسسة ذات صلة، باإلضافة إىل املـستندات الـصادرة عـن املؤسـسات             
ذات الصلة، ومنها الرابطات املدنية واملنظمات غري احلكومية وخالفهـا مـن املنظمـات املأذونـة                

 الــصادرة عــن وزارة )٣٤(ووفقــاً للتعليمــات. املــشاركة يف تقــدمي املــساعدة لــضحايا االغتــصاب
النــساء ضــحايا  ” والــسياسة االجتماعيــة باحتــاد البوســنة واهلرســك ُيعهــد إىل رابطــة       العمــل
  . بإصدار شهادات إثبات الوضع وعواقب فعل االعتداء واالغتصاب“احلرب

__________ 
  . من اجلريدة الرمسية الحتاد البوسنة واهلرسك٣٩/٦العدد   )٣٢(  
 مــــن اجلريــــدة الرمسيــــة جلمهوريــــة ١١٨/٩ و ١١١/٩ و٦٠/٧ و ٣٧/٧ و ٣٢/٩٤ و ٢٥/٩٣األعــــداد   )٣٣(  

  .صربسكا
 من اجلريـدة    ٦٢/٦العدد  (ملتعلق باالعتراف بوضع ضحية مدنية من ضحايا احلرب         تعليمات بشأن اإلجراء ا     )٣٤(  

  ).الرمسية الحتاد البوسنة واهلرسك
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واحلقوق اليت ميارسـها ضـحايا االعتـداء اجلنـسي واالغتـصاب يف زمـن احلـرب بفـضل                     -٣٠٠
احلـق يف احلـصول علـى مـساعدة         : ا يلـي  احلصول على وضع ضحايا احلـرب املـدنيني تـشمل مـ           

مالية ومساعدات مادية أخرى شهرياً، واحلق يف احلـصول علـى الرعايـة الـصحية وفقـاً لقـانون                   
الرعاية الصحية، واحلق يف التأهيل املهين، ويف احلصول يف احتـاد البوسـنة واهلرسـك علـى ميـزة                   

ــة ــة   العمال ــسية والقانوني ــساعدة النف ــي امل ــتحقا .  وتلق ــغ اس ــضحايا   ومبل ــشهرية ل قات العجــز ال
 مـارك مـن     ١٠٢,٣٠االعتداء اجلنسي واالغتصاب ليس واحداً يف الكيانني، وهو يتراوح بـني            

ــل ماركــات البوســنة واهلرســك   ــة للتحوي ــسكا   القابل ــة صرب ــضحية يف مجهوري  حتــصل عليهــا ال
  . ماركاً من هذا النوع حتصل عليه الضحية يف احتاد البوسنة واهلرسك٥١٤ و

 مائدة مستديرة ضـم ممثلـي منظمـات ضـحايا احلـرب             اجتماع“ الوكالة”د نظمت   وق  -٣٠١
. “كيفية إعمال حقوق ضحايا احلرب املـدنيني يف البوسـنة واهلرسـك           ”املدنيني، وكان عنواهنا    

ــى مــشكالت واحتياجــات ضــحايا احلــرب         ــك االجتمــاع التعــرف عل ــن ذل وكــان اهلــدف م
اء الرتاعــات وأوجــه الــنقص يف تنفيــذ التــشريع   املــدنيني، ال ســيما ضــحايا العنــف اجلنــسي أثنــ  

واستناداً إىل هذا، جرى حتديد سبل التعاون وإمكانية تقـدمي الـدعم لآلليـات املؤسـسية                . القائم
  .اجلنسانية عمالً على حل مشكلة ضحايا احلرب املدنيني

 إىل  ٢٠١٠ يف الفتـرة مـن       ١٣٢٥وأحد أهداف خطة العمل لتنفيذ قرار جملس األمـن            -٣٠٢
أصـبحن   الالئـي شـبكة حمـسنة لتقـدمي الـدعم والعـون إىل النـساء والفتيـات                ” هو إنشاء    ٢٠١٣

، حبيـث تكـون هلـذه الـشبكة أنـشطة حمـددة وتـضم مؤسـسات                 “ضحايا أثناء الرتعات املسلحة   
النــساء ضــحايا ”ومــشروع رابطــة . مــسؤولة وتكــون لــديها مهــل حمــددة ومؤشــرات للرصــد  

جات الطبية للنساء ضحايا احلرب متولـه اآلليـة املاليـة لتنفيـذ             اهلادف إىل حتديد االحتيا   “ احلرب
  .خطة عمل البوسنة واهلرسك اجلنسانية

وعلى صعيد الدولة، بدأت عملية إعداد االستراتيجية يف ميدان العدالة االنتقاليـة، الـيت       -٣٠٣
 ويتــألف الفريــق العامــل مــن. ستــشمل أيــضاً مــسألة النــساء ضــحايا احلــرب وضــحايا التعــذيب

ممثلي وزارة حقوق اإلنسان والالجئني، ووزارة العـدل، ومعهـد األشـخاص املفقـودين، وهـذه                
هيئات تابعة للبوسنة واهلرسك؛ ووزاريت العدل بالكيانني ووزارة العمل والـشؤون االجتماعيـة    
ــة     باحتــاد البوســنة واهلرســك ووزارة العمــل واحملــاربني القــدامى ومحايــة ذوي اإلعاقــة جبمهوري

  . وحكومة مقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة واهلرسك، واملنظمات غري احلكوميةصربسكا،
تتعــاون مــع مــشروع العدالــة االنتقاليــة بالبوســنة واهلرســك،  “ الوكالــة”ومــا برحــت   -٣٠٤

. التابع لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، يف األنـشطة املتـصلة مبـساعدة ضـحايا احلـرب املـدنيني               
ة ضـحايا احلـرب مـن النـساء املـدنيات يف البوسـنة واهلرسـك، شـرعت                  وعمالً على حتسني حال   
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 اسـتعادة ”مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف مشروع ببلدييت غورازده وإليياس يدعى            
، وهو املشروع الذي أسفر عن تـوفري املـسكن للنـساء    “ لتوفري املسكن الدائم   الكرامة اإلنسانية 

  .جهن عن طريق املهناملدنيات ضحايا احلرب وبدء عال
  تكافؤ فرص احلصول على الرعاية الصحية: ١٢املادة     

اســـتناداً إىل اســـتعراض اإلطـــار القـــانوين للرعايـــة الـــصحية يف الكيـــانني ويف مقاطعـــة    -٣٠٥
برتــشكو، تــسمح احلقــوق املنــصوص عليهــا يف القــوانني بتكــافؤ فــرص االســتفادة بالرعايــة          

ق القانونية الـيت تتـيح احلـصول علـى هـذه الرعايـة، وذلـك             االجتماعية والصحية وممارسة احلقو   
إال أن التحليل التفصيلي للتـشريعات القائمـة يف هـذا اجملـال             . بصرف النظر عن النوع اجلنساين    

ال يزال يبني وجود فارق بني احلقوق احملددة والفرص املتاحة إلعمال هذه احلقـوق يف الواقـع،                 
تص بنـساء املنـاطق الريفيـة والنـساء املنتميـات للفئـات             وهذا أمر صحيح إىل حـد بعيـد فيمـا خيـ           

  .الضعيفة
وقد بدأت عملية مواءمة القوانني واألنظمة، من ناحية، ومعايري الرعايـة الـصحية، مـن        -٣٠٦

  .ناحية أخرى؛ إال أن التغيريات حتدث ببطء وتنفيذ القوانني يف الواقع ميثل مشكلة استثنائية
 الـدليل املتعلـق بطريقـة حتقيـق الرعايـة           ٢٠٠٧صربـسكا عـام     وقد اعُتمـد يف مجهوريـة         -٣٠٧

، بينمـا اعتمـد   )٣٥(الصحية والدليل املتعلق مبحتوى ونطاق احلق يف الرعايـة الـصحية واملـشاركة          
وقـد أدخلـت هـذه      . )٣٦( تعـديالت قـانون التـأمني الـصحي        ٢٠٠٩احتاد البوسنة واهلرسك عام     

أو /للـشبان حـىت اخلامـسة عـشر و    وحية لألطفـال  األنظمة تغيريات من شأهنا كفالة الوقاية الـص   
كمـا  . الثامنة عشر، وللشبان حىت السادسة والعشرين من العمـر، إذا كـانوا متفـرغني للدراسـة               

يكفل التـأمني للمـسنني الـذين جتـاوزوا اخلامـسة والـستني مـن العمـر إذا مل يكـن لـديهم تـأمني                         
  .بطريقة أخرى

رار املتعلــق بإنــشاء احلزمــة األساســية مــن احلقــوق   القــ٢٠٠٩واعُتمــد يف االحتــاد عــام   -٣٠٨
املتعلقة بالـصحة والقـرار املتعلـق بأقـصى مبلـغ لالشـتراك املباشـر يدفعـه املـؤمن عليـه يف تكلفـة                        

، )٣٧(استخدام أنواع معينة من الرعاية الـصحية يف احلزمـة األساسـية للحقـوق املتعلقـة بالـصحة                 
صــل إىل توحيــد إعمــال احلقــوق يف إقلــيم احتــاد  وهــذان القــراران مــن شــأهنما اإلســهام يف التو 

__________ 
  . من اجلريدة الرمسية جلمهورية صربسكا٦٣/٨ و ٥٤/٧العددان   )٣٥(  
  . من اجلريدة الرمسية باحتاد البوسنة واهلرسك٧٠/٨ و ٧/٢ و ٣٠/٩٧األعداد   )٣٦(  
  .من اجلريدة الرمسية الحتاد البوسنة واهلرسك ٢١/٩العدد   )٣٧(  
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بـل إن هـذا القـرار يـزود النـساء غـري املـؤمن علـيهن بالرعايـة الـصحية أثنـاء                   . البوسنة واهلرسك 
  .تعقيدات النفاس وما بعد الوالدة، وذلك ملدة تصل إىل ستة أشهرواحلمل والوالدة، 

دمات خبـ يـد مـن النـساء احلوامـل         وتتيح فتـرة مـا قبـل الـوالدة فرصـاً هامـة لتزويـد العد                 -٣٠٩
ويـشمل فحـص    . ميكن أن تكون حيوية لصحتهن ورفاهيتهن ولصحة أطفاهلن الرضع ورفـاهن          

 للـدم   اًما قبل الوالدة قياس ضغط الدم، وفحص البول الكتشاف البكترييا والربوتني، وفحوص           
اثي، تستهدف استكشاف الزهـري وفقـر الـدم، وقيـاس الـوزن والطـول، واخللـل األيـضي الـور            

الداخلـة يف فحـص مـا قبـل     (وبلغت النـسبة املئويـة جلميـع اخلـدمات      . وهرمونات الغدة الدرقية  
  .)٣٨( يف املائة٩٩,٤درجة جد عالية، هى ) الوالدة اإللزامي

وقـــدمت إدارة الـــصحة وغريهـــا مـــن الـــدوائر يف مقاطعـــة برتـــشكو التابعـــة للبوســـنة    -٣١٠
أن النـسبة املئويـة     بـ  لألجنـة قبـل الـوالدة، و       واهلرسك معلومات تفيد بالـسماح بـإجراء فحـوص        

.  يف املائة تقـارب الـشائع يف اإلحـصاءات العامليـة    ٠,٥حلاالت اإلجهاض بعد الفحوص البالغة    
واألســباب الرئيــسية لإلجهــاض هــي مــوت اجلــنني يف الــرحم وجمموعــة الفريوســات النفاســية،   

  . وحاالت العدوىالعيوب اخللقيةوحاالت 
، اعُتمـــد يف مجهوريـــة صربـــسكا قـــانون شـــروط وإجـــراءات إهنـــاء   ٢٠٠٨ويف عـــام   -٣١١
وهذا القانون يؤكد جمـدداً حـق النـساء يف اختـاذ القـرار وتنظـيم النـسل باسـتقاللية،                    . )٣٩(احلمل

وجـرى توحيـد شـروط      . مبوجب الشروط املنصوص عليها يف القانون والطريقـة املنـصوص فيـه           
  .مليةإهناء احلمل وفقاً لقواعد منظمة الصحة العا

وانطوت املواءمة بني التشريع يف جمال الرعاية الصحية، وقـانون املـساواة بـني اجلنـسني               -٣١٢
يف البوسنة واهلرسـك، علـى إدخـال أحكـام حتظـر التمييـز اجلنـساين، وأحكـام بـشأن التزامـات                 
 الــسلطات املختــصة فيمــا يتعلــق بــالتخطيط والتــدابري الراميــة إىل حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني،

  .والتزامات جبمع بيانات اإلحصاءات املوزعة حسب اجلنس
وتتضمن استراتيجية تطوير الرعاية الصحية يف مجهورية صربسكا واسـتراتيجية تطـوير              -٣١٣

الرعايـــة الـــصحية الثانويـــة يف مجهوريـــة صربـــسكا واســـتراتيجية الـــصحة العقليـــة يف مجهوريـــة 
  .أهدافها، وفقاً للمعايري الدولية والوطنيةصربسكا على مبادئ املساواة بني اجلنسني وحتقيق 

وجــرت مواءمــة تطــوير اخلطــة االســتراتيجية للخــدمات الــصحية يف احتــاد البوســنة           -٣١٤
 مـع مبـادئ املـساواة بـني اجلنـسني، مـن حيـث معاجلـة                 ٢٠١٨ إىل   ٢٠٠٨واهلرسك للسنوات   

__________ 
  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٨معهد الصحة العامة باحتاد البوسنة واهلرسك،   )٣٨(  
  . من اجلريدة الرمسية جلمهورية صربسكا٣٤/٨العدد   )٣٩(  
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 احلمـل، ومحايـة   ، ومنـع )سـرطان عنـق الـرحم وسـرطان الثـدي     (األمراض اليت ختتص هبـا املـرأة       
وجتـــري اآلن األعمـــال . األمهـــات عمومـــاً واألمهـــات املـــصحوبات بأطفـــال، ومـــا إىل ذلـــك 

ــة يف احتــاد البوســنة         ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ــشأن ال ــدء يف صــوغ اســتراتيجية ب التحــضريية للب
  .واهلرسك

فــة تعريفــاً فــضفاضاً فيمــا خيــتص باحلــصول علــى   وبغــض النظــر عــن اإلمكانيــات املعرّ   -٣١٥
ــصحية، توجــد   ــة ال ــسكان  الرعاي ــصحي   بــني ال ــأمني ال ــا الت ــة ال يغطيه ــات اجتماعي ــاً . فئ ووفق

 يف املائـة    ١٩,١٨للبيانات املستمدة من صـندوق التـأمني الـصحي جلمهوريـة صربـسكا، كـان                
 غري قادرين على متديـد صـالحية البطاقـة          ٢٠٠٨يف عام   )  نسمة ٢٣٥ ٠٠٠حنو  (من السكان   

ويف احتــاد البوســنة . االســتفادة مــن اســتحقاقات التــأمني الــصحي الــدفتر الــصحي أو /الــصحية
 مــستبعدين مــن نظــام التــأمني ٢٠٠٧ يف املائــة مــن الــسكان يف عــام ١٦,٣٥واهلرســك، كــان 

، وفقــاً ملــا ذكــره معهــد التــأمني الــصحي واحتــاد إعــادة   )٤٠() نــسمة٣٨٠ ٠٠٠حنــو (الــصحي 
  .التأمني
شـخاص املـؤمن علـيهم غـري مـصنفة جنـسانية، رغـم         والبيانات الكلية املتعلقة بعدد األ      -٣١٦

وغالبــاً مــا تكــون  . أن الــسجالت فرديــة وأن مــن املمكــن فنيــاً عــرض البيانــات هبــذه الطريقــة   
البيانات املتعلقة بعدد املتمتعني بالتأمني الصحي ليست البيانات الفعلية املتعلقـة بعـدد القـادرين               

، ألن هناك أربـاب عمـل ال يـؤدون التزامـاهتم     على ممارسة حقهم يف التأمني الصحي اإلجباري   
  .جتاه صناديق الرعاية الصحية

ويــدخل أربــاب العمــل املنــدرجني يف القطــاع اخلــاص، ال ســيما َمــن يــستخدمون قــوة   -٣١٧
ــارات، ضــمن    ــة حمــدودة امله ــة     غــريعامل ــوفري الرعاي ــالزم لت ــأمني ال ــسددين الشــتراكات الت  امل

ائلــة دون حــصول النــاس يف البوســنة واهلرســك علــى  ويوجــد عــدد مــن احلــواجز احل. الــصحية
اخـتالف معـدالت االشــتراك للتـأمني الـصحي، وعــدم     : الرعايـة الـصحية، ومنـها بوجــه خـاص    

سداد أرباب العمل االشتراكات، واملشكالت اليت بقيت دون حـل فيمـا خيـتص بالتنـسيق بـني                  
  .الكيانني، وبني الكانتونات، وما إىل ذلك

  )٤١(ة األساسيةالبيانات اإلحصائي    
 ٢٥ ١٥٢يف الــسنوات العــشر املاضــية، زاد عــدد الوفيــات يف البوســنة واهلرســك مــن    -٣١٨

وزادت النـسبة املئويـة للمرضـى الـذين         ). ٢٠٠٨يف عام   (  حالة وفاة    ٣٤ ٠٢٦حالة وفاة إىل    
__________ 

  )٤٠(  To Universal Health Care in BiH” ICVA, May, 2009.  
  .واهلرسكوكالة اإلحصاء يف البوسنة   )٤١(  
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 يف املائـة، وميكـن أن يكـون هـذا أحـد املؤشـرات الدالـة                 ٩١,٥ يف املائة إىل     ٨٥,٧عوجلوا من   
.  ســنة٧٠,٢ ســنة إىل ٦٦,٦وزاد متوســط عمــر املتــوفني مــن  . ى حتــسن الرعايــة الــصحيةعلــ

وكانــت النــسبة .  ســنة للمتوفيــات٧١ ســنة مقابــل ٦٥وكــان متوســط عمــر الرجــال املتــوفني 
  . يف املائة من جمموع عدد الوفيات٤٨املئوية للوفيات بني اإلناث من السكان 

 سـنوياً، وكـان عـدد       ١ ٣٠٠ و ١ ١٠٠لعنف بني   وتراوح عدد الوفيات النامجة عن ا       -٣١٩
املتوفني من الرجال نتيجة للعنف واالنتحـار والقتـل أكثـر دائمـاً مـن عـدد النـساء املتوفيـات يف               

 املتـوفني  ذكورويتوىف الرجال يف عمر أصغر من عمر النساء كما يفوق عـدد الـ      . ظروف مماثلة 
وتتـوىف النـساء    . بعـة والـسبعني مـن العمـر       ، منـذ املولـد وحـىت بلـوغ الرا         عدد اإلنـاث املتوفيـات    

والرجال عادة بسبب اإلصابة بأمراض األوعية الدموية، مع زيادة النسبة املئوية للنـساء يف هـذا             
ويفوق عـدد الرجـال املتـوفني بـسبب الـسرطان          . الصدد عن النسبة املئوية للرجال زيادة طفيفة      

  .واإلصابات والتسمم عدد املتوفيات يف ظروف مماثلة
 ووفقاً للبيانات املتاحة، يفوق العمر املتوقع للنـساء العمـر املتوقـع للرجـال، فهـو يبلـغ                    -٣٢٠
دين أحيـاء ميثـل الـذكور       لـو ويف فئـة األطفـال الرضـع املو       .  للرجال ٦٧,٤ سنة للنساء و     ٧٣,١

  . يف املائة لإلناث٤٨ يف املائة باملقارنة بـ ٥٢األغلبية، بنسبة 
دين مــوتى و ميتــات مــن ســنة إىل أخــرى، بينمــا زاد عــدد املولــ وتغــري عــدد املولــودات  -٣٢١

دين مـوتى مخـسة لكـل ألـف مولـود       و، وبـذلك بلـغ معـدل املولـ        ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٦اعتبارا من   
 رضـــيعاً، ٢٣٥بلــغ جممــوع عــدد وفيــات الرضــع      ، ٢٠٠٨يف عــام  و. ٢٠٠٨حــي يف عــام   

أقــصاه، بالنــسبة ويبلــغ معــدل الوفيــات .  رضــيعا١٣١ً رضــيعات و ١٠٤ويــشمل هــذا الــرقم 
للبنني والبنات، اعتبارا من اليوم األول للميالد وحىت اليـوم الـسادس؛ والـسبب األكثـر شـيوعاً                  

احلمــل هــو ففــي حالــة أربــع نــساء كــان ســبب الوفــاة . هــو ظــروف معينــة تنــشأ قــرب الــوالدة
ح  سـنة، ويف حـالتني أخـريني تـراو    ٢٤ و  ١٥يف حـالتني تـراوح العمـر بـني          (والوالدة والنفاس   

 حالـة  ٣٤ ٣٤٧ بلـغ  ٢٠٠٨، وذلـك مـن جممـوع والدات يف عـام     ) سنة٣٤ و  ٢٥العمر بني   
  .والدة

  استراتيجية فريوس نقص املناعة البشرية    
يف مجهوريــة البوســنة واهلرســك، يبلــغ عــدد األشــخاص املــسجلني بوصــفهم مــصابني      -٣٢٢

 متالزمـة نقـص      أشخاص يعـانون مـن     ١٠٥ شخصاً، منهم    ١٦٢بفريوس نقص املناعة البشرية     
ــسب   ــة املكت ــدز(املناع ــدد األشــخاص    ). اإلي ــن جممــوع ع ــن وم ــنة   َم ــيم البوس ــشون يف إقل يعي

 شخصاً مـن    ٣٩ شخصاً، هناك    ٥٢واهلرسك وقد أصاهبم فريوس نقص املناعة البشرية، البالغ         
.  شخـصاً يعـاجلون بالعقـاقري املـضادة للفريوسـات الرجعيـة        ٢٦احتاد البوسـنة واهلرسـك، منـهم        
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 مركـزاً يف    ١١ يوجـد    ، مركزاً لالستـشارة واالختبـار الطـوعيني الـسريني         ١٩موع يبلغ   ومن جم 
واحلـصول علـى خـدمات هـذه       . احتاد البوسنة واهلرسـك ومثانيـة مراكـز يف مجهوريـة صربـسكا            

، ٢٠٠٨ويف عـام    .  مقدمة جمانـاً لطالبيهـا     ااملراكز جماين ومتاح لكل َمن يرغب، ومجيع خدماهت       
 كـان   ٢٠٠٩سـبتمرب   /  شـخص، وحبلـول أيلـول      ٥ ٥٠٠ ـكز اختبـارات لـ    أجريت يف هذه املرا   

  . شخص٢ ١٠٠أجريت هلم اختبارات فيها َمن عدد 
 املـصابني   ٢٠٠٦ بلغ عدد املدرجة أمسـائهم يف سـجالت          ،ويف احتاد البوسنة واهلرسك     -٣٢٣

. ابفــريوس نقــص املناعــة البــشرية إثنــا عــشر شخــصاً، ســتة منــهم مــصابني باإليــدز واثنــان توفيــ
وعــدد املــسجلني كمــصابني بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية آخــذ يف االزديــاد نتيجــة الزديــاد    

ــسكان احملفــوف باملخــاطر، ولتحــسن الرصــد وإمكــان التــشخيص الطــيب     ويف عــام . ســلوك ال
، كانت هناك سبع حاالت مسجلة ألشخاص مـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                 ٢٠٠٨

، كـان   ٢٠٠٨ويف مجهورية صربسكا، وحىت هنايـة       . إليدزوأربع حاالت ألشخاص مصابني با    
 شخــصاً، ٥٥اإليــدز /كمــصابني بفــريوس نقــص املناعــة البــشريةسجلني جممــوع األشــخاص املــ

وجممـــوع األشـــخاص الـــذين ).  يف املائــة ٧١ ( رجـــال٣٩ًو )  يف املائـــة٢٩( امـــرأة ١٦منــهم  
رجـالً وامرأتـان بفعـل أمـراض         ١٤وقـد تـويف     . يتلقون العالج مثانية، هم امرأتان وسـتة رجـال        

  . رجالً وأربع نساء٢٠متصلة باإليدز، بينما قدم العالج لـ 
وُنفذت برامج ومشاريع هادفة إىل حتسني الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة للنـساء والـشبان                 -٣٢٤

ــاً للتوصــية    ــواردة بالوثيقــة ٣٦بغــرض االتقــاء، وذلــك وفق املرفــق  (CEDAW/C/BiH/CO/3  ال
 التــصدي الــوطين املنــسق لفــريوس نقــص املناعــة” الــصندوق العــاملي برنــامج وميــول). اخلــامس
التـابع لربنـامج   “ اإليدز والسل يف جمتمع متضرر من احلرب به درجة عالية من الوصـم     /البشرية

وقـد نـشر    . األمم املتحدة اإلمنائي واملنفذ يف البوسنة واهلرسـك، الـذي يـشمل مكونـاً جنـسانياً               
مبـادئ  ” منـشوراً بعنـوان      ، مـع الوكالـة املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني            ، بالتعاون روعذلك املش 

توجيهية للعمل العاجل على صعيد الدولـة ألجـل النـساء، والفتيـات، واملـساواة بـني اجلنـسني،                   
  .“والتصدي لفريوس نقص املناعة البشرية

ل قــضايا ي األمــراض املعديــة الــذين يعكفــون علــى تنــاو يوالنــساء ميــثلن أغلبيــة أخــصائ  -٣٢٥
 يف املائـة مـن      ٩٠كما متثـل النـساء أكثـر مـن          . اإليدز مع املصابني  /فريوس نقص املناعة البشرية   

 إشــراك االحتاديــةوتعتــزم وزارة الــصحة . االستــشاريني يف مــرحليت مــا قبــل الفحــص ومــا بعــده
بة املزيد من الرجـال يف العنايـة باملرضـى، ألهنـم حـاملون لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية والنـس                      

  .لذكورلاملئوية األكرب من مرضى اإليدز هي 
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 وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان يف البوســنة واهلرســك تــدريباً فونظمــت اليونيــسي  -٣٢٦
ملمثلــي املؤســسات وممثلــي املنظمــات غــري احلكوميــة لزيــادة املعرفــة بالوقايــة مــن فــريوس نقــص 

نـشئت  وأُ. لكياننياجلنسانيني ل  نركزيامل وكما اشترك يف التدريب ممثل    . املناعة البشرية وعالجه  
  .ألغراض التدريب مناذج حاسوبية لتدريب الفئات الضعيفة

ويف هذه الفترة، كانت البوسـنة واهلرسـك تواجـه مـشكلة العـدد الكـبري مـن املـصابني                      -٣٢٧
  .بالفريوس الكبدي من فئيت باء وجيم، واملصابني بالسل

  صحة املرأة    
إمكانيـة الوصـول إىل املعلومـات يف ميـدان الرعايـة              من النساء  بالنسبة لعدد معني  تتاح    -٣٢٨

الــصحية، وذلــك بفــضل األنظمــة احلاكمــة هلــذه املــسائل، وأنــشطة املنظمــات غــري احلكوميــة،   
وبفـضل وسـائط اإلعـالم،      . ومصفوفة كبرية تـشمل تكنولوجيـا االتـصاالت ووسـائط اإلعـالم           

 احلـصول  نحقوقهن ووقايتهن، فـضالً عـ  تتمكن هؤالء النساء من احلصول على معلومات عن   
إال أنه على الـرغم مـن هـذه التطـورات اإلجيابيـة      . على معارف جديدة بشأن الصحة وحتسينها   

فهنـاك مـستوى متـدن مـن الـوعي باألنظمـة الـصحية، ال يف                . تعترب احلالة يف الواقع غري ُمرضـية      
مـن النـشاط بـالغ التعقيـد        أوساط النساء فحسب بل يف أوساط الرجال أيضاً، ألن هـذا النـوع              

توجــد  كمــا ال. وهــذا النــشاط خيــضع ألنظمــة عديــدة، ممــا يقتــضي معرفــة خاصــة . والديناميــة
خدمة إلعـالم املـؤمن علـيهم أو املرضـى أو محايـة حقـوقهم، مـن أجـل التيـسري وختفيـف حـدة                         

  .احلالة غري املرضية يف هذا اجملال
رعايـة   الـصحية، مبـا فيهـا اخلـدمات املقدمـة ل     العدد األكرب مـن املرافـق   يف املدن   ويتركز    -٣٢٩

أحناء البلد فـإن هنـاك فارقـاً كـبرياً يف عـدد املرافـق الـصحية والعـاملني                باقي  صحة املرأة، أما يف     
وهـذا ميثـل عقبـة حتـول دون حـصول           . واملعدات يفصل بني املنـاطق الريفيـة واملنـاطق احلـضرية          

  .سكان املناطق الريفية على الرعاية الصحية
، ويف إطـار برنـامج الدراسـات العليـا الـذي يتنـاول           “الوكالـة ”وبناًء على مبـادرة مـن         -٣٣٠

فـذ  يفو، نُ ي القـائم يف سـرا     االختـصاصات الشؤون اجلنسانية، ومركـز الدراسـات العليـا املتعـددة           
تيسري اخلـدمات الـصحية للنـساء مبنـاطق         ، من حيث    اإلدماج االجتماعي ”حبث مجاعي بعنوان    
واســتناداً إىل ذلــك البحــث، خلــص البــاحثون إىل أن النــساء   . “نة واهلرســكالريــف يف البوســ

 امتنـاهنن إلتاحـة   بـدين  أالالئـي النـساء  (يعتربن التأمني الصحي حقـاً هلـن بـل ميـزة       العاطالت ال 
  ).“إمكانية احلصول على العالج اجملاين، رغم كوهنن عاطالت”

إذ جـرى   . ة للوالدة يف الكيانني متماثلـة     وكانت نتائج البحوث املتعلقة بالرعاية السابق       -٣٣١
 يف املائـة    ٩٩، وأجـري لــ      )قابالت أو أطباء  (ما يقرب من مجيع الوالدات مبساعدة أفراد فنيني         
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 يف املائـة  ٢٢وحنـو  . من النساء احلوامل فحص واحـد علـى األقـل بواسـطة طبيـب أثنـاء احلمـل            
. الرضــاعة الطبيعيــة حــصراًمــن الرضــع الــذين تــصل أعمــارهم إىل ســتة أشــهر يعتمــدون علــى   

ــة إىل  ٧ و ــوم األول بعــد    ٨٣يف املائ ــدأن يف إرضــاع أطفــاهلن يف الي ــة مــن األمهــات يب  يف املائ
ن علـى   و يف املائـة مـن الرضـع الـذين تقـل أعمـارهن عـن سـتة أشـهر يعتمـد                     ٢٢وحنـو   . الوالدة

يتـراوح بـني     سـن    حـىت  يف املائـة مـن النـساء يرضـعن األطفـال             ١١و  . طبيعية حـصراً  الرضاعة  ال
 يف املائة من األمهـات أرضـاع األطفـال حـىت الـشهر الثالـث       ٥ شهراً، بينما تواصل     ١٥  و ١١

 يف املائة من الرضـع حاصـلني        ٢٠ويعترب حنو   .  يف املائة  ٣٢ ةوالعشرين، ونسبة التغذية التكميلي   
  .على تغذية كافية

هوريــة صربــسكا  يف احتــاد البوســنة واهلرســك ويف مجت، أُجريــ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ويف   -٣٣٢
دراسة استقصائية عنقوديـة متعـددة املؤشـرات بـشأن الوضـع الـصحي والطفـل واملـرأة، برعايـة                    
اليونيــسيف، يف شــراكة مــع إدارة الــصحة باحتــاد البوســنة واهلرســك ووزارة الــصحة والرعايــة   

  يف املائـة   ٤٠,٧ووفقـاً هلـذه الدراسـة االستقـصائية، اسـتخدم           . االجتماعية جبمهورية صربسكا  
 يف املائـة فقـط منـهن اسـتخدمن أسـلوباً        ٩,٤من النساء أسلوباً من أساليب منع احلمل، ولكن         

 يف املائـة؛ والـواقي      ١٩وأسلوب منع احلمل األكثر شـيوعاً هـو أسـلوب العـزل، بنـسبة               . حديثاً
  . يف املائة من النساء أقراص منع احلمل٤ يف املائة، بينما استخدمت ٥الذكري، بنسبة 

 له داللته أن استخدام أساليب منع احلمل احلديثـة وأسـاليب منـع احلمـل التقليديـة         ومما  -٣٣٣
 يف املائـة مـن النـساء    ١٧,٦وأحـد األسـاليب احلديثـة تـستخدمه         . مرتبط مبستوى تعليم اإلناث   

 الالئـي  يف املائـة مـن النـساء         ٦,٥احلاصالت على تعليم عال أو تعليم أعلـى مـن ذلـك، وجمـرد               
استخدام األساليب احلديثة يـزداد علـى حنـو ظـاهر بتحـسن الوضـع               و. بتدائيأمتمن تعليمهن اال  

  ). يف املائة هن األغىن١٩,٩ يف املائة هن األفقر، مقابل ٤,٤(املايل 
 ،وتقـــدم منظمـــة الـــصحة العامليـــة، الـــيت تتمتـــع البوســـنة واهلرســـك بعـــضويتها أيـــضاً    -٣٣٤

يف الصحة باعتبـاره حقـاً أساسـياً مـن        مساعدات جليلة إىل البلدان لتحقيق أكمل إعمال للحق         
الصحة للجميـع يف القـرن احلـادي       ”حقوق اإلنسان، وذلك باعتباره األساس الرئيسي لسياسة        

  .“والعشرين
وبالتعــاون مــع وزارة الــشؤون املدنيــة، ووزارة الــصحة جبمهوريــة صربــسكا، ووزارة     -٣٣٥

ت، واملؤسسات الصحية العامـة،      الصحة بالكانتونا  تالصحة باحتاد البوسنة واهلرسك، ووزارا    
بدأ مشروع صندوق األمم املتحدة للسكان املتعلق بصحة الشبان اإلجنابية الـذي نفـذ يف هـذه                  

ــرة  ــشابا   ). ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٥( الفت  علــى توكــان اهلــدف مــن املــشروع إطــالع الــشبان وال
مراكــز ة ثالثــوكانــت هنــاك . يتعلــق مبوانــع احلمــل واألمــراض املنقولــة باالتــصال اجلنــسي   مــا
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، حيـث تلقـى     )يف بيهاتش، وبانيا لوكـا، وموسـتار      (إعالمية مفتوحة كجزء من ذلك املشروع       
 شــابة، معلومــات عــن األمــراض املنقولــة ٣ ٥٧١ شــاباً و ٣ ٧٢٨ شــاباً وشــابة، هــم ٧ ٢٩٩

  .باالتصال اجلنسي وعن منع احلمل
عايــة الــصحية  مــشروع أكادمييــة العلــوم وصــندوق الريوجــدويف مجهوريــة صربــسكا،   -٣٣٦

، وقــد مشــل دراســة  “الــصحة اإلجنابيــة يف مجهوريــة صربــسكا ” املــسمىجبمهوريــة صربــسكا 
 لألطفال والـشبان وتنظـيم حلقـات تدريبيـة بـشأن الـصحة اإلجنابيـة              نياستقصائية وإصدار كتيب  

  .ركز اجلنساين يف مجهورية صربسكااملكما اشترك يف هذا املشروع . يف املدارس
حباالت اإلجهـاض، تـشري البيانـات اإلحـصائية املتاحـة إىل اخنفـاض عـدد                وفيما خيتص     -٣٣٧

عـن حـاالت   يف السنوات الثمـاين املاضـية     حاالت اإلجهاض العمدي، وإىل عدم اإلبالغ رمسياً        
إال أن هـذه البيانـات جيـب أن تعامـل حبظـر،             . وفاة يف املستشفيات بـسبب إجهـاض مبلّـغ عنـه          

العيـادات اخلاصـة الـيت جتـري هـذه العمليـات،             وأسـعاف   ألهنا ال تتضمن سجالت سيارات اإل     
وال توجد أي تقديرات ملن ال يعملـون يف النـور، وال لعمليـات اإلجهـاض الـيت جتـري بطريقـة                      

  .غري قانونية، كما ال توجد أي تقديرات ألي من هذين العنصرين
الـيت جتـري    وال توجد بيانات كلية للبلد بأسره فيمـا يتعلـق بعـدد عمليـات اإلجهـاض                   -٣٣٨
 بـسجالت   )٤٢(ويف مجهورية صربسكا، حيتفظ معهد الصحة العامة جلمهورية صربسكا        . سنوياً

بشأن هذه البيانات بينما ال متتلك إدارة الصحة العامة يف احتـاد البوسـنة واهلرسـك إحـصائيات                  
ووفقـاً لتحليـل    . عمومية لعمليات اإلجهاض، ألن السجالت حمفوظة علـى صـعيد الكانتونـات           

ه معهــد الــصحة العامــة، تظهــر البيانــات املتعلقــة بعمليــات اإلجهــاض الــيت جــرت عــامي   أجــرا
 عمليـة إجهـاض، ويف   ١ ٨٤٥، أفيـد حبـدوث   ٢٠٠٦يف عـام    :  احلالة التالية  ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦

، كانـت غالبيـة عمليـات       ٢٠٠٦ ويف عـام     . حالـة إجهـاض    ٢ ١٤٠ أفيد حبـدوث     ٢٠٠٧عام  
 ٣٥,٣(، تليهـا عمليـات أجريـت ألسـباب طبيـة            )ئـة  يف املا  ٣٥(اإلجهاض عمليات غري حمددة     

، بلغــت نــسبة عمليــات  ٢٠٠٧ويف ).  يف املائــة٢٣,٥( عفــوي وعمليــات إجهــاض) يف املائــة
 يف املائـة وعمليـات      ٢٩ احملـددة  يف املائـة وعمليـات اإلجهـاض غـري           ٣٦,٦اإلجهاض املستحثة   

  . يف املائة٢٢,٦ العفوياإلجهاض 
ــا    -٣٣٩ ــشمولة ب ــرة امل ــدعو إىل الكــشف املبكــر     ويف الفت ــة ت ــرع يف محــالت تروجيي لتقرير ُش

. للتعرف على حالة سرطان الثـدي وسـرطان عنـق الـرحم يف إقلـيم البوسـنة واهلرسـك بأكملـه           

__________ 
  )٤٢(  The Public Health Institute of Republika Srpska - The Public Health Condition in Republika Srpska in 

2008, available at: http://www.phi.rs.ba/documents/ publikacija_zdr_stanje_2008.pdf.  
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وكانت هـذه احلمـالت ناجحـة جـداًً ونفـذت بالتعـاون مـع املؤسـسات املـسؤولة عـن الـصحة                       
  .واملنظمات غري احلكومية ووسائل اإلعالم

النـساء، وهـو   يف صـفوف  على وسائل تنظيم األسرة متركز بصورة تقليديـة    واحلصول    -٣٤٠
يقتضي مزيـداً مـن االلتـزام وتغـيرياً يف اإلطـار املفـاهيمي املتـصل هبـذه املـسألة فـضالً عـن تغـيري                          
طويـل األجــل يف العالقــة بــني اجلنــسني ألن الرجــال والنــساء ينبغــي أن يتقــامسوا املــسؤولية عــن  

العمـل الفـوري الـالزم للوثـائق والـسجالت والتقـارير الطبيـة يعـين أيـضاً                  وإطار  . تنظيم األسرة 
نوعاً من جتميع البيانات حـسب اجلـنس، ولكـن اسـتعماله حمـدود جـداً عنـد تقريـر الـسياسات                      

  .واالضطالع بتدابري وأنشطة يف جمال الرعاية الصحية
ــشروع     -٣٤١ ــسانية يف مـ ــسية اجلنـ ــات املؤسـ ــشارك اآلليـ ــصحة  ”وتـ ــشبان والـ ــدان الـ يف بلـ
، الذي نفذته يف البوسنة واهلرسك اجلمعية الكندية للصحة الدولية بدعم مـن الوكالـة               “البلقان

ــة   ــة الدولي ــة للتنمي ــشروع منظــور  . الكندي ــسانياًومشــل امل ــشبان    اً جن ــات ال ــع فئ ــاء العمــل م  أثن
ويف إطـار ذلـك املـشروع، صـيغت سياسـة بـشأن صـحة الـشبان، كمـا صـيغ دليـل                       . املستهدفة

  .ة حاالت ترهيب األقران، كما قدم الدعم لعمل مستشار الشبان يف البلديات الرائدةملعاجل
كعــامالت يف احلقــل (لنــساء األغلبيــة يف نظــم الرعايــة الــصحية بالبوســنة واهلرســك  لو  -٣٤٢

، ولكــن وجــودهن يف وظــائف إعــداد )الــصحي، ومــستعمالت خلــدمات الرعايــة الــصحية، اخل
ــصحية واختــاذ القــ   ــسياسات ال ــة، وهــو  ال ــضاً يف اهليكــل اإلداري  كــذلك رارات ضــئيل للغاي أي

  .للمؤسسات الصحية
  اجملاالت األخرى يف احلياة االقتصادية واالجتماعية: ١٣املادة     

ــاطق           -٣٤٣ ــشكلة املن ــن م ــاين م ــذي يع ــا ال ــد يف أوروب ــد الوحي ــي البل البوســنة واهلرســك ه
 متثـل   ،جـال والنـساء ونوعيـة حيـاهتم       وألن هـذه املـشكلة تـؤثر بـشدة علـى سـالمة الر             . امللغومة

). ٢٠١٣-٢٠١٠ (١٣٢٥إزالة األلغام أحد أهـداف خطـة العمـل لتنفيـذ قـرار جملـس األمـن                  
مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومركـز إزالـة األلغـام يف البوسـنة                   “ الوكالـة ”وقد تعاونت   

افحــة األلغــام يف واهلرســك علــى إدراج عناصــر جنــسانية يف مــشروع اإلجــراءات املتكاملــة ملك
  .البوسنة واهلرسك

  القروض املصرفية والرهونات وغري ذلك من القروض    
، عندما بدأت األزمة املالية العاملية، أصبحت شروط احلصول علـى           ٢٠٠٨يف أعقاب     -٣٤٤

وأثــر ذلــك بــصورة . إذ اقتــضت بــاطراد رهــن العقـارات كــشرط لالقتــراض . القـروض صــارمة 
 الطـابع مثـل البوسـنة واهلرسـك، ألن املمتلكـات وخالفهـا مـن        بويةأخاصة على النساء يف بيئة      
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أنـشطة  “ إنفوهـاوس ”وقـد اسـتهلت منظمـة    . الضمانات غالباً ما ميلكها أفراد األسرة الـذكور  
ــ”تتعلــق بإنــشاء  مــات املــشاريع، وهــذا الــصندوق ستــستخدم   لــصاحل منِظ“ دخلصــندوق الت

  .أمواله لدعم األعمال احلرة اليت تؤديها النساء
وغالباً ما تكون البيانات املتعلقة بإمكانية احلصول علـى اخلـدمات واملـوارد املاليـة مـن                   -٣٤٥

  . واالئتمان البالغ الصغر ومنظمات التوفري واإلقراض غري مصنفة وال تظهر اجلنساملصارف
  النساء كأفراد يف األقليات    

هــي ة، وطائفــة الرومــا  أقليــ١٧توجــد يف البوســنة واهلرســك أقليــات قوميــة جمموعهــا    -٣٤٦
، انضمت البوسـنة واهلرسـك إىل عقـد إدمـاج طائفـة             ٢٠٠٨سبتمرب  /ويف أيلول . األقلية األكرب 

، وذلـك هبـدف حتـسني حالـة الـسكان مـن       ٢٠١٥ إىل  ٢٠٠٥الروما يف السنوات املمتـدة مـن        
 خطـة عمـل البلـد    ٢٠٠٨واعتمـد جملـس وزراء البوسـنة واهلرسـك يف عـام      . أبناء هذه الطائفـة  

خطــة تــشمل و.  واإلســكان والرعايــة الــصحيةالعمالــةعاجلــة مــشكلة طائفــة الرومــا املتعلقــة ب مل
  .العمالةالعمل املذكورة نشاطني متصلني على وجه التحديد بنساء طائفة الروما يف ميدان 

 يف املائـة  ٩٠ن أإذ . ويتسم وضع نـساء الرومـا يف البوسـنة واهلرسـك بـصعوبته البالغـة         -٣٤٧
وعـدد فتيـات    . هن احلصول على الرعاية الصحية أو الرعاية االجتماعية أو العمـل          ال ميكن هن  من

 ٧ إىل ٣بنـسبة  ( الـتحقن باملدارسـة االبتدائيـة جـد حمـدود باملقارنـة بعـدد الفتيـان         الالئيالروما  
ــان  ــصاحل الفتي ــنني        ). ل ــدد الب ــن ع ــى م ــة أعل ــدارس االبتدائي ــن امل ــسربات م ــات املت ــدد الفتي وع

 تنفيـذ بـرامج عديـدة بـدعم مـن املنظمـات الدوليـة ووكـاالت األمـم املتحـدة                     ورغم. املتسربني
ل مشكالت سكان الرومـا يف البوسـنة واهلرسـك مل تبـدأ بعـد بـرامج فعالـة لتحـسني النظـام                       حل

التعليمي، وفرص تشغيل فتيات طائفة الروما ونسائها، وحصول هؤالء الفتيـات والنـساء علـى               
  .)٤٣(ماعيةالرعاية الصحية والرعاية االجت

 منظمـــة نـــسائية، دراســـة ١١، باالشـــتراك مـــع “حقـــوق للجميـــع”وأجـــرت رابطـــة   -٣٤٨
 اشـتركن  الالئـي  يف املائـة مـن نـساء طائفـة الرومـا           ٤٥وأظهرت النتائج أن    . استقصائية ميدانية 

يف الدراســة االستقــصائية مل يلــتحقن باملــدارس االبتدائيــة أبــداً أو مل خيتــتمن الدراســة باملرحلــة   
وقـد ختـرج    .  يف املائـة   ٣١زيـد علـى     تتدائية أبداً وأن نسبة من أمتمن تلك املرحلة بنجاح ال           االب
 تناولتهن الدراسة االستقصائية من املـدارس الثانويـة، بينمـا           الالئي يف املائة من نساء الروما       ٢٠

 لالئـي االنـسبة املئويـة لنـساء الرومـا     تبلـغ   و.  يف املائـة   ٢,٥بلغت نسبة املتخرجات من الكليات      

__________ 
 تقرير وزارة املالية واخلزانـة وفريـق األمـم املتحـدة     - ٢٠١٠التقدم احملرز يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية،         )٤٣(  

  .يف البوسنة واهلرسك
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 يف املائة، ونظراً لوضعهن التعليمـي يعتمـدن علـى           ٤٤تزوجن قبل بلوغ الثامنة عشر من العمر        
 يف املائـة    ٩ يف املائـة، وقـال       ٨١والنسبة املئوية لنساء الرومـا العـاطالت        . أفراد األسرة اآلخرين  

 يف  ٨,٤ل  وقـا ) هنن من الناحية الرمسية عـاطالت     أأي  (منهن إهنن قد عملن يف السوق الرمادية        
 يف املائــة منــهن إهنــن يتــسولن يف الــشوارع ضــماناً ٧املائــة فقــط منــهن إهنــن يعملــن بينمــا قــال 

  .لوسيلة البقاء على قيد احلياة
ومتثل خطة عمل البوسنة واهلرسك اجلنـسانية نـشاطاًً خمططـاًً لوضـع اسـتراتيجية ترمـي          -٣٤٩

املرفـق   (CEDAW/C/BiH/CO/3بالوثيقـة    الـواردة    ٣٢إىل تلبية االلتزامات الناشئة عن التوصـية        
للتـدريب املهـين وإعـادة تـدريب نـساء      حاسـويب  واالقتراح اهلادف إىل إنشاء منـوذج      ). اخلامس

الرومــا لــضمان تقــدمهن بطلبــات للحــصول علــى األمــوال املخصــصة للمكاملــات العامــة يلقــى  
عتمـدت املنظمـات    وقـد ا  . دعماً من التمويل اخلـاص خبطـة عمـل البوسـنة واهلرسـك اجلنـسانية              

غري احلكومية النسائية لقومية الروما خطة عمل مشتركة واردة يف وثيقـة االسـتراتيجية اخلاصـة            
  .بشبكة نساء الروما يف البوسنة واهلرسك

، شـــنت منظمـــة ٢٠١٥ إىل ٢٠٠٥ املمتـــد مـــن “عقـــد إدمـــاج الرومـــا”ويف إطـــار   -٣٥٠
 حكوميـة لنـساء الرومـا تنتمـي إىل     يفو، باالشتراك مـع منظمـات غـري   يالدولية فرع سرا “ كري”

هـذه احلملـة نـشاطاً مـن أنـشطة          متثـل   و. “أنـا امـرأة مـن الرومـا       ”املنطقة، محلة إقليميـة عنواهنـا       
اهلــادف إىل متكــني نــساء “ اء الرومــامتكــني نــس”مــشروع الــسنوات الــثالث اإلقليمــي املعنــون 

  .الروما وتوعية اجلمهور بوضعهن يف جمتمع اليوم
  ملشردونالعائدون وا    

ــارير         -٣٥١ ــسان والالجــئني اســتناداً إىل تق ــوق اإلن ــن وزارة حق ــستمدة م ــات امل ــاً للبيان وفق
ــجل      ــشكو، ُس ــة برت ــانني ومؤســسات مقاطع ــارهم  ١١٣ ٦٤٢مؤســسات الكي  شخــصاً باعتب

ــة٤٣بنـــسبة ( شخـــصاً ٤٨ ٧٧٢مـــشردين، ومنـــهم  ــنة واهلرســـك،  )  يف املائـ ــاد البوسـ يف احتـ
 يف ٠,٣بنـسبة   (٢٤٦يف مجهورية صربـسكا، و    )  يف املائة  ٥٦,٨بنسبة  ( شخصاً   ٦٤ ٦٢٤ و

مـن  )  يف املائـة   ٥٢بنـسبة   ( امرأة   ٥٩ ١٣٥وعدد النساء املشردات    . يف مقاطعة برتشكو  ) املائة
  ). يف املائة٤٨بنسبة ( رجال ٥٤ ٥٠٧جمموع املشردين، مقابل 

رة، هنـاك حـوايل    أس٣٧ ٤٠٨ومن جمموع األسر املشردة يف البوسنة واهلرسك البالغ          -٣٥٢
وهنـاك عـدد مـن دواعـي        .  يف املائـة   ٣٢ أسرة معيـشية تـدير النـساء شـؤوهنا، بنـسبة             ١٢ ٠٠٠

فهذه العودة تعتمد يف املقام األول على اختـاذ قـرار           . عودة تلك األسر على حنو أبطأ من غريها       
جلماعيـة،  واملـشردون ميثلـون أغلبيـة مـستخدمي املـساكن ا          . بالعودة أو البقاء يف أماكن التـشرد      

  .وذلك بالتساوي بني النساء والرجال
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وتــسهم املــشاريع الــيت نفــذهتا مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني يف البوســنة       -٣٥٣
ــة يف حتــسني وضــع النــساء املــشردات    وهــذا يتعلــق مبــشاريع  . واهلرســك إســهاماً شــديد األمهي

جئـات، حبيـث ميكنـهن العثـور        اإلسكان، والعالج بواسطة التأهيـل وإعـادة تـدريب النـساء الال           
ونفذ برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي مـشاريع إسـكان جمتمعـي، تتـصل               . على الوظائف بسهولة  

بتـــشييد مرافـــق للعائـــدين، حيـــث روعـــي التمثيـــل املتكـــافئ للرجـــال والنـــساء، حـــسبما رأى 
  .مستعملو هذه املرافق

بـشأن حالـة   ) TPO Foundation(وأظهرت دراسة استقصائية أجرهتا مؤسسة يت يب أو   -٣٥٤
ثل حتليالً لألحوال يراعي االعتبـارات اجلنـسانية، أن         متاالجتماعي للنساء العائدات، و   االستبعاد  

 حقـوقهن وكفالـة     ةالنساء العائدات يواجهن العديد من العقبات واملشاكل فيما خيتص مبمارسـ          
سـا إىل أن العائـدات يـرجعن    إذ أن فرص العمل الدائم قليلة، وهذا يعزى أسا. العودة املستدامة 

إىل أماكن شهدت دماراً شديداً أثناء الرتاع، حيث توجد هياكل أساسية مل جيـر ترميمهـا بعـد            
وختلّف اخلدمات، اليت من قبيـل املؤسـسات التعليميـة واخلـدمات الـصحية واخلـدمات                . احلرب

تكـون هـؤالء النـساء      وغالبـاً مـا     . صنع تعقيدات شديدة يف حياة النساء العائدات      ياالجتماعية،  
 باإلضـافة إىل أداء الواجبـات       ،يـتعني علـيهن فيـه     حال  هن الساعيات إىل الرزق، مما يضعهن يف        

  . احلصول على دخل إلعالة أسرهن،املرتلية
  احلماية الدوليةشمولون باألشخاص امل    

اللجـوء علـى شـروط وإجـراءات دخـول          مـنحهم   ينص قانون تنقل وإقامـة األجانـب و        - ٣٥٥
  .نب إىل البوسنة واهلرسك وغري ذلك من املسائل املتصلة بإقامة األجانب فيهااألجا
والتـأمني  . )٤٤(هويةللاحلماية الدولية احلصول على وثيقة      شمولون ب وحيق لألشخاص امل   - ٣٥٦

  .)٤٨( والعمل)٤٧( والتعليم)٤٦( والرعاية االجتماعية)٤٥(الصحي والرعاية الصحية
__________ 

 مــن ٨٠/٩العــدد (دليــل بــشأن وثــائق هويــة األشــخاص املــشمولني باحلمايــة الدوليــة يف البوســنة واهلرســك     )٤٤(  
  .)“اجلريدة الرمسية للبوسنة واهلرسك”

خاص املعترف هلم بوضع الالجئني وغري ذلك من أشـكال        دليل تفعيل التأمني الصحي والرعاية الصحية لألش        )٤٥(  
  ).“اجلريدة الرمسية للبوسنة واهلرسك” من ٢٤/٧العدد (احلماية القانونية الدولية يف البوسنة واهلرسك 

مبــادئ إعمــال احلــق يف الرعايــة االجتماعيــة لألشــخاص املــشمولني باحلمايــة الدوليــة يف البوســنة واهلرســك       )٤٦(  
  ).“اجلريدة الرمسية للبوسنة واهلرسك” من ٣/٩العدد (

 مـن   ٦٧/٨العدد  (مبادئ إعمال احلق يف التعليم لألشخاص املشمولني باحلماية الدولية يف البوسنة واهلرسك               )٤٧(  
  ).“اجلريدة الرمسية للبوسنة واهلرسك”

 مـن   ٨٣/٨العـدد   (ك  دليل إعمال احلق يف العمل لألشخاص املشمولني باحلمايـة الدوليـة يف البوسـنة واهلرسـ                 )٤٨(  
  ).“اجلريدة الرمسية للبوسنة واهلرسك”
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ــع    - ٣٥٧ ــسي جلمي ــدعم النف ــدم ال ــنة   شمولون ب األشــخاص املــ ويق ــة يف البوس ــة الدولي احلماي
ــشورة املتخصــصة    . واهلرســك ــق امل ــك عــن طري ــاً أو يف جمموعــات (وجيــري ذل ــاً ). فردي ووفق

 الــصادرة عــن اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة التابعــة ٢٦للتوصـية العامــة رقــم  
وىل اهتمــام التمييــز، وُيــنحهم اللجــوء ومــلألمــم املتحــدة، حيظــر قــانون تنقــل وإقامــة األجانــب 

اإلنــاث املــصابات بــصدمات، واإلنــاث ضــحايا  (ضــة للمخــاطر الــشديدة  خــاص للفئــات املعّر
ويغطـى نظـام    . املعرضـات ملخـاطر اإليـذاء واالسـتغالل اجلنـسي         ) العنف مبختلـف أشـكاله، اخل     

وء، وذلـك منـذ حلظـة       املساعدة النفسية الرجال والنساء املترددين على مراكـز الالجـئني واللجـ           
  .االستقبال واإلقامة وحىت حلظة مغادرة هذه املراكز

ــساعدة األشــخاص املــ       - ٣٥٨ ــشاريع مل ــنية م ــسوية البوس ــادرة الن ــذ مؤســسة املب شمولني وتنف
يف البوسنة واهلرسك، بالتنسيق مع الـسلطات احملليـة ووزارة          وملتمسي اللجوء   احلماية الدولية   ب

وزارة أمن البوسنة واهلرسك، وغري ذلك من الـوزارات املناسـبة،           حقوق اإلنسان والالجئني، و   
ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومركز الرعاية االجتماعية، ومرافق الـصحة العقليـة             
والصحة العمومية والتعليم، والبيـوت اآلمنـة، واملنظمـات غـري احلكوميـة احملليـة والدوليـة وغـري                   

، سـامهت املؤسـسة بنـشاط يف إدخـال احلـق يف             ٢٠٠٨ عام   ومنذ. ذلك من أصحاب املصلحة   
احلماية الدولية يف البوسـنة واهلرسـك، ومتكنـت بفـضل           شمولني ب الرعاية الصحية لألشخاص امل   

 شخصاً بتوفري التأمني الصحي، وكان أكثـر مـن نـصف عـدد              ١١٣هذا املشروع من مساعدة     
  .هؤالء األشخاص نساء

  
  األلعاب الرياضية والثقافة    

 للـشطرنج  رابطـة  ٤١ رياضـية و   رابطـة  ٣٢٥توجد يف إقليم احتـاد البوسـنة واهلرسـك           - ٣٥٩
ــصيدرابطــة ٥٥ و ــروابط الرياضــية الناشــطني    .  لل  عــضواً ٣٨ ٦٢٨وجممــوع عــدد أعــضاء ال

والنـسبة األكـرب مـن النـساء        .  يف املائة  ١٩,٣ امرأة بنسبة    ٧ ٤٣٦أكثر من   وعدد النساء بينهم    
ــائرة موجــودة يف رياضــات الكــر   ــة٦٦,٥(ة الط ــائرة  )  يف املائ ــشة الط ــة٦٥,٩(والري )  يف املائ

إذ . وتظهــر البيانــات املتاحــة أمناطــاً جنــسانية يف رياضــات معينــة      ).  يف املائــة٥٠(واجلمبــاز 
كـرة   وأالبولينـغ،   وأهوكي اجلليـد،   وأيسجل وجود أي امرأة ممارسة لرياضات الفروسية،        مل

وباملثـل، يوجـد عـدد يكـاد ال ُيـذكر مـن النـساء               . ريان الشراعي الط وأالقدم للصاالت املغلقة،    
 يف  ١,٩(وكـرة القـدم     )  يف املائة  ١,٣(املمارسات لصيد األمساك على سبيل املمارسة الرياضية        

  ). يف املائة٣,٤(واملالكمة ) املائة
اضـيني   يف املائة من جممـوع الري     ١٧,٥ومما يثري القلق الشديد أن النساء ال ميثلن سوى           - ٣٦٠

 أندية كرة الـسلة النـسائية، الـيت اعتـادت           راملسجلني كممارسني للعبة كرة السلة، ولذلك تفتق      
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ــة    ــائج طيب ــسجيل نت ــساء يف الوقــت احلــايل    ،يف البوســنة واهلرســك ت ــن الن ــدد كــاف م .  إىل ع
ختلف املنظمات الرياضية، وهنـاك     مبشخصاً  ١ ٦٨٤وجمموع عدد العاملني يف احلقل الرياضي       

روابـط  وتـضم   .  أن هذه األرقام ال جتمع وال تنشر موزعة حسب النـوع اجلنـساين             شرط مفاده 
 ١٧ ٥٠٩ امــرأة، بينمــا تــضم روابــط الــصيد   ٢٩٨ عــضواً ناشــطاً، منــهم  ٢ ٤٩٣الــشطرنج 

  . امرأة٤٢أعضاء ناشطني منهم 
وحدثت تطورات إجيابية متثلـت يف مراعـاة التمثيـل النـسيب للجنـسني كليهمـا يف هـذه                    - ٣٦١
وحتـرص الرابطـات    . لرابطـات الرياضـية واالجتماعيـة والفنيـة       لطات عند ختصيص األمـوال      الراب

الرياضــية علــى املــساواة عمومــاً واملــساواة بــني اجلنــسني يف التخطــيط للتنميــة الرياضــية وتنظــيم 
وعند ممارسة احلق يف االشتراك يف إنفاق اعتمادات امليزانيـة يتمتـع    . األنشطة الرياضية وتنفيذها  

حتــددت يــع بــنفس احلقــوق بــصرف النظــر عــن التركيــب اجلنــساين، وعلــى ســبيل املثــال     اجلم
حبيـث جيـري تقيـيم عناصـر، مـن قبيـل             ٢٠٠٨عـام    دوبـوي    -يف كانتون زينيتسا    االعتمادات  

  . يف املائة٥٠عدد أعضاء الرابطة الواحدة، بزيادة نسبتها 
 دراســة استقــصائية صــغرية وأجــرى فــرع بانيــا لوكــا التــابع جلمعيــة مــواطين هلــسنكي - ٣٦٢

وبينـت هـذه الدراسـة أن الرياضـة النـسائية ال تـزال تلقـى                . مشلت النساء يف املنظمات الرياضية    
ــدراً يقــل عــن  مــن التــشجيع   ــع    تــشجيع ق ــشطة الرياضــية جبمي ــع األن رياضــات الرجــال يف مجي

ائية، أي يف   ويظهـر الفـارق األكـرب يف خمصـصات امليزانيـة املعتمـدة للرياضـات النـس                . مستوياهتا
املرتبات والتحويالت واهلبات وأموال الرعايـة واملخصـصات املقدمـة مـن احلكومـات وإدارات       

ــات       . املــدن ــسائية يف صــفوف الفتي ــشجيع الرياضــات الن ــادة ت ــه هــو زي ــدعو احلاجــة إلي ــا ت وم
والفــارق واضــح بــصورة خاصــة يف عــروض وســائط اإلعــالم،   . باملــدارس االبتدائيــة والثانويــة 

 يف املائة تقريباً من متوسط زمن اإلرسـال املخـصص       ٧نال الرياضات النسائية سوى     حيث ال ت  
  .للرياضة
ــة”وقــدمت  - ٣٦٣ ــادي  “ الوكال ــايل لن ــدعم امل ــه .إف. إس”ال  لكــرة “ ســراييفو٢٠٠٠كي

ــات حتــت شــعار        ــة للفتي ــة الثامن ــسائية، فيمــا خيــتص بتنظــيم دورة كــرة القــدم الدولي القــدم الن
 مجهورية صربسكا الدعم املـايل لنـادي بـوراتش     يف  ركز اجلنساين   امل وقدم. “٢٠١١فو  يسراي”

ــا     ــا لوك ــسائية يف باني ــدم الن ــرة الق ــات      . لك ــراك الفتي ــز إش ــذه األحــداث يف تعزي وأســهمت ه
ــرأة يف         ــأدوار امل ــة ب ــى التنميطــات املتعلق ــضاء عل ــشجيع الق ــصغريات يف اجملــال الرياضــي، وت ال

  .اجملتمع
سية اجلنـسانية، كجـزء مـن مـشروع برنـامج األمـم املتحـدة               واشتركت اآلليـات املؤسـ     - ٣٦٤

اإلمنائي املتعلق بالثقافـة والتنميـة، يف صـوغ خطـة العمـل لتنفيـذ اسـتراتيجية الثقافـة يف البوسـنة                      
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وُنظمـت دورات   . وأُدرج يف خطـة العمـل املـذكورة مفهـوم املـساواة بـني اجلنـسني               . واهلرسك
مثلــي الــوزارات مل“ لثقافــة يف البوســنة واهلرســك واالنــوع اجلنــساين”تدريبيــة بــشأن موضــوع 

وخالفها من املؤسسات املناسبة العاملة يف ميدان الثقافـة يف البوسـنة واهلرسـك، الـيت ستواصـل            
  .عقد الدورات التدريبية على الصعيد احمللي

هيئة استشارية مؤلفـة مـن خـرباء وتتبـع          عبارة عن   وجملس العلوم يف البوسنة واهلرسك       - ٣٦٥
 لرصــد وحتــسني األحــوال يف جمــال العلــم والتكنولوجيــا يف ئة الــشؤون املدنيــة، وقــد أُنــشوزار

وعنـد تعـيني أعـضاء هـذا اجمللـس، روعـي التمثيـل املتـساوي حـسب النـوع                    . البوسنة واهلرسك 
  .اجلنساين، ولذلك ُعّين مثانية ذكور وأربع إناث، َوَرأََس هذا اجمللس رجل

  ق الريفيةاملرأة يف املناط: ١٤املادة     
ــة أكثــر تعرضــاً للفقــر والعــسر االقتــصادي ألن قــدرهتا      - ٣٦٦ تكــون املــرأة يف املنــاطق الريفي

والعوامل الرئيسية اليت تؤثر على إمكانيـة       . حمدودة من نواح عديدة فيما خيتص بكسب الدخل       
تاجيــة حمدوديــة إمكانيــة احلــصول علــى املــوارد اإلن: حتــسني حالــة املــرأة يف املنــاطق الريفيــة هــي

ــة األراضــي ( ــال،      )ملكي ــة األطف ــرتيل وتربي ــاذ إىل األســواق، وعــبء العمــل امل ــة النف ، وإمكاني
ويــؤدي الــرتوح حبثــاً عــن العمــل إىل تغــيريات يف . ومتوســط العمــر، وتــدين مــستواها التعليمــي

  .الصورة الدميوغرافية للريف، حيث ال يتبقى هناك سوى املسنني يف معظم احلاالت
مواءمــة األنظمــة املتعلقــة بالزراعــة والتنميــة الريفيــة مواءمــة تامــة مــع املعــايري     ومل جتــر  - ٣٦٧

ومــن املمكــن أن تــؤدي . القياسـية والقانونيــة الوطنيــة والدوليـة املقــررة للمــساواة بــني اجلنـسني   
صيغتها احملايدة جنسانياً إىل جتاهل االحتياجات اخلاصة واملسائل ذات األمهية بالنـسبة لنـهوض               

  .لريفيةاملرأة ا
مجهوريــة صربــسكا الــدعم الــتقين يف ركــز اجلنــساين امل، قــدم ٢٠٠٩ويف غــضون عــام  - ٣٦٨

ــا خيـــتص بتنـــسيق اخلطـــة   لـــوالـــدعم االستـــشاري  ــاه فيمـ وزارة الزراعـــة واحلراجـــة وإدارة امليـ
االستراتيجية للتنمية الريفية جبمهورية صربسكا حبيث تتماشـي مـع املعـايري القياسـية والقانونيـة                 

  .رة للمساواة بني اجلنسنياملقر
وأُجري حتليل بشأن وضع املرأة يف املناطق الريفية جبمهورية صربسكا، مقترنـاً بتـدابري               - ٣٦٩

ويــشري هــذا التحليــل إىل . مقترحــة اعتمــدهتا احلكومــة واجلمعيــة الوطنيــة جبمهوريــة صربــسكا  
ي مـن قبيـل عـدم كفايـة     اخلصائص األساسـية لوضـع املـرأة غـري املـوايت يف املنـاطق الريفيـة، الـذ           

التقدير وإنكار دور املرأة يف املناطق الريفيـة، واالفتقـار إىل اخلـدمات والـربامج الالزمـة لتنظـيم                   
وملـــا كانـــت النـــساء مـــثقالت بأعبـــاء عديـــدة شـــاقة يف امليـــدان   . األســـرة والـــصحة اإلجنابيـــة

جل أمسـاؤهن يف     فإن كثريات منهن ال تس     ،االقتصادي وبالشواغل، ومطالب االقتصاد السوقي    
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سوق العمل وختلو سـجالت العـاطلني مـن أمسـائهن وتكـون إمكانيـة اسـتفادهتن مـن اخلـدمات              
  .واهلياكل األساسية غري كافية

واعتمدت حكومة مجهورية صربسكا ورقـة اإلحاطـة هـذه واسـتنتاجاً بـشأن األسـاس                 - ٣٧٠
الريفيـة يف مجهوريـة   الذي استندت إليه يف صوغ واعتمـاد خطـة العمـل للنـهوض بوضـع املـرأة                 

وهذه اخلطة جزء ال يتجـزأ مـن تفعيـل اسـتراتيجية التنميـة الريفيـة                . ٢٠١٥صربسكا حىت عام    
، وهي متثل اخلطة األوىل من هـذا النـوع          ٢٠١٥ إىل   ٢٠٠٩جبمهورية صربسكا، يف السنوات     

  .يف املنطقة
اتيجيات األساسـية   سـتر الا”واعتمدت حكومة احتاد البوسنة واهلرسك الوثيقة املعنونة         - ٣٧١

احلكومـة هـذه    وأعـدت   . اليت متثل جمرد منطلق لعملية وضـع خطـة اسـتراتيجية          “ للتنمية الريفية 
خطة اتصاالت من أجل الصوغ حتدد مبزيد مـن التفـصيل مهـام اجلهـات الفاعلـة وأنـشطتها يف                    

  .عملية التخطيط االستراتيجي
ة الريفيـة، أُدخـل الـدعم لتحـديث         ويف احتاد البوسـنة واهلرسـك، وكجـزء داعـم للتنميـ            - ٣٧٢

، وهـو يتـصل مبجـرد شـراء اآلالت ومعـدات زراعيـة              )اسـتخدام اآللـة   (اإلنتاج الزراعـي األويل     
جديدة فضالً عن تقدمي الدعم لشراء معدات لتنظيف وتلميع الفواكه واخلـضروات ومعاجلتـها               

وافز للتنميــة وكجــزء مــن احلــ). ثالجــات، وغــرف بــاردة، وجتفيــف، وفــرز، وتعبئــة(وختزينــها 
 علــى النحــو ت كــان نــصيب النــساء املــستفيدا،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧الريفيــة يف أعــوام 

  :التايل
 مارك من ماركات البوسنة واهلرسـك القابلـة         ٢٠٠ ٠٠٠( أنشطة تكميلية    - ٢٠٠٧  

  ؛) امرأة١١ مستفيداً، بينهم ٥٧للتحويل ، 
سنة القابلـة للتحويـل،      مارك من ماركات البو    ٣١٢ ٠٠٠( أنشطة تكميلية    - ٢٠٠٨  

  ؛) امرأة٢٨ مستفيداً، منهم ١١٢
 مــــارك مــــن ماركــــات البوســــنة القابلــــة ٤٠٠ ٠٠٠(  أنــــشطة تكميليــــة - ٢٠٠٩  

  ). امرأة١٤٤ مستفيداً، منهم ٦١٨للتحويل، 
، أجــرى برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي دراســة استقــصائية   ٢٠٠٨ويف غــضون عــام   -٣٧٣

وبينـت  .  بلـديات يف شـرق البوسـنة       ٦عيشية يف املناطق الريفية لـ      تناولت النساء ربات األسر امل    
الدراسة االستقصائية أن وضـع النـساء خمتلـف ألنـه علـيهن، باإلضـافة إىل رعايـة شـؤون املـرتل            

 يف املائــة مــن النــساء أهنــن ربــات بيــوت،  ٨٠وذكــر . واألطفــال، تــوفري ســبل البقــاء ألســرهن 
 التـزامهن  هوهـن يعتربنـ  . اعتباره املـصدر الرئيـسي للـدخل   وأدرجن العمل الزراعي يف البيانات ب    
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ويـبني  .  الرمسيـة العمالـة آليـات  بواسـطة   اليومي اإلضـايف، ألنـه لـيس خاضـعاً ألنظمـة أو لتقيـيم               
  .الشكالن الواردان أدناه نتائج هذه الدراسة االستقصائية
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  بلدية، حسب الالعمالةوضع ربات األسر املعيشية من حيث : ٧الشكل 
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  االسم املدىل به من أمساء وظائف ربات األسر املعيشية: ٨الشكل 
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بوسـبو  (ويقدم عدد من املنظمات غري احلكوميـة ومنظمـات االئتمـان املتنـاهي الـصغر                 - ٣٧٤
BOSPO) (بوسـبو    - مي BOSPO  ،    الـدعم للمـشاريع املتـصلة    ) منظمـة مناصـرة النـساء للنـساء
ملناطق الريفية بشأن مسائل حقوق اإلنسان يف ميـدان الـصحة والعنـف العـائلي،               نساء ا  بتثقيف

فــضالً عــن املــشاريع اهلادفــة إىل حتــسني اإلملــام بــالقراءة والكتابــة، والتــدريب املهــين اإلضــايف،   
واحلادث غالباً أن يكون هـذا الـدعم مفتقـراً        . والعمل احلر، والتمكني االقتصادي لنساء الريف     

  . بتنمية املهارات القيادية واإلداريةإىل جزء متصل
ــاً مــن جانــب وســائط        - ٣٧٥ ــاً كافي ــا اهتمام ــة واحتياجاهت ــرأة الريفي وال تلقــى مــشكالت امل
يف إقلـيم  محلـة متواصـلة   صربـسكا  يف مجهوريـة  املركـز اجلنـساين   نفـذ  ي، ٢٠٠٩ومنـذ   . اإلعالم

حتتفــي شــأهنا شــأن أنــشطة  وهــى محلــة ،“املــساواة للمــرأة الريفيــة”بعنــوان اجلمهوريــة بأســره 
وتـروج لـدور    “ اليـوم الـدويل للمـرأة الريفيـة       ”أكتـوبر باعتبـاره     / تشرين األول  ١٥أخرى بيوم   

  .املرأة الريفية وأمهيتها
    

   الرابعبابال    
  املساواة أمام القانون: ١٥املادة     

مـت  ، نظ )املرفـق اخلـامس    (CEDAW/C/BiH/CO/3 الواردة بالوثيقة    ١٤وفقاً للتوصية     -٣٧٦
وكانـت مواضـيع    .  وممثلـي اإلدعـاء    للقـضاة  سلـسلة تـدريبات      ان واملركزان اجلنساني  “الوكالة”

التــدريب متمثلــة يف املفهــوم اجلنــساين، وقــانون املــساواة بــني اجلنــسني يف البوســنة واهلرســك،   
عـن اللجنـة املعنيـة مبناهـضة التمييـز          للبوسنة واهلرسك   والتعليقات اخلتامية والتوصيات الصادرة     

  .ضد املرأة، وما إىل ذلك
وبالتعــاون مــع املركــزين التــدريبيني للقــضاة وممثلــي ادعــاء الكيــانني، أُدرجــت منــاذج      -٣٧٧

ــربامج العنف العــائليحاســوبية متعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني يف البوســنة واهلرســك وبــ     يف ال
ــاء    ــي االدع ــضاة وممثل ــة املخصــصة للق ــوم النــ   . التدريبي ــرح إدراج مفه ــن املقت ــساين وم وع اجلن

 الـواردة بالوثيقـة     ٢٦ووحدات مواضيعية أخرى خمصصة للتدريب تكون متـسقة مـع التوصـية             
CEDAW/C/BiH/CO/3) املرفق اخلامس.(  

ومثــة التــزام مــستمر ملقــى علــى عــاتق اآلليــة اجلنــسانية يتمثــل يف التعــاون مــع مراكــز     - ٣٧٨
لتعـاون والتـدريب، إىل زيـادة       تدريب القـضاة وممثلـي االدعـاء مـن أجـل التوصـل، عـن طريـق ا                 

  .جمال املساواة بني اجلنسنيخيضع هلا استخدام األنظمة الدولية والوطنية اليت 
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  الزواج والعالقات األسرية: ١٦املادة     
  احلياة األسرية    

ــة عــشر، أو يف ســن         - ٣٧٩ ــزواج يف ســن الثامن ــد ال ــرام عق يف البوســنة واهلرســك، ميكــن إب
 تـزوجن   الالئيوالنسبة املئوية للنساء    . الستثنائية، للجنسني كليهما  السادسة عشر يف احلاالت ا    

، بينمـا بلغـت النـسبة       تزوجات يف املائة من جمموع امل     ١٣ سنة   ١٩ و   ١٥يف سن تراوحت بني     
وال توجــد بيانــات بــشأن تغــيري اللقــب  .  يف املائــة١,٣املئويــة للرجــال يف هــذه الفئــة العمريــة  

  .لزواجالعائلي أو االحتفاظ به عند ا
، كان اهليكل السكاين وفقاً للحالـة الزواجيـة وللجـنس بالنـسبة ملـن بلغـوا         ٢٠٠٧ويف   - ٣٨٠

 يف املائـة مـن الرجـال غـري متـزوجني            ٣٠,٧: اخلامسة عشر ومـن جتاوزوهـا علـى النحـو التـايل           
 يف املائـــة مـــن الرجـــال متـــزوجني  ٦٣,٨ يف املائـــة مـــن النـــساء غـــري متزوجـــات، و  ٢١,٦ و
 يف املائـة مـن   ١,٥ و   يف املائـة مـن النـساء       ٢,٦ائة من النساء متزوجات؛ وكان       يف امل  ٥٩,٨ و

 يف املائــة مــن ٤,١ يف املائــة مــن النــساء أرامــل و  ١٦,٢كــان والرجــال مطلقــني أو منفــصلني 
  .الرجال أرامل

وتظهر البيانات اإلحـصائية الرمسيـة املـستمدة مـن وكالـة اإلحـصاء جبمهوريـة البوسـنة                   - ٣٨١
 اليت تتبع االجتاهـات املبينـة للـتغريات يف اهليكـل األسـري، نقـصاناً يف متوسـط عـدد                     واهلرسك،

ــادة يف متوســط عمــر        ــشرعيني، وزي ــادة يف عــدد األطفــال غــري ال ــشية، وزي ــراد األســرة املعي أف
مهات للمرة األوىل، وزيادة يف عـدد املـسنني الـذين تزوجـوا للمـرة               األاألمهات وقت الوالدة و   

  .دد حاالت الزواج، وزيادة عدد حاالت الطالق وحاالت الزواج العريفاألوىل، ونقصان ع
، ١ ٠٥٤ ٦١٣، بلغ عدد األسر املعيـشية املـسجلة يف البوسـنة واهلرسـك              ٢٠٠٧ويف   - ٣٨٢

وكــان أكثــر مــن نــصف األســر املعيــشية   . ٣,٢٧وبلــغ متوســط عــدد أفــراد األســرة املعيــشية   
علـى متوسـط     متوسط حجم األسـرة املعيـشية        زيدييف املناطق الريفية، حيث     )  يف املائة  ٥٨,٥(

  ). باحلضر٣,٠٨ مقابل ٣,٤(األسر املعيشية باملناطق احلضرية حجم 
. ويــبني حتليــل األســر املعيــشية ارتفــاع النــسبة املئويــة لألســر املعيــشية الكــبرية احلجــم     - ٣٨٣

ألقـل، بينمـا    أربعـة أفـراد علـى ا      )  يف املائـة   ٤٤,٣(يقـرب مـن نـصف األسـر املعيـشية            مايضم  و
ــر      ــراد أو أكث ــشية مخــسة أف ــضم حنــو ُخمــس األســر املعي ــسبة (ي ــة٢٠,٧بن  ةواألســر).  يف املائ
املؤلفــة مــن زوجــني وابــنني أو تلــك املعيــشية الــيت تــضم أربعــة أفــراد أو أكثــر تتمثــل أساســاً يف 

  .ثل أكثر من ربع جمموع األسر املعيشيةمت هأكثر، وهذ
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 يف املائــة مــن ٦,٩  متثــلذين لــديهما ثالثــة أبنــاء أو أكثــروشــرحية الــزوج والزوجــة اللــ - ٣٨٤
والـنمط األكثـر    . جمموع األسر املعيشية وثلث األسر املعيـشية الـيت تـضم مخـسة أفـراد أو أكثـر                 

والــزوج والزوجــة )  يف املائــة١٩,٦(شــيوعاً هــو منــط الــزوج والزوجــة اللــذين لــديهما طفــالن 
ومتثــل شــرحية الــزوج والزوجــة اللــذين بــدون  . ) يف املائــة١٣,٦(اللــذين لــديهما طفــل واحــد  

ــال  ــشية، ويف معظــم احلــاالت يكــون عمــر رب األســرة       ١٦,٧أطف ــن األســر املعي ــة م  يف املائ
 يف املائـة مـن جممـوع األسـر          ٧,١سنة أو أكثر، بينما متثل األسـرة املعيـشية وحيـدة الوالـد               ٦٥

. ائة من جمموع األسـر املعيـشية   يف امل ١٤,٨وميثل األشخاص الذين يعيشون وحيدين      . املعيشية
 ومعظـم   ، يف املائـة مـن اجملمـوع       ٦٠أكثـر مـن     )  سـنة فـأكثر    ٦٥(ويف هذه الفئة، ميثل املـسنون       

 عامـاً فـأكثر ويعـيش       ٦٥ شخص عمـره     ١٠٠كل   امرأة ضمن    ٧٦توجد  و: هؤالء من النساء  
  .وحيداً
ــشية، يوجــد يف    - ٣٨٥ ــا ال ١٠٠ أســرة مــن  ٧١ويف هيكــل األســرة املعي  يقــل عــن   أســرة م

مـن  )  يف املائـة ٣٧,٣(ويف أكثر من الثلـث  . شخص مسن أو بلغ من العمر أقل من ذلك قليالً         
 يف املائـة مـن      ٣٢جمموع األسر املعيشية يوجد يف األسرة املعيشية مسن واحد على األقل، ويف             

يوجــد شخــصان مــسنان أو أكثــر مــن )  يف املائــة مــن جممــوع األســر املعيــشية١١,٩(احلــاالت 
 يفواحـد، بينمـا يوجـد    قاصـر   يف املائة مـن األسـر املعيـشية مـا ال يقـل عـن              ٤١ يفو. شخصني

، ٢٠٠٩ويف  .  يف املائة من األسر املعيشية ثالثة أشخاص أو أكثر حتت سن الثامنـة عـشر               ٥,٥
 شخـصاً، وباملقارنـة بعـام       ٣٤ ٧٧٢ طفـالً ووفـاة      ٣٤ ٨٢٠شهدت البوسـنة واهلرسـك مولـد        

  . يف املائة٢,٣الوفيات بنسبة  ميثل هذا زيادة يف ٢٠٠٨
ـــ  ٢٠٠٨ويف عــام  - ٣٨٦ ــدوا  ٣٤ ١٧٦ طفــالً مــن  ٣٠ ٤٥٧، رزق املتزوجــون ب  طفــالً ول

 ١٠,٨٨ طفالً، بنـسبة     ٣ ٧١٩ يف املائة من اجملموع، وُولد       ٨٩,١١أحياء، والرقم األول ميثل     
ة عــشر  امــرأة شــابة ُرزقــت بطفــل وهــى دون الثامنــ ١٦٢و . يف املائــة، خــارج نطــاق الــزواج 

 امـرأة   ٣١٤متزوجات، بينما بلغ عـدد النـساء الـشابات املنـدرجات يف هـذه الـشرحية العمريـة                   
 إىل ١٩٩٨ويف الفتــرة مــن .  امــرأة٤٧٦وكــن غــري متزوجــات، وبــذلك يبلــغ جممــوع الفئــتني 

 يف املائـة    ١١ مـن    ، زادت النسبة املئوية للمواليد األحياء املعتـربين أطفـاالً غـري شـرعيني             ٢٠٠٨
 يف املائـة واآلبـاء      ٥,٣ كانت النسبة املئوية لألمهـات الوحيـدات         ٢٠٠٧ويف  .  يف املائة  ١٦إىل  

  . يف املائة١,٢الوحيدين 
 أصــحنب أمهـــات للمـــرة األوىل يف  الالئـــي، كــان متوســـط عمــر النـــساء   ٢٠٠٤ويف  - ٣٨٧

 وزاد متوسـط عمـر النـساء        ، سـنة  ٢٤,٨ كـان هـذا املتوسـط        ٢٠٠٧ سنة، ويف    ٢٤,٣حياهتن  
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 أصبحن أمهات للمرة الثانية واملـرة الثالثـة واملـرة الرابعـة مبعـدل سـنة واحـدة أو سـنتني،                      يالالئ
  . سنة٣٤ رزقن بطفل خامس الالئيبينما بلغ متوسط عمر النساء 

ــنة واهلرســـك  ٢٠٠٨ويف عـــام  - ٣٨٨ ــرم يف البوسـ ــذا ميثـــل  ٢٢ ١٤٦، أُبـ  عقـــد زواج، وهـ
وباملقارنــة بعــام .  يف املائــة٥,٧٣اج بنــسبة  نقــصاناً يف عــدد حــاالت الــزو ٢٠٠٧باملقارنــة بـــ 

مـن العمـر    يـبلغن   ، ارتفع عدد حـاالت الـزواج يف الـشرحية العمريـة الـيت تـضم عـرائس                   ٢٠٠٠
اخلامـسة   سنة أو أكثر، بينما اخنفض عدد حـاالت الـزواج الـيت تكـون فيهـا العـروس دون                     ٢٥

ــرا   ٢٠٠٨ويف عــام . والعــشرين ــزواج لعــرائس تت وح أعمــارهن بــني  ، أبرمــت معظــم عقــود ال
، وهذا ممكن عـزوه إىل األزمـة االقتـصادية الـيت حالـت دون حـصول الفتيـات علـى               ٢٤و   ٢٠

وكـان متوسـط عمـر العـرائس        . تعليم أعلى، وبذلك حاولن العثور على حل متمثل يف الـزواج          
  . سنة٢٨,٣ سنة ومتوسط عمر العرسان يف نفس الفئة ٢٤,٩املتزوجات يف املرة األوىل 

  
  الطالق    

 حالـة طـالق، وهـذا ميثـل نقـصاناً      ١ ٣٦٩، شهدت البوسنة واهلرسك     ٢٠٠٠يف عام    - ٣٨٩
وكانــت معظــم حــاالت الطــالق بــني أزواج تراوحــت أعمــارهم بــني   . ٢٠٠٧باملقارنــة بعــام 

ويف كــل ســنة، يكــون العــدد األكــرب مــن حــاالت الطــالق يف    . األربعــني والتاســعة واألربعــني 
  . الذين دام زواجهم مخسة أعوام أو أكثرصفوف املتزوجني عدميي األطفال

ويف الغالبية الكربى من احلـاالت، متـنح للمـرأة حـضانة الطفـل املعـال املولـود يف إطـار                      - ٣٩٠
 يف املائة من الزجيات اليت خلفت أطفاالً معالني، بينمـا اقتربـت   ٧٥الزواج، وذلك يف أكثر من  

يف العـادة، يـتم     و.  يف املائـة   ٣وج والزوجـة مـن      ضانة األطفال املشتركة بني الـز     حلالنسبة املئوية   
  ).٢٠٠٨أكثر قليالً من نصف جمموع حاالت الطالق يف (الطالق بالتراضي بني الزوجني 

كجزء من أنشطة مركز الدراسات العليا املتعددة التخصصات جبامعة سراييفو، قـدم            و - ٣٩١
عليـا الـيت تتنـاول الـشؤون      حبث يف نطاق برنامج الدراسات ال      الدراسية ٢٠٠٩/٢٠١٠يف سنة   

وتــبني أن الرجــال   . “التوفيــق بــني جمــايل احليــاة املهنيــة واحليــاة اخلاصــة      ”اجلنــسانية عنوانــه  
يشتركون يف جمال احلياة اخلاص بالقدر الذي يريدونه وأهنم يفـضلون احلـصول علـى إجـازة                  ال

 يريـدون التمتـع حبيـاة       والدية إذا نص عليها القانون، وأن الرجال األصغر سناً واألفـضل تعليمـاً            
  .طيبة ولذلك يسامهون بنشاط يف إقامة توازن بني التزامات العمل وااللتزامات األسرية

بـصورة عارضـة يف أداء املهـام املرتليـة، الـيت            / يـشتركون أحيانـاً    وتبني أن معظم اجمليـبني     - ٣٩٢
ة واضــحة يف دى اجمليبــون األقــرب إىل الــشباب رغبــ بــإذ أ(تتوقــف إىل حــد بعيــد علــى العمــر  

وأكـد اجمليبـون    . ، ولكنها ال تتوقف علـى احلالـة الزواجيـة أيـضاً           )االشتراك يف أداء املهام املرتلية    
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الذين لديهم أطفال أهنـم مل ميـضوا وقتـاً كافيـاً معهـم وأهنـم يـودون االشـتراك بدرجـة أكـرب يف                         
ن أن إجـازة األمومـة   إال أن ما أظهره البحث أيضاً هو أن معظـم اجمليـبني ال يـرو     . حياة أطفاهلم 

تبطــئ تطــور احليــاة الوظيفيــة للمــرأة، األمــر الــذي يــشري إىل احلاجــة إىل التوعيــة بوجــود هــذا    
  .املوضوع البالغ األمهية للمرأة

 يف املائة من النساء قد تزوجن قبـل بلـوغ اخلامـسة عـشر بينمـا                 ١وتبني الدراسات أن     - ٣٩٣
 يف املائـة مـن النـساء        ٢٣وما يقـرب مـن      . منة عشر  يف املائة من النساء قبل بلوغ الثا       ١٠تزوج  

 تتــراوح الالئــي يف املائــة مــن النــساء يف مجهوريــة صربــسكا ١٤و يف احتــاد البوســنة واهلرســك 
 سنوات أو أكثر، أو يعشن مـع        ١٠ سنة تزوجن رجاالً أكرب منهن بـ        ١٩ و   ١٥أعمارهن بني   

  .)٤٩( سنوات أو أكثر١٠شركاء أكرب منهن بـ 
  متلكات يف العالقات الزوجيةملكية امل    

يف إطار مـشروع تـسجيل األراضـي، املمـول مـن البنـك الـدويل والوكالـة السويـسرية                      -٣٩٤
للتعاون اإلمنائي الدويل والوكالـة اإلمنائيـة النمـساوية والوكالـة األملانيـة للتعـاون الـتقين، أجـري                   

وبينـت النتـائج    .  العقـارات  حتليل يف عشر حماكم بوسنية بشأن متثيل النساء والرجـال يف ملكيـة            
ونظـراً ألن هـذا التحليـل قـد اسـتند      . أنه يف معظم احلاالت يتقاسم الزوجان ملكيـة املمتلكـات         

 يـصعب تقـدير دقـة متثيـل األرقـام املعروضـة، مـن               ،إىل جمرد عينة متثل احملاكم وعينة متثل املـالك        
  .حيث متثيلها للواقع الفعلي يف البلد بأسره

لة األنشطة يف السنوات املقبلة عندما يكون من املمكن إجـراء مثـل هـذا        وينتوى مواص  - ٣٩٥
التحليــل يف مجيــع احملــاكم الــيت لــديها ســجل إلكتــروين لألراضــي، شــريطة تقييــد أرقــام هويــة     

ـــ   ترجــع و. شخــصية ــود اخلاصــة ب ــة٤٨ (١٧٩ ٠٠٠القي ــسجلني   )  يف املائ مــن األشــخاص امل
ويـشري  . د أيضاً أمام كل منها رقم هوية شخـصية       املذكورين إىل زمن قريب نسبياً، حيث يوج      

 يف املائــة ٧٢ يف املائــة يف املتوســط مــن املــسجلني إنــاث بينمــا ٢٨حتليــل هــذه البيانــات إىل أن 
 يف ٣٧ يف املائــة و ٢٣وتتــراوح النــسبة املئويــة للنــساء املالكــات ملمتلكــات بــني . منــهم ذكــور

  .املائة

__________ 
الدراسة االستقصائية العنقودية املتعددة املؤشرات اليت تتناول احلالـة الـصحية واالجتماعيـة لألطفـال والنـساء                   )٤٩(  

يف مجهوريــة صربــسكا واحتــاد البوســنة واهلرســك، الــيت أجرهتــا وزارة الــصحة والرعايــة االجتماعيــة ووزارة    
  .حة االحتاديةالص
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  الوالد الوحيد والوالدة الوحيدة    

وفقاً للدراسة االستقصائية املتعلقة بإنفاق األسر املعيشية يف البوسنة واهلرسـك يف عـام               - ٣٩٦
وحيـدة  ال، بلغ العدد اإلمجايل لألسر املعيشية الوحيدة الوالد أو الوالدة واألسر املعيـشية             ٢٠٠٧

ة متثـل   أسـرة معيـشي    ١١٥ ٦٤٠يف أسر ممتدة يف البوسنة واهلرسك       اليت تعيش   الوالد أو الوالدة    
  . يف املائة من جمموع األسر املعيشية١٠,٩
أسـراً معيـشية وحيـدة الوالـد أو الوالـدة عـددها             يشمل  والعدد اإلمجايل لألسر املعيشية      - ٣٩٧
 أسـرة معيـشية     ٤٩ ١٠٨ يف املائة على صعيد الدولـة، منـها          ٧,١ أسرة معيشية متثل     ٧٥ ٢٥٣

ــة٧,٥(يف احتــاد البوســنة واهلرســك    ــشية  ٢٤ ٨٤٩و )  يف املائ ــة٦,٦( أســرة معي يف )  يف املائ
يف ) مل حتسب نـسبتها املئويـة نظـراً لـصغر العينـة         ( أسرة معيشية    ١ ٢٩٦مجهورية صربسكا، و    

مقاطعة برتشكو التابعـة للبوسـنة واهلرسـك، بينمـا بلـغ عـدد األسـر املعيـشية وحيـدة الوالـد أو                        
علــى صــعيد )  يف املائــة٣,٨( أســرة معيــشية ٤٠ ٣٨٧الوالــدة الــيت تعــيش مــع أقــارب آخــرين 

 ١٤ ٣٨٥ و)  يف املائـة   ٣,٩( أسرة معيشية يف احتاد البوسنة واهلرسـك         ٢٥ ٥٣١الدولة، منها   
ــرة معيـــشية  ــة صربـــسكا و )  يف املائـــة٣,٨(أسـ ــة  ٤٧١يف مجهوريـ ــرة معيـــشية يف مقاطعـ  أسـ

اآلبـاء  ع   يف املائة مـن جممـو      ٨١والوالدات الوحيدات ميثلن    . برتشكو التابعة للبوسنة واهلرسك   
علـى صـعيد   مـن هـذا اجملمـوع     يف املائـة     ١٩بينمـا ميثـل اآلبـاء الوحيـدون         واُألمهات الوحيـدين    

 يف املائـة مـن      ٨٠,٧:  فإهنا تكـون علـى النحـو التـايل         ،وبتقسيم البيانات حسب الكيان   . ةالدول
 يف املائــة مــن اآلبــاء الوحيــدين يف احتــاد البوســنة واهلرســك،       ١٩,٣األمهــات الوحيــدات و  

 يف املائة من اآلبـاء الوحيـدين يف مجهوريـة           ١٨,٣ يف املائة من األمهات الوحيدات و        ٨١,٧ و
وعلـى  .  يف املائـة ١٧,٩ومعدل الفقر لآلبـاء الوحيـدين واألمهـات الوحيـدات يبلـغ         . صربسكا

 يف املائــة مقابــل ٢٢,٤صــعيد الدولــة، يبلــغ معــدل الفقــر لألســر املعيــشية الــيت ترأســها إنــاث    
  .ائة لألسر املعيشية اليت يرأسها ذكور يف امل١٧,٣
ونفذت بعض مراكز الرعاية االجتماعيـة يف احتـاد البوسـنة واهلرسـك مـشاريع صـغرية                  - ٣٩٨

واهلـدف مـن املـشروع تزويـد        . احلجم موجهـة خلدمـة اآلبـاء الوحيـدين واألمهـات الوحيـدات            
الطعـام والبـذور الالزمـة    الفقراء بالوقود األساسي الـالزم للتدفئـة واالحتياجـات األساسـية مـن              

للغرس يف الربيع، وتوفري احتياجات معينة من قبيل املهارات احلاسـوبية والتـدريب علـى رعايـة                 
ــدعم الطــيب وخــدمات األخــصائيني        ــوفري ال ــدفيئات، وت ــة، وال ــزة املرتلي ــل، وشــراء األجه الطف

رسـك اجلنـسانية    وقد مولـت بـرامج اآلليـة املاليـة لتنفيـذ خطـة عمـل البوسـنة واهل                 . االجتماعيني
 لآلبـــاء االجتمـــاعي -  الـــتمكني القـــانوين واالقتـــصادي والنفـــسي - فـــرد نـــاقص”مـــشروع 

  .“الوحيدين واألمهات الوحيدات املنتمني إىل مجهورية صربسكا



CEDAW/C/BIH/4-5  
 

11-64698 113 
 

 ٢٠٠٩واعتمدت يف مجهورية صربـسكا اسـتراتيجية منـاء األسـرة بـالفترة املمتـدة مـن                    -٣٩٩
تكون أساساً إلعـداد مـشاريع تـسمح مـستقبالً مبواصـلة            ، وهذه اخلطة مقرر هلا أن       ٢٠١٤إىل  

  .رصد مناء األسرة وتزويدها مبا يكفي من مساعدات ودعم
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  قائمة املرفقات    
    

  قائمة القوانني   -األول 
   بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسكةاآللية املؤسسية للمساوا   -الثاين 

  بيانات إحصائية وأحباث  -الثالث 
  ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٥التعويض لُألمهات يف احتاد البوسنة واهلرسك، مبلغ   - ١اجلدول 
ــة صربــسكا؛ يف الفتــرة مــن   مبلــغ  - ٢اجلدول   إىل ٢٠٠٥ التعــويض لألمهــات يف مجهوري

٢٠٠٩  
  الفروق يف استحقاق إجازة األمومة يف البوسنة واهلرسك  - ٣اجلدول 
العنــف  وحــاالت  والبيــوت اآلمنــةالنجــدة اهلاتفيــةمعلومــات بــشأن خطــوط    - ٤اجلدول 

   املسجلة يف البوسنة واهلرسكالعائلي
  هتمااجتاهات يف العدد الكلي لضحايا االجتار بالبشر الذين حتددت هوي  - ١الشكل 
  ٢٠١٠ إىل ١٩٩٦حتليل نتائج االنتخابات يف الفترة من   - ٥اجلدول 
ــاً ملــستوى املؤســسة ا      - ٦اجلدول  ــساين للقــضاة وممثلــي االدعــاء وفق لقــضائية اهليكــل اجلن

  ونوعها
  اهليكل اجلنساين للقضاة وممثلي االدعاء يف البوسنة واهلرسك  - ٧اجلدول 
ــستوى          - ٨اجلدول  ــاً مل ــاء وفق ــات االدع ــاء هيئ ــاكم ورؤس ــاء احمل ــساين لرؤس اهليكــل اجلن

  املؤسسة القضائية
ــة مــا قبــل املدرســة واألطفــال يف مؤســسات       - ٩اجلدول  التوزيــع اجلنــساين ملعلمــي مرحل

  يم قبل املدرسي يف البوسنة واهلرسكالتعل
  التوزيع اجلنساين للمعلمني واألطفال يف املدارس االبتدائية بالبوسنة واهلرسك  - ١٠اجلدول 
ــدارس         - ١١اجلدول  ــة وم ــة العادي ــدارس االبتدائي ــذ يف امل ــية والتالمي ــصول الدراس ــدد الف ع

  األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة
 لطــالب املــدارس الثانويــة يف البوســنة واهلرســك والطــالب   التوزيــع اجلنــساين  - ١٢اجلدول 

  الذين أهنوا مرحلة الدراسة الثانوية
  التوزيع اجلنساين للطالب حسب نوع املدرسة الثانوية والُشعب  - ١٣اجلدول 
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عــدد املؤســسات والتوزيــع اجلنــساين للمعلمــني يف املــدارس الثانويــة بالبوســنة    - ١٤اجلدول 
  واهلرسك

  التوزيع اجلنساين للطالب املتفرغني وللطالب غري املتفرغني  - ١٥اجلدول 
النــسبة املئويــة خلرجيــات املرحلــة اجلامعيــة األوىل باملقارنــة بالعــدد اإلمجــايل          - ١٦اجلدول 

  للخرجني
ــدد         - ١٧اجلدول  ــة مبجمــوع ع ــى درجــة املاجــستري باملقارن ــة للحاصــالت عل ــسبة املئوي الن

  سنة واهلرسكاحلاصلني على املاجستري يف البو
ــدد اإلمجــايل        - ١٨اجلدول  ــسبة للع ــدكتوراه بالن ــى درجــة ال ــة للحاصــالت عل ــسبة املئوي الن

  لطالب الدكتوراه سنوياً يف البوسنة واهلرسك
ــة األوىل واحلاصــالت علــى      - ١٩اجلدول  ــة للحاصــالت علــى الدرجــة اجلامعي النــسبة املئوي

ضـية مبؤسـسات التعلـيم      درجة املاجستري والـدكتوراه يف الـسنوات اخلمـس املا         
  العايل يف البوسنة واهلرسك

   الفجوة اجلنسانية يف الدخل-) ج(و ) ب(و ) أ(  - ٢الشكل 
  معدل تشغيل الرجال ومعدل تشغيل النساء ومعدل نشاط النساء   ٢٠اجلدول 
  معدل بطالة الرجال ومعدل بطالة النساء ومعدل النشاط اإلمجايل  - ٢١اجلدول 
  ت العددية للنساء غري النشيطاتاملؤشرا  - ٢٢اجلدول 
مؤشــرات القــوة العاملــة حــسب الفئــة العمريــة والنــوع اجلنــساين يف البوســنة      - ٢٣اجلدول 

   بالنسب املئوية٢٠١٠ سنة واهلرسك
  ، حسب املهنة والنوع اجلنساين، يف البوسنة واهلرسكالعاملوناألشخاص   - ٢٤اجلدول 

  العملالقوانني واالستراتيجيات وخطط    -الرابع 
البوسـنة  : توصيات جلنة األمم املتحدة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة                -اخلامس 

  واهلرسك
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  املرفق األول
  قائمة القوانني    

    
  الباب األول    
  التمييز ضد املرأة: ١املادة     

  مـن اجلريـدة الرمسيـة للبوسـنة        ٣٢/١٠العـدد   (لمساواة بـني اجلنـسني      البوسنة واهلرسك ل  قانون  
  )واهلرسك

  ) من اجلريدة الرمسية للبوسنة واهلرسك٥٩/٩العدد (قانون مناهضة التمييز 
  تدابري للقضاء على التمييز ضد املرأة: ٣ و ٢املادتان     

 مـن اجلريـدة الرمسيـة للبوسـنة         ٣٢/١٠العـدد   (لمساواة بـني اجلنـسني      البوسنة واهلرسك ل  قانون  
  )واهلرسك

  ) من اجلريدة الرمسية للبوسنة واهلرسك٥٩/٩العدد (قانون مناهضة التمييز 
  تعزيز املساواة بني املرأة والرجل: ٤املادة     

 مـن اجلريـدة الرمسيـة للبوسـنة         ٣٢/١٠العـدد   (لمساواة بـني اجلنـسني      البوسنة واهلرسك ل  قانون  
  )واهلرسك

  ) من اجلريدة الرمسية للبوسنة واهلرسك٩/ ٥٩العدد (قانون مناهضة التمييز 
 مـن اجلريـدة     ٥٠/٨العدد  (تعلق باملرتبات واألتعاب يف مؤسسات البوسنة واهلرسك        القانون امل 

  )الرمسية للبوسنة واهلرسك
 مــن اجلريــدة الرمسيــة جلمهوريــة ١٧/٨العــدد (القــانون املتعلــق بتعــديالت قــانون محايــة الطفــل 

  )صربسكا
  غّرضالقضاء على الصور النمطية وأشكال الت: ٥املادة     

 مـن اجلريـدة الرمسيـة للبوسـنة         ٣٢/١٠العـدد   (لمساواة بـني اجلنـسني      اهلرسك ل البوسنة و قانون  
  )واهلرسك

ــة مــن احتــاد البوســنة واهلرســك ل قــانون   مــن ٥١/٦ و ٢٢/٤العــددان  (العنــف العــائليلحماي
  )اجلريدة الرمسية الحتاد البوسنة واهلرسك
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 مـن اجلريـدة   ١٧/٨  و ١١٨/٥العـددان    (العنف العائلي لحماية من   مجهورية صربسكا ل  قانون  
  )الرمسية جلمهورية صربسكا

 مـن اجلريـدة الرمسيـة    ٣٢/١٠ و  ٩٢/٥العـددان   (قانون هيئة اإلذاعة العامة للبوسـنة واهلرسـك         
  )للبوسنة واهلرسك

 من اجلريـدة    ٣٢/١٠ و   ٣٥/٩ و   ٧٨/٥األعداد  (قانون هيئة اإلذاعة العامة للبوسنة واهلرسك       
  )الرمسية للبوسنة واهلرسك

 مــــن اجلريــــدة الرمسيــــة للبوســــنة ٣٢/١٠ و ٧٥/٦ و ٣١/٣األعــــداد (التــــصاالت قــــانون ا
  )واهلرسك

  البغاءستغالهلن عن طريق االجتار بالنساء وا: ٦املادة     
  ) من اجلريدة الرمسية للبوسنة واهلرسك٨/١٠العدد (القانون اجلنائي للبوسنة واهلرسك 

 مـن اجلريـدة     ٣٦/٨العـدد   (نة واهلرسك   قانون تنقل وإقامة األجانب ومنحهم اللجوء يف البوس       
  )الرمسية للبوسنة واهلرسك

    
  الباب الثاين    
  احلياة السياسة واحلياة العامة: ٧املادة     

 ٢٥/٢  و٢٠/٢  و٩/٢  و٧/٢  و٢٣/١األعـــداد (قـــانون االنتخابـــات للبوســـنة واهلرســـك  
 ٣٢/٧  و   ٢٤/٦  و   ١١/٦  و   ٧٧/٥  و   ٦٥/٥  و   ٥٢/٥  و   ٢٥/٥  و   ٢٠/٤  و   ٤/٤ و
  ) من اجلريدة الرمسية للبوسنة واهلرسك٣٢/١٠ و ٣٧/٨ و ٣٣/٨ و

ــسياسية     ــل األحــزاب ال ــانون متوي ــديالت ق ــدد ( تع ــة للبوســنة   ١٠٢/٩الع ــدة الرمسي ــن اجلري  م
  )واهلرسك

 مـن   ٣٢/٧ و   ٢٥/٤العـددان   (قانون اجمللس األعلى للقضاء واالدعاء العام للبوسـنة واهلرسـك           
  )اجلريدة الرمسية للبوسنة واهلرسك

  اشتراك املرأة يف الدبلوماسية واملنظمات الدولية: ٨املادة     
  املواطنة: ٩املادة     
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  الباب الثالث    
  التعليم: ١٠املادة     

 مــن اجلريــدة الرمسيــة ٨٨/٧العــدد (قــانون وكالــة التعلــيم قبــل املدرســي واالبتــدائي والثــانوي  
  )للبوسنة واهلرسك

 من اجلريدة الرمسيـة     ٥٩/٧العدد  (يل يف البوسنة واهلرسك     القانون اإلطاري املتعلق بالتعليم العا    
  )للبوسنة واهلرسك

  العمل، واملعاش التقاعدي، والرعاية االجتماعية: ١١املادة     
 مــن ٥٠/٨ و٤٨/٥ و ٢٧/٥ و ٢٧/٤األعــداد (قـانون العمــل مبؤســسات البوســنة واهلرســك  

  )اجلريدة الرمسية للبوسنة واهلرسك
 ١٧/٤  و ٤/٤  و ٣٥/٣  و ١٩/٢األعـداد   (ؤسسات البوسنة واهلرسك    قانون اخلدمة املدنية مب   

 مــــــن اجلريــــــدة الرمسيــــــة للبوســــــنة ٤٣/٩ و ٣٢/٧  و٢/٦  و٤٨/٥  و٣٧/٤  و٢٦/٤ و
  )واهلرسك

  ) من اجلريدة الرمسية للبوسنة واهلرسك٥٥/٧العدد (قانون العمل جلمهورية صربسكا 
 مــن اجلريــدة ٢٩/٣ و ٣٢/٠٠ و ٤٣/٩٩األعــداد (قــانون العمــل الحتــاد البوســنة واهلرســك  

  )الرمسية الحتاد البوسنة واهلرسك
 ٢٩/٩٨األعـداد   (املعاش التقاعـدي والتـأمني ضـد العجـز          احتاد البوسنة واهلرسك بشأن     قانون  

  ) من اجلريدة الرمسية الحتاد البوسنة واهلرسك٥٩/٦ و ٧٣/٥ و ٣٢/١ و ٤٩/٠٠ و
ــانون  ــشأن   ق ــسكا ب ــة صرب ــد مجهوري ــاش التقاع ــأمني ضــد العجــز  املع ــداد ( ي والت  ٣٤/٣األع

  ) من اجلريدة الرمسية جلمهورية صربسكا٦٣/٦ و ١٠١/٥  و٨٥/٥  و٨٤/٤ و ٦٤/٤ و
  املساواة يف إمكانية احلصول على الرعاية الصحية: ١٢املادة     

ــانون  ــصحي     للاحتــاد البوســنة واهلرســك   ق ــأمني ال ــانون الت ــى ق ــة عل ــديالت املدخل ــداد (تع األع
  ) من اجلريدة الرمسية الحتاد البوسنة واهلرسك٧٠/٨و  ٧/٢ و ٣٠/٩٧

 مـن اجلريـدة الرمسيـة       ٣٤/٨العـدد   (شروط وإجـراءات إهنـاء احلمـل        مجهورية صربسكا ل  قانون  
  )جلمهورية صربسكا
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  اجملاالت األخرى للحياة االقتصادية واالجتماعية: ١٣املادة     
ملـدنيني واألسـر املعيلـة لألطفـال يف         قانون مبـادئ احلمايـة االجتماعيـة ومحايـة ضـحايا احلـرب ا             

  ) من اجلريدة الرمسية الحتاد البوسنة واهلرسك٣٩/٦العدد (احتاد البوسنة واهلرسك 
ــسكا       ــة صرب ــدنيني يف مجهوري ــة ضــحايا احلــرب امل ــانون محاي ــداد (ق  ٣٢/٩٤  و٢٥/٩٣األع

  ) من اجلريدة الرمسية جلمهورية صربسكا١١٨/٩ و ١١١/٩  و٦٠/٧  و٣٧/٧ و
 مـن اجلريـدة     ٣٦/٨العـدد   (ة األجانب ومنحهم اللجوء يف البوسنة واهلرسك        م وإقا نقل ت قانون

  )الرمسية للبوسنة واهلرسك
  املرأة يف املناطق الريفية: ١٤املادة     

    
  الباب الرابع    
  املساواة أمام القانون: ١٥املادة     
  الزواج والعالقات األسرية: ١٦املادة     



CEDAW/C/BIH/4-5
 

120 11-64698 
 

  املرفق الثاين
  ملؤسسية للمساواة بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسكاآللية ا    
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ــؤدي الوكالـــة املعنيـــة باملـــساواة بـــني اجلنـــسني يف البوســـنة واهلرســـك، يف إطـــار           تـ
  : املهام التالية،اختصاصها

رصــد وحتليــل حالــة املــساواة بــني اجلنــسني يف البوســنة واهلرســك اســتناداً إىل    )أ(  
يف الكيـانني، وتقـدم تقـارير سـنوية إىل     اجلنـسانيني   ركـزين   وامل“ الوكالة”التقارير الصادرة عن    

واستنادا إىل نتائج التحليـل والرصـد، تـصوغ التقـارير اخلاصـة             . جملس وزراء البوسنة واهلرسك   
  واآلراء واالقتراحات والتوصيات إلحالتها إىل السلطات املختصة على صعيد الدولة؛

واة بـــني اجلنـــسني يف البوســـنة تقـــرر منهجيـــة صـــوغ التقريـــر املتعلـــق باملـــسا   )ب(  
  واهلرسك؛
تستهل وتنسق صوغ خطة العمل اجلنسانية للبوسـنة واهلرسـك، بالتعـاون مـع             )ج(  
  يف الكيانني، وتلك اخلطة يعتمدها جملس وزراء البوسنة واهلرسك؛اجلنسانيني املركزين 
اء ترصــد تنفيــذ األنــشطة وتنــسقها مــع كافــة اجلهــات الفاعلــة املناســبة يف أثنــ    )د(  

  من هذا القانون؛) ٢ (٢٤عملية تنفيذ خطة العمل اجلنسانية للبوسنة واهلرسك عمالً باملادة 
تتعاون مـع اآلليـات املؤسـسية للمـساواة بـني اجلنـسني يف املؤسـسات القائمـة                    )هـ(  

  على صعيد الدولة؛
 القـوانني األصـلية والقـوانني       اتتصدر أثنـاء عمليـة إعـداد مـسودات ومقترحـ            )و(  
ــ ة وغريهــا مــن الوثــائق املعياريــة واالســتراتيجيات واخلطــط والــربامج، وقبــل التقــدمي إىل   الفرعي

وهـذا القـانون   قـوانني  جملس وزراء البوسنة واهلرسك، ورقة املوقف املتعلقة باملواءمة بني هذه ال      
  إىل جانب املعايري الدولية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني؛

ة والقوانني الفرعيـة وغـري ذلـك مـن التـشريعات            تستهل صوغ القوانني األصلي     )ز(  
واالســتراتيجيات واخلطــط والــربامج املتــصلة بــصعيد الدولــة وتــشترك يف عمليــة الــصياغة هــذه   
ــاة      ــع جمـــاالت احليـ ــساواة بـــني اجلنـــسني يف مجيـ ــة إىل حتقيـــق املـ ــدابري الراميـ ألجـــل حتديـــد التـ

  االجتماعية؛
عدم التقيد بأحكام هـذا القـانون أو        تستهل إجراءات تعديل األنظمة يف حالة         )ح(  

  املعايري الوطنية أو املعايري الدولية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني؛
ــن األشــخاص         )ط(   ــة م ــشكاوى وااللتماســات املقدم ــات وال ــاجل الطلب ــى وتع تتلق

  وجمموعات األفراد اليت تشري إىل انتهاك أي من احلقوق املقررة مبوجب هذا القانون؛
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 الوكالــة املعنيــة باملــساواة بــني اجلنــسني يف البوســنة واهلرســك القواعــد  تعتمــد  )ي(  
املوحدة لتلقى ومعاجلة الطلبات والشكاوى وااللتماسات املقدمـة مـن األشـخاص وجمموعـات              

  من هذه املادة؛) ط(األفراد مبوجب البند 
ل تؤدي وظيفة التمثيل والتنسيق لألنشطة الداخلة يف نطاق والياهتـا، علـى كـ               )ك(  

  من الصعيد الدويل والصعيد اإلقليمي؛
احتـاد  يف  ركـز اجلنـساين     املتشرف على تنفيذ هذا القانون وتعد، بالتعـاون مـع             )ل(  

  البوسنة واهلرسك تقارير بشأن التقيد بااللتزامات الدولية يف ميدان املساواة بني اجلنسني؛
ة علـى محايـة     تتعاون، يف نطاق اختصاصها، مع منظمات غري حكوميـة العاملـ            )م(  

  حقوق اإلنسان واحلريات؛
  تنفذ األنشطة الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني؛  )ن(  
  .تؤدي مهاماً أخرى هبدف تنفيذ هذا القانون  )س(  
 مركـــز - ركــز اجلنـــساين املاحتــاد البوســـنة واهلرســـك و يف ركـــز اجلنـــساين املويرصــد    

تنفيـذ يف الكيـانني، وهلـذا الغـرض يؤديـان      املساواة بـني اجلنـسني حلكومـة مجهوريـة صربـسكا ال      
  :بصفة خاصة املهام التالية

رصـــد تقيـــد القـــوانني وغريهـــا مـــن األنظمـــة والـــسياسات واالســـتراتيجيات    )أ(  
واخلطط والربامج املعتمدة على صعيد الكيان، باملعايري الوطنية والدوليـة املقـررة للمـساواة بـني                

  اجلنسني؛
القــــوانني وغريهــــا مــــن األنظمــــة والــــسياسات الــــرأي بــــشأن تقيــــد إبــــداء   )ب(  

واالستراتيجيات واخلطـط الـربامج املعتمـدة يف الكيـانني بأحكـام هـذا القـانون وغـري ذلـك مـن                      
يف حتقيـق املواءمـة يف      الـشروع   املعايري الوطنية والدولية املقررة لتحقيق املساواة بـني اجلنـسني، و          

  هذا اجملال؛
   اجلنسني يف الكيانني؛حالة املساواة بنيحتليل رصد و  )ج(  
التقــارير العاديــة والتقــارير اخلاصــة بــشأن حالــة املــساواة بــني   إعــداد وصــوغ   )د(  

اجلنسني يف جماالت معينة، وإعداد املعلومات واآلراء والتوصيات الـيت سـيقدمنها إىل حكـوميت               
  الكيانني وغري ذلك من السلطات واهليئات املختصة؛
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ــات واتلقــي ومعاجلــة    )هـ(   ــة مــن األشــخاص    الطلب ــشكاوى وااللتماســات املقدم ل
وجمموعات األفراد اليت تشري إىل انتهاك حق يف إطار هذا القانون وفقاً للقواعد املوحـدة عمـالً                 

  ؛٢٦بالفقرة واحد من املادة ) ط(بالبند
  من هذا القانون؛) ٢ (٢٤اآلليات املؤسسية وفقاً للمادة التعاون مع   )و(  
علـــى الـــصعيد تنـــسيقها ة يف نطـــاق اختـــصاصهما واألنـــشطة الداخلـــعـــرض   )ز(  
  اإلقليمي؛
ــسان      التعــاون   )ح(   ــة حقــوق اإلن ــة علــى محاي ــة العامل مــع املنظمــات غــري احلكومي

  واحلريات؛
اخلربة والدعم باخلرباء واملساعدات جلميع املؤسسات الداخلة يف النظـام        توفري    )ط(  

  .وإىل الشركاء اآلخرين
هوريـة  مجيف  ركـز اجلنـساين     املاحتاد البوسنة واهلرسـك و      يفركز اجلنساين   املكما يؤدي     
 أخــرى متــصلة اً علــى ســبيل اخلدمــة املــؤداة مــن خــرباء مــصاحل احلكــومتني، مهامــ   ،صربــسكا

  .بتحسني املساواة بني اجلنسني وتعزيزها يف الكيانني
وإضافة إىل ما سبق، فإن منظومـة اآلليـات املؤسـسية املنـشأة إلعمـال مبـادئ املـساواة                     

  :بني اجلنسني تشمل أيضاً اهليئات التالية
  جلنة املساواة بني اجلنسني التابعة جمللس نواب اجلمعية الربملانية للبوسنة واهلرسك؛  -  
  جلنة املساواة بني اجلنسني التابعة جمللس نواب احتاد البوسنة واهلرسك؛  -  
   واهلرسك؛جلنة املساواة بني اجلنسني التابعة جمللس شعوب احتاد البوسنة  -  
  جلنة تكافؤ الفرص التابعة للجمعية الوطنية جلمهورية صربسكا؛  -  
  جلان املساواة بني اجلنسني التابعة جلمعيات الكانتونات وحكوماهتا؛  -  
  ؛)مدينتا سراييفو وموستار(جملسا املدينتني   -  
ــة للمجــالس      -   ــسني التابع ــني اجلن ــساواة ب ــة امل ــات /جلن ــةاجلمعي ــا البلدي ــب رؤس ء  ومكات

  البلديات؛
  جلنة املساواة بني اجلنسني مبقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة واهلرسك؛  -  
  .األشخاص املعينون ملعاجلة القضايا اجلنسانية يف هيئات إدارة الدولة  -  
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  املرفق الثالث
  اإلحصائيات    

    
  تعزيز املساواة بني املرأة والرجل: ٤املادة     

  ١اجلدول 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٥الفترة يف ؛  احتاد البوسنة واهلرسك يفمبلغ التعويض لألمهات

  
  السنة  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  الكانتون

 يف املائة من مرتب املرأة األم       ٥٠  ال توجد بيانات   يف املائة من مرتب املرأة األم٥٠   سانا-أونا
  ٩٧٧-٢٥١تبلغ

 يف املائة مـن مرتـب املـرأة         ٥٠
  ١ ٣٥٥-١٥٠األم تبلغ 

  ال توجد أنظمة  ال توجد أنظمة  ال توجد أنظمة   توجد أنظمةال  بوسافينا
 يف  ٥٥ يف املائة من مرتب املرأة األم،        ٦٠  توزال

  املائة من متوسط األجر يف الكانتون
 يف املائة من أجـر املـرأة األم،         ٥٥  ال توجد بيانات

 يف املائة من أجـر املـرأة األم،         ٩٠
  ١ ٣٦٩-٢٨٠تبلغ

ة  يف املائــة مــن أجــر املــرأ   ٥٥
 يف املائة من متوسط     ٩٠األم،  

األجـــــر يف الكـــــانتون، تبلـــــغ 
١ ٣٤٠-٢٨٠  

 يف املائة من أجـر املـرأة األم،         ٨٠  ال توجد بيانات   يف املائة من أجر املرأة األم٨٠   دوبوي-زينيتشا
  ٥٨٨-١٥٠تبلغ

 يف املائــة مــن أجــر املــرأة    ٨٠
  ٦٣٩-٢٠٠األم، تبلغ 

 يف املائة من أجـر املـرأة األم،         ٨٠  ال توجد بيانات   ر املرأة األم يف املائة من أج٨٠  بودرينيي البوسين
  ٨٨٨-٢٦١تبلغ

 يف املائــة مــن أجــر املــرأة    ٨٠
  ٣٥٩األم، تبلغ 

 يف املائة من أجـر املـرأة األم،         ٥٠  ال توجد بيانات    يف املائة من أجر املرأة األم٥٠  بوسنة الوسطى
  ٢٣٠تبلغ

 يف املائــة مــن أجــر املــرأة    ٥٠
  ٣٠٠-٢٥٠بلغ األم، ت

  ال توجد أنظمة  ال توجد أنظمة  ال توجد أنظمة  ال توجد أنظمة   نرييتفا-اهلرسك
 يف املائة من أجـر املـرأة األم،         ٧٠  ال توجد بيانات    يف املائة من أجر املرأة األم٧٠  غرب اهلرسك

  ١ ٧٥٧-١١٩تبلغ
ــر األم،  ٧٠ ــن أجـ ــة مـ  يف املائـ

  ١ ٧٥٧-١١٩تبلغ 
 مــــن متوســــط األجــــر يف    يف املائــــة٦٠  يفويسرا

  ٣٤٢الكانتون تبلغ 
 يف املائــة مــن متوســط األجــر ٦٠  ال توجد بيانات 

  ٣٤٢يف الكانتون تبلغ 
 يف املائــــة مــــن متوســــط   ٦٠

  ٣٦٠األجر يف الكانتون تبلغ 
 يف املائة من أجـر املـرأة األم،         ٨٠  التوجد بيانات    يف املائة من أجر املرأة األم٨٠  ١٠الكانتون

  ١ ٦٧١-٢٤٩تبلغ
 يف املائــة مــن أجــر املــرأة    ٨٠

  ٧٨١-٢١٦األم، تبلغ 
  

   الوزارة االحتادية للعمل والسياسات االجتماعية:البياناتمصدر 
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  ٢اجلدول 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٥الفترة يف يف مجهورية صربسكا، بلغ التعويض لألمهات م
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  

احلقــوق املمنوحــة
ــانون ــب قــ مبوجــ

  محاية الطفل
دد متوســـط عـــ
  اتاملستحق

املبلـــــــــــــــــــــغ 
ــات  باملاركــــــــ
القابلــــــــــــــــــة 

  للتحويل
متوســـط عـــدد

  اتاملستحق

املبلـــــــــــــــــــــغ 
باملاركــــــــــات 
القابلــــــــــــــــــة 

  للتحويل
متوســـط عـــدد 

  اتاملستحق

املبلـــــــــــــــــــــغ 
باملاركــــــــــات 
القابلــــــــــــــــــة 

  للتحويل
متوســـط عـــدد 

  اتاملستحق

املبلـــــــــــــــــــــغ 
باملاركــــــــــات 
القابلــــــــــــــــــة 

  للتحويل
متوســـط عـــدد 

  اتاملستحق

املبلـــــــــــــــــــــغ 
باملاركــــــــــات 
القابلــــــــــــــــــة 

  لللتحوي

ــة ــالوة املدفوع الع
  ٢٦ ٠٧٠ ٦٨٦  ٣ ٧٣٦  ١٣ ٧٢٤ ٧٤٧  ٣ ٦٧٨  ٦ ٦١٥ ١٨٧  ٢ ٦٦٢  ٤ ٩٢٤ ١٢٢  ٢ ٣٥٥  ٤ ٠١٥ ٥٦٩  ١ ٩٨٥  لألمهات
ــدد: العـــــالوة عـــ

ــدفوعات –املـــــــ
    ٢٢ ٤٦٩,١٢    ٢١ ٤١٥,١    ١٦ ٢١٩,١٢    ١٤ ٠٥٣,١٢    ١٢ ٠٣١,١٢  متوسط

العمـــــل نـــــصف
    ١ ٨٧٢=     ١ ٧٨٤=     ١ ٣٥١=     ١ ١٧١=    ١ ٠٠٢=   ساعات العمل

  ٦٠ ٢٣٢ ٨٨٥,٠٠  ٥٥ ٢٥٥ ٦٧٣,٠٠  ٤٤ ١١٦ ٠٢٣,٠٠  ٣ ٢٧٤ ٩١٣,٠٠  ٢ ٨٥٥ ٥١٨,٠٠  
  

  الصندوق العام حلماية الطفل جبمهورية صربسكا: مصدر البيانات
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  ٣اجلدول 
  جازة األمومة يف البوسنة واهلرسكإالفروق يف استحقاق 

  
مــدة الغيــاب

  )بالشهور(

مبلــغ العــالوة املتوســط 
ــرأة  ٪( ــر املــ ــن أجــ  مــ

  )املؤمن عليها
ــالوة لل ــغ العـــــ ــةمبلـــــ  عاملـــــ

  )القابلة للتحويلباملاركات (

ــالوة  ــغ العــ مبلــ
لألمهــــــــــــــات 

  العاطالت

  ٨٠  ٢٠٥  ١٠٠  ١٢  مجهورية صربسكا
  -  احلد األدىن لألجر  ٥٠  ١٢  سانا -كانتون أونا 

  ١٥٠  -  -  -  كانتون بوسفينا
  -  ٢٥٦  ٩٠  ١٢  كانتون تزال

  -  ٢٠٠  ٨٠  ١٢   دوبوي-زينتشا 
  ٧٨,٥٠  ٢٣٨  ٨٠  ١٢  كانتون بودرين البوسين
  -  احلد األدىن لألجر  ٥٠  ١٢  كانتون البوسنة الوسطى

  -  -  -  -  نريتوفا/كانتون اهلرسك
  ٨٠  ٢٣٢  ٧٠  ١٢  كانتون  غرب اهلرسك

  ١٧١  ٣٠٨  ٦٠  ١٢  كانتون سراييفو
  -  ١٥٠  ٨٠  ١٢  ١٠الكانتون 

  
  اإلمنائية احمللية استنادا إىل املعلومات املقدمة من األجهزة احمللية املختصةحبث أجرته وكالة املبادرات : املصدر
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  ضالقضاء على الصور النمطية وصور التغّر: ٥املادة 
  ٤اجلدول 

 املسجلة يف البوسنة العنف العائليوالبيوت اآلمنة وحاالت النجدة اهلاتفية خطوط بشأن معلومات 
  واهلرسك

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

   البياناتنوع
احتــــاد +مجهوريــــة صربــــسكا 

  البوسنة واهلرسكِ 
احتــــاد +مجهوريــــة صربــــسكا 

  البوسنة واهلرسكِ 
احتــــاد +مجهوريــــة صربــــسكا 

  البوسنة واهلرسكِ 
احتــــاد +مجهوريــــة صربــــسكا 

  البوسنة واهلرسكِ 

    ١٠+٥  ٩+٥  ١٠+٤  النجدة اهلاتفيةخطوط
  ٦+٣  ٦+٣  ٦+٣  ٦+٢  عدد البيوت اآلمنة

  +٦٠  ١١٩+٥٧  ١١٩+٥٧  ١٠٠+٣٠  يف البيوت اآلمنة األسرة
ــة ــوت اآلمنـ ــضافون يف البيـ املستـ

  أثناء السنة
  ٣١٧ +- ٢٤٤+٣٣٩  ٢٦٨+٢٣٨   نساء وأطفال٣٦٢+٢٠٦

اللجنــة اهلــاتفياملكاملــات خلــط
  اليت أبلغت هبا الشرطة

٢ ٩٧٨+٢ ٦١٩  -  +٣ ٢٤٩  ٢ ٧٣١+٣ ٥١٣  ٢ ٦٧٣+٢ ٦٥٧  

  ١ ٦٣١ +-  ٢ ٢٧٢ +-  ١ ٠٩٣ +-  ١ ٣٨٤ +-   التقارير املقدمة إىل الشرطة
  ٦٨٩ +-  ٨٨٩ +-  ٦٤٧ +-  ٦٣٩ +-   العنف العائلي

ــة إىل مكتـــــب القـــــضايا املقدمـــ
  املدعي العام

٨٨٩+٣٦٢  ٧٧٥+٥٢٣  ٧١٢+٦٠٩    

األحكــــام الــــصادرة يف مكتــــب
  املدعي العام

٤٦٣ -+٣٠١  ٢١٨+٥٥٤+ -    

ــدابري ــر بتـ ــدار أوامـ ــات إصـ طلبـ
  للحماية

١٨١  ٩٢+٢٣٣+-      

  ١٧٧ +-  ١٢٠ +-  ١٨ +-  ١٦ +-تدابري احلماية الصادرة هبا أوامر 
  ٣٢ +-   ٥٣ +-  ١٧ +-  ١ +--  القضايا املقدمة إىل احملاكم

   -+١ ١٢١  ٤٦٣+٤٤٥  -+٤١٥   -+٣٣٨  قضايا نظرها القضاء 
   -+٥٤٨  ٢٢٨+٢٠٨  -+ ٣٦١   -+٢٧٤ النساء القتيالت ضحايا العنف

  -  ١٠+٧  -    
  
 يف الكيانني، وهى تقارير أعـدت علـى أسـاس البيانـات املتاحـة املقدمـة مـن              انينيول البيانات اجملموعة من تقارير املركزين اجلنس      يعرض اجلد : الحظةم

املؤســسات املناســبة علــى مــستوى الكيــانني والكانتونــات والباديــات، أي احملــاكم ومكاتــب املــدعني العــامني والــشرطة ومراكــز الرعايــة     
  .تشري إىل بيانات مفتقدة “ ‐”وعالمة . العنف العائليحلكومية املعنية باالجتماعية واملنظمات ا
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  االجتار بالنساء واستغالهلن عن طريق البغاء: ٦املادة     
  بالبشر احملددة هوياهتم الظاهرة يف العدد اإلمجايل لضحايا االجتار ت االجتاها- ١الشكل     

  احملددة هوياهتمشر العدد اإلمجايل لضحايا االجتار بالب): أ (١الشكل 

  
  ددة هوياهتماحمل انبعدد الضحايا األج): ب (١الشكل 
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  ددة هوياهتم احملالعنف العائليعدد ضحايا ): ج (١الشكل 
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  احلياة السياسية واحلياة العامة: ٧املادة     
  ٥اجلدول 

  ٢٠١٠ إىل ١٩٩٦من يف الفترة حتليل نتائج االنتخابات 
  ٪ للمنتخبات   )إ(إناثاً )/ذ(املنتخبون ذكورا   أو املرشحات/املرشحون ذكوراً وإناثاً و  النتخاباتمستوى ا/سنة االنتخابات

  -  -   يف املائة من املرشحات٢  ١٩٩٦انتخابات 
  صفر   ذ؛ صفر إ٣   يف املائة ذ؛ صفر يف املائة إ١٦  رئاسة البوسنة واهلرسك

  ٢,٤   إ١ذ؛  ٤١   يف املائة إ٩,٤  جملس نواب البوسنة واهلرسك
  ٥   إ٧ ذ؛ ١٣٣   يف املائة إ١٠,٥  جملس نواب احتاد البوسنة واهلرسك
  ٢,٤  -   يف املائة إ٧,٦  اجلمعية الوطنية جلمهورية صربسكا

  ٦,١   إ٢٧ ذ؛ ٣٧٩   يف املائة إ١٠,١  الكانتونات
  ٥,٤  -    ١٩٩٧االنتخابات البلدية 

  ٢,٤  -   يف املائة إ١١,٧  اجلمعية الوطنية جلمهورية صربسكا
  ٥,٤  -   يف املائة إ٩,٦  ١٩٩٨االنتخابات البلدية العامة 

  ٣٠,٢   إ١٣ ذ؛ ٢٩   يف املائة إ٢٨,٨  جملس نواب البوسنة واهلرسك
  ١٥     يف املائة إ٢٤,٢  احتاد البوسنة واهلرسك

  )١٩ (٢٢,٩     يف املائة إ١٩,٥  اجلمعية الوطنية
  ١٨,٢     يف املائة إ٢٤,٩  الكانتونات

  ٢٦,٦     يف املائة إ٢١,٣  ٢٠٠٠البلدية االنتخابات 
  ٧,١   إ٣ ذ؛ ٣٩   يف املائة إ٢٨,٣  جملس نواب البوسنة واهلرسك

  ١٧,١   إ٢٤ ذ؛ ١١٦   يف املائة إ٣٦,١  جملس نواب احتاد البوسنة واهلرسك
  )١٥ (١٨,١     يف املائة إ٣١,٩  اجلمعية الوطنية جلمهورية صربسكا

  ١٩,٧     يف املائة إ٣٥,٣  الكانتونات
  ١٧,٩   إ٥٩٥ ذ؛ ٢ ٧١٨   يف املائة إ٣٢,٩  اجملالس البلدية

  ٢٠,١٥   إ١٠٩ ذ؛ ٤٣٢  ٢ ٧١٩ يف املائة ذ؛ و ٣٥  ٢٠٠٢االنتخابات العامة 
  صفر   ذ؛ صفر إ٣   يف املائة ذ١ يف املائة إ؛ ٣٥  رئاسة البوسنة واهلرسك

  ١٤,٢٨   إ٦ ذ؛ ٣٦  -  جملس نواب البوسنة واهلرسك
  ٢١,٤     يف املائة إ٣٤,٨  سنة واهلرسكجملس نواب احتاد البو

  صفر   ذ؛ صفر إ٣   يف املائة إ٢ يف املائة ذ؛ ٢٢  رئيس ونائب رئيس مجهورية صربسكا
  )١٦,٩ (١٨  ١٥+٦٨   يف املائة إ٣٥  اجلمعية الوطنية جلمهورية صربسكا

  ٢١,٩     يف املائة إ٣٥,٤  مجعية الكانتونية يف احتاد البوسنة واهلرسك

   إ٥٥٠ ذ؛ ٢ ٧٣١  نساء خمتارات.٩ ٥٨٣ يف املائة أو ٣٤,٠٥  ٢٠٠٤لية االنتخابات احمل
املختـــــــــارات .النـــــــــساء
١٦,٧٦  
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  ٪ للمنتخبات   )إ(إناثاً )/ذ(املنتخبون ذكورا   أو املرشحات/املرشحون ذكوراً وإناثاً و  النتخاباتمستوى ا/سنة االنتخابات

ــشكو ــة برتـ ــدي ، جملـــس مقاطعـ اجمللـــس البلـ
التابعــــة للبوســــنة واهلرســــك، جملــــس مدينــــة

  )١٦,٨(   إ٥٤٧ ذ؛ ٢ ٥٩٤   إ٩ ٥٥١ ذ؛ ١٧ ٠٥٥  موستار، جملس مدينة بانيا لوكا
 واهلرســــك،ُعَمــــد بلــــديات احتــــاد البوســــنة 

  ٢,١٤   إ٣ ذ؛ ١٣٧   إ٣٢ ذ؛ ٧٧٧  ومجهورية صربيا، وعمدة بانيا لوكا
  ١٧,٢١   إ٨٩ ذ؛ ٤٢٨   نساء خمتارات٢ ٦٢٥ يف املائة أو ٣٦,٢  ٢٠٠٦االنتخابات العامة 

  صفر   ذ؛ صفر إ٣   يف املائة إ٣ يف املائة ذ؛ ٢٠  رئاسة البوسنة واهلرسك
  )١٤,٣ (٩,٥   إ٤ ذ؛ ٣٨  -  جملس نواب البوسنة واهلرسك

  ٢٠,٤      جملس النواب
  )٢١,٤(  -  -  برملان احتاد البوسنة واهلرسك

  صفر   ذ؛ صفر إ٣   إ١ ذ؛ ١٥  رئيس ونائب رئيس مجهورية صربسكا
  )١٨,٣ (١٨  ٢٠+٦٣  -  اجلمعية الوطنية جلمهورية صربسكا

  ١٣,٩  -  -  اجلمعية الكانتونية الحتاد البوسنة واهلرسك 
       نساء خمتارات١٠ ٢٤٥ يف املائة أو ٣٥,٢٨  ٢٠٠٨ام االنتخابات احمللية لع

اجمللس البلدي، جملس مقاطعة برتشكو التابعـة
للبوســـنة واهلرســـك، جملـــس مدينـــة موســـتار،

  ١٥   إ٤٦٩ ذ؛ ٢ ٦٧٨  ) يف املائة٣٥,٩١( إ ١٠ ١٨٩ ذ؛ ١٨ ٣٧١  جملس مدينة بانيا لوكا
ــديات يف احتــاد البوســنة واهلرســك، ــد البل ُعَم

  ٢,٨٥   إ٤ ذ؛ ١٣٦  ) يف املائة٦,٣٦( إ ٣٦ ذ؛ ٥٣٠  صربيسكا، وعمدة بانيا لوكاومجهورية 
  ٢٢,٨٥   إ٨ ذ؛ ٢٧  ) يف املائة١٨,٨٧( إ ٢٠ ذ؛ ١٠٦  األقليات القومية

      نساء خمتارات) ٣ ٠٣٥( يف املائة ٣٦,٨٢  ٢٠١٠االنتخابات العامة 
  صفر   إ ذ؛ صفر٣  ) يف املائة١٠,٥( إ ٢ ذ؛ ١٧  رئاسة البوسنة واهلرسك

ــنة ــة للبوســ ــة الربملانيــ ــواب اجلمعيــ جملــــس نــ
  ١٩   إ٨ ذ؛ ٣٤  ) يف املائة٣٩,٣٨( إ ٣٤٧ ذ؛ ٥٣٤  واهلرسك

  صفر   ذ؛ صفر إ٣  ) يف املائة١٠,٥( إ ١ ذ؛ ١٨  رئيس ونائب رئيس مجهورية صربسكا
  ١٧,٣   إ١٧ ذ؛ ٨١  ) يف املائة٣٨,٨٣( إ ٥٦٠ ذ؛ ٨٨٢  جملس نواب احتاد البوسنة واهلرسك

  ٢١,٧   إ١٨ ذ؛ ٦٥  ) يف املائة٣٦,٣٨( إ ٥٦٠ ذ؛ ٩٧٩  عية الوطنية جلمهورية صربسكااجلم
      ) يف املائة٣٦,٠٤( إ ١ ٥٦٥ ذ؛ ٢ ٧٧٧ اجلمعيات الكانتونية الحتاد البوسنة واهلرسك

  
وتـشري البيانـات املـضافة يف    .  يف الكيـانني نينيأستند هذا التحليل إىل البيانات املتاحة من تقارير جلنة االنتخابات املركزيـة واملركـزين اجلنـسا        : ملحوظة

  .إىل التغريات اليت حدثت أثناء املدة(العمود األخري 
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  ٦اجلدول 
   وفقاً ملستوى املؤسسة القضائية ونوعهاممثلي االدعاءاهليكل اجلنساين للقضاة و

  
  اجملموع  نساء  رجال  نوع املؤسسة   املستوى

  ٦٩  )٪٤٤,٩٣ (٣١  )٪٥٥,٠٧ (٣٨    البوسنة واهلرسك
  ٤١  )٪٤١,٤٦ (١٧  )٪٥٨,٥٤ (٢٤  حمكمة  
  ٢٧  )٪٥٠ (١٤  )٪٥٠ (١٤  مكتب املدعي العام  

  ٣٣  )٪٥٣,٣ (١٧  )٪٤٦,٦ (١٦    مقاطعة برتشكو
  ٧  )٪٥٧,١٤ (٤  )٪٤٢,٨٦ (٣  حمكمة استئناف  
  ٩  )٪٥٥,٥٦ (٥  )٪٤٤,٤٤ (٤  مكتب املدعي العام  
  ١٧  )٪٤٧,٠٦ (٨  )٪٥٢,٩٤ (٩  احملكمة االبتدائية  

  ٢٩  )٪٤٨,١٢٨ (١٤  )٪٥١,٧٢ (١٥    كيان احتاد البوسنة واهلرسك
  ٢٠  )٪٥٠ (١٠  )٪٥٠ (١٠  احملكمة  
  ٩  )٪٤٤,٤٤ (٤  )٪٥٥,٥٦ (٥  مكتب املدعي العام  

  ٢١  )٪٤٧,٦٢ (١٠  )٪٥٢,٣٨ (١١    كيان مجهورية صربسكا
  ١٧  )٪٤٧,٠٦ (٨  )٪٥٢,٩٤ (٩  احملكمة  
  ٤  )٪٥٠ (٢  )٪٥٠ (٢  مكتب املدعي العام  

  ٢٨٣  )٪٥٤,٧٧ (١٥٥  )٪٤٥,٢٣ (١٢٨    الكانتون
  ١١٨  )٪٦٨,٦٤ (٨١  )٪٣١,٣٦ (٣٧  احملكمة  
  ١٦٥  )٪٤٤,٨٥ (٧٤  )٪٥٥,١٥ (٩١  مكتب املدعي العام  

  ١٤٢  )٪٤٨,٥٩ (٦٩  )٪٥١,٤١ (٧٣    املقاطعة
  ٥٩  )٪٥٠,٨٥ (٣٠  )٪٤٩,١٥ (٢٩  احملكمة  
  ٨٣  )٪٤٦,٩٩ (٣٩  )٪٥٣,٠١ (٤٤  مكتب املدعي العام  
  ٣٨٤  )٪٦٨,٢٣ (٢٦٢  )٪٣١,٧٧ (١٢٢  احملكمة  لبلدياتا

  ١٩٧  )٪٦٣,٤٥ (١٢٥  )٪٣٦,٥٥ (٧٢  احملكمة  االبتدائي
  ١ ١٧٦  ٥٦٣  ٣١٥  احملاكم  اجملموع

    ١٣٨  ١٦٠  مكاتب املدعني العامني  
  

  ٢٠٠٩دعاء العام يف البوسنة واهلرسك لسنة الالتقرير السنوي للمجلس األعلى للقضاء وا:املصدر
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  ٧اجلدول 
  ٢٠٠٩يف البوسنة واهلرسك لسنة ممثلي االدعاء اهليكل اجلنساين للقضاة و
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  ٨اجلدول 
  ستوى املؤسسة القضائيةوفقاً ملدعاء الاهليكل اجلنساين لرؤساء احملاكم ورؤساء هيئات ا

  اجملموع  نساء  رجال  الوظيفة   املؤسسة 

  ١  ١  صفر  رئيس احملكمة  حمكمة البوسنة واهلرسك
  ٢  صفر  ٢  رئيس احملكمة  اكم العليااحمل

  ١٠  ٨  ٢  رئيس احملكمة  حماكم الكانتونات
  ٥  ١  ٤  رئيس احملكمة  حماكم املقاطعات

  ١  صفر  ١  رئيس احملكمة  ستئناف مقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة واهلرسكاحمكمة 
  ٢٨  ١٣  ١٥  رئيس احملكمة  حماكم البلديات

  ١٨  ٥  ١٣  كمةرئيس احمل  حماكم بلدية جبمهورية صربسكا
  ١  صفر  ١  رئيس احملكمة  احملكمة االبتدائية مبقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة واهلرسك

  ١  صفر  ١  دعاءارئيس هيئة   مكتب املدعي العام بالبوسنة واهلرسك
  ١  صفر  ١  دعاءارئيس هيئة   مكتب املدعي العام الحتاد البوسنة واهلرسك

  ١  صفر  ١  دعاءاس هيئة رئي  مكتب املدعي العام جلمهورية صربسكا
  ٩  ١  ٨  دعاءارئيس هيئة   مكاتب املدعني العامني بالكانتونات

مكاتب املدعي العام للمقاطعات ومكتب املدعي العـام اخلـاص
  ٦  ١  ٥ دعاء ارئيس هيئة   يف بانيا لوكا

  ١  صفر  ١  دعاءارئيس هيئة  مكتب املدعي العام ملقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة واهلرسك
  ٨٥  ٣٠  ٥٥    موعاجمل
  

  التقرير السنوي للمجلس األعلى للقضاء واإلدعاء العام يف البوسنة: املصدر
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  التعليم: ١٠ملادة ا    
  ٩اجلدول 

قبل التعليم يف مؤسسات واألطفال  مرحلة ما قبل املدرسة يعلمملالتوزيع اجلنساين 
   يف البوسنة واهلرسكياملدرس

  عدد املؤسسات  السنة
ل معلمــــــو التعلــــــيم قبــــــ

  إ+  املدرسي ذ
ــايل   ــدد اإلمجــ العــ

  البنني  البنات  لألطفال

٧ ٠٨٥  ٦ ٢٩٩  ١٣ ٣٨٤  ٩٦٠+٥٦  ١٩٧  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
٧ ٥٦١  ٦ ٩٥٦  ١٤ ٥١٧  ١ ٠٤٤+٢٥  ١٩٤  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  
٨ ٤٩٧  ٧ ٧٦٣  ١٦ ٢٦٠  ٩٩٤+١٢٣  ١٠٦  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  
٨ ٦٤٠  ٨ ٠٨٣  ١٦ ٧٢٣  ١ ١٥٩+٣٧  ٢٠٩  ٢٠٠٩/٢٠١٠  

  
  بوسنة واهلرسكوكالة اإلحصاء بال: املصدر



CEDAW/C/BIH/4-5
 

136 11-64698 
 

  ١٠اجلدول 
  املدارس االبتدائية بالبوسنة واهلرسكيف التوزيع اجلنساين للمعلمني واألطفال 

  السنة

عــدد املــدارس العاديــة 
واملـــدارس املخصـــصة 
ــال ذوي  لألطفــــــــــــــ
  إ+ املعلمون ذ   االحتياجات اخلاصة

جمموع عـدد   
  التالميذ  التلميذات  األطفال

١٨٨ ٣٣٣  ١٧٨ ٨٤٣  ٣٦٧ ١٧٦  ١٥ ٣٠٥+٧ ٢٦٥  ٦٣+١ ٨٨٥  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
١٦٥ ٢٠٢  ١٧٦ ٠٧١  ٣٦٣ ٤٣٨  ١٦ ٠١٣+٧ ٢٣٨  ٦٣+١ ٨٨٦  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  
١٨٤ ٣٢٠  ١٧٤ ٦٤٧  ٣٥٩ ٩٢٥  ١٦ ٤٣٩+٧ ٣٤٢  ٦٣+١ ٨٧٤  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  
١٨٠ ٢٢١  ١٧٠ ٨٩٧  ٣٥١ ١١٨  ١٦ ٨١١+٧ ٥٦٦  ٦٧+١ ٨٥٣  ٢٠٠٩/٢٠١٠  

  
  وكالة اإلحصاء بالبوسنة واهلرسك: املصدر
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  ١١اجلدول 
عدد الفصول الدراسية والتالميذ يف املدارس االبتدائية العادية ومدارس األطفال ذوي 

  ٢٠٠٩/٢٠١٠االحتياجات اخلاصة، 
  العدد اإلمجايل للفصول  

البوســـــــــــــنة
  اجملموع  واهلرسك

غــــــــــــــــري 
  التلميذات  اجملموع  املختلطة  املختلطة

ــصفوف  الــ
األول إىل     
الرابــــــــــــع 
واألول إىل  
  اخلامس

ــصفوف  الــ
ــامس  اخلـــــ

الثـــامن إىل
والــــسادس 
  اجملموع  إىل التاسع

ــدين  املقيـــــ
ــصف  يف الـ
األول مـــن  
  التلميذات  اجملموع  التلميذات

ــوع جممـــــــــــ
املــــــــــــدارس

  ١٦٢  ٧٢٠  ١٧ ٥٤٦  ٣٦ ٠٥٦  ١٧٥ ٨٤٧  ١٧٥ ٢٧١  ١٧٠ ٨٩٧  ٣٥١ ١١٨  ١ ٨٦٣  ١٤ ٧٠٣  ١٦ ٥٦٦  االبتدائية
املــــــــــــدارس
االبتدائيــــــــــة

  ١٦١  ٧١٤  ١٧ ٥٢٧  ٣٥ ٩٨٧  ١٧٥ ٢٨٦  ١٧٤ ٧٠٨  ١٧٠ ٤٩٥  ٣٤٩ ٩٩٤  ١ ٧٨٣  ١٤ ٥٧٩  ١٦ ٣٦٢  العادية
املــــــــــــدارس
االبتدائيــــــــــة
ــذوي لـــــــــــــ
االحتياجـــات

  ١  ٦  ١٩  ٦٩  ٥٦١  ٥٦٣  ٤٠٢  ١ ١٢٤  ٨٠  ١٢٤  ٢٠٤  اخلاصة
  

  وكالة اإلحصاء بالبوسنة واهلرسك: املصدر
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  ١٢اجلدول 
وا التوزيع اجلنساين لطالب املدارس الثانوية بالبوسنة واهلرسك وللتالميذ الذين أهن

  الدراسة الثانوية

  السنة
العــدد اإلمجــايل 

  للطالبات
العـــدد اإلمجـــايل 

  للطالب
ــيالطالبــــــات   الالئــــ

  أهنني املرحلة الثانوية
الطالب الذين أهنوا   

  املرحلة الثانوية
طالبـــــــــــــــــات 

  الرسوب

٢١ ٥٢٧  ٢٠ ٨٤٦  ٨٠ ٤٤٣  ٨٠ ٠٥٤  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  -  
٧٩ ٤٥٢  ٧٧ ٩٩٨  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  -  -  -  
٢٨,٤١  ٢١ ٦٩٩  ٢٠ ٦٧٣  ٧٣ ١٤٧  ٧٢ ٥٤٠  ٢٠٠٨/٢٠٠٩٪  
٢٨,٤٥  -  -  ٧٤ ٠٧٧  ٧٢ ٨٤٢  ٢٠٠٩/٢٠١٠٪  

  
  وكالة اإلحصاء بالبوسنة واهلرسك: املصدر
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  ١٣اجلدول 
  ٢٠٠٩/٢٠١٠، ُشعبالثانوية والدرسة التوزيع اجلنساين للطالب حسب نوع امل

  الطالب حسب الصف  
  الرابع  الثالث  الثاين  األول    العدد اإلمجايل للطالب

  الطالبات  اجملموع  الطالبات  اجملموع   الطالبات  اجملموع  الطالبات  اجملموع  الطالبات  

  ١٦ ٤٣٨  ٣٠ ٣٣٢  ١٨ ٢١٣  ٣٧ ٤١٠  ١٧ ٠١٨  ٣٥ ٣٣٩  ٢١ ١٧٣  ٤٣ ٨٣٨  ٧٢ ٨٤٢  ١٤٦ ٩١٩  اجملموع
مـــــــــــــدارس
الثانويـــــــــــــة

  ٦ ١٥٣  ٩ ٦٥١  ٥ ٧٥٨  ٩ ٠٣٢  ٥ ٢٧٧  ٨ ٤١٢  ٦ ٤٩٢  ١٠ ٤٠٠  ٢٣ ٦٨٠  ٣٧ ٤٩٥  العامة
املــــــــــــدارس

  ٩ ٨٧١  ١٩ ٨٥٣  ٨ ٧٩٠  ١٧ ٧٦٩  ٨ ٤٤٢  ١٧ ١١٣  ١٠ ٦٦١  ٢١ ٠٣٩  ٣٧ ٧٦٤  ٧٥ ٧٧٤  التقنية
مـــــــــــــدارس

  ١٧٩  ٣٣٥  ١٧٦  ٣٠٨  ١٨٩  ٣٢٣  ٢١٩  ٤٠٣  ٧٦٣  ١ ٣٦٩  الفنون
ــدارس املــــــــــ

  ٢٢٢  ٤٥٢  ٢٢٨  ٤٥٥  ٢٠١  ٤٣١  ٢٧٥  ٥٦٥  ٩٢٦  ١ ٩٠٣  الدينية
ــ دارساملــــــــــ

  -  -  ٣ ٢١٣  ٩ ٧٣٣  ٢ ٨٦٣  ٨ ٩٦٢  ٣ ٤٧٦  ١١ ٢٩٥  ٩ ٥٥٢  ٢٩ ٩٩٠  هنيةامل
مدارس ذوي
االحتياجـــات

  ١٣  ٤١  ٤٨  ١١٣  ٤٦  ٩٨  ٥٠  ١٣٦  ١٥٧  ٣٨٨  اخلاصة
  
  وكالة اإلحصاء بالبوسنة واهلرسك: ملصدرا
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  ١٤اجلدول 
  عدد املؤسسات والتوزيع اجلنساين للمعلمني يف املدارس الثانوية يف البوسنة واهلرسك

  املعلمون  املعلمات  عدد املؤسسات  السنة
مــــل ســــاعات ع
  كاملة لإلناث

ســــاعات عمــــل  
  أكثر لإلناث

١ ٥٨٣  ٤ ٦٠١  ٥ ٢٣٠  ٦ ١٨٤  ٣٠٤  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
٥ ٢٤٦  ٦ ٢٥٨  ٣٠٥  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  -  -  
١ ٥١٢  ٤ ٧٤٢  ٥ ٣١١  ٦ ٢٥٤  ٣٠٦  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  
١ ٧٤٨  ٤ ٨١١  ٥ ٠٩٨  ٦ ٥٥٩  ٣١٠  ٢٠٠٩/٢٠١٠  

  
  وكالة اإلحصاء بالبوسنة واهلرسك: املصدر

  
  ١٥اجلدول 

  نساين للطالب املتفرغني والطالب غري املتفرغنيالتوزيع اجل

  السنة
ــايل  ــدد اإلمجــ العــ

  للطالبات 
ــايل  ــدد اإلمجـــــ العـــــ

  للطالب
الطالبــــــــــــات
  املنتظمات

الطــــــــــــــــــــالب 
  املنتظمون

الطــــــالب غــــــري 
  )٥٠(املتفرغني

٣٧٪ ٣٥  ٢٩ ٨٢١  ٣٧ ١٣٥  ٤٠ ٩١١  ٥٠ ٣٥٢  ٢٠٠٥/٢٠٠٦٪  
٤١٪ ٣٩  ٣١ ٣٨١  ٣٩ ٧٤٧  ٤٤ ٤٠٢  ٥٥ ١٥٥  ٢٠٠٦/٢٠٠٧٪  
٣٥٪ ٣٣  ٣٤ ٣٦٨  ٤٤ ١٤٢  ٤٦ ٣١٤  ٥٨ ٦٢٤  ٢٠٠٧/٢٠٠٨٪  
٢٦٪ ٢٥  ٣٦ ٨٣٨  ٤٦ ٣٠٦  ٤٦ ٣٢٦  ٥٩ ٠٣٢  ٢٠٠٨/٢٠٠٩٪  
٢٠٪ ٢٠  ٣٩ ٠٠٨  ٥٠ ٢٩٨  ٤٨ ١٨٣  ٦١ ٣٩٦  ٢٠٠٩/٢٠١٠٪  

  
  وكالة اإلحصاء بالبوسنة واهلرسك: املصدر

  

__________ 
  .الطالب املتفرغني/الطالب غري املتفرغني باملقارنة بالطالبات/النسبة املئوية للطالبات  )٥٠(  
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  ١٦اجلدول 
  للخرجينيلعدد اإلمجايل املرحلة اجلامعية األوىل باملقارنة بارجيات النسبة املئوية خل

  اجملموع  السنة
الطالب الذكور الذين أهنوا    

  املرحلة اجلامعية األوىل
 أهنـــني الالئـــيالطالبـــات 

  املرحلة اجلامعية األوىل

ــن    ــة مـ ــسبة مئويـ ــساء كنـ النـ
جممـوع الطـالب الـذين أهنــوا    

  املرحلة اجلامعية األوىل

٥٨  ٥ ٧٧٣  ٤ ٢٣٠  ١٠ ٠٠٣  ٢٠٠٦٪  
٥٩  ٧ ١٦٨  ٥ ٠٣١  ١٢ ١٩٩  ٢٠٠٧٪  
٥٩  ٨ ٩٠٧  ٦ ١٩٦  ١٥ ٠١٣  ٢٠٠٨٪  

  
  وكالة اإلحصاء بالبوسنة واهلرسك: املصدر

    
  ١٧اجلدول 

درجة على درجة املاجستري باملقارنة مبجموع احلاصلني على حاصالت النسبة املئوية لل
  املاجستري يف البوسنة واهلرسك

  اجملموع  السنة
الـــــذكور احلاصـــــلني 

  املاجستريدرجة على 
 احلاصــــالت اإلنــــاث

  املاجستريدرجة على 

النــساء كنــسبة مئويــة 
من جمموع احلاصـلني    

  املاجستريدرجة على 

٤٢,٦  ١٤٠  ١٨٨  ٣٢٨  ٢٠٠٦٪  
٤٢,٥  ١٨٢  ٢٤٥  ٤٢٨  ٢٠٠٧٪  
٥٠  ٢٨٨  ٢٨٨  ٥٧٦  ٢٠٠٨٪  

  
  وكالة اإلحصاء بالبوسنة واهلرسك: املصدر
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  ١٨اجلدول 
 باملقارنة مبجموع الطالب احلاصلني على الدكتوراهدرجة على حاصالت النسبة املئوية لل

  الدكتوراه يف البوسنة واهلرسك حسب السنواتدرجة 

  اجملموع  السنة
ــى   ــلني علــ احلاصــ

  الدكتوراهدرجة 
ــى   ــالت علـــــ درجـــــــة احلاصـــــ

  الدكتوراه
ــوع     ــن جمم ــة م ــسبة مئوي ــساء كن الن

  الدكتوراهدرجة احلاصلني على 

٤٠  ٥٤  ٨٠  ١٣٤  ٢٠٠٦٪  
٣٣  ٤٥  ٩١  ١٣٦  ٢٠٠٧٪  
٣٣  ٥٩  ١١٩  ١٧٨  ٢٠٠٨٪  

  
  وكالة اإلحصاء بالبوسنة واهلرسك: املصدر

  
  ١٩اجلدول 

املاجستري درجة على احلاصالت اجلامعية األوىل وحاصالت على الدرجة النسبة املئوية لل
ؤسسات التعليم العايل مب اضيةالدكتوراه يف السنوات اخلمس املدرجة احلاصالت على و

  واهلرسكيف البوسنة 

  جملموعا  السنة
ــى   ــلني علــ احلاصــ

  الدكتوراهدرجة 
ــى   ــالت علـــــ درجـــــــة احلاصـــــ

  الدكتوراه
ــوع     ــن جمم ــة م ــسبة مئوي ــساء كن الن

  الدكتوراهدرجة احلاصلني على 

٤٠  ٥٤  ٨٠  ١٣٤  ٢٠٠٦٪  
٣٣  ٤٥  ٩١  ١٣٦  ٢٠٠٧٪  
٣٣  ٥٩  ١١٩  ١٧٨  ٢٠٠٨٪  

  
  وكالة اإلحصاء بالبوسنة واهلرسك: املصدر
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  العمالة: ١١املادة     
   الفجوة يف شرائح الدخول بني اجلنسني- ) ج(و ) ب(و ) أ (٢ل الشك    

مقارنــة بــني الرجــال والنــساء بالنــسب املئويــة يف البوســنة واهلرســك حــسب    ) : أ (٢الــشكل 
  شرحية الدخل

  
  
  
  
  
  
  

 حــسبمقارنــة بــني الرجــال والنــساء يف البوســنة واهلرســك بالنــسب املئويــة  ): ب (٢الــشكل 
   ساعة ومل حيصلوا على تعليم ابتدائي٤٠شرحية الدخل ملن يعملون 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

M u_k i
_ensk i

Mu_ki
_enski
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  يتعليماليكل اهل يف البوسنة واهلرسك حسب العاملوناألشخاص ): ج (٢الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mu_ki
_enski
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  ٢٠اجلدول 
   الرجال والنساءعمالةمعدل 
  اإلناث معدل نشاط   الذكورعمالةمعدل    اإلناثعمالةمعدل    الذكورالعاملنيعدد    األناثالعامالتعدد   السنة

٣١,٠  ٤٢,٣  ٢٠,٨  ٤٠٩ ٤٢٦  ٢٥٨ ٨٨٧  ٢٠٠٧  
٣١,٦  ٤٤,٩  ٢٣,١  ٤٢٦ ٨٠٤  ٢٧٥ ٥٢٨  ٢٠٠٨  
٣١,٩  ٤٣,٢  ٢٣,٧  ٥٣١ ٠٠٠  ٣١١ ٠٠٠  ٢٠٠٩  
٣٣,٢  ٤٢,٢  ٢٣,٣  ٤٠٤ ١١٦  ٢٧٩ ٢٨٣  ٢٠١٠  

  
  وكالة اإلحصاء يف البوسنة واهلرسك: املصدر
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  ٢١اجلدول 
  يل للنشاطعدل اإلمجااملمعدل بطالة الرجال والنساء و

  املعدل اإلمجايل للنشاط  معدل العاطلني  معدل العاطالت  عدد العاطلني  عدد العاطالت  
  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  السنة

٤٣,٩  ٢٦,٧  ٣٢,٩  ٢٧٥ ٩٠٧  ٢٤٩ ١١٧  ٢٠٠٧  
٤٣,٩  ٢١,٤  ٢٦,٨  ٢٤٧ ٦١٣  ٢٤٥ ٧٩٢  ٢٠٠٨  
٤٣,١  ٢٣,١  ٢٥,٦  ١٨٣ ٠٠٠  ١٣٣ ٠٠٠  ٢٠٠٩  
٤٤,٦  ٢٥,٦  ٢٩,٩  ٢٦٠ ٣٣٤  ٢٦١ ٧٤٦  ٢٠١٠  

  
  وكالة اإلحصاء يف البوسنة واهلرسك: املصدر

  

  ٢٢اجلدول 
  )٥١()اجملموع، ووفقاً للعمر (املؤشرات العددية لغري النشطاء

  السنة
ــايل  ــدد اإلمجــ العــ
  لغري الناشطات

ــايل ــدد اإلمجــ العــ
  لغري الناشطني

ــري   عـــــــــدد غـــــــ
 الالئـي الناشطات  

تتراوح أعمـارهن   
 ســـــنة ١٥بـــــني 
   سنة٢٤ و

ــري عـــــــــدد  غـــــــ
 الالئـي الناشطات  

تتراوح أعمـارهن   
 ســـــنة ١٥بـــــني 
   سنة ٦٤ و

ــري   عـــــــــدد غـــــــ
الناشـــطني الـــذين 
تتراوح أعمـارهم   

 ســـــنة ١٥بـــــني 
   سنة٦٤ و

١ ١٠٧ ٠٠٠  ١ ١٢٨ ٠٠٠  ١٧٦ ٠٠٠  ٥٥٧ ٠٠٠  ٩٧٢ ٠٠٠  ٢٠٠٧  
١ ٠٤٨ ٠٠٠  ١ ٠٧١ ٠٠٠  ١٥٧ ٠٠٠  ٥٤٩ ٠٠٠  ٩٣٨ ٠٠٠  ٢٠٠٨  
١ ٠٣١ ٠٠٠  ١ ٠٥٧ ٠٠٠  ١٥٨ ٠٠٠  ٥٤٩ ٠٠٠  ٩١٤ ٠٠٠  ٢٠٠٩  
١ ٠٤٤ ٠٠٠  ١ ٠٥٨ ٠٠٠  ١٥٣ ٠٠٠  ٥٤٦ ٠٠٠  ٨٩٣ ٠٠٠  ٢٠١٠  

  
  وكالة اإلحصاء يف البوسنة واهلرسك: املصدر

  

__________ 
ــالغني مــن العمــر       )٥١(   ــع األشــخاص الب ــوا يف   ١٥يــشمل الــسكان غــري الناشــطني مجي ــذين مل يعمل ــأكثر ال  ســنة ف

سـبوع املرجعـي لألسـابيع الثالثـة الـسابقة          األ(األسبوع السابق ومل يتخذوا أي إجراء أثنـاء األسـابيع األربعـة             
للعثور على عمل، فـضال علـى األشـخاص غـري املـستعدين للبـدء يف العمـل يف األسـبوعني التـاليني، إذا                        ) عليه
  .عرضت عليهم وظائف ما
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  ٢٣اجلدول 
مؤشرات القوة العاملة حسب الفئة العمرية والنوع اجلنساين يف البوسنة واهلرسك سنة 

  ، بالنسب املئوية٢٠١٠
  
  مجهورية صربسكا  رسكاحتاد البوسنة واهل  البوسنة واهلرسك  

ــة    ــشكو التابع ــة برت مقاطع
  للبوسنة واهلرسك

          معدل التوظيف
          الرجال

١٣,١(  ٢٠,٧  ١٦,٧  ١٧,٨  ٢٤-١٥(  
٤١,٨  ٥٣,٧  ٤٧,٧  ٤٩,٦  ٦٤-١٥  

  ٣٥,٠  ٤٥,٠  ٤٠,٩  ٤٢,٢  اجملموع
          النساء
٩,٨(  )١٤,٩(  )٧,٩(  ١٠,٠  ٢٤-١٥(  
٢٢,١  ٣٦,٣  ٢٤,٩  ٢٨,٦  ٦٤-١٥  

  ١٧,١  ٢٨,٦  ٢٠,٦  ٢٣,٣  اجملموع
  ٢٥,٨  ٣٦,٦  ٣٠,٤  ٣٢,٥  اجملموع  

          البطالةمعدل 
          الرجال

٦٢,٤(  ٤٦,٥  ٥٨,٧  ٥٥,١  ٢٤-١٥(  
٣٤,٥(  ٢٢,٨  ٢٧,٦  ٢٦,١  ٦٤-١٥(  

  )٣٤,١(  ٢٢,٠  ٢٧,٣  ٢٥,٦  اجملموع
          النساء
٦٤,٦(  ٤٧,٣  ٦٨,٣  ٦١,٣  ٢٤-١٥(  
٤٠,٤  ٢٦,٩  ٣٢,٥  ٣٠,٤  ٦٤-١٥  

  ٤٠,٤  ٢٥,٩  ٣٢,٣  ٢٩,٩  اجملموع
  ٣٦,٤  ٢٣,٦  ٢٩,١  ٢٧,٢  اجملموع  

  
 أو أكثر من    ٠,١٠  ولكنه مساو لـ   ٠,٢٠تكون البيانات شبه مؤكدة إذا كان معامل التغري أقل من             -  

  . يف املائة١٠ذلك أو إذا كان معرباً عنه كنسبة مئوية قدرها 
مـن   أو أكثر  ٠,٢٠  مساو لـ   ولكنه ٠,٣٠تكون البيانات غري مؤكدة إذا كان معامل التغري أقل من             -  

  . يف املائة٢٠كان معرباً عنه كنسبة مئوية قدرها إذا أو ذلك 
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  ٢٤اجلدول 
، ٢٠١٠ حسب املهنة والنوع اجلنساين يف البوسنة واهلرسك يف العاملون

  واهليكل بالنسبة املئوية
  
  مقاطعة برتشكو  مجهورية صربسكا  احتاد البوسنة واهلرسك  البوسنة واهلرسك  

          الرجال
  ٦٩,١  ٦٥,٦  ٧٩,٨  ٧٤,٣  العاملون

  )٢٩,٨(  ٣١,٠  ١٨,٤  ٢٣,٢  أصحاب األعمال احلرة
  -  )٣,٤(  )١,٩(  )٢,٤(  أفراد معاونون

  )٩(  ١٩٦  ٣٢٦  ٥٣١  )باآلالف (اجملموع
          النساء

  ٨٦,٣  ٦١,٥  ٧٩,٨  ٧٢,١  العامالت
  )٩,٩(  ٢٢,٦  ١٢,٥  ١٦,٨  األعمال احلرة

  -  )١٥,٩(  )٧,٧(  ١١,١  املعاونات 
  )٥(  ١٣٣  ١٧٤  ٣١١  )باآلالف (اجملموع

  ١٤  ٣٢٩  ٥٠٠  ٨٤٣  اجملموع  
  

 أو أكثر من    ٠,١٠ ولكنه مساو لـ     ٠,٢٠تكون البيانات شبه مؤكدة إذا كان معامل التغري أقل من             -  
  . يف املائة١٠ذلك أو إذا كان معرباً عنه كنسبة مئوية قدرها 

مـن   أو أكثر  ٠,٢٠  ولكنه مساو لـ   ٠,٣٠عامل التغري أقل من     تكون البيانات غري مؤكدة إذا كان م        -  
  . يف املائة٢٠كان معرباً عنه كنسبة مئوية قدرها إذا أو ذلك 

مـن ذلـك     أكثـر     أو ٠,٣٠تكون البيانات غري موثوقة إىل أقصى حد إذا كان معامل التغري مـساو لــ                  -  
  . يف املائة٣٠أو إذا جرى التعبري عنه كنسبة مئوية قدرها 

  ، وكالة اإلحصاء بالبوسنة واهلرسك) ARS (٢٠١٠الدراسة االستقصائية لقوة العمل سنة : املصدر
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  املرفق الرابع
  القوانني واالستراتيجيات وخطط العمل    

    
 مـن اجلريـدة الرمسيـة       ٣٢/١٠العدد  (قانون املساواة بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسك          -  

  ؛)للبوسنة واهلرسك
  ) من اجلريدة الرمسية للبوسنة واهلرسك٩٥/٩العدد ( التمييز قانون مناهضة  -  
 مـن اجلريـدة     ٣٢/١٠العـدد   (تعديالت قانون هيئـة اإلذاعـة العامـة للبوسـنة واهلرسـك               -  

  ؛)الرمسية للبوسنة واهلرسك
 مـن اجلريـدة     ٣٢/١٠العـدد   (تعديالت قانون هيئـة اإلذاعـة العامـة للبوسـنة واهلرسـك               -  

  ؛)رسكالرمسية للبوسنة واهل
 مـن اجلريـدة     ٣٢/١٠العـدد   (تعديالت قانون هيئـة اإلذاعـة العامـة للبوسـنة واهلرسـك               -  

  ؛)الرمسية للبوسنة واهلرسك
  خطة العمل اجلنسانية للبوسنة واهلرسك؛  -  
  ؛٢٠١١-٢٠٠٩ يف البوسنة واهلرسك، العنف العائلياستراتيجية اتقاء ومكافحة   -  
النــساء والــسالم واألمــن يف ” املعنــون ١٣٢٥مــن خطــة العمــل لتنفيــذ قــرار جملــس األ  -  

  .“٢٠١٣-٢٠١٠البوسنة واهلرسك، 
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  املرفق اخلامس
: توصــيات جلنــة األمــم املتحــدة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة     

  البوسنة واهلرسك
    

نظــرت اللجنــة يف التقريــر الــدوري اجملمــع األويل والثــاين والثالــث املقــدم مــن البوســنة    
ــستيها ) CEDAW/C/BIH/1-3(ســك واهلر ــودتني يف ٧٢٢ و ٧٢١يف جل ــار١٦ املعق ــايو / أي م

وترد قائمة القضايا واألسـئلة املطروحـة مـن اللجنـة           ). CEDAW/C/SR.721,722انظر  ( ٢٠٠٦
ــة  ــك يف الوثيقــــــة     CEDAW/C/BIH/Q/3يف الوثيقــــ ــرد ردود البوســــــنة واهلرســــ  بينمــــــا تــــ

CEDAW/C/BIH/Q/3/Add.1.  
  

  لرئيسية والتوصياتدواعي القلق ا    
حتث اللجنة الدولة الطرف على االمتثال دون تأخري اللتزاماهتا املقررة مبوجـب اتفاقيـة           - ١٢

القضاء على التمييز ضد املرأة، لكي تشرك املرأة مجيع عمليات التحول الـسياسية واالقتـصادية               
سـاس املـساواة مـع    واالجتماعية على صعيد كل من الدولة والكيان والكـانتون والبلديـة علـى أ      
  .الرجال، وعلى جعل التحليالت اجلنسانية جزءاً ال يتجزأ من هذه العمليات

حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان األهليـة القـضائية الواقعيـة للحقـوق املنـصوص                  - ١٤
وهـى تـدعو الدولـة الطـرف إىل         . عليها باالتفاقيـة يف مجيـع احملـاكم الوطنيـة واآلليـات األخـرى             

ابري إضافية لتعميم املعلومات بشأن االتفاقية وتنفيذ برامج للمدعني العـامني والقـضاة             إدخال تد 
وأمناء املظامل واحملامني، وحيـث تـشمل هـذه املعلومـات تطبيـق االتفاقيـة، وال سـيما مفاهيمهـا                    

 كما توصي بالقيام حبمـالت ال تتوقـف للتوعيـة         . املتعلقة بالتمييز املباشر وغري املباشر واملساواة     
وللتدريب القانوين توجه كل النساء واملنظمات غري احلكومية العاملـة علـى حـل قـضايا املـرأة،               

 لالســتفادة مــن اإلجــراءات وســبل واالنتــصاف عنــد انتــهاك نوذلــك لتــشجيع النــساء وتأهيلــه
  .حقوقهن املقررة مبوجب االتفاقية

قـوانني مـن أجـل التقيـد        تعجيـل بعمليـة املواءمـة بـني ال        التوصي اللجنة الدولة الطـرف ب       - ١٦
، ومبوجـب   )٣٠ مـن املـادة      ٢الفقـرة   (بالتزاماهتا املقـررة مبوجـب قـانون املـساواة بـني اجلنـسني              

مجيع مـواد االتفاقيـة، وبـأن تنـشئ إجـراءات مـن أجـل إعمـال هـذه القـوانني وإنفاذهـا بـشكل                         
  .فعال
ن تــدرج بيانــات تطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن متــنح أولويــة جلمــع البيانــات وأ  - ١٨

إحصائية شاملة مصنفة حسب اجلنس يف تقريرها املقبل لكي تقدم صورة تامة عن متتع النـساء                
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 بـشأن عـدم     آةكمـا توصـي اللجنـة بتطبيـق العقوبـات املرتـ           . الفعلي مبا هلن من حقوق اإلنـسان      
  . من قانون املساواة بني اجلنسني١٨االمتثال، مبوجب املادة 

زز الدولة الطرف وكالة املـساواة بـني اجلنـسني مبنحهـا مزيـداً مـن                توصي اللجنة أن تع     - ٢٠
السلطة جتاه الوزارات ذات الصلة وجملس الوزراء يف تقييماهتا للقوانني واإلجـراءات والقـوانني              

كمـا توصـي بـأن      . الفرعية من منظور جنساين، فضالً عن تزويدها مبوارد بشرية ومالية إضافية          
ناسـبة موقـع الوكالـة املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني يف وزارة                تستعرض الدولة الطـرف مـدى م      

حقوق اإلنسان والالجئني، وبأن تنظـر يف كياهنـا كهيئـة مـسؤولة بـصورة مباشـرة أمـام جملـس                     
ــاء     . وزراء البوســنة واهلرســك ــة لبن ــة الطــرف التوعي ــة بــأن تواصــل الدول كــذلك توصــي اللجن

كـل مـن الدولـة والكيـان والكـانتون والبلديـة            القدرات جلميع الوكاالت احلكومية على صعيد       
  .فيما خيتص مبسؤولية هذه اهليئات مسؤولية مجاعية عن تنفيذ االتفاقية

توصي اللجنة باإلسراع بتقدمي مشروع خطة العمل اجلنسانية إىل جملـس الـوزراء وإىل                - ٢٢
كمـا توصـي    . ٢٠٠٦اجلمعية الربملانية لكي يتحقـق اعتمادهـا قبـل االنتخابـات املقبلـة يف عـام                 

اللجنــة بــأن تبــذل الدولــة الطــرف علــى الفــور جهــوداً ملواصــلة التــدريب اجلنــساين للمــوظفني   
احلكوميني جبميع مستوياهتم وبـأن ختـصص أمـواالً لتنفيـذ اخلطـة، وذلـك بإنـشاء اعتمـادات يف                    

  .امليزانية داخل الوزارات املكلفة بالتنفيذ وكذا بانتداب املاحنني الدوليني
ث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تعمـيم املعلومـات بـشأن االتفاقيـة يف بـرامج النظـام                      حت  - ٢٤

ــيري اآلراء         ــساين، هبــدف تغ ــدريب اجلن ــسان والت ــوق اإلن ــدريس حق ــك ت ــا يف ذل التعليمــي ، مب
 توصـي   يوهـ .النمطية املوجودة بشأن أدوار النساء والرجـال لتغـيري املواقـف جتـاه تلـك األدوار               

إىل كـل مـن النـساء والرجـال وبتـشجيع وسـائط اإلعـالم علـى عـرض                   بتوجيه محالت التوعيـة     
  .لتساوي وضع النساء والرجال ومسؤولياهتم يف اجملالني اخلاص والعاماصور إجيابية للنساء و

إىل وضـع واعتمـاد قـوانني       وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل مواءمـة قـوانني الكيـانني،               - ٢٦
وإضـافة إىل ذلـك، توصـي       .  ومؤسـسات مناسـبة للتنفيـذ      فرعية، وإىل إنشاء ما يلزم من هياكل      

إملـام  متـام    وضـمان    العنف العائلي باختاذ تدابري ملموسة ومتكني النساء من اإلبالغ عن حوادث          
، ال سـيما مـوظفي إنفـاذ القـانون وهيئـة القـضاء ومقـدمي الرعايـة الـصحية          املوظفني العموميني 

ق الربامج التدريبية، باألحكام القانونية املنطبقـة،       واألخصائيني االجتماعيني واملعلمني، عن طري    
وبتوعيتهم بكافـة أشـكال العنـف املوجـه إىل النـساء وباكتـساهبن املهـارات الالزمـة لالسـتجابة             

كمـا تـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى مجـع بيانـات عـن معـدل تكـرار                     . هلن بطريقة مناسبة  
ــتنا العنـــف العـــائلي ــتمرار، اسـ ــساء وإىل االسـ ــد النـ ــع   ضـ ــات، يف وضـ ــذه البيانـ ــل هـ داً إىل مثـ

  .استراتيجيات مستدامة ملكافحة هذا االنتهاك حلقوق اإلنسان
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وحتـــث اللجنـــة الدولـــة الطـــرف علـــى مـــضاعفة جهودهـــا ملكافحـــة االجتـــار بالنـــساء    - ٢٨
وهـى توصـي بتعزيـز التـدابري الراميـة إىل حتـسني احلالـة االقتـصادية للمـرأة وتوعيتـها                     . والفتيات
ضاء على ضعفها أمام املتاجرين بالبشر، فضالً عن تعزيز الدعم االجتماعي والتأهيـل             هبدف الق 

وتوصـي اللجنـة    .  كـن ضـحايا لالجتـار بالبـشر        الالئـي وتدابري إعادة االندماج للنساء والفتيـات       
 جـرى االجتـار هبـن علـى الـصعيد الـدويل             الالئـي بتوفري احلماية أيـضاً لنـساء البوسـنة واهلرسـك           

وهـى تـدعو احلكومـة إىل ضـمان         . غراض أخـرى غـري البغـاء      أل جرى االجتار هبن     ئيالالللنساء  
معاقبة املتاجرين بالبشر إىل أقصى حـد يـسمح بـه القـانون وإىل ضـمان تلقـي النـساء والفتيـات           
املتاجر هبن ما حيتجن إليه من دعم لكي يتمكن قبل اإلجراءات وأثناءهـا وبعـدها مـن الـشهادة                

ــاجرين هبــن  ــل معلومــات     وت. ضــد املت ــة الطــرف يف تقريرهــا املقب ــة أن تقــدم الدول طلــب اللجن
وبيانات شاملة عن االجتار بالنساء والفتيات فضالً عن حتديد لألشـكال املـستجدة مـن االجتـار                  

  .واجهة هذه التطورات اجلديدةملبالنساء يف البوسنة واهلرسك واإلجراءات املنفذة 
ءمـة قـانون االنتخابـات مـع قـانون املـساواة بـني              وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى موا        - ٣٠

ــة، ويف       ــة واملعين ــساء يف اهليئــات املنتخب ــادة متثيــل الن ــدابري لزي ــذ ت ــز وتنفي اجلنــسني، وعلــى تعزي
ــة         ــة للدول ــشركات اململوك ــضاء ويف مناصــب ال ــة والق ــرار يف اإلدارة العام ــاذ الق مناصــب اخت

 مـن االتفاقيـة وللتوصـية       ٤املـادة   مـن    ١قـرة   بوسائل تشمل تنفيذ تدابري خاصة مؤقتة، وفقاً للف       
كمــا تــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى توعيــة املؤســسات االقتــصادية اخلاصــة   . ٢٥العامــة 

  .والنقابات واألحزاب السياسية على ترقية النساء لشغل وظائف اختاذ القرار
 للجنـسني يف    وتوصي اللجنة مبواصلة عملية اإلصالح ضماناً لتكـافؤ الفـرص التعليميـة             - ٣٢

كياين البوسنة واهلرسك كليهما، مبـا يف ذلـك املنـاطق الريفيـة، وتكـافؤ الفـرص لفئـات النـساء                     
 كما توصـي بـأن تـشجع الدولـة الطـرف علـى تنويـع                ؛والفتيات املهمشة، ال سيما أقلية الروما     

  .اخليارات التعليمية واملهنية للنساء والرجال
مــن قــانون املــساواة بــني املناســبة نفيــذ الفقــرات وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى ت   - ٣٤

الصادرة عن املشروع املتعلـق بتنفيـذ هـذا القـانون، وتوصـيها بـأن       املناسبة اجلنسني والتوصيات  
تقدم إىل العدالة أربـاب العمـل العـامني واخلاصـني الـذين ينتـهكون أحكـام املـساواة املنـصوص                     

حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى          كمـا   . العمـل عليها يف قانون املساواة بني اجلنـسني وأنظمـة          
مضاعفة جهودها لضمان اتصاف كافة برامج هتيئة فـرص العمـل خباصـية املراعـاة باالعتبـارات                 
اجلنسانية واستفادة النساء استفادة تامة من مجيع الربامج املخططة لـدعم العمـل احلـر، بوسـائل                 

ود الراميـة إىل زيـادة متثيـل النـساء يف     وهـى توصـي بتعزيـز اجلهـ    . تشمل شروط االئتمان املواتية 
لقضاء على الفصل املهين، سواء كان أفقياً أو عمودياً؛ وتضيق وإغـالق            إىل ا االقتصاد الرمسي و  
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فجوة األجـور الفاصـلة بـني الرجـال والنـساء يف القطـاع العـام؛ وضـمان حـصول النـساء علـى                    
  .التدريب املهين

لة جهودها لتنسيق وحتـسني أنظمـة وخـدمات         وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواص       - ٣٦
الرعاية الصحية يف البلد، وعلى إدمـاج منظـور جنـساين يف مجيـع إصـالحات القطـاع الـصحي                    
لكــي تتــاح جلميــع النــساء يف كافــة أحنــاء أقاليمهــا فــرص متــساوية للحــصول علــى اخلــدمات     

كمـا توصـي   . هـات  الكافية، للتوصل بوجه خاص لتقليل معدالت وفيـات األم       اسبةالصحية املن 
اللجنة باختاذ التدابري لضمان حصول النساء والفتيات على معلومات وخدمات بـشأن الـصحة              
اجلنــسية واإلجنابيــة عمــالً علــى منــع اللجــوء إىل اإلجهــاض ومحايــة النــساء مــن آثــاره الــصحية   

مـل  كذلك، حتث اللجنة على اعتماد برامج و سياسات لزيادة املعرفة بوسائل منع احل            . السلبية
  .وإمكانية احلصول عليها على أساس فهم مؤداه أن تنظيم األسرة مسؤولية الشريكني كليهما

وحتث اللجنة الدولة الطرف على االعتراف صـراحة بالنـساء املـدنيات ضـحايا العنـف                  - ٣٨
 عـن طريـق قـانون مـن قـوانني الدولـة        بـصورة كافيـة  على محايتهنواجلنسي أثناء الرتاع املسلح  

توفري مـا يلـزمهن اجتماعيـاً، مبـا يف ذلـك التـأمني الـصحي واملـسكن،                  لوارد مالية   تخصيص م بو
ــوقهن واســتحقاقاهت   ــضمان حق ــك ل ــستوى م   نوذل ــى م ــة الطــرف بأســرها عل ــار يف الدول ب ق

كمــا حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى . املنطبــق علــى ضــحايا احلــرب العــسكرينيللمــستوى 
ــساء ضــحايا احلــرب املــدنيات    اســتعراض اخلطــط واألنظمــة القائمــة املتعلقــ   ــواء الن ة بقــضايا إي

  .واملشردات عمالً على منع أشكال التمييز غري املباشر اإلضافية
مــن مجيــع بــرامج متامــاً وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تكفــل اســتفادة النــساء    - ٤٠

ل املنفذة مـن    توسطة األج املالتخفيف من حدة الفقر املوضوعة عن طريق االستراتيجية اإلمنائية          
 ن، ال ســـيما فئـــات النـــساء املهمـــشات، وذلـــك وفقـــاً الحتياجـــاهتاملناســـبةوزارات الـــجانـــب 

وظروفهن، كما تطلب اللجنـة أن تقـدم الدولـة الطـرف يف تقريرهـا الـدوري املقبـل معلومـات             
  .عن نتائج التدابري املتخذة

 املـدخل علـى الفقـرة    وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبـل دون إبطـاء التعـديل             - ٤١
  . من االتفاقية، املتعلق بوقت اجتماع اللجنة٢٠ من املادة ١
  
  


	اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
	النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
	تقريرا الدولة الطرف الدوريان الرابع والخامس المجمعان
	البوسنة والهرسك*
	* هذه الوثيقة صادرة دون تحرير رسمي.
	المحتويات
	الصفحة
	مقدمة  
	5
	ألف - بيانات عامة بشأن البوسنة والهرسك 
	5
	باء - الآليات المؤسسية والاستراتيجيات المنشأة لإدماج عنصر المساواة بين الجنسين 
	8
	جيم - الآليات المالية لتوفير الدعم لتنفيذ خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية للبوسنة والهرسك 
	13
	دال - البيانات الإحصائية 
	14
	الباب الأول 
	14
	المادة 1: التمييز ضد المرأة 
	14
	المادتان 2 و 3: تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة 
	17
	المادة 4: تعزيز المساواة بين المرأة والرجل 
	26
	حماية الأمومة 
	26
	المادة 5: القضاء على الصور النمطية والتعصب 
	29
	العنف العائلي 
	29
	المادة 6: الاتجار بالنساء واستغلالهن عن طريق البغاء 
	42
	التدابير المتخذة لمنع الاتجار بالبشر 
	47
	الباب الثاني 
	49
	المادة 7: الحياة السياسية والعامة 
	49
	المحاكم ومكاتب الادعاء العام 
	55
	تمثيل المرأة بقوات البوسنة والهرسك المسلحة وشرطتها 
	56
	المرأة في النقابات 
	59
	المادة 8: اشتراك النساء في العمل الدبلوماسي وفي المنظمات الدولية 
	59
	المادة 9: الجنسية 
	60
	الباب الثالث 
	60
	المادة 10: التعليم 
	60
	التعليم قبل الدراسي والتعليم الابتدائي 
	62
	التعليم الثانوي 
	64
	التعليم بعد الثانوي (التعليم اللاحق والعالي) 
	65
	التنمية الفنية والمهنية 
	67
	تعليم الكبار 
	69
	المادة 11: العمل والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية 
	70
	الحقوق المستندة إلى العمالة 
	70
	البطالة واختيار المهنة 
	74
	القطاع الخاص 
	80
	الرعاية الاجتماعية 
	84
	المادة 12: تكافؤ فرص الحصول على الرعاية الصحية 
	87
	البيانات الإحصائية الأساسية 
	90
	استراتيجية فيروس نقص المناعة البشرية 
	91
	صحة المرأة  
	92
	المادة 13: المجالات الأخرى في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
	96
	القروض المصرفية والرهونات وغير ذلك من القروض 
	96
	النساء كأفراد في الأقليات 
	96
	العائدون والمشردون 
	98
	الأشخاص المشمولون بالحماية الدولية 
	99
	الألعاب الرياضية والثقافة 
	100
	المادة 14: المرأة في المناطق الريفية 
	101
	الباب الرابع 
	106
	المادة 15: المساواة أمام القانون 
	106
	المادة 16: الزواج والعلاقات الأسرية 
	107
	الحياة الأسرية 
	107
	الطلاق 
	109
	المرفقات 
	112
	الأول: قائمة القوانين  
	114
	الثاني: الآلية المؤسسية للمساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك 
	118
	الثالث: الإحصائيات 
	122
	الرابع: القوانين والاستراتيجيات وخطط العمل 
	147
	الخامس: توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: البوسنة والهرسك 
	148
	مقدمة
	ألف - بيانات عامة بشأن البوسنة والهرسك
	1 - السكان
	أُجري آخر تعداد سكاني في البوسنة والهرسك عام 1991؛ ولذلك لا توجد بيانات دقيقة بشأن السكان الحاليين. وحدثت منذ إجراء آخر تعداد سكاني تغيرات ديموغرافية شديدة في البوسنة والهرسك نتيجة للحرب التي استمرت منذ عام 1992 وحتى عام 1995. ونظراً لعدم إجراء أي تعداد سكاني رسمي منذ عام 1991، يقدر عدد سكان البوسنة والهرسك على أساس المسوح والحسابات الديموغرافية؛ ولذلك تعتمد المؤشرات المتعلقة بسكان البوسنة والهرسك الحاليين على التقديرات. وتبلغ فروق التقديرات بمقارنتها بالتقدير الرسمي، وقدره نحو 000 843 3() مواطن في البوسنة والهرسك، أكثر من مليون مواطن، حسب اختلاف المصدر.
	الخصوبة وعمليات الإجهاض

	استناداً إلى البيانات المقدمة من وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك عام 2009، بلغ عدد المواليد الأحياء 820 34، وهو يمثل زيادة بنسبة 0.59 في المائة في عدد المواليد الأحياء بالمقارنة بالسنة السابقة. وفي غضون عام 2009، تُوفي 772 34 شخصاً، وهذا يمثل زيادة بنسبة 2.32 في المائة بالمقارنة بالسنة السابقة. وانخفض معدل وفيات النساء بالمقارنة بمعدل وفيات الرجال، إلا أن النسبة المئوية لمتلقي العلاج الطبي وللمتوفين في مؤسسات الرعاية الصحية زادت.
	وكان متوسط عمر الأمهات اللائي ولدن عام 2004 أطفالهن الأوائل 24.3 سنة، وفي عام 2007 بلغ هذا المتوسط 24.8 سنة. وزاد متوسط عمر الأمهات اللائي ولدن أطفالهن من الثاني إلى الرابع بمعدل سنة واحدة أو سنتين، بينما بلغ متوسط عمر الأمهات اللائي ولدن طفلاً خامساً 34 سنة. وعلى وجه التحديد، شهد معدل الخصوبة زيادة ملحوظة في فئة النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 30 و 34 سنة، وانخفض هذا المعدل في فئة النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 سنة.
	حالات الزواج والطلاق

	في غضون عام 2009، أُبرمت عقود زواج عددها 563 20 عقداً، وهذا يمثل نقصاناً بنسبة 7.15 في المائة بالمقارنة بعام 2008. وتحدث بصفة دورية حالات زيادة وحالات نقصان في عدد الزيجات المتحققة. وبلغ متوسط عمر النساء المتزوجات للمرة الأولى 24.9 سنة، مقابل 28.3 سنة للرجال. وفي غضون عام 2009، انتهت 949 علاقة زوجية بالطلاق، وهذا يمثل نقصاناً بنسبة 17.12 في المائة بالمقارنة بعام 2008. وكان التركيب السكاني في البوسنة والهرسك لمن تجاوزوا الخامسة عشر من العمر، وفقاً للحالة الزواجية والجنس عام 2007، على النحو التالي: 30.7 في المائة رجال عُزاب، و 21.6 في المائة نساء عازبات، و 63.8 في المائة رجال متزوجون، و 59.8 في المائة نساء متزوجات، و 2.6 في المائة نساء مطلقات أو منفصلات، و 1.5 في المائة رجال مطلقون أو منفصلون، و 16.2 في المائة نساء أرامل، و 4.1 في المائة رجال أرامل.
	السكان حسب العمر

	يزداد متوسط عمر السكان في البوسنة والهرسك. ووفقاً للمعلومات المستمدة عام 2007، كان متوسط العمر 38.3 سنة. وثمة فارق واضح بين الجنسين، حيث أن متوسط أعمار الرجال أقل من متوسط أعمار النساء. وهذان المتوسطان يبلغان 37.2 سنة و 39.4 سنة على التوالي.
	2 - التعليم
	وفقاً للبيانات المتعلقة بعام 2009 المتوافرة لدى وكالة الإحصاء في البوسنة والهرسك، بلغ عدد تلاميذ المدارس الابتدائية المنتظمين في الدراسة 176 367 تلميذاً في نهاية سنة 2006/2007 الدراسية، منهم 843 178، بنسبة 48.6 في المائة تلميذات. وفي بداية سنة 2008/2009 الدراسية، وصل عدد التلاميذ المقيدين في 874 1 مدرسة ابتدائية إلى 925 359 تلميذاً، وبالمقارنة بالسنة السابقة قل عددهم عن السنة السابقة إلى 513 3 تلميذاً بنسبة 1 في المائة.
	وفي سنة 2006/2007 الدراسية، كان عدد الطلاب والطالبات المقيدين في المدارس الثانوية 497 160 طالباً وطالبة، منهم 054 80 طالبة، بنسبة 49.8 في المائة؛ وأكمل المرحلة الثانوية 373 42 طالباً وطالبة، منهم 846 20 طالبة بنسبة 49.1 في المائة. وفي بداية سنة 2008/2009 الدراسية في البوسنة والهرسك، كان عدد الطلاب المقيدين في 306 مدارس ثانوية 100 148 طالباً وطالبة، وبالمقارنة بالسنة الدراسية السابقة فإن هذا العدد أقل بنسبة 5.9 في المائة، أي 350 9 طالباً وطالبة. وتستمر النسبة المئوية للطالبات المقيدات في المدارس الثانوية في التغير حسب نوع المدرسة، لذلك تمثل الفتيات 63 في المائة من المقيدين بالمدارس الثانوية العامة، و 50 في المائة بالمدارس التقنية، و 57 في المائة بمدارس الفنون، و 45 في المائة بالمدارس الدينية، و 34 في المائة بمدارس التدريب المهني، و 40 في المائة بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.
	وفي سنة 2008/2009 الدراسية، كان عدد المنتظمين وغير المتفرغين للدراسة بالجامعات 358 105 طالباً وطالبة، وهذا يمثل بالمقارنة بالسنة السابقة زيادة بنسبة 0.4 في المائة، أي 420 طالباً وطالبة. والطلاب المنتظمون يمثلون 79.9 في المائة من ذلك العدد الإجمالي، مقابل 20.1 في المائة غير متفرغين. وتمثل الإناث 56 في المائة من العدد الإجمالي للمنتظمين. وفي 2008، تخرج من جامعات البوسنة والهرسك 013 15 طالباً وطالبة. وبلغت نسبة الإناث 59 في المائة من هذا الرقم الإجمالي.
	3 - العمل والعمالة
	وفقاً لبيانات وكالة الإحصاء في البوسنة والهرسك، كان عدد الأشخاص العاملين في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 لدى شخصيات اعتبارية في البوسنة والهرسك 309 687 أشخاص، منهم 165 275 امرأة. وبالمقارنة بتشرين الأول/أكتوبر 2009، نقص عدد العاملين لدى الشخصيات الاعتبارية بنسبة 0.1 في المائة، بينما زاد عدد النساء العاملات لدى شخصيات من هذا القبيل بنسبة 0.1 في المائة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009، بلغ معدل البطالة المسجل 42.4 في المائة، وهذا يمثل زيادة بنسبة 0.1 في المائة بالمقارنة بتشرين الأول/أكتوبر.
	ووفقاً لبيانات العمل والعمالة في البوسنة والهرسك، كان عدد العاطلين المسجلين 580 510 شخصاً في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، وهذا يمثل زيادة بنسبة 0.82 في المائة، أي 136 4 شخصاً، بالمقارنة بالأرقام المسجلة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وشمل العدد الإجمالي للأشخاص الباحثين عن عمل 808 255 نساء، بنسبة 50.10 في المائة.
	وبصرف النظر عن كون النساء يمثلن 51.7 في المائة من العدد التقديري الإجمالي للسكان القادرين على العمل، فإنهن لا يمثلن سوى 35.6 في المائة من الأشخاص العاملين. وهذا يمثل أقل نسبة مئوية لمشاركة المرأة في جنوب شرق أوروبا. وفي 2008، بلغ معدل البطالة في البوسنة والهرسك 23.4 في المائة (21.4 في المائة رجال و 26.8 في المائة نساء)، بينما كانت هذه النسب في نفس الفترة عام 2007 على النحو التالي: 29 في المائة (26.7 في المائة للرجال، و 32.9 في المائة للنساء). وأعلى معدل للبطالة موجود في صفوف مَن تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، وهذا يمثل 47.5 في المائة (44.8 في المائة للرجال، و 52.3 في المائة للنساء). ووفقاً للبيانات، فإنه في عام 2008 كان معدل النشاط 43.9 في المائة ومعدل العمالة 33.6 في المائة، مقابل 43.9 في المائة و 31.2 في المائة في عام 2007؛ وكانت المعدلات الخاصة بالرجال أعلى كثيراً من المعدلات الخاصة بالنساء. وكانت أعلى معدلات النشاط والعمالة في الفئة العمرية الممتدة من 25 إلى 49 سنة(69.1 في المائة و 53.5 في المائة).
	4 - الحياة السياسية والعامة
	بالمقارنة بعمليتي الانتخاب اللتين أُجريتا في عامي 2006 و 2002، فإن أكبر عدد من المرشحات المقيدات على قائمة مرشحي الأحزاب السياسية قد سُجل في انتخابات 2001 البلدية. ومن 242 8 مرشحاً يمثلون العدد الإجمالي لمرشحي 63 حزباً سياسياً لانتخابات 2010 العامة كان عدد المرشحات 035 3 مرشحة، بنسبة 36.82 في المائة.
	وتوقف الفارق في عدد المرشحات في انتخابات 2010 العامة على مستويات الحكم. فمن 19 مرشحاً يمثلون العدد الإجمالي للمرشحين لرئاسة البوسنة والهرسك كانت هناك امرأتان فقط، بنسبة 10.52 في المائة. وكلتاهما جاءتا من اتحاد البوسنة والهرسك (12.5 في المائة من العدد الإجمالي للمرشحين)، بينما لم تكن هناك امرأة واحدة ضمن المرشحين في جمهورية صربسكا.
	ومن 442 1 مرشحاً يمثلون العدد الإجمالي للمرشحين لعضوية مجلس النواب في برلمان اتحاد البوسنة والهرسك كانت هناك 560 مرشحة، بنسبة 38.83 في المائة. ومن 359 1 مرشحاً يمثلون العدد الإجمالي للمرشحين لعضوية الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا، كان عدد المرشحات 560، بنسبة 36.39 في المائة.
	وفي وقت تقديم هذا التقرير، لم تكن هناك حكومات قائمة على جميع مستويات الحكم في البوسنة والهرسك.
	باء - الآليات المؤسسية والاستراتيجيات المنشأة لإدماج عنصر المساواة بين الجنسين
	1 - الآليات المؤسسية المنشأة لتحقيق المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك
	عملاً بالتوصية العامة رقم 6 الواردة في تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التابعة للأمم المتحدة، تشمل شبكة الآليات المؤسسية المعنية بالقضايا الجنسانية في البوسنة والهرسك جميع مستويات السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقد أُنشئت في إطار السلطات التشريعية بكافة مستويات الحكم لجان معنية بالمساواة بين الجنسين. فعلى صعيد الدولة، توجد لجنة معنية بالمساواة بين الجنسين تابعة للجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك، وعلى صعيد الكيانين توجد لجنتان معنيتان بتحقيق المساواة بين الجنسين تابعتان لمجلس الشعوب ومجلس النواب في برلمان اتحاد البوسنة والهرسك، ولجنة تكافؤ الفرص التابعة للجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا وقد أنشأت جمعيات الكانتونات في اتحاد البوسنة والهرسك لجاناً للمساواة بين الجنسين. وعلى الصعيد المحلي، توجد لجان في الجمعيات البلدية بجميع بلديات البوسنة والهرسك تقريباً. وبعض اللجان القائمة على صعيد الكانتونات والصعيد المحلي لا تؤدي عملها، ولذلك يلزم تعزيز قدراتها لكي تؤدي الأنشطة المرتآة في ولايتها.
	وفي السلطة التنفيذية، توجد في وزارة حقوق الإنسان واللاجئين في البوسنة والهرسك وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك؛ وعلى صعيد الكيانات، أُنشئت من قبل الهيئات التالية: المركز الجنساني في اتحاد البوسنة والهرسك والمركز الجنساني ومركز المساواة بين الجنسين التابعين لحكومة جمهورية صربسكا (يسميان من الآن فصاعداً بالمركز الجنساني فيجمهورية صربسكا). وتوجد على صعيد الكانتونات لجان معنية بالمساواة بين الجنسين في اتحاد البوسنة والهرسك. كما توجد لجان للمساواة بين الجنسين منشأة على صعيد مكاتب عمد البلديات(). ومما يؤسف له، إننا لا يمكننا القول بأن جميع اللجان المنشأة تعمل بشكل سليم ومستمر.
	ولدى جميع الآليات المؤسسية ولاية محددة تحديداً دقيقاً()، مما يبين التزام الحكومات بتحقيق المساواة بين الجنسين وإدراج القضايا الجنسانية في جميع جوانب الحياة الاجتماعية. إلا أن ”الوكالة“ والمراكز الجنسانية التابعة للكيانين تمثل القوى الدافعة الحقيقية وراء المبادرات والتدابير، وجهات التنفيذ والرصد الرئيسية لعملية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في البوسنة والهرسك. وهذه الآليات المؤسسية الثلاث المنشأة لتحقيق المساواة بين الجنسين تمثل أداة هامة لبدء وتنفيذ أنشطة في مجال المساواة بين الجنسين. وهى تتمتع بمكانة بارزة فيما يختص بالنظر في أنشطتها ومشاريعها وتدابيرها التي تضطلع بها لتعزيز وتأمين استدامة الآليات المؤسسية المنشأة لتحقيق المساواة بين الجنسين، ولبدء إنشاء مثل هذه الآليات على الصعيد المحلي.
	2 - التعليقات والملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التابعة للأمم المتحدة (2006)، وخطة العمل الجنسانية للبوسنة والهرسك (2006)
	في حزيران/يونيه 2006، أرسلت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تعليقاتها وملاحظاتها الختامية CEDAW/C/BiH/CO/3 إلى البوسنة والهرسك (يطلق عليها من الآن فصاعداً ”التعليقات والملاحظات الختامية“) لأجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في البوسنة والهرسك مستقبلاً. وقد ترجمت ”الوكالة“ هذه التعليقات والتوصيات الختامية وقدمتها، بالتعاون مع المركزين الجنسانيين للكيانين (كل منهما على مستوى اختصاصه)، إلى كافة الهيئات والمؤسسات والمنظمات المختصة (مجلس وزراء البوسنة والهرسك، وحكومتي الكيانين والكانتونات، والوزارات على جميع مستويات الحكم، واللجان البرلمانية على جميع مستويات الحكم، والمحاكم، ومكاتب المدعين العامين، والمديريات، والوكالات، والإدارات على جميع مستويات الحكم، والسلطات المحلية...) عملاً على تنفيذ الاتفاقية.
	وعملاً بما ورد في التعليقات والتوصيات الختامية المقدمة إلى البوسنة والهرسك من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، اعتمد مجلس وزراء البوسنة والهرسك في جلسته المعقودة في 14 أيلول/سبتمبر 2006 خطة العمل الجنسانية للبوسنة والهرسك باعتبارها وثيقة استراتيجية في مجال المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، وهذه الخطة وثيقة تصاغ دورياً بما يتفق والالتزامات النابعة من قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، وتعدها ”الوكالة“ والمركزان الجنسيان للكيانين. وخطة العمل تلك يجرى تحقيق تناغمها مع الالتزامات والمعايير الدولية النابعة من وثائق الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا. وهدفها الرئيسي هو تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين بالبوسنة والهرسك في 15 مجالاً من مجالات الحياة العامة والخاصة. وقد تحددت الأنشطة لكل مجال، فضلاً عن المؤسسات المسؤولة والشركاء حسب مستويات الحكم والنظام الدستوري للبوسنة والهرسك وكيانيها. وقُدمت الالتزامات المعينة وفقاً لخطة العمل السالفة الذكر إلى جميع المؤسسات المختصة. أيضاً، فإنه فيما يختص بالتدريب المنتظم المتعلق بالمساواة بين الجنسين المقدم إلى موظفي الخدمة المدنية من قبل الآليات المؤسسية الجنسانية، يجرى تعريف ممثلي المؤسسات المختصة والهيئات القضائية بالتزاماتها النابعة من التعليقات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والنابعة من خطة العمل الجنسانية للبوسنة والهرسك.
	وفي عام 2009، صاغت ”الوكالة“ ورقة إحاطة متعلقة بتنفيذ التعليقات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، فضلاً عن ورقة الإحاطة المتعلقة بمسار تنفيذ خطة العمل الجنسانية للبوسنة والهرسك. واعتمدت الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك ورقتي الإحاطة المذكورتين مشفوعتين بما اقتُرح من استنتاجات صادرة عن لجنة المساواة بين الجنسين التابعة للجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك. وهذا يشكل تأييداً مطلقاً لتنفيذ التعليقات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وخطة العمل الجنسانية للبوسنة والهرسك، كما وُجهت الدعوة إلى كافة المؤسسات المختصة لكي تفي بالتزاماتها عملاً بهاتين الوثيقتين.
	وقد اعتُمدت في 27 تموز/يوليه 2010، في الجلسة 129 التي عقدها مجلس وزراء البوسنة والهرسك، خطة العمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، باعتبارها الخطة الأولى من نوعها في المنطقة؛ ثم نُشرت في الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك (العدد 92/10). وخطة العمل هذه تحدد ثمانية أهداف، هي: ’1‘ اشتراك المرأة في العمل السياسي؛ ’2‘ اشتراك المرأة في عمل الشرطة والجيش؛ ’3‘ اشتراك المرأة في بعثات السلام والتدريب على التوعية الجنسانية؛ ’4‘ مكافحة الاتجار بالبشر؛ ’5‘ نزع الألغام؛ ’6‘  تقديم المساعدة للمدنيات ضحايا الحرب؛ ’7‘ تدريب موظفي الخدمة المدنية؛ ’8‘ تعاون المؤسسات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية. وقد تحددت المواعيد النهائية للتنفيذ، فضلاً عن المؤسسات المسؤولة ومؤشرات التنفيذ.
	وأُنشئت هيئة تنسيقية لرصد إنفاذ خطة العمل الموضوعة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في البوسنة والهرسك. وتُرجمت خطة العمل إلى الانكليزية وطُبعت وعُممت عام 2010 بالاشتراك مع ممثلين عديدين للمؤسسات المختصة ووسائط الإعلام.
	واعتُرف بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في البوسنة والهرسك باعتباره واحداً من أولويات المؤسسات المختصة. وجرى حتى الآن تنفيذ عدد من المشاريع بالتعاون فيما بين المؤسسات القائمة في البوسنة والهرسك، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات دولية من قبيل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وبعثة الشرطة الأوروبية في البوسنة والهرسك، وغيرها. وقدم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة الدعم لمشروع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 على الصعيد المحلي. وهناك تعاون وأنشطة مشتركة مع منظمة حلف شمال الأطلسي. ونظمت ”الوكالة“ مؤتمراً بشأن ”الإبلاغ عملاً باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة“. وهدف المؤتمر إلى تحديد العمل وتنسيق الإعداد والصياغة لتقريري البوسنة والهرسك الرابع والخامس المقدمين إلى اللجنة السالفة الذكر. وكانت المتحاورتان في المؤتمر هما السيدة دوبرافكا سينوفيتش والسيدة فيولِتا نيو باوِر عضوتا اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وفي أثناء المؤتمر، كانت الأسئلة تصنف حسب المجال واختصاصات المؤسسات في البوسنة والهرسك ثم تقسم وفقاً لدليل صياغة تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وأحكام التوصيات العامة، والتعليقات والتوصيات الختامية الصادرة عن تلك اللجنة. وقدمت ”الوكالة“ دعماً مالياً إلى المركز الجنساني فياتحاد البوسنة والهرسك للمساعدة على تنظيم اجتماع مائدة مستديرة معني بـ ”التقدم إلى الأمام - إعداد التقريرين الدوريين الرابع والخامس عملاً بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة“.
	وبمناسبة الاحتفال بمرور 30 عاماً على اعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أُعدت مادة ترويجية وعُممت على كافة المؤسسات المختصة المشتركة في صياغة تقريري البوسنة والهرسك الدوريين الرابع والخامس المقدمين إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وعُمم على جميع مؤسسات السلطتين التشريعية والتنفيذية منشور يتضمن نص الاتفاقية السالفة الذكر والتوصيات. وفي حزيران/يونيه 2010، اعتمدت حكومة اتحاد البوسنة والهرسك تقريري البوسنة والهرسك الرابع والخامس الموحدين المقدمين إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (2006-2009)، وذلك بناءً على اقتراح المركز الجنساني فياتحاد البوسنة والهرسك. وقد اعتمدت حكومة جمهورية صربسكا في آذار/مارس 2011 التقرير المتعلق بالمساواة بين الجنسين في جمهورية صربسكا المصاغ عملاً بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكلفت الحكومة المركز الجنساني في جمهورية صربسكا بإرسال ورقة إحاطة إلى حكومة جمهورية صربسكا والجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا لدى تلقى التعليقات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التابعة للأمم المتحدة.
	وفي أثناء صوغ التقارير المقدمة إلى تلك اللجنة، أرسلت إلى المؤسسات المختصة على جميع أصعدة الحكم طلبات معلومات بقصد صوغ تقريري البوسنة والهرسك الدوريين الرابع والخامس المقدمين إلى اللجنة إياها. وأُرسل الطلب نفسه إلى كافة وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الموجودة في البوسنة والهرسك لكي تقدم البيانات المتصلة بالمشاريع أو الأنشطة المنفذة التي تشير كلياً أو جزئياً إلى المجال المشمول باتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتعليقات والتوصيات الختامية الموجهة إلى البوسنة والهرسك التي تضمنها تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التابعة للأمم المتحدة.
	واستناداً إلى هذه التقارير وغيرها من مصادر المعلومات، والبيانات الإحصائية والإدارية الرسمية، والتقارير والبحوث، والتحليلات التي أُجريت في الماضي بشأن المساواة بين الجنسين في مجالات معينة، ومنها التحليلات والبحوث والبيانات الواردة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة بهذا المجال من مجالات حقوق الإنسان، أعدت وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك تقريري البوسنة والهرسك الدوريين الرابع والخامس المقدمين إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
	وعملاً بالتوصية رقم 41 بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/3، بدأت البوسنة والهرسك الإجراء الخاص باعتماد التعديلات المدخلة على الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	جيم - الآليات المالية لتوفير الدعم لتنفيذ خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية للبوسنة والهرسك
	عقب اعتماد خطة العمل السالفة الذكر، صاغت ”الوكالة“، بالتعاون مع المركزين الجنسين للكيانين، مشروع اقتراح يكفل التمويل لتنفيذ خطة العمل تلك. وأعربت مجموعة من المانحين في البوسنة والهرسك (الوكالات الإنمائية التابعة لكل من: السويد، والنمسا، وسويسرا، والمملكة المتحدة) عن استعدادها لتقديم الدعم المالي لهذا الاقتراح المشاريعى. وبتوقيع الاتفاق المتعلق بالتمويل المشترك المبرم بين مجلس وزراء البوسنة والهرسك ومجموعة المانحين في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أُنشئت آلية مالية لتنفيذ خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية للبوسنة والهرسك (برنامج تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية للبوسنة والهرسك) ووُضعت ميزانية قدرها 377.84 475 7 ماركاً من ماركات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل تغطى الفترة من 2009 إلى 2014 (ووقت إعداد هذا التقرير، جرى الحصول، بفضل اتفاقات ثنائية، على تمويل بمبلغ 000.98 271 5 مارك قابل للتحويل).
	وبهذه الطريقة، وإضافة إلى الميزانيات العادية للآليات المؤسسية الجنسانية، جرى الحصول على تمويل لتنفيذ خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية للبوسنة والهرسك لفترة خمس سنوات. ويتمثل الهدف الرئيسي لبرنامج الآلية المالية المعنية بتنفيذ خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية للبوسنة والهرسك في زيادة تعزيز قدرات الآليات المؤسسية الجنسانية والمؤسسات المختصة لتحويل الأنشطة المستمدة من خطة العمل السالفة الذكر إلى خطط وبرامج عادية فضلاً على توفير الدعم للمنظمات غير الحكومية في تنفيذ مشاريع في إطار خطة العمل. وما برحت ”الوكالة“ والمركزان الجنسيان يعززون برنامج خطة العمل ويطلعون كافة المؤسسات والجهات الفاعلة غير المؤسسية الرئيسية على ما يتعلق بتنفيذها وإمكانية توفير التمويل من الميزانية.
	دال - البيانات الإحصائية
	استُمدت البيانات الإحصائية المستخدمة في هذا التقرير من النشرات الرسمية لوكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك، المختصة بإعداد ونشر البيانات الإحصائية المتعلقة بالبوسنة والهرسك وفقاً للمنهجية المقبولة دولياً، استناداً إلى بيانات معاهد الإحصاء التابعة للكيانين ومقاطعة برشكو بالبوسنة والهرسك وغيرها من المؤسسات القائمة على صعيد البوسنة والهرسك. وفي حالة وجود فوارق هامة في البيانات الإحصائية للكيانين، سيشير التقرير إلى الفارق.
	الباب الأول
	المادة 1: التمييز ضد المرأة
	1 - تعيد تعديلات قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك (الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك، العدد 102/9)، التي بادرت ”الوكالة“ إلى إعدادها، صياغة أحكام وشروط وتعاريف قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة الهرسك (الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك، العدد 16/3) التي أعيدت صياغتها لتوائم المعايير والتوجيهات الدولية في هذا الميدان بغرض تبسيط تطبيقها العملي.
	2 - وبوجه خاص، تشدد تعديلات قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك على التزامات السلطات بكافة مستويات الحكم في عملية تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، وتحدد تلك الالتزامات تحديداً أدق. وقد نُص على الالتزام القاضي بإنشاء هيئة، أو تعيين أشخاص، وهذا التزام يدخل ضمن اختصاصات تلك السلطات كافة المسائل المتعلقة بتنفيذ قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك وخطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية للبوسنة والهرسك.
	3 - وفي أثناء صياغة تعديلات القانون، اشترك المركزان الجنسيان بالكيانين في جميع المراحل، بما في ذلك عملية إجراء المناقشات العامة. وفي أثناء عملية صياغة التعديلات، استُعين بخبراء من الأوساط الأكاديمية، وبأشخاص من المؤسسات المختصة بالرصد والتطبيق، وبقضاة، وممثلين للمنظمات غير الحكومية.
	4 - ولكي يتسنى تطبيق القانون في صياغته المعززة، اعتمدت الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك النص المعزز لقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، الذي نشر بالعدد 32/10 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك، (يسمى من الآن فصاعداً: قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك).
	5 - وتضمنت النسخة السابقة من قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك تعريفاً للتمييز بين الجنسين. بينما يتضمن النص الجديد تعريفاً أبسط الهدف منه زيادة الفهم، وفيما يلي نصه (المادة 3 من القانون):
	”يتحقق التمييز لدواع جنسانية بتنزيل وضع شخص أو مجموعة أشخاص إلى درجة أقل مواتاة بفعلها تُعطل حقوق بعض الأشخاص أو الجماعات، أو لا يُعترف بالتمتع بحقوق الإنسان والحريات ولا يُعترف بإعمال تلك الحقوق والحريات“.
	6 - ولتيسير فهم التعريف الجديد للتمييز الجنساني، يلزم أن نذكر أن مصطلح ”الجنس“ يعني، فيما يختص بقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، سمات بيولوجية ونفسية تقسم الكائنات البشرية إلى أشخاص من جنس الذكور وأشخاص من جنس الإناث، وأنه يعني بالتحديد جنس المرء المختلف في تشكيله السوسيولوجي والثقافي بين الأشخاص من جنس الذكور والأشخاص من جنس الإناث، وأنه يتصل بكافة الأدوار والسمات غير المكيفة أو غير المحددة حصراً بعوامل طبيعية أو بيولوجية، ولكنها نتاج قواعد وممارسات وأعراف وتقاليد وقابلة للتغير عبر الزمن.
	7 - جرى توفيق تعريف العنف الجنساني مع التعريف الوارد في التوصية العامة 19 الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، فضلاً عن توصية مجلس أوروبا رقم 5 (2002).
	8 - واعتمدت الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك قانون حظر التمييز في البوسنة والهرسك (الجريدة الرسمية بالبوسنة والهرسك، العدد 59/9) الذي يحدد إطاراً لبلوغ المساواة في الحقوق والإمكانيات لكافة الأشخاص في البوسنة والهرسك ويخضع له نظام الحماية من التمييز.
	9 - وتحدد المادة 4 من قانون حظر التمييز في البوسنة والهرسك أشكال التمييز غير الواردة في قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، وهى من قبيل ما يلي:
	(3) المضايقة هي شكل من أشكال التحرش غير المادي في مكان العمل بأعمال متكررة من شأنها إهانة الضحية وتستهدف أو تحقق الحط من ظروف عمل المُستخدم أو وضعه المهني كنتيجة لها.
	(4) العزل هو أي فعل بواسطته يعزل الشخص (الطبيعي أو الاعتباري) أشخاصاً آخرين استناداً إلى أحد الأسباب المبينة في المادة 2 من هذا القانون، على سبيل التقيد بتعريف التمييز المستمد من المادة 2 من هذا القانون.
	(5) يعتبر من قبيل التمييز أيضاً صدور تعليمات بالتمييز ومساعدة آخرين على التمييز.
	10 - وجرت المواءمة بين قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك وقانون منع التمييز في البوسنة والهرسك مواءمة جزئية فيما يختص بإحالة ضحايا التمييز لكي يستفيدوا من وسائل الانتصاف القانونية لحماية الحقوق المنصوص عليها في القوانين المذكورة (القضايا، والاختصاصات، والمهل الزمنية، وعبء الإثبات، والإضرار بالغير، وغير ذلك). ووفقاً للتوصية رقم 34 الواردة بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/38 (المرفق الخامس)، كان هذا يعنى إنشاء آلية لحماية الحقوق المكفولة بموجب قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك أمام المحاكم المختصة.
	11 - وفي عام 2007، بدأت في البوسنة والهرسك عملية إصلاحات دستورية استهلها المجتمع الدولي. وشارك في العملية رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. ولا توجد نساء ضمن الساسة العاملين على إنجاز الإصلاحات الدستورية.
	12 - وقد نظمت ”الوكالة“، بالتعاون مع ممثلي الأقليات القومية وذوي الإعاقات والمنظمات غير الحكومية النسائية، مؤتمراً إقليمياً معنياً بالمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص كجزء من حقوق الإنسان في ضوء التغيرات الدستورية في البوسنة والهرسك. وكان المتكلمون في المؤتمر من الخبراء الإقليميين البارزين في مجال الإصلاحات الدستورية والعمليات السياسية.
	13 - وأُجري تحليل مقارن للنظم الدستورية في خمسة بلدان، كما أعدت توصية تدعو إلى تضمين الدستور المعايير الدولية المتصلة بالمساواة بين الجنسين. وأنشأت ”الوكالة“ فريقاً عاملاً أعد، وفقاً للتوصيات المذكورة، تعديلات دستورية مقترحة وعمم نسخاً منها على نطاق واسع بحيث تلقاها جميع البرلمانين وجميع الأحزاب السياسية. ونظراً لأن عملية الإصلاح الدستوري لم تحدث، لم تدمج في الدستور التعديلات المذكورة.
	14 - وواصل المركز الجنساني في اتحاد البوسنة والهرسك، بالتعاون مع الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك والمركز الجنساني في جمهورية صربسكا، عملية إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في الإصلاحات الدستورية. وعقدت اجتماعات مع عضوات البرلمان وممثلي الأقليات القومية والفئات الضعيفة. وكان الهدف منها تحديد المبادئ التوجيهية للإصلاحات الدستورية تحديداً واضحاً شاملاً وإدماجها في دستوري الكيانين.
	المادتان 2 و 3: تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة
	15 - وفقاً للتوصية 20 الواردة بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس)، وعملاً بالمادة 26 من القانون المعدل المتعلق بالمساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، حُددت صلاحيات ”الوكالة“ والمركزين الجنسيين للكيانين تعريفاً دقيقاً (انظر المرفق الثاني). ونجح المركزان جزئياً في إعمال قدراتهما الوظيفية والتقنية. ولا يزال نقص الموظفين في وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك يشكل عقبة، وهي تمثل مشكلة رئيسية تحول دون تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك وخطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية في البوسنة والهرسك.
	16 - ووفقاً للتوصية 16 الواردة بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس)، بُذلت جهود معتبرة لتحقيق المواءمة بين القوانين وقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك ولتحديد إجراءات تنفيذها جميعاً بصورة ناجحة. ورغم ذلك، فإن عدد القوانين التي خضعت لعملية المواءمة لم يصل بعد إلى المطلوب، والأمر كذلك بالنسبة للقدرات المؤسسية لكافة مستويات الحكم اللازمة لتنفيذ قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك على نحو يتسم بالكفاءة.
	17 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2009، استهلت ”الوكالة“ تعديلات على النظام الأساسي لمجلس وزراء البوسنة والهرسك تنص على إرسال كافة الوثائق القانونية المقترحة للاعتماد من ذلك المجلس وإلى وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك لتبدي الرأي فيها. إلا أن مجلس وزراء البوسنة والهرسك لم ينظر بعد في هذا الاقتراح.
	18 - وعملاً بالنظام الأساسي لحكومة جمهورية صربسكا، تُلزم الهيئات المختصة بأن ترسل إلى المركز الجنساني في جمهورية صربسكا أية وثائق قانونية قبل تقديمها إلى الحكومة للنظر فيها. واستهل المركز الجنساني في اتحاد البوسنة والهرسك أنشطة تكفل تقديم جميع الوثائق التي نظرت فيها حكومة اتحاد البوسنة والهرسك إلى المركز الجنساني في الاتحاد ليبدي الرأي فيها.
	19 - وصاغ المركز الجنساني في اتحاد البوسنة والهرسك تعليقات وتوصيات تتعلق بأكثر من 100 عنصر من عناصر التشريع والوثائق الاستراتيجية والخطط الإنمائية والبرامج في قطاعات معينة من قطاعات الحياة الاجتماعية لكي تتواءم مع أحكام قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك. وفي آب/أغسطس 2009، أيدت حكومة اتحاد البوسنة والهرسك مبادرة المركز الجنساني في الاتحاد للإسراع بتحقيق المواءمة بين تشريعات الكيانين المنظمة لمسائل الانتخاب وتعيين أشخاص لشغل معظم المناصب ذات المسؤولية المميزة، فضلاً عن النظر في عضوية اللجان التوجيهية والمجالس الإشرافية، بحيث تتماشى تلك التشريعات مع قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك. إلا أن هذه العملية لا تزال جارية.
	20 - وعملاً بالاختصاصات الممنوحة في النظام الأساسي لحكومة جمهورية صربسكا()، أصدر المركز الجنساني في جمهورية صربسكا 160 فتوى بشأن تماشي القوانين، واللوائح، والقرارات، والاستراتيجيات وغيرها من الوثائق مع قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك في الفترة من 2006 إلى 2010.
	21 - وفي غضون عام 2009، قامت ”الوكالة“ بترجمة وطباعة البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مشفوعاً بقرارات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التي تتضمن قرارات اللجنة وآرائها، وذلك في تسع وثائق منفصلة. وهكذا جرى السعي لتعزيز إمكانية استخدام هذا الصك الحمائي.
	22 - ونُشرت توصية اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا بشأن المعايير والآليات المخصصة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وهى التوصية CM/Rec (2007)17 المعنونة ”المعايير والآليات المخصصة لتحقيق المساواة بين الجنسين“. وقد وجهت هذه التوصية إلى الدول الأعضاء بالمجلس لتعريف المؤسسات والجمهور بمعايير المساواة بين الجنسين.
	23 - وتنظم ”الوكالة“ دائماً، بالتعاون مع المراكز الجنسانية، أسبوعاً في النصف الأول من آذار/مارس، للمساواة بين الجنسين - هو ”أسبوع النوع الجنساني في البوسنة والهرسك“. وفي غضون ذلك الأسبوع، توجد، بالإضافة إلى الاحتفال في 8 آذار/مارس، أنشطة وأحداث أخرى تنظم بهدف الترويج لمبادئ المساواة بين الجنسين. وفي عام 2009، نظمت ”الوكالة“ مؤتمراً بشأن المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك - من حيث النتائج والتحديات. وكان الهدف من ذلك المؤتمر تقديم نظرة إجمالية تفصيلية للنتائج والتحديات التي تنطوي عليها أعمال الآليات المؤسسية الجنسانية فيما يختص بتحقيق المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك. ولهذا، طبعت الوثائق التالية وجرى ترويجها وتعميمها على نطاق واسع: اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مشفوعة بالبروتوكول الاختياري، وتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وإعلان وخطة عمل بيجين، ومسألة المساواة بين الجنسين كما وردت في وثائق الاتحاد الأوروبي، ومسألة المساواة بين الجنسين كما وردت في وثائق مجلس أوروبا، ومسألة المساواة بين الجنسين كما وردت في وثائق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
	24 - وعملاً بالتوصية 22 الواردة بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس)، اعتمد مجلس وزراء البوسنة والهرسك خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية للبوسنة والهرسك، في صورة وثيقة استراتيجية في مجال المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، بغرض رئيسي هو تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة().
	25 - ووُقّع الاتفاق المتعلق بالتمويل المشترك لبرنامج تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية (برنامج تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية للبوسنة والهرسك) بين مجلس وزراء البوسنة والهرسك ومجموعة من المانحين() في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في الوقت الذي أُبرمت فيه اتفاقات ثنائية. وكان هذا بمثابة إنشاء لآلية تمويل لخطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية للبوسنة والهرسك وتأمين قدر وفير من الأموال لها؛ وجدير بالذكر أن موارد آلية التمويل والأموال الكثيرة المقدمة دعماً لخطة العمل مستمدان من التمويل الدولي وميزانية البوسنة والهرسك. والهدف الرئيسي لبرنامج تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية للبوسنة والهرسك هو إدراج أنشطة من خطة العمل تلك في الخطط والبرامج العادية للمؤسسات، مما يضمن مراعاة الاعتبارات الجنسانية وتحقيق الميزنة الجنسانية. ويتمثل الجزء الهام في دعم مقدم إلى المنظمات غير الحكومية لتنفيذ مشاريع في إطار خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية للبوسنة والهرسك.
	26 - وفي إطار تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في التوصية العامة رقم 9 والتوصية العامة رقم 18 الصادرتين عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الواردتين بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس)، ثمة تحد معين أمام جمع البيانات الإحصائية، هو ارتفاع مستوى الهجرة والتغيرات الحاصلة في عدد السكان في السنوات العشرين الأخيرة. ويمثل التعداد السكاني، الذي لم يجر حتى الآن في البوسنة والهرسك، مسألة شديدة الأهمية للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وحل القضايا الاجتماعية والاقتصادية الهامة.
	27 - وتصدر وكالة الإحصاء في البوسنة والهرسك ومعهدا الإحصاء بالكيانين في أربع مرات متوالية منشوراً بعنوان ”الرجل والمرأة“. وهذه المنشورات مجتمعة تحوي في مكان واحد معلومات منهجية بشأن وضع المرأة والرجل في مجالات التعليم، والعمل، والحماية الاجتماعية، والحياة السياسية والحياة الخاصة (حالات الزواج، وحالات الولادة، وما إلى ذلك) استناداً إلى البيانات المتاحة المصنفة جنسانياً. كما تتضمن النشرات الإحصائية المواضيعية الشاملة لمجالات مختلفة بيانات مصنفة جنسانياً.
	28 - وثمة مشكلة كبرى تتمثل في عجز جميع الهيئات المختصة في البوسنة والهرسك عن تنفيذ الالتزامات المشار إليها في المادة 22 من قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، التي تشير إلى تصنيف البيانات وحفظ البيانات الإحصائية استناداً إلى المعيار الجنساني. كما يستمر الافتقار إلى البيانات الإحصائية المجموعة حسب القطاع والمصنفة جنسانياً (الأعمال التجارية، والمِلكية، والتمويل). وهذه البيانات الإحصائية تمثل أساساً للتحليل والتخطيط الجنسانيين، والإبلاغ عن المساواة بين الجنسين، وتحديد مؤشرات التنمية الجنسانية ورصدها.
	29 - وعقدت لجنة المساواة بين الجنسين التابعة للجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك اجتماعات مع أعضاء لجنة تكافؤ الفرص التابعة للجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا ولجنة المساواة بين الجنسين التابعة لمجلس نواب برلمان اتحاد البوسنة والهرسك، وذلك بغرض تقاسم المعلومات بشأن أنشطة اللجان وإمكان التعاون. كمان واصلت ”الوكالة“ والمركزان المعنيان بالشؤون الجنسانية التعاون الناجح مع لجان المساواة الجنسانية في السلطة التنفيذية، وذلك بتنفيذ أنشطة مختلفة في مجال المساواة بين الجنسين (صوغ التشريعات، وإعداد الاستراتيجيات، والتدريب).
	30 - وبدأت ”الوكالة“ ولجنة المساواة بين الجنسين التابعة للجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك عدة مبادرات كما عملت على تحقيق المواءمة بين القوانين وقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك (قانون الانتخابات في البوسنة والهرسك، وأربعة قوانين في مجال وسائط الإعلام، وقانون متعلق بالخدمة المدنية في البوسنة والهرسك). وإضافة إلى ذلك، نظمت دورات مواضيعية ومناقشات عامة بشأن المساواة بين الجنسين في المجالات المختلفة، التي من قبيل الاجتماعات المواضيعية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ووسائط الإعلام، والتعليم والمساواة بين الجنسين - تحليل طرائق عرض قضايا المساواة بين الجنسين في الكتب الدراسية.
	31 - وفي نهاية عام 2008 وبداية 2010، نظمت ”الوكالة“ اجتماعين مع ممثلي خمس لجان برلمانية تابعة للجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك(). وتوصلت اللجان البرلمانية إلى استنتاجات تمثل دعماً مطلقاً لأعمال ”الوكالة“، وتنفيذ خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية للبوسنة والهرسك على جميع الأصعدة، واعتماد استراتيجية الدولة لمنع العنف العائلي ومكافحته في الفترة من 2009 إلى 2011. وعملاً بهذه الاستنتاجات، حُصّلت أموال في صورة منحة جارية مقدمة إلى ”الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين“، لتكون بمثابة اعتماد ميزانوي منفصل في ميزانية وزارة حقوق الإنسان واللاجئين في البوسنة والهرسك لعام 2009.
	32 - وتوجد إلى جانب اللجان البرلمانية المخصصة للمساواة بين الجنسين القائمة على صعيد الدولة والكيان والكانتون 100 لجنة بلدية منشأة في شتى أنحاء البوسنة والهرسك. وقد أعدت بعض اللجان خطط عملها البلدية الجنسانية ونفذت أنشطة عديدة في مجال المساواة بين الجنسين. إلا أن المشكلة الرئيسية التي تواجه تلك اللجان أثناء عملها هي تغيير الموظفين بعد الانتخابات البلدية التي تجرى كل أربع سنوات. ومن الضروري زيادة تعزيز قدرات لجان البلديات والكانتونات وتمكينها من القيام بأنشطتها المنصوص عليها في ولاياتها.
	33 - وفي جمهورية صربسكا، أنشأت جميع هيئات الصعيد المحلي لجاناً/آليات للمساواة بين الجنسين، وينظم المركز الجنساني فيجمهورية صربسكا برامج تقوية تعليمية ومهنية لهذه اللجان كل سنة. ورغم البطء الشديد لهذه العملية، يمكننا أن نلاحظ أنه ثمة ممارسات طيبة في بعض البلديات. واستناداً إلى الرصد، والعمل المستمر والدعم المقدم بواسطة الخبراء من قبل المركز الجنساني فيجمهورية صربسكا، يمكن أن نلاحظ ازدياد عدد البلديات التي وضعت خططاً محلياً لتحسين معايير المساواة بين الجنسين (وعدد هذه البلديات يمثل ثلث العدد الإجمالي لبلديات جمهورية صربسكا)؛ وقد شملت الخطط المحلية ميزانيات. ومما يدعو إلى السرور البالغ أن الخطط البلدية المعتمدة تكتسب الآن صفة الاستدامة لفترة أطول. وقد تحسن التعاون مع رابطة بلديات ومدن جمهورية صربسكا، وتقدم الوزارة المختصة (وزارة الإدارة والحكم الذاتي المحلي لجمهورية صربسكا)، بالتعاون الوثيق مع المركز الجنساني فيجمهورية صربسكا، الدعم لمشروع إدماج معايير المساواة بين الجنسين في أعمال المجتمعات المحلية.
	34 - وثمة تعاون شديد النجاح بين وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك والمركز الجنساني فياتحاد البوسنة والهرسك والمركز الجنسانية لجمهورية صربسكا. وهذه الهيئات تنسق أعمالها عبر أنشطة واجتماعات دورية تعقدها الهيئة التنسيقية للآليات المؤسسية الجنسانية في البوسنة والهرسك، و/أو اللجنة التوجيهية، المنشأة لرصد تنفيذ برنامج خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية للبوسنة والهرسك، وهى هيئة تتألف من مديري ”الوكالة“ والمراكز الجنسانية في الكيانين.
	35 - ونظمت الآليات المؤسسية الجنسانية عدداً من الدورات التدريبية للأشخاص المعينين بالوزارات بجميع أصعدة الحكم للعناية بالمساواة بين الجنسين، وذلك بغرض تحسين القدرات المؤسسية سعياً لتطبيق معايير المساواة بين الجنسين. ونظم التدريب بشأن مواضيع شتى، منها: ”إنشاء سياسات عامة وأنشطة في مجال المساواة بين الجنسين“، و ”خطط العمل المراعية للاعتبارات الجنسانية، من حيث الممارسة السابقة والخطوات القادمة“، و ”إدخال أنشطة من خطة العمل الجنسانية في سياسات المؤسسات وبرامجها وتحليل الأثر الجنساني“، و ”مرور 30 عاماً على إبرام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من حيث تأثيرها والتزاماتها وتحدياتها“.
	36 - ومعظم الوزارات تدرج التزاماتها وتبدي اهتمامها بإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في برامج العمل. وأحد الأنشطة الهامة التي تضطلع بها ”الوكالة“ والمركزان الجنسيان في الكيانين سيتمثل في تقديم الدعم لإدراج مبادئ المساواة بين الجنسين في خطط وبرامج الوزارات وغيرها من المؤسسات ذات الصلة. وهذا مخطط له في خطة العمل الجنساني للبوسنة والهرسك وبرنامج تنفيذ خطة العمل الجنسانية للبوسنة والهرسك. وفي بعض المجالات، توجد عقبة تتمثل في الافتقار إلى القدرة البشرية على تنفيذ أنشطة خطة العمل تلك.
	37 - ونُظم، بالتعاون مع مركز الشبكة الإلكترونية للتعليم عن بعد، تدريب للمدربين متعلق بالمساواة بين الجنسين في جميع المجالات المشمولة بقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك. واكتسب المشتركون، الممثلون لمختلف المؤسسات، معارف أساسية بشأن إعداد التدريب الجنساني وإجرائه، وإعداد العروض والتدريبات الجيدة، ومهارات العرض.
	38 - وبدأت ”الوكالة“ التعاون مع وكالة الخدمة المدنية بالبوسنة والهرسك لجعل مسألة المساواة بين الجنسين موضوعاً لبرنامج التدريب الدوري لموظفي الخدمة المدنية. وفي هذا الصدد، أُعد نموذج تدريبي متعلق بالمساواة بين الجنسين وجرى اعتماده. وبعد أن أبدى كبار موظفي الخدمة المدنية اهتمامهم، نُظمت 10 دورات تدريبية لشاغلي الوظائف الكبرى على صعيد الدولة، مما أتاح مزيداً من الإمكانيات لإدراج المساواة بين الجنسين في برامج عمل المؤسسات ذات الصلة. وأُجري تدريب للمدربين من أجل مدربي وكالة الخدمة المدنية بالبوسنة والهرسك المؤهلين، سعياً لإدراج مسألة المساواة بين الجنسين في النماذج التدريبية الموجودة لمنفعة موظفي الخدمة المدنية.
	39 - وما برح المركز الجنساني في جمهورية صربسكا يتعاون مع وكالة الخدمة المدنية بجمهورية صربسكا على إنشاء نماذج متعلقة بتكافؤ الفرص وتنفيذ التدريب في جهاز الإدارة العامة، بينما شرع المركز الجنساني في اتحاد البوسنة والهرسك، بالتعاون مع وكالة الخدمة المدنية لاتحاد البوسنة والهرسك، في إدخال تعديلات على القوانين الفرعية عملاً على التوسع في برامج اختبارات المعارف العامة وإجراء امتحان مهني لموظفي الخدمة المدنية بجهاز الخدمة المدنية لاتحاد البوسنة والهرسك، مع إضافة الأساسيات في أطر العمل القانونية المحلية والدولية في ميدان المساواة بين الجنسين.
	40 - وجرى تدريب العاملين بكافة إدارات التفتيش العمالي في جمهورية صربسكا على تطبيق معايير قانونية - معيارية للمساواة بين الجنسين؛ ونشر دليل بعنوان ”الحق في العمل والحقوق المتصلة بالعمل - هل تعرفها؟“ ثم عُمم بالتعاون مع مكاتب العمالة بجمهورية صربسكا واتحاد النقابات العمالية بتلك الجمهورية.
	41 - وثمة مشكلة هامة في الجهاز القضائي، هي عدم كفاية تطبيق المعايير الدولية في مجالات المساواة بين الجنسين وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك. وتتجه النية إلى مواصلة تدريب القضاة وممثلي الادعاء.
	42 - وفي عام 2008، نُظم مؤتمر بشأن قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك والممارسات السابقة والخطوات المقبلة في هذا المضمار. وبهذه المناسبة، تبادلت الآليات المؤسسية الجنسانية على كافة أصعدة السلطتين التنفيذية والتشريعية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالقضايا الجنسانية الخبرات وناقشت أوجه النجاح والمشكلات، فضلاً عن التوصيات الداعية إلى تحسين تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك.
	43 - ولا تزال المعونة القانونية المجانية دون المستوى الذي يسمح بالقول بأنها تقدم بشكل منهجي في البوسنة والهرسك. وهذا النوع من المعونة متاح لجميع مواطني اتحاد البوسنة والهرسك في الدوائر البلدية، ولكن هذا ينطبق فحسب على توفير المعونة القانونية بشأن القضايا المطروحة أمام السلطات البلدية. واعتمدت حكومة جمهورية صربسكا قانون المعونة القانونية المجانية وأنشأت مركز المعونة القانونية المجانية بجمهورية صربسكا، ولهذا المركز في شتى أنحاء الجمهورية المذكورة مكاتب إقليمية تقدم المعونة القانونية المجانية في جمهورية صربسكا بشأن كافة أنواع القضايا، ويحق لأطراف الدعاوى انتداب من يمثلهم في الإجراءات التي تشهدها المحاكم. وبالإضافة إلى هذا المركز ومكاتبه الإقليمية، توجد في البلديات مكاتب للمعونة القانونية، وتؤدي نفس الوظائف المؤداة في اتحاد البوسنة والهرسك.
	44 - وفي البوسنة والهرسك منظمات غير حكومية تقدم المعونة القانونية المجانية، بما في ذلك تقديمها في القضايا المتصلة بانتهاك قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك. وإضافة إلى ذلك، توجد منظمات غير حكومية تقدم المعونة القانونية المجانية إلى النساء، لا سيما الفئات الضعيفة منهن، التي من قبيل النساء ضحايا الحرب والاتجار بالبشر والعنف العائلي، والاعتداء الجنسي، والأمهات العازبات. وتقدم ”الوكالة“ والمركزان الجنسيان في الكيانين الدعم لمشروع ”مركز المساعدة القضائية للنساء المسمى جمعية زنيتسا“، الذي يركز على توفير المعونة القانونية للنساء.
	45 - وبالإضافة إلى ذلك، من المهم أن نلاحظ أن المنظمات غير الحكومية في كلا الكيانين توفر المساعدة باستخدام خطيّ النجدة الهاتفيين 1264 و 1265 لضحايا العنف العائلي. ويمول المركزان الجنسيان إصدار التراخيص لرقميّ الهاتف وتوفير الصيانة لهما، بينما تغطى المنظمات غير الحكومية التكاليف المادية وتكاليف الموظفين لهذه الخدمات، بتمويل من هبات شتى.
	46 - ووفقاً لبيانات السلطات القضائية، يمكن أن نستخلص أن هناك عدداً ضئيلاً من قضايا التمييز الجنساني والعنف الجنساني في مجال حقوق العمل، في قضايا الجنح والجنايات معاً. وبالمقارنة بعدد القضايا التى أبلغ بها التفتيش العمالي ودوائر المعونة القانونية والنقابات العمالية والمركزان الجنسيان بالكيانين وأمين مظالم البوسنة والهرسك، فإن عدد القضايا التي عولجت لا يكاد يُذكر.
	47 - وتجري ”الوكالة“ والمركزان الجنسيان تحقيقات بشأن انتهاك أحكام قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك بناء على طلب الأفراد أو مجموعات المواطنين، أو بناءً على مبادرة من تلك الهيئات. وقد اعتمد النظام الأساسي للتحقيق في جالات انتهاك القانون السالف الذكر، وذلك النظام يتضمن استمارة لتقديم طلب. وبعد استكمال الإجراء المتعلق بالتحقيق، تصدر توصيات بإزالة أسباب انتهاك قانون المساواة بين الجنسين. وهذه التوصيات تستند إلى الالتزامات الدولية التي تحملتها البوسنة والهرسك في ميدان المساواة بين الجنسين (لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) والمواد التي تشير إلى المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك؛ وتقترح تلك التوصيات تدابير لإزالة أسباب انتهاك قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك. وهذه التدابير تشمل أساساً اقتراحات لإدخال تعديلات، وإنهاء انتهاك القانون المذكور، و/أو التقيد بأحكام القانون، وتطبيق تدابير مؤقتة. ومن شأن هذه التوصيات، رغم عدم كونها ملزمة من الناحية القانونية، حماية الحقوق، فضلاً عن تأثيرها التثقيفي والوقائي، وكذا تأثيرها فيما يتعلق بالتوعية الجماهيرية.
	48 - ويمكن أن نستنتج أن المنظمات غير الحكومية تتجه بدرجة أكبر على الصعيد الاستراتيجي إلى تقديم الدعم للجماعات المستهدفة المحددة في السياسات العامة للمؤسسات. ويمكن أن نلاحظ بوجه خاص أن البلديات التي بها منظمات غير حكومية نسائية قد حققت تقدماً نوعياً في مجال إدخال معايير لتحقيق المساواة بين الجنسين في الحكم الذاتي المحلي.
	49 - وأصدرت ”الوكالة“ التقرير السنوي المتعلق بوضع المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك لعام 2008، استناداً إلى التقارير الواردة من المركز الجنساني في اتحاد البوسنة والهرسك والمركز الجنساني في جمهورية صربسكا. ويبين التقرير السنوي بالتفصيل حالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، وفقاً للمجالات ذات الأولوية. وهذا التقرير اعتمده مجلس وزراء البوسنة والهرسك والجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك.
	50 - واستمر التعاون مع المنظمات غير الحكومية في تنفيذ الأنشطة المتصلة بالعنف العائلي والصحة، والوقاية، والرعاية، والتعليم، والسلامة، والميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية، وما إلى ذلك. وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قُدمت في عام 2006 منح للمنظمات الحكومية لأجل الأنشطة المتصلة بتنفيذ قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك وخطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية للبوسنة والهرسك. وفي أواخر عام 2010، خصص من الأموال المخصصة لبرنامج تنفيذ خطة العمل تلك مبلغ قدره 000 710 مارك من ماركات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل لتمويل 36 مشروعاً من مشاريع المنظمات غير الحكومية التي تساهم في تنفيذ خطة العمل إياها، مع التشديد على التعاون وبناء الشراكات مع المؤسسات الحكومية.
	المادة 4: تعزيز المساواة بين المرأة والرجل
	51 - وفقاً للتوصيتين العامتين رقم 5 ورقم 25 الصادرتين عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التابعة للأمم المتحدة، تسمح المادة 8 من مواد قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك بإدخال تدابير مؤقتة خاصة تستهدف بلوغ المساواة الحقة بين الجنسين، على أن تكون هذه التدابير متناسبة وملائمة وضرورية. وإضافة إلى ذلك، تشدد المادة 24 على التزام كافة سلطات الدولة والكيانين والكانتونات ذات الصلة وحكومات الحكم الذاتي المحلية بالنص على تدابير خاصة في القوانين وغيرها من الأنظمة، وخلاف ذلك الوثائق والسياسات والاستراتيجيات والخطط التي تخضع لها مجالات معينة من مجالات الحياة الاجتماعية.
	52 - وتحدد المادة 5 من مواد قانون منع التمييز في البوسنة والهرسك استثناءات من مبدأ المساواة في المعاملة، كتدبير من تدابير العمل الإيجابي، بحيث لا تعتبر التدابير والإجراءات التشريعية تمييزية إذا أنجزت هدفاً مشروعاً وإذا كان هناك تناسب معقول بين الوسائل المستخدمة والهدف المرتجى.
	53 - ووفقاً للتوصية (2003) 3 الصادرة عن اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا، نصت المادة 20 من قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك على ما يلي: ”يمكن القول إن هناك تمثيلاً متساوياً للنساء والرجال متى كان أحد الجنسين ممثلاً بما لا يقل عن 40 في المائة في هيئات الدولة بكافة المستويات لكيانات السلطات، وعلى هيئات الحكم الذاتي المحلي - بما فيها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية - والأحزاب السياسية، والأشخاص الاعتباريين ذوي السلطات العامة، والأشخاص الاعتباريين الداخلين ضمن ممتلكات الدولة أو الخاضعين لسيطرتها، والكيانات، والكانتونات، والمدن والبلديات الخاضعة أعمالها لسيطرة هيئة عامة أن تكفل وتعزز التمثيل الجنساني المتساوي في عمليات الإدارة واتخاذ القرار والتمثيل. وهذا الالتزام قائم بالنسبة لجميع المؤيدين المأذون لهم أثناء عمليات انتخاب الممثلين والوفود الموفدة إلى المنظمات والهيئات الدولية“. إلا أنه من الضروري بذل المزيد من الجهود عملاً على تطبيق هذا الحكم في الواقع.
	حماية الأمومة

	54 - ينظم قانون الخدمة المدنية وقانون العمل وقانون المرتبات في مؤسسات البوسنة والهرسك وقوانين العمل في الكيانين ومقاطعة برتشكو حماية المرأة والأمومة. وتقضى هذه القوانين باستحقاق النساء أثناء الحمل والولادة ورعاية الطفل إجازة أمومة لمدة أثني عشر (12) شهراً متواصلاً، وبانطباق الشيء نفسه على العاملات في مؤسسات البوسنة والهرسك العامة.
	55 - وعند بدء نفاذ قانون المرتبات والبدلات في مؤسسات البوسنة والهرسك (الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك، العدد 50/8)، تتوقف طريقة ممارسة الحق في الحصول على المكافآت أثناء  إجازة الأمومة للنساء العاملات في مؤسسات البوسنة والهرسك على محل الإقامة الدائم للأم، و/أو مكان دفع الاشتراكات. والأجر المدفوع أثناء  إجازة الأمومة لا يدفع من ميزانية مؤسسات البوسنة والهرسك، على النحو المنصوص عليه في المادة 50 من قانون العمل في مؤسسات البوسنة والهرسك، بل يدفع أثناء  إجازة الأمومة وفقاً لتشريعات جمهورية صربسكا وتشريعات الكانتونات في اتحاد البوسنة والهرسك.
	56 - وعند بدء نفاذ قانون المرتبات والبدلات في مؤسسات البوسنة والهرسك، أرسلت ”الوكالة“ مبادرة تعديل هذه القانون إلى لجنة المساواة بين الجنسين التابعة للجمعية البرلمانية في البوسنة والهرسك. والهدف من هذه التعديلات تحقيق المساواة في الحقوق بين كافة الأشخاص، بصرف النظر عن مقر الإقامة. وبالتنسيق مع المركز الجنساني في اتحاد البوسنة والهرسك، وجهت ”الوكالة“ مبادرة إلى لجنتي المجلسين اللتين يتألف منهما برلمان اتحاد البوسنة والهرسك، عملاً على تسوية هذه المسألة بطريقة منهجية فيما يخص جميع الأشخاص المقيمين في أراضي الاتحاد. وتسببت مسألة تفعيل المكافآت أثناء  إجازة الأم في إثارة اهتمام وسائط الإعلام بدرجة كبيرة، وكانت واحدة من أهم المسائل على الإطلاق في البوسنة والهرسك عام 2010.
	57 - ولم تحصل مسألة تفعيل المكافآت أثناء  إجازة الأمومة على دعم كاف من الكيانين في الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك، ولذلك أقام رئيس لجنة المساواة بين الجنسين في مجلس نواب الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك دعوى استئناف أمام محكمة البوسنة والهرسك الدستورية.
	58 - وحكمت محكمة البوسنة والهرسك الدستورية بأن المادة 35 من قانون المرتبات والبدلات في مؤسسات البوسنة والهرسك تمييزية ومخالفة لأحكام المادة الرابعة من الباب الثاني لدستور البوسنة والهرسك. ومن الأهمية بمكان لتفعيل المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك أن ندرك أن محكمة البوسنة والهرسك الدستورية قد أكدت أن ” إجازة الأمومة على وجه التحديد تتصل بحق المرأة في عدم التمييز ضدها وحقها في التمتع بظروف عمل مناسبة“.
	59 - وهذا الحكم يمثل قدراًً كبيراًً من التقدم في إعمال مبدأ المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك. إذ أن محكمة البوسنة والهرسك الدستورية قد وجهت، عندما قررت أن ممارسة الحق في  إجازة الأمومة في مؤسسات البوسنة والهرسك تنطوي على رسالة واضحة مفادها أن ” إجازة الأمومة يجب أن تكون متساوية بالنسبة لجميع العاملين، بصرف النظر عن مكان الإقامة“ وأن أي انحراف عن هذا المبدأ ”يمثل خروجاً على المعايير الأوروبية المشتركة“.
	60 - وأكدت محكمة البوسنة والهرسك الدستورية في هذا الحكم على أهمية اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في النظام القانوني للبوسنة والهرسك. كما أوردت المحكمة في حكمها جزءاً من التعليقات والتوصيات الختامية الموجهة إلى البوسنة والهرسك من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التابعة للأمم المتحدة، وتلك التعليقات والتوصيات الختامية تقتضي ”المواءمة بين التشريع القائم وقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك“. وقد طبق حكم المحكمة الدستورية في الواقع منذ أيلول/ سبتمبر 2010.
	61 - وفي اتحاد البوسنة والهرسك، لا يوجد تنظيم مُرض فيما يختص بمسألة الأجر المدفوع أثناء  إجازة الأمومة. وبوجه خاص، فإن قانونيّ الكيانين المنظمين لهذا المجال إطاري، وتقرير مبلغ الأجر يدخل ضمن مسؤوليات الكانتونات. ورغم أن قانون مبادئ الحماية الاجتماعية وحماية ضحايا الحرب المدنيين وحماية الأسر المعيلة للأطفال، لسنة 1999، ينص على ضرورة قيام الكانتونات، لكي تنفذ هذا القانون، باعتماد لوائح مناسبة ووثيقة عامة في نطاق اختصاصها (المادة 103) في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ بدء نفاذ القانون، ولم يعتمد أي من الكيانين حتى الآن لوائح بشأن حماية الأسر المعيلة للأطفال. ويتفاوت مقدار الأجر حسب الكانتون، والأمر كذلك بالنسبة لمعدل الأجر القانوني الذي تنص عليه لوائح الكانتونات، إذ يتراوح هذا المعدل بين 50 و 90 في المائة من متوسط الأجر. وهذا الأجر يدفع من ميزانيات الكانتونات. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات التفصيلة من الجدول 1 بالمرفق الثالث، المعنون ”مقدار مدفوعات الأمومة في اتحاد البوسنة والهرسك، في الفترة من 2005 إلى 2009“.
	62 - وفي جمهورية صربسكا، ينظم قانون العمل() مسألة تفعيل حق المرأة في إجازة الأمومة، بينما ينظم قانون حماية الطفل() طريقة إعادة سداد صافى الأجر المدفوع لأرباب العمل عن النساء اللائي حصلن على  إجازة أمومة وفترة دفع مثل هذه المرتبات من قبل رب العمل أو الصندوق العام لحماية الطفل. وتنص الفقرة 1 من المادة 79 من قانون العمل على حق المرأة أثناء الحمل والولادة ورعاية الطفل في إجازة أمومة لمدة سنة واحدة بلا انقطاع فيما يختص بالتوائم ولكل طفل ثالث أو كل طفل تال له، لمدة 18 شهراً متواصلة. وتنص الفقرة 3 من هذه المادة على إمكان موافقة والدي الطفل على تمتع الأب، بدلاً من الأم، بإجازة الأمومة بعد مضي ستين يوماً من تاريخ ولادة الطفل. وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجع إلى الجدول الثاني بالمرفق الثاني، المعنون ”مقدار مدفوعات الأمومة في جمهورية صربسكا؛ في الفترة من 2005 إلى 2009“.
	63 - والأجر المدفوع أثناء  إجازة الأمومة في 99.9 في المائة من الحالات يكون للمرأة، بينما يكون للأب أساساً في حالة وفاة الأم أو هجرها طفلها أو عجزها عن رعاية الطفل لأسباب أخرى. وبالتعاون مع لجنة المساواة بين الجنسين في الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك، تخطط ”الوكالة“ للقيام بأنشطة تتعلق بتعديل التشريع عملاً على إدخال بند يسمح بإدخال إجازة للمستخدمين في مؤسسات البوسنة والهرسك.
	64 - والنساء غير العاملات لا يمارسن حقوقهن القانونية إلا بقدر محدود. فعلى الرغم من نص القانون على إعمال هذا الحق لمدة سنة واحدة بعد مولد الطفل، لم يفعَّل هذا الحق إلا جزئياً، وهو يتوقف على القدرة الجزئية لفرادى الكانتونات أو البلديات. وعلى سبيل المثال، يمنح مبلغ إجمالي لتوفير لوازم كاملة للطفل المولود، وطعام له حتى يبلغ من العمر ستة أشهر، وغذاء تكميلي للأم أثناء الإرضاع، وإلحاق الطفل بمؤسسة بمرحلة ما قبل المدرسة مع توفير التغذية له، وتوفير وجبة في المدرسة الابتدائية؛ وهذه كلها أمور لم تتحقق وتتصل بالحالة الاقتصادية للكانتونات والبلديات. وثمة معلومات أكثر تفصيلاً بشأن الفروق المتعلقة بالحق في  إجازة الأمومة بالبوسنة والهرسك ترد في الجدول 3 بالمرفق الثالث بهذا التقرير.
	المادة 5: القضاء على الصور النمطية والتعصب
	العنف العائلي

	65 - في الفترة السابقة، أصبح ضحايا العنف العائلي في بؤرة اهتمام المجتمع وحمايته نظراً للتغيرات الحاصلة في التشريع، وتدريب الأشخاص المختصين، والتحسن الحادث في عمل المؤسسات المقدمة للحماية، مما أسفر عن تفعيل قدراتها على تطبيق القانون، وتحسن التعاون بين المؤسسات والمنظمات الحكومية، الذي يمثل تنفيذاً للتوصية 26 الواردة بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس). ويجري باطراد تشجيع ضحايا العنف العائلي على الإبلاغ عن العنف، وهذه المؤسسات تقدم الحماية وتخاطب المنظمات غير الحكومية التي تعالج العنف العائلي.
	66 - وقد أعلن مجلس أوروبا أن 2007 سنة لمكافحة العنف العائلي ضد النساء، وأُطلقت في جميع الدول الأعضاء بمجلس أوروبا حملة بشأن ”وقف العنف العائلي ضد المرأة“. وقد انضمت البوسنة والهرسك بوصفها عضواً في مجلس أوروبا إلى هذه الحملة. واعتمد المجلس البرلماني للبوسنة والهرسك ”قراراً بشأن مكافحة العنف العائلي ضد المرأة“ (الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك، العدد 15/8) جاء فيه أن أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة، ومن العنف العائلي ضد المرأة، يمثل انتهاكاً للحقوق وللحريات الأساسية، وأنه يحول دون ممارسة هذه الحقوق والحريات الأساسية ويسير بهذه الممارسة في عكس الاتجاه المرغوب. وهذا القرار يمثل التزام السلطات التشريعية في البوسنة والهرسك بمكافحة العنف العائلي.
	67 - وفي إطار حملة مجلس أوروبا، نشرت لجنة المساواة بين الجنسين التابعة للجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك منشوراً بعنوان ”العنف العائلي يبدأ بصرخة ولا ينتهي أبداً في صمت - وهو ليس مسألة عائلية“ كما عممته. وهذا المنشور يضم جميع الوثائق المناسبة المتولدة عن الحملة.
	68 - ويعترف قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك بالعنف العائلي باعتباره صورة من العنف الجنساني، وهو يذكر صراحة في مادته السادسة أن العنف الجنساني يشمل العنف الحاصل داخل الأسرة أو الأسرة المعيشية. ووفقاً للتوصية رقم 19 الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التابعة للأمم المتحدة، وتوصية مجلس أوروبا رقم 5 لسنة 2002، ويعرِّف القانون العنف الجنساني بأنه ”أي نشاط يسبب ضرراً بدنياً أو نفسياً أو جنسياً أو اقتصادياً، أو معاناة بدنية أو نفسية أو جنسية أو اقتصادية، أو يمكن أن يُحدث ذلك، فضلاً عن التهديد بأعمال من هذا القبيل تحول دون تمتع شخص أو مجموعة أشخاص بحقوق الإنسان والحريات في الحياة العامة والخاصة“.
	69 - ويحدد قانونا الكيانين المتعلقين بالحماية من العنف العائلي، وهما قانون الحماية من العنف العائلي الصادر في اتحاد البوسنة والهرسك() وقانون الحماية من العنف العائلي الصادر في جمهورية صربسكا() التدابير والآليات المتعلقة بالحماية في قضايا العنف العائلي.
	70 - ووفقاً للتوصية رقم 26 الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الواردة بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس)، سعى المركزان الجنسيان بالكيانين أثناء عملية إصلاح قوانين الحماية من العنف العائلي إلى تحقيق المواءمة، بأقصى قدر ممكن، بين قانونيّ الكيانين، نظراً للفوارق بين الكيانين وبين هيكليهما الإداريين.
	71 - وفي غضون سنة 2007، نظم المركز الجنساني لاتحاد البوسنة والهرسك بالتعاون مع وزارة العدل الفيدرالية مناقشات علنية في الكانتونات العشرة كافة بغرض تحليل عملية تنفيذ قانون الحماية من العنف العائلي. وفي جملة أمور، أُبرزت الحاجة إلى التعاون المتبادل بين كافة مقدمي الحماية أثناء مقاضاة مرتكبي العنف العائلي. واستناداً لذلك، أطلق المركز الجنساني في اتحاد البوسنة والهرسك مبادرة لتعديل قانون الحماية من العنف العائلي في الاتحاد. وقُدم القانون الجديد المقترح في تموز/يوليه 2010 إلى البرلمان ليأخذ دورته الإجرائية المعتادة، واعتمده مجلسا البرلمان في القراءة الأولى.
	72 - واعتُمدت الاستراتيجية الوطنية لاتقاء ومكافحة العنف العائلي في البوسنة والهرسك للفترة الممتدة من 2009 إلى 2011. وكان فريق عمل متعدد القطاعات قد عكف على صوغ هذه الاستراتيجية. وهى تشمل أنشطة يجري تنفيذها على صعيد البوسنة والهرسك فضلاً عن تنسيق وتنفيذ خطتي الكيانين الاستراتيجيتين وخطتي عملهما. وأحد الأنشطة المضطلع بها على صعيد الدولة هو إنشاء منهجية موحدة لجمع البيانات الإحصائية المتعلقة بالعنف العائلي، لا سيما إذا وضعنا في الحسبان تجزؤ البيانات الموجودة في البوسنة والهرسك وعدم تبويبها. ويجري حالياً تنفيذ هذه الأنشطة.
	73 - وأصدرت ”الوكالة“ تقرير سنة 2009 المتعلق بتنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى اتقاء العنف العائلي ومكافحته في البوسنة والهرسك (2009-2011)، وهذا التقرير. واعتمده مجلس الوزراء في جلسته 125 المعقودة في 24 حزيران/يونيه 2010. وقد عُرض على أعضاء اللجان البرلمانية الخمس في البوسنة والهرسك مشفوعاً باستنتاجات وتوصيات.
	74 - وفي سنة 2007، اعتمدت حكومة جمهورية صربسكا خطة العمل لمكافحة العنف العائلي في تلك الجمهورية، للفترة من 2007 إلى 2009، وجرى تنفيذ هذه الخطة بنجاح شديد. وتقرر إعلان 2008 و 2009 سنتين لمكافحة العنف العائلي في جمهورية صربسكا. وما برحت حكومة جمهورية صربسكا تقدم الدعم المالي لعمل البيوت الآمنة/المأوى لضحايا العنف. وفي نهاية 2010، اعتمدت الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا استراتيجية مكافحة العنف العائلي في الجمهورية حتى 2013.
	75 - وفي إطار أنشطة تنفيذ خطة عمل جمهورية صربسكا، عُدلت تشريعات قائمة ووثائق أخرى واعُتمدت تشريعات جديدة ووثائق أخرى لمعالجة العنف العائلي؛ وحدثت تحسينات في التدريب المقدم لضباط الشرطة وموظفي مراكز الرعاية الاجتماعية، والعاملين بالرعاية الصحية، ومديري المدارس الابتدائية والثانوية والمربين/الأخصائيين النفسيين العاملين فيها، والقضاة وممثلي الادعاء، وحدث تحسن في ممارسات المؤسسات والجهات المقدمة للحماية مما عزز قدرتها على تطبيق القانون بكفاءة؛ كما حدث تحسن في التعاون بين المؤسسات والمنظمات غير الحكومية.
	76 - واعتمدت حكومة اتحاد البوسنة والهرسك الخطة الاستراتيجية لمنع العنف العائلي بالاتحاد لسنتي 2009 و 2010. وجرى تنفيذ نحو 65 في المائة من الأنشطة المدرجة بالخطة المتصلة بتعديل التشريعات، وإقامة الشبكات، والخدمات المهنية، وتعليم الفنيين القائمين بعمليتي التعليم والتوعية، والجمهور، وإنشاء قاعدة بيانات وحيدة، وإنشاء خط نجدة هاتفي وحيد للإبلاغ عن العنف العائلي وإجراء أبحاث بشأن أسباب العنف العائلي. وكان أدنى مستوى للتنفيذ في مجال التعديلات التشريعية.
	77 - وصيغ دليل لتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية باتحاد البوسنة والهرسك وقُدم تدريب للمدربين لمنفعة 20 مهنياً (أطباء ممارسون عامون، وممرضون، وممرضات) عُينوا لتمثيل وزارات صحة الكانتونات. ودربوا في 28 مؤسسة للرعاية الصحية 895 شخصاً من العاملين بالرعاية الصحية. وهذه الأنشطة مولتها ”الوكالة“ جزئياً، بينما مولت وزارة الصحة الفيدرالية جزءاً آخر.
	78 - ودخلت عملية صوغ دليل لتدريب فنيي مراكز الرعاية الاجتماعية، وضباط الشرطة، وموظفي المؤسسات التعليمية باتحاد البوسنة والهرسك مرحلتها النهائية.
	79 - ومن المقرر إجراء دراسة بشأن شيوع العنف ضد المرأة، وهى دراسة ستنفذ في شتى أنحاء البوسنة والهرسك بالتعاون مع المؤسسات الإحصائية. وسيتضمن جزء من هذا البحث أسباب العنف العائلي.
	80 - وفي عامي 2008 و 2009، قدمت ”الوكالة“ الدعم لأعمال المركزين الجنسانيين للكيانين، وذلك بتمويل أنشطة تهدف إلى اتقاء العنف العائلي ومكافحته. وتشمل هذه الأنشطة ما يلي: إجراء تحليل للإطار القانوني فيما يختص بالعنف العائلي وتطبيقيه بصورة عملية في جمهورية صربسكا، ومناقشات متصلة بخطة العمل لمكافحة العنف العائلي في 2008 و 2009 بجمهورية صربسكا، فضلاًً عن طبع وترويج الخطة الاستراتيجية لاتقاء العنف العائلي في اتحاد البوسنة والهرسك لفترة السنتين 2009 و 2010.
	81 - واستناداً إلى مبادرة منظمة ”فيستا“ غير الحكومية القائمة في كانتون توزلا، اشتركت ”الوكالة“ في إعداد منشور بعنوان ”شيوع العنف الجنساني في علاقات المراهقين“، وهو منشور يشدد على العلاقة القائمة بين العنف في هذه العلاقات والعنف العائلي.
	82 - وبالتعاون بين منظمة ”بودوتشونست“ غير الحكومية التي يوجد مقرها في مودريتشا وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أُنشئ نموذج لآلية إحالة لخدمة ضحايا العنف العائلي والعنف ضد الأطفال. وهذا المشروع يهدف إلى إنشاء آلية الإحالة نفسها في البلديات الأخرى في جمهورية صربسكا.
	83 - وبمبادرة من مؤسسة الديمقراطية المحلية في كانتون سراييفو، ورابطة ”مِديتسا“ للمواطنين التي يوجد مقرها في كانتون زِينيتسا ورابطة المواطنين ”فيفي جيني“ التي يوجد مقرها في توزلا، وُقّعت بروتوكولات بشأن التعاون في الكانتونات الثلاثة فيما يختص بمعالجة ضحايا العنف العائلي وتقديم الحماية المناسبة.
	84 - ويمكن استخدام دليل إنشاء آليات فعالة لمكافحة العنف العائلي ضد الصم والمكفوفين باعتباره مؤشراً معيناً دالاً على الاهتمام بحل مشكلة العنف العائلي والتغلب على الصور النمطية وصور التعصب. وقد نشرت هذا الدليل مؤسسة الديمقراطية المحلية في كانون الثاني/يناير 2010، وهو يمثل جزءاً من الأنشطة المندرجة في إطار مشروع ”الارتقاء بحق ذوي الإعاقات - الصم وذوي العاهات السمعية والمكفوفين - في الحياة بدون عنف“.
	85 - ونفذت ”الوكالة“، بالاقتران بالمركزين الجنسانيين في الكيانين مشروعاً مشتركاً تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، هو مشروع ”منع العنف الجنساني ومكافحته“. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين القدرة المؤسسية وقدرة المنظمات غير الحكومية على مكافحة العنف الجنساني بتوفير الدعم التقني وشن حملات الدعوة في صفوف صانعي القرار والساسة والقضاة والمنظمات غير الحكومية.
	86 - وأُجريت دورتان تدريبيتان في إطار المشروع وخصصت مِنح لمنظمتين غير حكوميتين/تحالفين غير حكوميين لرصد ما تنظره المحاكم من قضايا العنف الجنسي والعنف الجنساني. وأُجري تقييم للاحتياجات التدريبية في وزارتي داخلية الكيانين بشأن العنف الجنسي والعنف الجنساني. وجرى التوصل إلى اتفاقات أولية مع أكاديميتي الشرطة في كلا الكيانين بشأن إدراج النماذج التدريبية في مناهجهما الدراسية. وشُرع في أنشطة لإنشاء آليات إحالة في ستة أماكن مختارة.
	87 - وعملاً على إنشاء منهجية موحدة لجمع البيانات بشأن العنف الجنساني في البوسنة والهرسك، أُجري تحليل مقارن لأفضل الممارسات في العالم وأُعد استعراض عام للحالة الراهنة في مجال جمع البيانات في البلد. وسيكون هذا التحليل أساساً لأعمال مقبلة تتعلق بإعداد منهجيات لجمع البيانات ستختبر في الأماكن الستة المشمولة بأنشطة المشروع. وسيتواصل تنفيذ هذه الأنشطة وفقاً لخطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية للبوسنة والهرسك.
	88 - ونشر مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بالحد من الأسلحة الصغيرة، الذي ينفذه البرنامج الإنمائي في البوسنة والهرسك بهدف رئيسي يتمثل في نزع سلاح السكان، دراسة مقارنة بشأن حيازة الأسلحة النارية والعنف العائلي في كيانات البلقان الغربية.
	89 - ونظراً للافتقار إلى نموذج موحد لجمع البيانات لجميع الفئات المحمية، لم تكتمل البيانات المتعلقة بالعنف العائلي ولم تتسم بالاتساق والموثوقية، وهى لا تتضمن سوى معلومات أساسية عن المجني عليهم والجناة. ولهذا السبب، أعدت الآليات المؤسسية تحليلاً منفصلاً تناول جمع البيانات عن هذه القضية الاجتماعية الهامة، مشفوعاً بتوصيات لإجراءات مقبلة.
	90 - ووفقاً للبيانات المقدمة من المحاكم المختصة في الاتحاد، شهدت الفترة من 2006 إلى 2010 تسجيل قضايا عددها الإجمالي 275 1 قضية استناداً إلى المادة 222 من القانون الجنائي لاتحاد البوسنة والهرسك، المتعلقة بجناية العنف العائلي. ومن 335 1 شخصاً يشتبه في ارتكابهم هذه الجرائم، كان 302 1 رجالاً يمثلون 97.53 في المائة من المشتبه فيهم. وبلغ عدد النساء المشتبه في ارتكابهن مثل هذه الجرائم 29 امرأة فقط بنسبة 2.17 في المائة. وكان الباقون من المجرمين الأحداث. وضمن 258 1 شخصاً يمثلون العدد الإجمالي للمجني عليهم في هذه الجرائم، كانت هناك 005 1 نساء يمثلن 79.87 في المائة وكان عدد المجني عليهم من الرجال ضحايا جريمة العنف العائلي 100 رجل بنسبة 7.95 في المائة. وتفيد السجلات بوجود أطفال بين المجني عليهم في قضايا العنف العائلي عددهم 153، بنسبة 12.17 في المائة من القضايا، ومنهم 68 فتاة مجني عليها و 11 فتى مجنى عليهم().
	91 - وعند النظر في الجزاءات المفروضة على مرتكبي جريمة العنف العائلي في اتحاد البوسنة والهرسك، يمكننا أن نلاحظ غلبة وقف تنفيذ الأحكام في ما مجموعه 046 1 قضية، بنسبة 76.85 في المائة من مجموع العقوبات الجنائية المفروضة على مرتكبي هذه الجرائم. وتلي ذلك الغرامات في 143 قضية بنسبة 10.50 في المائة، ثم عقوبة السجن في 131 قضية بنسبة 9.55 في المائة. وتقررت جزاءات جنائية أخرى في 42 قضية، بنسبة 3.08 في المائة.
	92 - وانطلاقاً من فرض التدابير الحمائية ضد الجناة وسعياً إلى حماية ضحايا العنف العائلي، يطبق تعريف للعنف العائلي منصوص عليه في قانون الحماية من العنف العائلي في اتحاد البوسنة والهرسك، وهذا التعريف يعدد بالتفصيل جميع أشكال العنف العائلي، وبالاستناد إليه تفرض أي محكمة مختصة التدابير الحمائية المنصوص عليها.
	93 - وفي الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010، شهد اتحاد البوسنة والهرسك تقديم 391 طلباً لفرض التدابير الحمائية، وفرضت محاكم الاتحاد 103 تدابير حمائية. واستخدمت هذه التدابير لحماية 161 شخصاً. والعدد الأكبر من التدابير الحمائية مفروض لحظر التحرش بشخص معرض للعنف أو لحظر اقتفاء أثر ذلك الشخص (72.81 في المائة)، بينما لم تفرض أي تدابير حمائية لحماية ضحايا العنف العائلي ولا علاج نفسي إلزامي. والبيانات المتعلقة بالمحاكم الابتدائية/البلدية لها دلالتها، فهي تبين عدد أحكام الإدانة كما تبين نوع الجزاء المفروض، الذي يتضح منه أن الجزاء الأساسي المفروض على مرتكبي جريمة العنف العائلي قد تمثل في معظم القضايا في صدور أحكام مع وقف التنفيذ، وبذلك تتواصل ممارسة العقاب المخفف لمرتكبي جريمة العنف العائلي().
	94 - وفيما يختص بجريمة العنف العائلي بجمهورية البوسنة والهرسك عام 2006، أقيمت 338 دعوى، واستُكمل نظر 274 دعوى صدرت فيها 250 إدانة (233 حكماً مع وقف التنفيذ، و 18 حكماً بالسجن)؛ وفي عام 2007 أُقيمت 385 دعوى، واستُكملت 229 دعوى وصدرت أحكام بالإدانة في 220 قضية (185 حكماً مع وقف التنفيذ، و 25 حكماً بالغرامة، و 16 حكماً بالسجن)؛ وفي عام 2008، أُقيمت 270 دعوى، واستُكمل نظر 161 دعوى، منها 144 صدرت فيها أحكام بالإدانة (103 أحكام مع وقف التنفيذ، و 15 حكماً بالغرامة، و 12 حكماً بالسجن)؛ وفي عام 2009، أُقيمت 255 دعوى (وفي هذا الصدد، لا توجد بيانات تفصيلية). وفي 2006، عولجت في المحاكم 12 قضية تهرب من دفع نفقة الزوجية، واستُكمل النظر في سبع منها (صدرت أحكام مع وقف التنفيذ في خمس قضايا)؛ وفي 2007، أُقيمت 30 دعوى واستُكمل النظر في 16 دعوى ومنها 14 صدرت فيها أحكام بالإدانة (12 حكماً مع وقف التنفيذ، وحكمان بالغرامة وحكمان بالسجن)؛ وفي 2008، أُقيمت 15 دعوى واستُكملت تسع منها، وصدرت في ست منها أحكام (خمسة مع وقف التنفيذ وحكم بالغرامة).
	95 – وكان هناك ازدياد سنوي مستمر في عدد القضايا المتصلة بأفعال تمثل جنحة عنف عائلي، وفقاً لأحكام قانون الحماية من العنف العائلي في جمهورية صربسكا. ففي عام 2006، بلغ عدد دعاوى الجنح المقامة 67 دعوى، واستُكمل النظر في 36 دعوى، 24 منها صدرت فيها أحكام بالإدانة مقترنة بجزاءات منصوص عليها بشأن الجنح، تمثلت في ما يلي: 19 حكماً بالغرامة وثمانية أحكام بفرض تدابير وقائية وستة أحكام مع وقف التنفيذ؛ وسجل عدد القضايا في عام 2007 رقماً عادَل أربعة أمثال أعلي رقم سُجل من قبل، هو 289 دعوى، واستُكمل النظر في 130 دعوى، منها 67 صدرت فيها أحكام بالغرامة، وزاد فرض التدابير الوقائية بالمقارنة بالسنة السابقة؛ وفي 2008، بلغ عدد الدعاوى المقامة 445 دعوى، منها 208 دعوى استكمل النظر فيها - وكان معظم الأحكام فرض غرامات أو أحكام مع وقف التنفيذ؛ وفي 2009، تضاعف عدد الدعاوى المرفوعة بالمقارنة بالسنة السابقة - وبلغ 121 1 دعوى (استُكملت 548 دعوى)().
	البيوت الآمنة
	96 - توجد في إقليم البوسنة والهرسك تسعة بيوت آمنة يمكن أن تأوي 173 شخصاً. وفي إقليم اتحاد البوسنة والهرسك، توجد ستة بيوت آمنة يمكن أن تأوي 116 شخصاً من ضحايا العنف العائلي. وهذه البيوت تعمل في إطار منظمات غير حكومية، هي: مؤسسة الديمقراطية المحلية - كانتونات سراييفو، وميديتسا - زيِنيتسا، وفيفي جيني - توزلا، وجيني سا أوني - بيهاتش، وجينا البوسنة والهرسك - وموستار، وكاريتاس- موستار. وفي 2008، جرى إيواء 244 ضحية، وتألف هذا العدد من 194 ضحية حصلت على إقامة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر و 50 ضحية من ضحايا العنف العائلي حصلت على إقامة لأكثر من ثلاثة أشهر. وكان 53.68 في المائة من الضحايا أطفالاً (فتياناً وفتيات)، وبالمقارنة بسنة 2007 عندما جرى إيواء ما مجموعه 265 ضحية للعنف في جميع البيوت الآمنة، يمثل هذا نقصاناً بنسبة 7.9 في المائة. إلا أن عام 2009 شهد إيواء ما مجموعه 317 ضحية للعنف في هذه البيوت الآمنة، مما يمثل زيادة بنسبة 23 في المائة، وكان 61.89 في المائة من هؤلاء أطفالاً. وفي جمهورية صربسكا، توجد ثلاثة بيوت آمنة لدى منظمات غير حكومية، هى: بودوتشونست - مودريتشا، أودروجيني جيني - بانيا لوكا، فونداسيا زا أوبرازوفاني، رازفوي إي سوتسيالنو زاشتيتو دييتسي - برييدور. وهذه البيوت في مجموعها يمكن أن تأوي 57 شخصاً. وفي البيوت الآمنة بجمهورية صربسكا، يوجد 828 شخصاً سجلت أسماؤهم في الفترة من 2007 إلى 2010 (نساء وأطفال). ويجري الآن إنشاء بيوت آمنة في كل من بييليينا وتريبني.
	97 - وطريقة تمويل البيوت الآمنة في جمهورية صربسكا ينظمها قانون الحماية من العنف العائلي الصادر بجمهورية صربسكا (الجريدة الرسمية لجمهورية صربسكا، العدد 17/8). ووفقاً للمادة 4 من هذا القانون، يُقدم 70 في المائة من اعتمادات هذا المخصص من ميزانية الكيان و 30 في المائة من ميزانيات المجتمعات المحلية. وتحول الأموال المقدمة من ميزانية البلدية/المدينة إلى مركز الرعاية الاجتماعية المختص في محل الإقامة الدائم للمجني عليه، ويحول المركز هذه الأموال إلى البيت الآمن الذي يأوي المجني عليه. وقد أختبر هذا النموذج للمرة الأولى فيما يختص بتلبية هذه الالتزامات القانونية عام 2008.
	98 - وأُعطت حكومة جمهورية صربسكا ما مجموعه 1.74 مليون مارك من ماركات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل، وخصص 000 70 مارك من هذا المبلغ لشراء بيتين آمنين. وخصص 000 100 مارك في إطار خطة عمل جمهورية صربسكا؛ و 000 300 مارك كمنحة للبيوت الآمنة في 2008 و 000 400 مارك لكل من 2009 و 2010. وفي الفترة التالية، وحتى 2012، رُصدت أموال عادية في ميزانية جمهورية صربسكا لتوفير الرعاية لضحايا العنف العائلي. وإضافة إلى هذه الأموال، أوفت مدينة بانيا لوكا وبلدية مودريتشا بالتزاماتهما القانونية المتعلقة بتمويل المأوى للضحايا من المستوى المحلي، وذلك وفقاً لعدد المستعملين. وهذا يمثل إسهام الميزانيات المحلية في توفير الرعاية لضحايا العنف العائلي في المدن التي توجد بها بيوت آمنة.
	99 - وتتجه الخطوات التالية إلى ضمان امتلاك جميع بلديات جمهورية صربسكا، بصرف النظر عن وجود أو انعدام مأوى في إقليميها لضحايا العنف، خطة سنوية لهذا النوع من الإنفاق حسب تقييم احتياجات بلدياتها. وهذا تحسن مشهود بالمقارنة بفترة الإبلاغ السابقة، وذلك من حيث تنظيم هذه المسألة تنظيماً معيارياً - قانونياً، ومن حيث الخطوات المحددة والتدابير الملموسة التي تتخذها جمهورية صربسكا. ونموذج تمويل المأوى لضحايا العنف بموجب المادة 4 من قانون الحماية من العنف العائلي في جمهورية صربسكا هو نموذج فريد من نوعه في أقاليم البلقان الغربية.
	100- والقانون الجديد المقترح بشأن الحماية من العنف العائلي باتحاد البوسنة والهرسك - الذي هو الآن قيد النظر أمام البرلمان - يمثل الأساس القانوني لإصدار قانون فرعي بشأن وضع معايير لتمويل المأوى، بطريقة من شأنها تخصيص جزء من الأموال من الميزانية الاتحادية وجزء من ميزانيات الكانتونات والبلديات. والاقتراح الموجه من المنظمات غير الحكومية إلى مؤسسات الكيانين المعنية بهذه المشكلة يتنبأ بتمويل المأوي بالطريقة التالية: 40 في المائة من الميزانية الاتحادية، و 30 في المائة من ميزانية الكانتونات، و30 في المائة من المستوى المحلي.
	101 - ورُصد اعتماد خاص في الميزانية، في إطار عمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية، لتنفيذ قانون الحماية من العنف العائلي. واستُخدم هذا الاعتماد البالغ قدره 000 200 مارك من ماركات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل لتمويل عمل البيوت الآمنة في الاتحاد ريثما تسوى مسألة تمويل شبكة البيوت الآمنة تسوية قانونية. وقد حلت مسألة البيوت الآمنة في كانتون سراييفو بطريقة من شأنها تعريف ضحايا العنف العائلي المستفيدين بمساعدات البيوت الآمنة في قانون الكانتون باعتبارهم مستحقين للمساعدة الاجتماعية.
	102 - وأسفرت مبادرة مشتركة اتخذها ممثلو القطاعين الحكومي وغير الحكومي عام 2008 عن تجنيب أموال للبيوت الآمنة اجماليها 888 668 ماركاً من ماركات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل، على جميع مستويات الحكم في اتحاد البوسنة والهرسك.
	103 - وتقدم لجان المساواة بين الجنسين البرلمانية القائمة على صعيد الدولة والكيانين دعماً خاصاً لحل قضية ضحايا العنف، بما فيه العنف العائلي.
	خط النجدة الهاتفي

	104 - في عام 2005، افتُتح خط النجدة الهاتفي 1264 الفريد المخصص للطوارئ في جمهورية صربسكا ليغطى كامل مساحتها. ووفقاً لبيانات المنظمات غير الحكومية التي تشغل هذا الخط، وهي أودروجزيني جيني - بانيا لوكا،  بودوتشونست - مودريتشا، ورابطة لارا - بييلينا النسوية وزينسكي سنتار - تريبينيي، شهدت الفترة من 2006 إلى 2009 ما مجموعه 808 11 مكالمة في خط النجدة الهاتفي 1264، بزيادة سنوية في عدد المكالمات حتى 2008، بينما حدث نقصان في 2009 بالمقارنة بالسنوات السابقة. وفي 2006، جرت 657 2 مكالمة، منها 97.4 في المائة مكالمة أجرتها نساء؛ وفي 2007، جرت 513 3 مكالمة (98.4 في المائة من نساء استفدن من مساعدات خط النجدة الهاتفي)؛ وفي 2008، زاد العدد مرة أخرى إلى 249 3 مكالمة (97.6 في المائة أجرتها نساء)، بينما شهد عام 2009 إجراء 619 2 مكالمة، كان 99 في المائة منها مكالمات أجرتها نساء يطلبن المساعدة. وفي جميع السنوات، كان العدد الأكبر من النساء اللائي أجرين مكالمات في الفئة العمرية الممتدة من 19 إلى 60 سنة. وثمة خط نجدة هاتفي، برقم 1209 يعمل في إيستوتشنو سراييفو، بصفة منظمة غير حكومية تقدم خدمة طوعية لتلقى المكالمات وتوفير المساعدة على مدى 24 ساعة، إلا أن هذا الخط لا يركز حصراً على التعامل مع ضحايا العنف العائلي بل يوفر أيضاً أنواعاً أخرى من الدعم النفسي لطالبي المساعدة.
	105 - وفي 2008، أنشأ المركز الجنساني في اتحاد البوسنة والهرسك خط النجدة الهاتفي 1265 لمساعدة ضحايا العنف العائلي في الاتحاد. وقد وُقّعت مذكرة تعاون تنظم طريقة عمل خط النجدة الهاتفي، والموقعون هم: الاتحاد السالف الذكر ومركز الرعاية الاجتماعية - يايتشي، ومؤسسة الديمقراطية المحلية - سراييفو، ومنظمة ميديكا - زنيكا غير الحكومية، وفيفي جيني - توزلا، وجيني البوسنة والهرسك - موستار وجيني سا أونوه- بيهاتش. ووافق المركز الجنساني في اتحاد البوسنة والهرسك، بالتعاون مع كافة مشغلي الاتصالات اللاسلكية في البوسنة والهرسك، على مجانية المكالمات التي تُجرى باستخدام هذا الخط تحديداً. وبصورة مستمرة، يقدم التمويل اللازم لصيانة خط النجدة الهاتفي 1265 من ميزانية اتحاد البوسنة والهرسك، بينما تقدم المنظمات غير الحكومية المشاركة في هذا النظام التمويل لتغطية تكاليف مشغلي هذا الخط الذين يعملون على مدى 24 ساعة. وفي المستقبل، يلزم أن توفر سلطات اتحاد البوسنة والهرسك، عن طريق ميزانياتها التمويل اللازم للمشغلين/ الأشخاص مقدمي الخدمة لمن يبلغون عن حالات العنف العائلي وغيره من أشكال العنف الجنساني. ومنذ 5 كانون الأول/ديسمبر 2008 عندما أُنشئ خط النجدة الهاتفي 1265، وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، أُجريت 978 2 مكالمة. والبيانات الخاصة المتعلقة بالعنف العائلي في إقليم اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا موجودة في الجدول 4 بالمرفق الثالث بهذه الوثيقة: تفاصيل بشأن خطوط النجدة الهاتفية والبيوت الآمنة وحالات العنف العائلي المسجلة في البوسنة والهرسك.
	106 - وفي كل سنة، تشن ”الوكالة“ والمركزين الجنسانيين في الكيانين الحملة الدولية المسماة ”16 يوماً من النشاط العملي المناهض للعنف الجنساني“. وفي 2009، نظم مؤتمر بعنوان ”معاً ضد العنف الجنساني ضد المرأة“. وبهذه المناسبة، طُبع وعُرض ما أُطلق عليه بيان لجنة جميع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة لمكافحة العنف ضد المرأة، لا سيما في منع العنف العائلي ومكافحته. وبدعوة من المؤتمر، أُرسلت إلى المشتركين شرائط بيضاء ترمز إلى التأييد لإنشاء عالم يوفر للنساء والفتيات العيش في سلام وكرامة.
	107 - وما برحت ”الوكالة“ تقدم الدعم المالي لطبع المنشورات وغيرها من المواد، ولينظم المركزان الجنسانيان في الكيانين والمنظمات غير الحكومية أحداثاً للاحتفاء بالأيام الـ 16 المخصصة للنشاط العملي المناهض للعنف ضد المرأة. وكجزء من هذه الحملة في عام 2009، أُولي اهتمام خاص إلى دور الرجال في مكافحة العنف ضد المرأة. وكان الهدف من ذلك توعية الرجال بالعنف الجنسي فضلاً عن اشتراكهم، كحلفاء ودعاة، في منع العنف ضد المرأة.
	دور وسائط الإعلام في القضاء على الصور النمطية

	108 - بدأت ”الوكالة“، بالتعاون مع لجنة المساواة بين الجنسين في الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك، عملية تحقيق المواءمة بين قانون الخدمة الإذاعية وقانون شبكة الإذاعة وقانون الاتصالات، من ناحية، وقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، من ناحية أخرى. وكان الهدف من التعديلات إدخال التمثيل الجنساني المتكافئ في هياكل إدارة شبكة الإذاعة والتلفزيون في البوسنة والهرسك، وتحقيق المساواة في العمالة، وتمثيل الجنسين على قدم المساواة في محتوى البرمجة، فضلاً عن فرض الحظر على البرامج التي تتضمن سباًَّ أو إهانة أو تقدم صوراً نمطية للنساء والرجال استناداً إلى الاعتبارات الجنسانية. ونُشرت التعديلات المقترحة على القانون في العدد 23/10 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك.
	109 - ويهدف ميثاق شرف الصحافة في البوسنة والهرسك، المعتمد من قبل روابط الصحافة في البوسنة والهرسك جميعها، إلى وضع الأسس لنظام التنظيم الذاتي والسياسة الإعلامية، وهو يعتبر صكاً ملزماً من الناحية الأخلاقية لمخبري الصحف والدوريات ورؤساء تحريرها وملاكها وناشريها. وتقضي الأحكام العامة بأن تقوم وسائط الإعلام المطبوعة بالتوعية بشأن المساواة بين الجنسين وبأن تحترم الشخصية كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
	110 - وتقضي المادة 4 من المدونة الأخلاقية الحاكمة لبث البرامج الإذاعية والتلفزيونية، التي اعتمدتها وكالة تنظيم الاتصالات في البوسنة والهرسك، والمعنونة ”خطاب الكراهية“ بجملة أمور، منها ألا تبث عبر برامج محطات البث مواد تتضمن التحريض على التمييز والعنف، أو أي منهما، استناداً إلى الارتباط بجماعة إثنية أو نوع جنساني، أو توجه جنساني أو جنسي، أو مواد تحض على التحرش بصفة عامة أو التحرش الجنسي تحديداً.
	111- والنساء ممثلات فيما يقرب من كافة وسائل الاتصال في البوسنة والهرسك، بصفة صحفيات ومخبرات صحفيات، ورئيسات تحرير، ومديرات برامج. وليس لدى غالبية وسائط الاتصال الخاصة والعامة في البوسنة والهرسك سياسات تحريرية من شأنها دعم إعداد وبث البرامج التي تنطوي على حماية حقوق الإنسان المقررة للمرأة والمساواة بين الجنسين. وهذه المشكلة شائعة بصفة خاصة في عمل وسائط الإعلام المحلية التي تمثل مصدراًً هاماًً، غالباً ما يكون المصدر الوحيد، للمعلومات والأخبار المقدمة للناس في مجتمعات البوسنة والهرسك المحلية الصغيرة.
	112- ويلاحظ حدوث تقدم إيجابي في تلبية معايير المساواة بين الجنسين في وسائط الإعلام، واستعمال لغة تراعي الاعتبارات الجنسانية، وإيلاء الأهمية للقضايا المتصلة بالعنف العائلي والعنف ضد المرأة. وفي عام 2006، عُقد اجتماعان من اجتماعات الموائد المستديرة في بانيا لوكا وسراييفو بشأن موضوع ”اللغة والمساواة بين الجنسين“، وفيهما ناقش ممثلو وسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية وخبراء اللغة السلافية استعمال وسائط الإعلام لغة مراعية للاعتبارات الجنسانية، وقدموا توصيات بشأن هذا الموضوع. وعززت مساعدة ”الوكالة“ والمركزين الجنسانيين أنشطتهم عن طريق وسائط الإعلام ونقاط البث، بهدف منع العنف ومكافحته وترقية النساء لشغل مناصب اتخاذ القرار وما إلى ذلك.
	113- وفي غضون عامي 2007 و 2008، شُنت حملتان بعنوان ”أوقفوا العنف العائلي“ وعنوان ”اختاروا الجانب المشرق من الحياة“، وذلك بالتعاون التام مع وسائط الإعلام في إطار الـ 16 يوماً من أيام النشاط العملي المناهض للعنف الجنساني.
	114- وتعزيزاً للمساواة بين الجنسين في وسائط الإعلام، تنظم ”الوكالة“ تدريباً في خمس مدن، هي موستار، وبانيا لوكا، وغوراجده، وبيهاتش، وزينيتسا، حيث يجري تعريف المخبرين الصحفيين والصحفيين بصفة عامة بمفاهيم المساواة الجنسانية، والتشريعات، وأساليب التغطية الإخبارية بقضايا العنف العائلي.
	115- وفي أثناء حملة ”اختاروا الجانب المشرق من الحياة“، سُجل برنامج فيديو موسيقى وبُث على محطات التلفزيون في شتى أنحاء البوسنة والهرسك. وترجمت إلى اللغة المحلية مساحة إعلانية أعدها مجلس أوروبا بهدف التشجيع على منع العنف ضد المرأة، كما أُرسلت هذه المساحة الإعلانية إلى محطات التلفزيون.
	116- وأعدت ”الوكالة“ برامج فيديو تهدف إلى مكافحة العنف العائلي وفيلمين تسجيلين، هما: ”أوقفوا عنف الأقران“ و ”أوقفوا العنف العائلي“، وعُممت هذه المواد جميعها على كافة وسائط الإعلام في البوسنة والهرسك. وهذه الأفلام تبين مشكلات انحراف الأحداث ومطابقته للعنف العائلي، فضلاً عن الدعم للبرلمانيين في مكافحة العنف العائلي.
	117- ويجري المركز الجنساني في جمهورية صربسكا على مدى ثلاث سنوات متواصلة حملات خاصة بعنوان ”أسرة بلا عنف“ و ”الأشرطة البيضاء - الذكور يقولون لا للعنف ضد المرأة“، وذلك بالاشتراك مع جميع الشركاء المؤسسين وغير المؤسسين. وفي إطار حملة ”أسرة بلا عنف“ في جمهورية صربسكا، جرى تفعيل حيز في وسائط الإعلام الالكترونية لبث إشارات برامج فيديو وإشارت برامج صوتية، باعتبارها إسهاماً كبيراً من وسائط الإعلام والخدمة العامة ووسائط الإعلام الخاصة في هذه الحملة.
	المادة 6: الاتجار بالنساء واستغلالهن عن طريق البغاء
	118- تسمح القوانين الجنائية للبوسنة والهرسك واتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا ومقاطعة بريتشكو التابعة للبوسنة والهرسك بمقاضاة مرتكبي جميع الجرائم المتصلة بالاتجار بالبشر والبغاء ومعاقبتهم على النحو المناسب. وبموجب هذه القوانين لا تعتبر النساء اللائي يبعن الخدمات الجنسية مرتكبات لجريمة؛ إلا أن التجريم من نصيب المحرضين على البغاء ومَن يتوسطون لشراء الخدمات الجنسية، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، واستغلال الأطفال في الأغراض الجنسية، والإلحاق بالشبكات وسائر الأفعال المتصلة بالاتجار أو التي تمثل جزءاً من سلسلة الاتجار بالبشر. وتنص تعديلات القانون الجنائي للبوسنة والهرسك (العدد 8/10 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك) على تعاريف جديدة وردت في المادة 186، وهى كما يلي:
	’1‘ يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من قام - عن طريق استعمال القوة أو التهديد باستعمال القوة، أو أشكال أخرى من القسر، أو الاختطاف، أو الغش، أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو النفوذ أو وضع ضعف، أو منح أو تلقي أموال أو منافع وصولاً إلى موافقة شخص مسيطر على شخص آخر - بتجنيد أو نقل أو إيواء أو استلام شخص بغرض ممارسة ذلك الشخص للبغاء أو أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي، أو السخرة لأداء عمل أو خدمة، أو الاسترقاق أو وضع مماثل له، أو الاستعباد أو إزالة أعضاء من الجسم أو نوع آخر من الاستغلال؛
	’2‘ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من جنَّد، أو حرَّض، أو نقل، أو آوى أو تسلم شخصاً دون الثامنة عشر من العمر بغرض الاستغلال المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة؛
	’3‘ يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الجاني المرتكب للجريمة المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة شخصاً ذا صفة رسمية ارتكب الجريمة أثناء أداء واجبه الرسمي؛
	’4‘ يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات كل من زوَّر وثائق سفر أو هوية أو اشتراها أو أصدرها، وكل من استخدم وثائق سفر أو هوية شخص آخر أو حملها أو استولى عليها أو غيَّرها أو أتلفها جزئياً أو كلياً بغرض تيسير الاتجار بالبشر؛
	’5‘ يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو بالسجن الطويل الأجل كل مَن نظَّم أو أدار على أي مستوى مجموعات من الناس بغرض التحضير للجرائم المشار إليها في الفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة؛
	’6‘ يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات كل من استغل خدمات ضحايا الاتجار بالبشر؛
	’7‘ يعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو بالسجن الطويل الأجل إذا تسبب الإعداد للجناية المشار إليها في الفقرة 1 والفقرة 2 في ضرر صحي أو أذى جسماني جسيم أو وفاة الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين 1 و 2؛
	’8‘ تصادر الأصناف ووسائل النقل المستخدمة للتحضير للجريمة بينما يجوز إغلاق المرافق والأماكن المستخدمة للاتجار بالبشر إغلاقا مؤقتاً أو دائماً، دون مساس بحقوق الأطراف الثالثة؛
	’9‘ ليس لموافقة ضحية الاتجار بالبشر على الاستغلال أو عدم موافقته عليه أي أثر على وجود جريمة الاتجار بالبشر.
	وقد عُدلت الفقرة 2 من المادة 187 ليصبح نصها على النحو التالي: ”يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات كل من أكره شخصاً آخر، بالقوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالخداع، على الذهاب إلى دولة ليس لديه فيها مقر إقامة أو ليس من مواطنيها. وتشير المادة 189 إلى تهريب الأشخاص، بينما تشير المادة 189 (أ) إلى تنظيم جماعة أو رابطة بغرض ارتكاب جريمتيّ الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
	119- وينظم قانون تنقل وإقامة الأجانب ومنحهم اللجوء المعمول به في البوسنة والهرسك (العدد 36/8 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك) شروط الموافقة على منح الإقامة المؤقتة للشخص الأجنبي لأسباب إنسانية؛ وهو يتيح، في جملة أمور، إمكانية منح الإقامة المؤقتة لأسباب إنسانية لضحايا الاتجار بالبشر، لأجل منح الحماية والمساعدة على استعادة القدرة على العمل والعودة إلى بلد مقر الإقامة المعتاد أو إلى بلد يقبله (تقبله) الضحية. وينص ذلك القانون على إنشاء مركز لاستيعاب ضحايا الاتجار بالبشر، بحيث يكون مؤسسة تقبل الأجانب. وهو ينص أيضاً على إنشاء قاعدة بيانات مركزية بشأن الأجانب في وزارة أمن البوسنة والهرسك لتسجيل ورصد دخول الأجانب إلى البوسنة والهرسك وإقامتهم فيها وخروجهم منها، فضلاً عن دخول وإقامة وخروج الأشخاص الذين طلبوا أو مُنحوا الحماية الدولية والأشخاص المقيمين في البوسنة والهرسك على أساس الحماية المؤقتة.
	120- والمساعدة المقدمة إلى ضحايا الاتجار بالبشر في الدعاوى المقامة أمام المحاكم يحددها ما يلي:
	• قانون حماية الشهود المعرّضين للتهديد والشهود الضعفاء؛
	• دليل الحماية لضحايا الاتجار بالبشر؛
	• قواعد حماية مواطني البوسنة والهرسك ضحايا الاتجار بالبشر والشهود على الاتجار بالبشر.
	121- واعتمد مجلس وزراء البوسنة والهرسك قواعد حماية مواطني البوسنة والهرسك ضحايا الاتجار بالبشر والشهود على الاتجار بالبشر (العدد 66/7 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك). وهذه القواعد تمثل معياراً ملزماً بشأن حماية حقوق الإنسان المقررة لمواطني البوسنة والهرسك الذين هم ضحايا للاتجار بالبشر أو شهود على هذه الجريمة. وتقرر القواعد السالفة الذكر المبادئ المشتركة ومعايير العمل المتصلة بتعريف الإجراءات وتنظيم الحماية والمساعدة والوقاية الأولية والثانوية وخلاف ذلك من الأنشطة المتصلة بحماية مواطني البوسنة والهرسك ضحايا الاتجار بالبشر والضحايا - الشهود عليه، وتقديم المساعدة إلى هاتين الفئتين.
	122- وعملاً على ضمان الحماية والمساعدة اللازمتين قبل نظر الدعاوى وأثناءها وبعدها، يحق ما يلي للضحايا:
	• المسكن المناسب الآمن؛
	• الرعاية الصحية؛
	• معلومات، بلغة يفهمها الضحايا، بشأن الوضع القانوني والاستشارة بشأن جزء الحقوق والالتزامات المتعلق بهم؛
	• معونة قانونية للضحايا أثناء الدعاوى الجنائية، وغيرها من الدعاوى، من خلالها يدرك الضحايا حقوقهم؛
	• معلومات بشأن الوصول إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية للبلد الأصلي أو مقر الإقامة المعتاد للضحايا (الأجانب)؛
	• معلومات بشأن فرص الإعادة للوطن وإجراءاته (للضحايا الأجانب)؛
	• مختلف أنواع التدريب والتعليم، حسب الإمكانيات المالية.
	123- وتجري مقاضاة الجناة في جرائم الاتجار بالبشر في البوسنة والهرسك حسب وضعهم، بينما يعد البغاء جنحة. ويعاقب القانون الأطراف السالفة الذكر التي تبيع الخدمات الجنسية، وتجري مقاضاة الجناة في إطار دعاوى جنائية.
	124- ووفقاً لبيانات وزارة أمن البوسنة والهرسك، لوحظ وجود اتجاه نزولي في عدد ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم التعرف عليهم. إذ انخفض العدد من نحو 250 عام 2002 إلى 69 عام 2009. وفي 2009، كان معظم ضحايا الاتجار بالبشر من الرعايا الأجانب، عندما انخفض عددهم إلى 11. وفي الوقت نفسه، كان هناك اتجاه متصاعد في أعداد ضحايا الاتجار بالبشر الذين هم من مواطني البوسنة والهرسك، إذ ارتفع عددهم من نحو ضحيتين أو ثلاث ضحايا عام 1999 إلى 58 عام 2009. وكانت البلدان الأصلية للضحايا الأجانب: صربيا (6)، وكرواتيا (2)، ومولدوفا (1)، ورومانيا (1)، وبلغاريا (1). ومن 69 ضحية للاتجار بالبشر جرى التعرف على شخصياتهم عام 2009، كان 64 من الضحايا نساء. ومن العدد الإجمالي لضحايا الاتجار بالبشر عام 2009، كان 23 من الضحايا قُصّراً، بينما كان 64 منهم بالغين. والبيانات التفصيلية المتعلقة بالاتجاهات في العدد الإجمالي لضحايا الاتجار بالبشر المتعرف عليهم واردة في الأشكال 1 (أ)، (ب)، (ج) بالمرفق الثالث.
	125- واستناداً إلى البيانات المجموعة من أجهزة الشرطة وممثلي الادعاء، شهد عام 2008 زيادة ملحوظة في عدد قرارات الاتهام والأحكام، بينما انخفض عدد التحقيقات المجراة. ولذلك، شهد عام 2008 إجراء 23 تحقيقاً شملت 53 شخصاً متهمين في قضايا الاتجار بالبشر وقضايا القوادة. وصدر ما مجموعه 21 قرار اتهام، وتأكدت هذه القرارات جميعها. وبصفة أجمالية، صدر من المحاكم 14 حكماً.
	126- ووفقاً للبيانات المقدمة من فرقة العمل التابعة لمكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك عام 2009، تلقى ذلك المكتب ما مجموعه 23 تقريراً جنائياً تتعلق بجرائم متصلة بالاتجار بالبشر. وصدرت أحكام بحق ما مجموعه 20 شخصاً، منها 12 حكماً بالسجن وحكمان بالسجن مع وقف التنفيذ وخمسة أحكام بالبراءة وحكم برفض الدعوى. وفي نهاية 2009، كان هناك 12 قرار اتهام منظوراً أمام المحاكم.
	127- وثمة مشكلات تعرقل النجاح في مقاضاة الجناة في قضايا الاتجار بالبشر، وهي تعزى غالباً إلى عدم تعاون الضحية مع الادعاء وأجهزة إنفاذ القانون. ومن ناحية أخرى، فحتى عندما يكون الضحايا راغبين في الإدلاء بأقوالهم تتسبب حالات التأخير في الإجراءات القانونية في صعوبات إضافية للضحايا وللضحايا - الشهود، بسبب احتجاز الضحايا في الملاجئ لسنوات عديدة.
	128- وثمة مشكلة أخرى في مقاضاة مرتكبي الاتجار بالبشر، هي حماية الشهود. فعلى الرغم من خلق الإطار القانوني حيزاً لتعزيز حماية الفئات الضعيفة لا تنتهي التهديدات الموجهة للشهود بنهاية المحاكمة. ففي قضايا عديدة قدمت الحماية للضحايا الشهود كجزء من تسوية منظمة في بلدان ثالثة، ولكن من الضروري استكشاف إمكانيات التعاون بشأن هذه المسألة مع البلدان التي تقبل ضحايا الجرائم الخطيرة.
	129- ووفقاً لتقييم إدارة مكافحة الاتجار بالبشر، لم تتقيد البوسنة والهرسك تقيداً تاماً بمعايير مكافحة هذا النوع من الاتجار؛ وتتصل الاعتراضات الرئيسية بمحاكمة ومعاقبة المتاجرين بالبشر لأنه لوحظ أن الغرامات مخففة جداً، وسيكون من الضروري رصد آثار تنفيذ القانون الجنائي المعدل المعمول به في البوسنة والهرسك.
	130- وفي عام 2008، ووفقاً للتوصية 28 الواردة بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس)، اعتمد مجلس وزراء البوسنة والهرسك خطة عمل مكافحة الاتجار بالبشر في البوسنة والهرسك للسنوات 2008 إلى 2012، وهي تحتوي على خطة تنفيذية. وهذه الخطة تفصل بشكل أكثر من ذي قبل الأهداف المرجوة من مكافحة الاتجار بالبشر في فترة السنوات الخمس وتحدد بوضوح التدابير اللازمة لبلوغ هذه الأهداف في المجالات التالية: نظم الدعم، والوقاية، والحماية، والمقاضاة، والتعاون الدولي. ولذلك، تلزم مواصلة الأنشطة الهادفة إلى مكافحة الاتجار بالبشر ومنع هذه الظاهرة ومكافحتها عن طريق المأسسة وزيادة تعزيز التنسيق، وتوفير المساعدة للضحايا بعد تحسينها، ومقاضاة المتاجرين بالبشر مقاضاة فعالة.
	131- وفي 2009، اعتمد مجلس وزراء البوسنة والهرسك دليل التنظيم الداخلي لوزارة الأمن في البوسنة والهرسك، الذي طور الكيان المعروف باسم ”منسق الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة في البوسنة والهرسك“ ليصبح ”إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة أمن البوسنة والهرسك“ في إطار إدارة التعاون الدولي.
	132- وأنشأ مجلس وزراء البوسنة والهرسك قوة ضاربة لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة المنظمة غير المشروعة، تعمل في شتى أنحاء البلد وتتألف من مسؤولين بجميع هياكل القضاء والشرطة ذات الصلة. وقد أُحرز تقدم في مقاضاة الجناة المبلغ عنهم والمحددة هوياتهم في جرائم الاتجار غير المشروع بالبشر.
	133- وتتمثل الأسباب الرئيسة المفضية إلى ظهور الاتجار بالبشر في صعوبة الحالة الاقتصادية، وانعدام فرص العمل، وضخامة عدد المشردين، وما تواجه العائلات من أحوال اقتصادية عسيرة، مما يجعل الشابات والفتيات ضحايا للاتجار بالبشر والبغاء بعد إغوائهن بإعلانات زائفة تعرض عليهن العمل.
	134- وثمة حالات تقوم فيها أسر الروما، بعد ترتيب ما يسمى ”علاقات للمراهقين خارج إطار الزواج“، بتجنيد القصر وأخذهم إلى بلدان أخرى من أجل الاستغلال الجنسي، وهذا أمر يمكن القول أنه شائع في البوسنة والهرسك. والمشكلة الكبرى هي أن البوسنة والهرسك تشهد، بسبب الحالة المالية الصعبة والهجرة المتكررة، بقاء كثير من أبناء شعب الروما غير مقيدين في سجلات المواليد. وتبذل الدولة جهوداً ضخمة لحل هذه المشكلة.
	135- وفي حالات أخرى، تُجنَّد فتيات قاصرات من أُسر يعولها الأب وحده أو الأم وحدها، وفي معظم الأحيان تكون القائمات بالإعالة أمهات محتاجات أو أمهات يمثلن بصورة أخرى فئة ضعيفة.
	136- وتواجه الشرطة وسلطات القضاء، التي تتعامل مع هذه المسائل، مشكلات ناتجة عن أشكال جديدة (طريقة عمل جديدة) في هذا النوع من الجريمة. وعلى سبيل المثال، نلاحظ أن البغاء والاتجار بالبشر آخذ في الازدياد في مرافق ومساكن وشقق خاصة، على عكس ما كان يحدث في فترات سابقة عندما كانت الأنشطة الإجرامية السالفة الذكر تمارَس في المطاعم وغيرها من المرافق العامة.
	التدابير المتخذة لمنع الاتجار بالبشر

	137- عملاً على مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، أنشأت وزارة حقوق الإنسان واللاجئين في البوسنة والهرسك صندوقاً في ميزانية 2008 يقدم المنح للمنظمات غير الحكومية لتنفيذ برامج تأهيل مَن يعرف أنهم ضحايا الاتجار بالبشر في البوسنة والهرسك.
	138- وفي إطار خطط العمل الموضوعة لأبناء طائفة الروما المعتمدة من قبل مجلس وزراء البوسنة والهرسك، تقدم أموال لتحسين المسكن والتعليم والرعاية الصحية لهذه الطائفة. وبهذه الطريقة، تقدم مساعدة مباشرة إلى نساء طائفة الروما وأطفالها في البوسنة والهرسك المندرجين في الفئة الأشد ضعفاً من حيث الاتجار بالبشر.
	139- وأُجريت سلسلة أنشطة لتوعية عامة الجمهور بالاتجار بالبشر، لا سيما الفئات الضعيفة. ويتمثل أحد الأنشطة الوقائية الواردة في خطط العمل لصالح طائفة الروما، المنفذة بالتعاون مع منظمة كاريتاس - البوسنة والهرسك، في حملة الترويج التي شملت بث مساحة إعلانية قصيرة على عديد من محطات الإذاعة وقنوات التلفزيون في البوسنة والهرسك.
	140- ورغم الإنجازات لا تزال هناك عوامل عديدة تفضي إلى الاتجار بالبشر في البوسنة والهرسك. ومن الضروري مواصلة الأنشطة الرامية إلى التوعية بالاتجار بالبشر والعمل الوقائي الهادف إلى القضاء على الأسباب المفضية له، وذلك عملاً على تقليل مخاطر ذلك الاتجار في صفوف الفئات الضعيفة وكذا تقليل الطلب على الخدمات الجنسية للضحايا المتاجر بهم.
	141- وحدث تحسن ملحوظ في الرقابة على الحدود بفضل تدريب أفراد شرطة الحدود في البوسنة والهرسك، وهذا هيأ الظروف لزيادة القدرة على التعرف على المتاجرين بالبشر. ويراعي مشروع ”التعاون بين الشرطة والمجتمعات المحلية“ عامة الجمهور، لا سيما النساء، بالمخاطر التي في ظلها قد تصبح النساء ضحايا للاتجار بالبشر. وتقوم وزارة أمن البوسنة والهرسك وهيئة الدولة للتحقيق والحماية بتشغيل نظام تعقب الأشخاص الذين توجد أسباب معقولة تدعو إلى الشك في انخراطهم في تجارة الجنس.
	142- والمعلومات المتعلقة بالاتجار بالبشر في البوسنة والهرسك تجمع مرتين سنويا، أو تجمع عدة مرات إذا دعت الضرورة. وما برحت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر القائمة في وزارة أمن البوسنة والهرسك تعمل، بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان واللاجئين، على إنشاء فريق رصد يقوم برصد حالة الاتجار بالبشر في البوسنة والهرسك ضماناً لتيسير جمع البيانات. وقد أعدت استمارة فريدة لجمع البيانات بشأن الضحايا المحتملين والمحددين، أو الضحايا المحتملين أو المحددين، الذين سقطوا في براثن الاتجار بالبشر، وذلك وفقاً لآراء واقتراحات جميع المؤسسات ذات الصلة، لا سيما وكالة حماية البيانات الشخصية وإدارة حماية البيانات الخاضعة لوزارة الأمن في البوسنة والهرسك. وكافة ما يلزم من بيانات لازمة لإدارة قاعدة بيانات ضحايا الاتجار بالبشر يُقدم عن طريق استمارة فريدة من نوعها، موجودة بوزارة حقوق الإنسان واللاجئين في البوسنة والهرسك.
	143- وفي حالات البغاء، تجد أجهزة الشرطة صعوبات في التدخل إذا كانت الجريمة غير مسجلة وفقاً للإجراء المتبع. ولا توجد أي قوانين معينة تنطبق على العملاء وحدهم. والبغاء غير مقنن، كما أن البغايا لا يستطعن الحصول على ترخيص بالعمل.
	144- ورغم أن من المفترض أن عدد مواطني البوسنة والهرسك الذين عُرف أنهم ضحايا للاتجار بالبشر خارج البوسنة والهرسك أكبر كثيراً مما هو معروف، وثَّق مكتب منسق الدولة في عام 2007 خمس حالات، على النحو التالي: بالنسبة للاستغلال الجنسي، كانت هناك قاصر واحدة في كل من اسبانيا، وألبانيا، وإيطاليا؛ وكانت هناك حالتان لقاصرتين في كرواتيا - إحداهما ضحية لاستغلال جنسي والحالة الثانية لذكر بالغ خضع للسخرة.
	145- وبيَّن تحليل البيانات المجموعة من المنظمات غير الحكومية وهيئات إنفاذ القانون وممثلي الادعاء أنه في عام 2007 كان هناك 41 شخصاً تحددوا باعتبارهم ضحايا للاتجار والتحريض على الفسق. وشمل هذا العدد 24 شخصاً قبلوا الإعاشة والدعم المقدم من البيوت الآمنة. ومن العدد الإجمالي للضحايا المحددين، كان 73 في المائة من مواطني البوسنة والهرسك وكان الباقون من الرعايا الأجانب، ومنهم أربعة أشخاص من صربيا. ومما يثير الانزعاج الشديد أن 18 شخصاً، أي 44 في المائة، كانوا قُصّراً، وجميعهم من مواطني البوسنة والهرسك. وفي عام 2008، ظهر اتجاه نزولي في عدد ضحايا الاتجار بالبشر المحليين والأجانب. وكان هناك 60 ضحية للاتجار بالبشر، منهم 52 من مواطني البوسنة والهرسك وأربعة أشخاص من كل من أوكرانيا وصربيا.
	146- ونفذت المنظمة الدولية للهجرة العديد من الأنشطة في البوسنة والهرسك لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته. ونُظمت حملات إعلامية وجرى تدعيمها لتوعية الجمهور بالاتجار بالبشر وتقديم الدعم للمواطنين، ذكوراً وإناثاً، للإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر.
	147- وثمة نتيجة خاصة حققتها المنظمات الدولية المعنية بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته تتمثل في العمل في صفوف الفتيات والنساء المنتميات إلى الفئات الضعيفة (طائفة الروما، والمشردات، واليتيمات، وبنات الأسر المعوزة). ولهذا الغرض، نُظمت في شتى أنحاء البلد حلقات تدريبية وندوات دراسية تتماشي مع الأنشطة المحددة في خطة عمل البوسنة والهرسك الجنسانية.
	148- وتقدم منظمات غير حكومية عديدة مساعدات إلى ضحايا الاتجار بالبشر. وتشمل المساعدة القانونية المباشرة المقدمة إلى هذه الفئة: المشورة القانونية، وصوغ عرض حالات ووثائق (الطلبات، والشكاوى، والالتماسات، والدعاوى، وما إلى ذلك)، والتمثيل القانوني في الدعاوى الإدارية والمدنية وخلافها من الدعاوي أمام هيئات الدولة كافة، وغير ذلك من المحاكم العادية، فضلاً عن تقديم أشكال أخرى من المساعدة القانونية من أجل حماية حقوق العملاء ومصالحهم.
	الباب الثاني
	المادة 7: الحياة السياسة والعامة
	149- لا تتماشي التشريعات المعمول بها على جميع مستويات الحكم، التي تنظم تكافؤ فرص الرجل والمرأة في شغل مناصب اتخاذ القرار ، تماشياً تاماً مع قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك. وهذا واضح من مثال قانون انتخابات البوسنة والهرسك. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك نهج تقليدي إزاء وضع المرأة وأنماط سلوك مقررة اجتماعية تتسبب بشكل عام، من حيث الافتقار إلى التشريع، في نقص تمثيل المرأة ونقص اشتراكها في الحياة السياسية والحياة العامة.
	150- وقد أُبقي في قانون الانتخابات المعمول به في البوسنة والهرسك على حكم يشير إلى النوع الجنساني الممثل تمثيلاً ناقصاً من حيث ترتيبه في قوائم المرشحين.
	151- ووفقاً للتوصية 30 الواردة بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس)، وبناءً على اقتراح لجنة المساواة بين الجنسين التابعة للجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك، أُدخلت تعديلات على قانون الانتخاب في البوسنة والهرسك تقترح إغلاق قوائم المرشحين. وقد أعدت ”الوكالة“، لتلبية احتياجات اللجنة، تحليلاً مقارناً للنظم الانتخابية ذات النهوج المختلفة لضمان تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية، مشفوعة بنماذج وتقديرات للتأثير على النظام الانتخابي في البوسنة والهرسك. وأظهر هذا التحليل أن الحل المقترح من اللجنة سيكفل اشتراك النوع الجنساني الأقل تمثيلاً بنسبة مئوية لا تقل عن 35 في المائة. ورغم النظر في هذه التعديلات مرتين أمام مجلس نواب الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك فإنها لم تُقبل.
	152- واعتمدت الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك، كتدبير لزيادة عدد النساء في الهيئات التشريعية وفقاً للتوصية 3 (2003) الصادرة عن لجنة وزراء مجلس أوروبا، وبناءً على اقتراح ”الوكالة“، القانون المعدل لقانون تمويل الأحزاب السياسية (العدد 102/9 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)، الذي يمثل الآن المادة 10، ونصها كما يلي: ”يوزع تمويل المجموعات البرلمانية الممثلة في الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك بطريقة من شأنها توزيع 30 في المائة من الأموال بالتساوي على كافة المجموعات البرلمانية، ويوزع 60 في المائة من إجمالي المبلغ على نحو مكافئ لعدد المقاعد التي تشغلها كل مجموعة برلمانية وقت التوزيع، بينما يوزع 10 في المائة من إجمالي المبلغ على المجموعات البرلمانية بالتناسب مع عدد المقاعد التي يشغلها النوع الجنساني الأقل تمثيلاً. وستقرر اللجنة العليا للانتخابات النوع الجنساني الممثل تمثيلاً ناقصاً وفقاً للنتائج الرسمية للانتخابات“.
	153- وبوجه خاص، شددت خطة العمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 على تنفيذ أنشطة هادفة إلى اشتراك المرأة في الحياة السياسية والعامة ببلوغ الأهداف التالية: ’1‘ اشتراك المرأة في الحياة السياسية؛ ’2‘ اشتراك المرأة في تشكيلات الشرطة والجيش؛ ’3‘ اشتراك المرأة في بعثات حفظ السلام والتدريب المراعي للاعتبارات الجنسانية.
	154- وبالتعاون مع بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك، أعدت ”الوكالة“ وطبعت منشوراً بعنوان ”المرأة في تشكيلات الشرطة“ يمثل دراسة شاملة تتناول الحالة الجارية والفرص والعقبات القائمة أمام اشتراك المرأة في تشكيلات الشرطة. وأسهمت قوة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك، بواسطة مشاريع متنوعة داعمة للمؤسسات، في زيادة اشتراك المرأة في تشكيلات الشرطة وبناء السلام.
	155- وفي 2006، نظمت ”الوكالة“، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مؤتمراً إقليمياً بشأن ”الدعوة وأهمية أقامة الشبكات، مع التشديد على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 - المرأة والسلام والأمن“. وكان ضيف ذلك المؤتمر سعادة السفير سواني هنت مدير معهد الأمن الشامل الكائن بالولايات المتحدة الأمريكية، وشارك إلى جانبه ممثلون للآليات الإقليمية المعنية بالمساواة بين الجنسين واللجان البرلمانية المعنية بالمساواة بين الجنسين ووزارات الدولة والكيانين والأحزاب السياسية القائمة في البوسنة والهرسك. وكان الهدف من ذلك المؤتمر إظهار أهمية فهم تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، والتعاون والتنسيق بين الآليات الجنسانية الإقليمية، وأهمية بناء التحالفات والشبكات النسائية من مختلف الأحزاب السياسية.
	156- وعلى سبيل المتابعة لهذا الحدث، نُظم في عام 2009 مؤتمر إقليمي بشأن خطة العمل لتنفيذ إعلان التعاون الإقليمي بين الآليات المؤسسية لصالح القضايا الجنسانية ورصد قرار مجلس الأمن 1325 (2000). وفي هذا المؤتمر تأكدت أهمية الإعلان الإقليمي بشأن الآليات المؤسسية الجنسانية للتعاون، الموقّع عام 2005، وأُنشئت طرائق لتنفيذ الإعلان المذكور. وإضافة إلى ذلك، جرى تبادل الخبرات في مجال تنفيذ قرار مجلس الأمن 1235، مع التشديد على زيادة اشتراك المرأة في صنع القرار. ووفقاً لتوصيات هذا المؤتمر، نُظمت في 2010 لعضوات الأحزاب السياسية في البوسنة والهرسك حلقة دراسية بشأن كيفية زيادة عدد النساء في وظائف صنع القرار. وهذه الحلقة الدراسية، التي رأسها سعادة السفير سواني هنت، كانت بالغة الأهمية في سياق الانتخابات العامة المقبلة في البوسنة والهرسك وإنشاء ما يسمى تنسيقية عضوات الأحزاب السياسية في البوسنة والهرسك.
	157- وأجرت ”الوكالة“ دراسة بشأن ”الساسة في وسائط الإعلام أثناء الحملة الانتخابية - الصورة المفقودة“. وأظهرت هذه الدراسة التي تناولت مسألة تقديم المرأة السياسية في وسائط الإعلام أثناء الحملة الانتخابية السابقة على انتخابات 2010 العامة أنه لم يحدث بعد أي تقدم في تحقيق المساواة في مجال اشتراك الرجل والمرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، وأن إمكانية اشتراك المرأة سياسياً وتأثيرها السياسي في المجال العام والمجال الإعلامي لا تزال محدودة جداً.
	158- وتضمنت قوائم مرشحي الأحزاب السياسية لانتخابات 2010 العامة أكبر عدد من المرشحات بالمقارنة بدورتي الانتخاب السابقتين اللتين شهدهما عام 2006 وعام 2002. وهذه الحقيقة لم تثر اهتمام الناخبين وحدهم (النساء يمثلن 52 في المائة منهم، حسب أرقام اللجنة المركزية للانتخابات في البوسنة والهرسك) بل لم تثر أيضاً اهتمام وسائط الإعلام التي، بوصفها أداة الترويج للخطط السياسية والمرشحين، تجاهلت تماماً أهمية التمثيل المتساوي للجنسين معاً في الحياة العامة.
	159- والعقبة الرئيسية الحائلة دون اشتراك المرأة على قدم المساواة في الحياة السياسية هي عدم وجود دعم من الأحزاب السياسية لعضواتها فيما يختص بوضع الخطط السياسية والاعتراف السياسي رغم عدم انطواء النظم الأساسية لتلك الأحزاب على أحكام تمنع النساء من الاشتراك في أعمال الهيئات الحزبية. وحدد عدد معين صغير من الأحزاب السياسية في وثائقه التزاماته لأجل تحقيق المساواة بصفة عامة والمساواة بين الجنسين في الواقع العملي.
	160- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2006، أُجريت في البوسنة والهرسك انتخابات عامة لاختيار رئاسة البوسنة والهرسك، وأعضاء مجلس النواب بالجمعية البرلمانية بالبوسنة والهرسك ومجلس النواب باتحاد البوسنة والهرسك، والرئيس ونائب الرئيس بجمهورية صربسكا، وأعضاء الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا وجمعيات الكانتونات في اتحاد البوسنة والهرسك.
	161- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، أُجريت انتخابات بلدية لشغل مقاعد المجالس/ الجمعيات البلدية، ومناصب عُمَد البلديات في اتحاد البوسنة والهرسك، وعُمَد بلديات جمهورية صربسكا، وجمعية مقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة والهرسك ومجلس مدينة موستار، وجمعية بانيا لوكا وعُمدتها.
	162- وفي إطار الدراسات الرئيسية في مجال الدراسات الجنسانية، أجرى مركز الدراسات العليا المتعددة التخصصات في سراييفو، بمبادرة من ”الوكالة“، مشروعاً بحثياً جماعياً عام 2009 عنوانه ”اشتراك المرأة في الحياة السياسية في البوسنة والهرسك“. ومما أظهره هذا البحث أن نظام القائمة المفتوحة، المقترن بآلية الحصص لقوائم المرشحين، المطبق على نظام الانتخابات في البوسنة والهرسك لم يؤد بعد إلى تمثيل النساء المرغوب بهيئات البوسنة والهرسك التشريعية.
	163- وبيَّن تحليل انتخابات 2006 العامة في البوسنة والهرسك أن الناخبين بينهم نساء أكثر من الرجال، ولكن المصوتين من الرجال كانوا أكثر من المصوتات. ومن 245 7 مرشحاً مسجلاً كان هناك 625 2 امرأة، بنسبة 36.2 في المائة، ومن 517 مسؤولاً منتخباً كان عدد النساء 89 امرأة، أي 17.21 في المائة. وبعد انتخابات 2006، كان تمثيل النساء في الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك بنسبة 9.5 في المائة. وفي مطلع 2010، وعقب التغيرات الحادثة في ملاك الموظفين، بلغت نسبة النساء في الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك 17 في المائة.
	164- وعقب انتخابات 2006 العامة في البوسنة والهرسك التي أجريت لشغل مقاعد مجلس نواب اتحاد البوسنة والهرسك، بلغ عدد النواب 98 نائباً ومنهم 27 امرأة، أى 27.55 في المائة. وكان رئيس المجلس وأحد النواب ذكرين، بينما كان النائب الآخر أنثى. ومن 58 برلمانياً في مجلس شعوب اتحاد البوسنة والهرسك، كانت هناك 10 نساء بنسبة 17.24 في المائة وكان رئيس المجلس ونائباه من الذكور.
	165- وبعد انتخابات 2006 العامة، كان هناك في الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا 83 نائباً، منهم 20 امرأة (24 في المائة). وتتألف رئاسة الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا من الرئيس، وهو رجل، ونائبان أحدهما امرأة. ومن 28 نائباً في مجلس شعوب جمهورية صربسكا لا يوجد سوى أربع نساء (14 في المائة)، وفي رئاسة ذلك المجلس لا توجد أي نساء. ومما مجموعه 22 لجنة بالجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا لا توجد سوى لجنة واحدة برئاسة امرأة، هي لجنة التعليم والعلوم والثقافة والمعلومات، بينما تمثل النساء غالبية أعضاء لجنة تكافؤ الفرص (ست عضوات من سبعة أعضاء). وتمثل النساء الأغلبية في ثلاث لجان أخرى، هي: لجنة حماية البيئة، ولجنة التعليم والعلوم والثقافة والمعلومات، ولجنة الزراعة والحراجة. أما اللجان الأخرى، فإن الرجال يسيطرون عليها بدرجة كبيرة. ومن 72 موظفاً في أجهزة خدمات الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا، يوجد 37 رجلاً (بنسبة 51 في المائة) و 35 امرأة (بنسبة 49 في المائة).
	166- ويبيِّن تحليل انتخابات 2008، بالمقارنة بدورتي الانتخابات المحلية السابقتين، عدم حدوث تطورات إيجابية من حيث زيادة عدد اشتراك النساء. وهذا يمثل تحدياً للرأي العام القائل بأن النساء موجودات على صعيد الحكم المحلي في البوسنة والهرسك، بينما يتناقص عددهن في المستويات الأرفع.
	167- وفي انتخابات 2008 المحلية، اشترك ما مجموعه 113 حزباً وتحالفاً سياسياً، منها 11 حزباً سياسياً في 18 بلدية طرحت في قوائم مرشحيها أسماء عدد من النساء يفوق عدد أسماء الرجال. وجرى التصديق على ترشيح 560 28 مرشحاً للمجالس التشريعية على الصعيد المحلي، منهم 189 10 امرأة (بنسبة 35.91 في المائة)؛ انتُخب منهن 469 امرأة، بنسبة 15 في المائة. وكان هناك 566 مرشحاً مصدقاً على ترشحيهم لمنصب العمدة؛ وكان عدد النساء بين هؤلاء 36، بنسبة 6.36 في المائة. ومن 140 عمدة بلدي، منهم عمدة مدينة بانيا لوكا، كانت هناك أربع نساء منتخبات، بنسبة 2.85 في المائة.
	168- وتُظهر البارامترات التالية تمثيل المرأة في هيئات السلطة التنفيذية بعد انتخابات 2006 العامة:
	• الرئاسة، التي تضم ثلاثة أعضاء، ليس بينهم امرأة؛
	• لم تمثل المرأة في أي من الوزارات التسع التي تشكل مجلس وزراء البوسنة والهرسك ولكن امرأتين عُينتا بدرجة نائب وزير في وزارة دفاع البوسنة والهرسك ووزارة خارجية البوسنة والهرسك؛
	• رئيس اتحاد البوسنة والهرسك امرأة، أما نائبا رئيس الاتحاد فإن أحدهما امرأة والآخر رجل؛
	• رئيس جمهورية صربسكا ونائباه رجال؛
	• رئيس وزراء حكومة الاتحاد ونائباه رجال؛
	• رئيس وزراء حكومة جمهورية صربسكا رجل، وأحد نائبيه امرأة؛
	• تضم حكومة اتحاد البوسنة والهرسك وزيرة واحدة فقط، وبحكومة جمهورية صربسكا وزيرتان، وبكل من الكيانين 16 وزيراً؛
	• يشمل العدد الإجمالي لمساعدي الوزراء في اتحاد البوسنة والهرسك 32 رجلاً و 68 امرأة، بنسبة 15 في المائة و 32 في المائة على التوالي؛
	• في جمهورية صربسكا، يشغل منصب مساعد الوزير 34 رجلاً (65 في المائة) و 18 امرأة (35 في المائة).
	169- وفي انتخابات 2010، ضمت قوائم مرشحي الأحزاب السياسية العدد الأكبر من المرشحات بالمقارنة بالدورتين الانتخابيتين السابقتين اللتين شهدهما عام 2006 وعام 2002. وتبين نتائج 2010 ما يلي:
	• الرئاسة: تضم ثلاثة أعضاء لم تنضم إليهم امرأة حتى الآن؛
	• ضمن النواب المنتخبين في مجلس نواب الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك مثلت النساء 19 في المائة من العدد الإجمالي؛
	• الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا: مثلت النساء 22 في المائة من إجمالي عدد الأعضاء، وبلغ عددهن 18 بالمقارنة بـ 65 رجلاً؛
	• مجلس نواب اتحاد البوسنة والهرسك: 17.3 في المائة من العدد الإجمالي نساء، وعددهن 17 امرأة، مقابل 81 رجلاً؛
	• رئيس جمهورية صربسكا رجل، وله نائبان رجلان أيضاً؛
	• رئيس وزراء صربسكا رجل، ونائباه رجلان أيضاً؛
	• يتجلى التقدم المشهود في تعيين جمهورية صربسكا خمس وزيرات في تشكيلة ضمت 16 وزيراً؛
	• بمجلس نواب اتحاد البوسنة والهرسك: تمثل النساء 17.35 في المائة من العدد الإجمالي، بينما يمثلن في الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا 21.69 في المائة من العدد الإجمالي.
	والجدول الشامل للبيانات المشار إليها في الفقرات 142 إلى 153 وارد الجدول 5 بالمرفق الثالث بهذا التقرير: تحليل نتائج الانتخابات من 1996 إلى 2010.
	170- والنساء ممثلات بنسب صغيرة أيضاً كعضوات في حكومات الكانتونات، ومديرات بالمؤسسات الهامة، وعضوات بمجالس الإدارة واللجان، والمجالس الإشرافية والإدارية للشركات العامة. ويُعتزم تنفيذ أنشطة في إطار خطة عمل البوسنة والهرسك الجنسانية مستقبلاً لتحقيق التناغم بين القوانين والقوانين الفرعية الحاكمة لمسألة تعيين الأشخاص في المناصب العامة وعملية الترشيح، من ناحية، وقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، من ناحية أخرى.
	المحاكم ومكاتب الادعاء العام

	171- أشار تحليل قانون المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام في البوسنة والهرسك (الأعداد 25/4 و 32/7 و 48/7 و 15/8 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك) إلى احتواء القانون على أحكام تحظر التمييز استناداً إلى النوع الجنساني وتُلزم لأول مرة بتمثيل الجنسين على قدم المساواة عند إجراء التعيينات لشغل أية وظيفة قضائية بجميع مستويات القضاء. وبوجه عام، فإن تمثيل النساء في المحاكم ومكاتب الادعاء العام مُرض.
	172- وضمن محكمة البوسنة والهرسك الدستورية التي تضم أربع نساء (50 في المائة). ورئيس تلك المحكمة رجل، في حين تشغل ثلاث نساء منصب نائب الرئيس. وفي الفترة من آب/أغسطس 2008 إلى أيار/مايو 2009، شغلت امرأة منصب رئيس محكمة البوسنة والهرسك الدستورية.
	173- وتظهر البيانات المستمدة من التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام في البوسنة والهرسك المتعلق بـ 2009 أن المرأة ممثلة في المحاكم بنسبة 64 في المائة تقريباً (563 امرأة مقابل 315 رجلاً)، وفي مكاتب الادعاء العام بنسبة 46 في المائة (138 امرأة مقابل 160 رجلاً). إلا أن البيانات المتعلقة بتمثيل الجنسين في المناصب العليا، التي من قبيل رؤساء المحاكم ورؤساء هيئات الادعاء، أظهرت انخفاض تمثيل النساء (35 في المائة). ورئيس محكمة البوسنة والهرسك امرأة. وتهيمن المرأة على مناصب رؤساء المحاكم في الكانتونات. ولم يعين في منصب كبير ممثلي الادعاء سوى امرأتين، إحداهما في مكتب الادعاء بأحد الكانتونات (والعدد الإجمالي لشاغلي هذا المنصب تسع نساء) في اتحاد البوسنة والهرسك، وواحدة لمقاطعة بانيا لوكا ومكتب الادعاء الخاص فيها (ضمن ستة معينين) بجمهورية صربسكا. وترد البيانات التفصيلة المتعلقة بالتمثيل الجنساني في المحاكم ومكاتب الادعاء العام في الجداول 6 و 7 و 8 بالمرفق الثالث.
	تمثيل المرأة بقوات البوسنة والهرسك المسلحة وشرطتها

	174- المرأة ممثلة بنسب مئوية صغيرة في وظائف صنع القرار بالقوات المسلحة والشرطة. وليس هناك حتى الآن عدد كاف من طالبي الالتحاق بالمهنة العسكرية في صفوف الخدمة العسكرية الاحترافية التي تمثلها قوات البوسنة والهرسك المسلحة. ومن 600 3 مرشح تقدموا بطلباتهم استجابة لإعلان يدعو إلى الالتحاق بالخدمة العسكرية الاحترافية عام 2008، كان عدد النساء 21 امرأة، وقد قُبلن جميعاً في قوات البوسنة والهرسك المسلحة.
	175- وفي عام 2009، بلغ عدد المرشحين الذين قدموا طلبات استجابة لإعلان يدعو إلى الالتحاق بالخدمة العسكرية الاحترافية بقوات البوسنة والهرسك المسلحة، 601 3 مرشح منهم 213 امرأة، وهذا يشير إلى زيادة اهتمام النساء بالمهنة العسكرية. وفي 2010، بلغ عدد المرشحين المستجيبين للإعلان الداعي للالتحاق بالخدمة العسكرية الاحترافية في قوات البوسنة والهرسك المسلحة 592 5 مرشحاً، منهم 384 امرأة.
	176- ووصل عدد النساء في قيادات ووحدات القوات المسلحة للبوسنة والهرسك إلى 507 نساء، منهن 55 ضابطة و 125 برتب ضباط الصف، و 168 جندية، و 159 بقائمة المرشحين؛ وهذا يمثل 5.7 في المائة من العدد الإجمالي للقوات المسلحة. والشروط المقررة سلفاً لترقية النساء هي نفسها شروط ترقية الرجال، التي ينظمها قانون قوات البوسنة والهرسك المسلحة مشفوعة بالقوانين الفرعية الحاكمة لوزارة الدفاع وقوات البوسنة والهرسك المسلحة.
	177- وتمثل النساء 41.5 في المائة من العدد الإجمالي لموظفي وزارة دفاع البوسنة والهرسك، وهن يشغلن الوظائف التالية: واحدة في منصب نائب وزير الدفاع، ومديرتان لإدارتين، ورئيسة مكتب، ومستشارتان، و 18 خبيرة - مستشارة، و 18 معاونة لكبير خبراء، وأربع معاونات، و 57 موظفة(). وفيما يلي بيان بتمثيل المرأة في قوات أمن البوسنة والهرسك:
	• بوزارة الأمن: 48.73 في المائة، وبوظائف الإدارة: 26.47 في المائة؛
	• بوكالة التحقيق والحماية الحكومية التابعة لوزارة أمن البوسنة والهرسك: 14 في المائة، وبوظائف الإدارة: 0.53 في المائة؛
	• بشرطة حدود البوسنة والهرسك التابعة لوزارة أمن البوسنة والهرسك: 11 في المائة، وبوظائف الإدارة: 0.19 في المائة؛
	• بإدارة شؤون الأجانب: 34.83 في المائة، وبوظائف الإدارة: 2.25 في المائة.
	178- وفي الفترة من 1999 إلى 2009، التحق 983 مرشحاً بأكاديميات الشرطة في البوسنة والهرسك، وكان عدد النساء بينهم 222، بنسبة 22 في المائة؛ واستكمل 940 مرشحاً التدريب، ومن بينهم 211 امرأة، بنسبة 22 في المائة، وجرى إلحاقهن بخدمة الشرطة().
	179- وكانت نسبة تمثيل المرأة 20.78 في المائة من العدد الإجمالي لموظفي وزارة أمن جمهورية صربسكا عام 2009، ولكن النسبة المئوية المأذون بها من النساء كانت 6.4 في المائة؛ أي 57.5 في المائة من موظفي الخدمة المدنية ومن الموظفات 81.8 في المائة. و 55.9 في المائة من العدد الإجمالي للنساء المخولات شرطيات نظاميات و 44 في المائة غير نظاميات. وضمت الدفعة الرابعة عشرة من طلبة أكاديمية الشرطة 23 طالباً، بينهم طالبة واحدة.
	180- وبوزارة داخلية جمهورية صربسكا 95 امرأة، بنسبة 6.5 في المائة، في وظائف الإدارة. وفيما يلي تمثيل النساء حسب الرتب: كبيرة مفتشين - 1 ، ومفتشة مستقلة -2، وكبيرة مفتشين - 14، ومفتشـة - 55، ومفتشـة مبتدئة - 95، ورقيبة - 3، وشرطية أقدم - 61، وشرطية - 105().
	181- ووفقاً للبيانات المتعلقة بعام 2009، بلغ عدد العاملين بوزارة داخلية اتحاد البوسنة والهرسك 193 شخصاً منهم 107 نساء و 86 رجلاً. وبلغ عدد كبار موظفي الخدمة المدنية ستة موظفين، منهم أربع نساء ورجلين. وضمن 65 موظفاً بالخدمة المدنية بوزارة داخلية اتحاد البوسنة والهرسك 32 رجلاً، بنسبة 49.23 في المائة، و 33 امرأة، بنسبة 50.77 في المائة. ومن مجموع العاملين البالغ 128، كان 54 رجالاًً، نسبتهم 42.19 في المائة و 74 نساءً، نسبتهن 57.81 في المائة.
	182- ومن مجموع أفراد الشرطة البالغ 507 أفراد بإدارة الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة داخلية اتحاد البوسنة والهرسك، كان 467 منهم رجالاً، بنسبة 92.11 في المائة، و 40 منهم نساءً، بنسبة 7.98 في المائة. وتستخدم إدارة الشرطة الاتحادية 52.08 في المائة من موظفات الخدمة المدنية و 39.88 في المائة من الموظفات.
	183- وفي إدارة الشرطة الاتحادية، شمل العدد الإجمالي للمفتشين المستقلين امرأتين، بنسبة 8.70 في المائة، وبين كبار المفتشين امرأة واحدة، بنسبة 3.33 في المائة. ومن عدد المفتشين الإجمالي البالغ 45 شخصاً، كان عدد النساء تسعاً، بنسبة 20 في المائة، وكانت هناك مفتشة مبتدئة واحدة، بنسبة 1.56 في المائة. ومما مجموعه 80 شخصاً برتبة رقيب أول، كانت هناك امرأة واحدة، وهذا بنسبة 1.25 في المائة من العدد الإجمالي. ومن إجمالي عدد أفراد كبار ضباط الشرطة البالغ 160، كان 136 منهم رجالاً، بنسبة 85 في المائة، و 24 نساءً، بنسبة 15 في المائة. وشمل العدد الإجمالي لضباط الشرطة البالغ تسعة ضباط سبعة رجال، بنسبة 77.78 في المائة، وضابطتين اثنتين، بنسبة 22.22 في المائة().
	184- وتمثل منظمات المجتمع المدني والرابطات المعنية بحقوق الإنسان المقررة للمرأة جزءاً هاماً من اشتراك المرأة وتأثيرها على السياسة العامة وعلى المجتمع ككل. وهذه المنظمات تقدم الدعم وتعمل بنشاط لزيادة اشتراك المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية، عن طريق الحلقات الدراسية وحلقات التدريب واجتماعات المائدة المستديرة وحلقات النقاش، والأبحاث، والحملات الجماهيرية، وغير ذلك من الأنشطة. واتصلت الدراسات التي أجرتها المنظمات بجملة أمور، ومنها تحليل الانتخابات، ونتائج الانتخابات، وتقديم المشتغلات بالسياسة في وسائط الإعلام. وتؤكد هذه الدراسات الصورة العامة للسياسة وصنع القرار باعتبارهما مجالاً ”ذكورياً“.
	المرأة في النقابات

	185- يعمل اتحاد النقابات المستقلة للبوسنة والهرسك داخل اتحاد البوسنة والهرسك؛ وهو يتألف من 24 نقابة فرعية، ويضم إلى جانب ذلك، حسب المجال المشمول بنشاط كل من هذه النقابات، عدداً مختلفاً من النقابيات. وعلى صعيد جمهورية صربسكا، يوجد اتحاد نقابات جمهورية صربسكا. وهاتان الرابطتان، بما فيهما اتحاد عمال مقاطعة بريتشكو التابعة للبوسنة والهرسك، تنشئان كونفيدرالية النقابات على صعيد الدولة. وتبين المعلومات المتعلقة بالعضوية والقيادة في اتحاد نقابات عمال جمهورية صربسكا أن عضوات الاتحاد نسبتهن 43 في المائة مقابل 57 في المائة للرجال. والنساء يمثلن أغلبية الأعضاء في النقابات الفرعية للتعليم والعلوم والثقافة (64 في المائة)، ونقابات عمال النسيج والجلود والأحذية (77 في المائة)، والمؤسسات المالية (65 في المائة)، ونقابات الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية (74 في المائة)؛ وهذا يضاهي البيانات المتعلقة بالتوظيف في هذه القطاعات ويؤكد الفصل الجنساني القائم بين المهن. وهذه الصورة تؤكدها البيانات المتعلقة بغلبة الذكور بين النقابيين في مجالات التشييد (81 في المائة)، والنقابيين في مجالات النقل والاتصالات (78 في المائة)، وفي مجال التعدين وصناعة الفلذات (76 في المائة)، ونقابة الشؤون الداخلية (80 في المائة)، ونقابات الحراجة وتجهيز الأخشاب (71 في المائة)، ونقابة الأعمال الإدارية (69 في المائة)، ونقابة الزراعة والصناعة الغذائية (64 في المائة). وتشترك النساء والرجال على قدم المساواة في العضوية النقابية للقضاء، ونقابات العاملين في التجارة وتشغيل المطاعم والسياحة، ونقابة عمال الإعلام والوسائط الإعلامية. إلا أن الرجال يشكلون أغلبية كبيرة في الوظائف الإدارية للنقابات. ولكن رئيس اتحاد النقابات عمال جمهورية صربسكا امرأة.
	المادة 8: اشتراك النساء في العمل الدبلوماسي وفي المنظمات الدولية
	186- بيَّن تحليل التمثيل الجنساني في أفرقة التفاوض أن تمثيل المرأة في هذه الأفرقة بلغ مستوى مرضياً وإن كان من الضروري زيادة تمثيل المرأة في وظائف الإدارة.
	187- ووفقاً لبيانات وزارة خارجية البوسنة والهرسك عن عام 2008، بلغت نسبة السفيرات 24.5 في المائة. وفي منصب القنصل العام يوجد ستة رجال، بينما لا توجد امرأة واحدة في هذا المنصب.
	188- وتشترك الخبيرات المنتميات إلى البوسنة والهرسك على قدم المساواة في جميع الأنشطة المضطلع بها على الصعيد الدولي، بما فيها الاشتراك في الاجتماعات الدولية بكافة مستوياتها وأنواعها. وقد اشتركت نساء القوات المسلحة والشرطة في بعثات دعم السلام في إثيوبيا، وإريتريا، والعراق، وليبريا، وتيمور الشرقية، وقبرص.
	المادة 9: الجنسية
	189- لا توجد تغيرات فيما يختص بهذه المادة من مواد اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالقضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة.
	الباب الثالث
	المادة 10: التعليم
	190- تشمل قوانين التعليم في البوسنة والهرسك مبدأ حظر التمييز القائم على العنصر، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء، أو الأصل القومي أو المنشأ الاجتماعي.
	191- وقد أُنشئت وكالة التعليم قبل المدرسي والابتدائي والثانوي بموجب قانون وكالة التعليم قبل المدرسي والابتدائي والثانوي (العدد 88/7 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك). وهذه الوكالة مسؤولة عن وضع معايير المعرفة، وتقييم النتائج، ووضع المناهج الرئيسية المشتركة في التعليم قبل المدرسي والابتدائي والثانوي، والأنشطة المهنية الأخرى في مجال معايير وجودة المعرفة المحددة بقوانين وأنظمة خاصة.
	192- وأُنشئت وكالة تطوير التعليم العالي وضمان الجودة ومركز المعلومات والاعتراف بالوثائق في مضمار التعليم العالي بموجب القانون الإطاري للتعليم العالي في البوسنة والهرسك (العدد 59/7 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك) الذي يقر تنظيم التعليم العالي في البوسنة والهرسك، ومسؤولية السلطات المختصة في هذا المجال، وإنشاء هيئات لتنفيذ قوانين البوسنة والهرسك والتزاماتها الدولية، وطريقة ضمان الجودة في التعليم العالي.
	193- وفي جمهورية صربسكا أُنشئت، في فترة الإبلاغ هذه، مؤسستان جديدتان من المقرر أن تسهما في تحسين العمليات التعليمية بجميع المراحل، هما: معهد تعليم الكبار، ووكالة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في جمهورية صربسكا. وهناك أيضاً لجنة المعلومات والاعتراف بمؤهلات مرحلة التعليم العالي ومجلس تطوير التعليم العالي.
	194- وينظم قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك تنسيق المناهج الدراسية والمواءمة بين المؤسسات التعليمية بجميع مراحل التعليم والقضاء على المحتوى التمييزي والتنميطي فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل الجنسانية. وهذا لم يتحقق بطريقة منهجية.
	195- وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أُجري تحليل للكتب الدراسية والممارسة المتبعة في غرف الدراسة، بهدف تحديد مستوى مواءمة الكتب الدراسية وممارسات التدريس مع مبدأ المساواة بين الجنسين. وبيَّن التحليل أن العرض النمطي لأدوار الجنسين موجود في الكتب الدراسية والممارسات التعليمية.
	196- وشمل مشروع ”تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك المدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البوسنة والهرسك“، صوغ منشور ”ما توصل إليه الفريق العامل المعني بالتعليم من استنتاجات وتوصيات“. وتضمَّن ذلك المنشور تحليلاً وتوصيات لإدخال معايير المساواة بين الجنسين في النظام التعليمي بالبوسنة والهرسك.
	197- وهيأت هذه الأنشطة، إضافة إلى الأنشطة المضطلع بها أثناء فترة الإبلاغ السابقة، الشروط المسبقة لإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين إدماجاً منهجياً في النظام التعليمي.
	198- وشرعت ”الوكالة“ في إنشاء قسم لدراسات الماجستير المتعلقة بـ ”الدراسات الجنسانية“ في مركز الدراسات العليا المتعددة الاختصاصات بجامعة سراييفو، ووقّعت عام 2006 مذكرة تفاهم لبدء تلك الدراسات. وهذا البرنامج المذكور يستغرق سنتين ويتسم بطابع إقليمي ومتعدد الاختصاصات ويحصل المشتركون فيه على درجة الماجستير، والهدف منه إلمام الطلاب بما يلزم من أساليب ونظريات ومفاهيم لدراسة النوع الجنساني بصفة عامة وسياقاته المعينة، فضلاً عن إجراء أبحاث في نطاق هذا المجال المتعدد الاختصاصات.
	199- والدراسة تشمل تدريس الوحدات الحاسوبية التالية: النظرية الجنسانية، والجنسانية وحقوق الإنسان؛ والجنسانية والسياسة، والجنسانية وبلدان البلقان (الجوانب الاجتماعية - والاقتصادية)، والجنسانية وبلدان البلقان (الجوانب السياسية - الثقافية)، والجنسانية والدراسات الثقافية، والعنف العائلي، والدين والجنسانية (تقاليد التوحيد في اليهودية والمسيحية والإسلام)، والجنسانية والاقتصاد، والجنسانية والحياة اليومية في مرحلة الانتقال، والجنسانية والقومية، والجنسانية والاندماج في الاتحاد الأوروبي؛ وأبحاث بشأن الاستراتيجية والسياسات الجنسانية، ومنهجية البحث في ميدان الجنسانية، والجنسانية وبناء السلام، والجنسانية والمجتمع المدني ووسائط الإعلام. وحتى الآن، أكملت دفعتان الدراسات، وهناك في الوقت الحالي دفعة ثالثة من الطلاب المقيدين بالدراسة.
	200- ونظم مركز الدراسات العليا المتعددة الاختصاصات بجامعة سراييفو مؤتمراً إقليمياً بشأن ”الجنسانية والعلوم“. وشهد المؤتمر أكاديميون، فضلاً عن ممارسين ذوي خبرة ينتمون إلى البوسنة والهرسك، وكرواتيا، وصربيا، والجبل الأسود، لمناقشة النهوج المتبعة لمعالجة المسائل الجنسانية من زاوية أكاديمية، وأهمية معرفة النظريات والمفاهيم لدراسة الجنسانية والبحوث الجنسانية.
	201- وفي إطار أسبوع النوع الجنساني المحتفى به عام 2009، نُظمت مناقشة بشأن ”تطبيق النظرية على الواقع“ بهدف عرض الخبرات والإمكانيات المتعلقة بتطبيق المعرفة على الواقع العملي على طلاب الدفعتين الأولى والثانية والمقيدين بالدراسات الجنسانية العليا.
	202- وألمَّ طلاب كلية الحقوق بجامعة سراييفو وكلية الحقوق بجامعة بانيا لوكا بالأنظمة القائمة في ميدان المساواة بين الجنسين ومراعاة تعميم الاعتبارات الجنسانية في إطار موضوع الدورة التعليمية القانونية المعنية بحقوق الإنسان. وفي كلية حقوق جامعة سراييفو، تمثلت أحدى الدورات الدراسية الاختيارية في دراسة موضوع الجنسانية.
	203- ووفقاً لدراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يعتبر 10 في المائة فقط من أبناء طائفة الروما مندرجين في العملية التعليمية. وفي عام 2004، اعتُمدت خطة العمل المتعلقة بالاحتياجات التعليمية لطائفة الروما وغيرها من الأقليات عملاً على زيادة إدماج أطفال الروما في العملية التعليمية. ولم يكن لهذه الخطة سوى تأثير ضئيل في الواقع لأنها لم تقدم آليات تنفيذ ولا خطة رصد.
	204- ولتحسين الحالة في مجال تعليم أبناء الروما، توفر وزارة التعليم والعلم الاتحادية كل سنة دراسية الكتب الدراسية مجاناً لمدارس الروما الابتدائية. كما تقدم منحاً دراسية للالتحاق بالجامعات.
	205- وجرت العادة في حالة وجود أطفال عديدين ينتمون لأسرة واحدة بالمدارس وتعيَّن أن يترك أحدهم الدراسة أن يكون هو الطفلة الأكبر التي يمكن أن تباشر أداء المهام المنزلية. ولم تضع المؤسسات المختصة أي خطط عمل لتوعية الجمهور بشأن هذه المسألة ولإفهام الآباء والأمهات التزاماتهم القانونية في هذا الصدد. ولا توجد أي بيانات بشأن البرامج التعليمية المخصصة للفتيات والنساء اللائي تركن الدراسة قبل الأوان، أو البرامج الخاصة لاحتواء الفتيات اللائي تركن الدراسة بسبب الحمل.
	التعليم قبل الدراسي والتعليم الابتدائي

	206- في السنة الدراسية 2008/2009، كانت عدد مؤسسات التعليم قبل المدرسي في البوسنة والهرسك 196 مؤسسة تضم 260 16 طفلاً، وكانت نسبة البنات بينهم 47.7 في المائة. وبالمقارنة بالسنة الدراسية السابقة على ذلك، زاد عدد مؤسسات التعليم قبل المدرسي بنسبة 1 في المائة، وزاد عدد الأطفال المقيدين بتلك المؤسسات بنسبة 12 في المائة، وزاد عدد العاملين بنسبة 1.4 في المائة. وذلك العدد يمثل 96 في المائة من معلمي التعليم قبل المدرسي. والنسبة المئوية للأطفال الملتحقين بمؤسسات التعليم قبل المدرسي بجمهورية صربسكا أكبر من مثيلتها في اتحاد البوسنة والهرسك. وترد معلومات أوفى في الجدول 9 بالمرفق الثالث: التوزيع الجنساني لمعلمي مرحلة التعليم قبل المدرسي والأطفال بمؤسسات التعليم قبل المدرسي في البوسنة والهرسك.
	207- وفي بداية سنة 2008/2009 الدراسية بالبوسنة والهرسك، كان عدد التلاميذ المقيدين 925 359 تلميذاً ملتحقين بـ 874 1 مدرسة ابتدائية، وهذا بالمقارنة بالسنة الدراسية السابقة على ذلك يمثل نقصاناً قدره 513 3 تلميذاً، بنسبة 1 في المائة. وفي بداية السنة الدراسية 2008/2009 بالبوسنة والهرسك، كان عدد المعلمين المشاركين في العملية التعليمية 781 23 معلماً، منهم 439 16 معلمة، بنسبة 69.1 في المائة. وترد معلومات أوفى في الجدول 10 بالمرفق الثالث: التوزيع الجنساني للمعلمين والأطفال بالمدارس الابتدائية بالبوسنة والهرسك.
	208- وفي بداية السنة الدراسية 2007/2008 بالبوسنة والهرسك، فضلاً عن بداية السنة الدراسية 2008/2009، كان عدد المدارس الابتدائية العاملة لخدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة 63 مدرسة. وللحصول على معلومات أوفى بشأن عدد غرف الدراسة وتلاميذ المدارس الابتدائية ومدارس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، يرجى الاطلاع على الجدول 11 بالمرفق الثالث بهذا التقرير.
	209- ووفقاً للبيانات المستمدة من وكالة التعليم قبل المدرسي والابتدائي والثانوي بالبوسنة والهرسك، لا يوجد موضوع معين يشمل مسائل الحياة الأسرية ولكن المنهج الدراسي يتضمن مواضيع تشمل مسائل بشأن البيت والأسرة والأقارب وإنجاب الأطفال وتنظيم الأسرة. وهذه المواضيع مشمولة بالتدريس في فصول الدراسة، بحضور البنات والبنين معاً.
	210-  وفي الفترة الممتدة من 2006 إلى 2009، كان في اتحاد البوسنة والهرسك 37 مدرسة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. ومن العدد الإجمالي للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في 2006 البالغ عددهم 798 تلميذاً، كان عدد التلميذات 318، بنسبة 39 في المائة؛ وفي 2009، كان عدد التلاميذ الإجمالي 704 تلاميذ، منهم 247 تلميذة، بنسبة 35 في المائة، وكانوا ملتحقين بالتعليم الابتدائي. وتظهر هذه البيانات أن تلك الفترة شهدت انخفاضاً في إجمالي عدد التلاميذ المقيدين ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 11 في المائة، وأن عدد التلميذات المقيدات قد انخفض بنسبة 4 في المائة().
	211- ووفقاً للبيانات المستمدة من معهد الجمهورية التربوي الكائن في جمهورية صربسكا، كانت هناك 50 مدرسة ابتدائية() تضم 243 1 تلميذاً حاضراً من ذوي الاحتياجات الخاصة، منهم 740 من الذكور و 503 من الإناث، ونسبتهن 40.46 في المائة.
	التعليم الثانوي

	212- في السنة الدراسية 2006/2007 بالبوسنة والهرسك، كان عدد الطلاب الحاضرين بالمدارس الثانوية 497 160 طالباً، منهم 054 80 طالبة، نسبتهن 49.8 في المائة؛ وأكمل 373 42 طالباً الدراسة الثانوية، وكان عدد الإناث بينهم 846 20، بنسبة 49.1 في المائة. وفي البوسنة والهرسك، في بداية السنة الدراسية 2008/2009، كان هناك 100 148 طالب مقيدين في 306 مدارس ثانوية، بنقصان قدره 350 9، بنسبة 5.9 في المائة، بالمقارنة بالسنة الدراسية السابقة على ذلك. وللحصول على معلومات أوفى، يرجى الاطلاع على الجدول 12 بالمرفق الثالث.
	213- وتتغير النسبة المئوية للطالبات المقيدات بالمدارس الثانوية وفقاً لنوع المدرسة. إذ تبلغ نسبتهن 63 في المائة بالمدارس الثانوية العامة، و 50 في المائة بالمدارسة التقنية، و 57 في المائة بمدارس الفنون، بينما يمثلن 45 في المائة بالمدارس الدينية، و 34 في المائة بمدارس التدريب المهني. وليس من النادر في الواقع أن تدرس الطالبات بمدارس يتلقين فيها التدريب المهني، لتعلّم مهن اعتُبرت عادة مهناً ذكورية، والعكس صحيح. ونسبة الطالبات المقيدات بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة 40 في المائة. وللحصول على معلومات أوفى، يرجى الاطلاع على الجدول 13 بالمرفق الثالث.
	214- وفي بداية السنة الدراسية 2009/2010 بجمهورية البوسنة والهرسك، بلغ عدد المعلمين المشاركين في العملية التعليمية 657 11 معلماً بالمدارس الثانوية، وعدد المعلمات بينهم 559 6 معلمة، بنسبة 56.2 في المائة. وللحصول على معلومات أوفى، يرجى الاطلاع على الجدول 14 بالمرفق الثالث.
	215- ووفقاً للمعلومات المستمدة من وكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك (ورقة الإحاطة الثانية المتعلقة بالتعليم المؤرخة 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010)، فإنه في نهاية سنة 2008/2009 الدراسية بلغ إجمالي عدد طلاب المدارس الثانوية الذين تركوا الدراسة 675 2 طالباً وطالبة، ونسبة الطالبات بينهم 38.6 في المائة. وغيَّر 243 1 طالباً وطالبة مدارسهم، ونسبة الطالبات بينهم 41.5 في المائة. والعدد الإجمالي للطلاب والطالبات الذين تركوا الدراسة 432 1 منهم 517 طالبة، بنسبة 36 في المائة، وهذا يمثل 0.7 في المائة من إجمالي عدد طالبات المدارس الثانوية في السنة الدراسية 2008/2009.
	216- وكجزء من برنامج 2009 لدراسات طلاب الماجستير المتخصصين بالدراسات الجنسانية في مركز الدراسات العليا المتعددة الاختصاصات بجامعة سراييفو، أُجري مسح بعنوان ”التعليم مدى الحياة في البوسنة والهرسك: ترك المدارس الثانوية“ وقد بيَّن هذا البحث أنه رغم ارتفاع عدد الطلاب تاركي الدراسة بالمرحلة الثانوية عن عدد نظرائهم من الطالبات ارتفاعاً طفيفاً تستند الأسباب المؤدية إلى ذلك، بوضوح، إلى الاعتبارات الجنسانية. وتتصل الأسباب الأكثر شيوعاً بعدم اهتمام الطلاب بسبب انعدام احتمالات التوظيف، أو استبعاد الطلاب من العملية التعليمية بسبب التنازل عن الحق في التعليم، وموقف الطلاب المفتقر إلى الشعور بالمسؤولية. وإضافة إلى ذلك، يترك الطلاب المدرسة الثانوية للزواج أو بسبب حمل الطالبات، والحاجة إلى قوة عاملة إضافية في الأسر المعيشية، مما يؤدي إلى ترك الطلاب الذكور للمدارس، واعتقاد الآباء والأمهات بعدم وجود حاجة تدعو الفتيات إلى إنهاء الدراسة الثانوية سببان ثانويان من الأسباب العامة لترك الدراسة، إلا أنهما يشيران إلى أن الأنماط الجنسانية لا تزال متعمقة في مجال التعليم في البوسنة والهرسك.
	التعليم بعد الثانوي (التعليم اللاحق والعالي)

	217- في سنة 2008/2009 الدراسية، كان عدد مؤسسات التعليم بعد الثانوي العامة والخاصة في البوسنة والهرسك 39 مؤسسة، منها 15 مؤسسة للتعليم اللاحق()، و 20 جامعة، وأربع مدارس دينية. وتضم الجامعات العشرين 140 كلية وعشرة أكاديميات.
	218- وفي سنة 2008/2009 الدراسية، كان عدد العاملين بمؤسسات التعليم بعد الثانوي 204 5 موظفين، منهم 657 1 نساء متفرغات للعمل، و 438 امرأة يعملن ساعات أقل. وعددا الرجال والنساء بوظيفة المدرس المساعد متساويان نسبياً، ولكن عدد أستاذات الجامعة يقل. ولا تزال النساء يتخرجن ليزداد عددهن، ولكن عدد الرجال الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه أكبر من عدد نظيراتهم.
	219- وفي السنة الدراسية 2008/2009، بلغ عدد الطلاب المتفرغين وغير المتفرغين 359 105 طالباً وطالبة، منهم 326 46 طالباً و 032 59 طالبة. وضمن 358 105 طالباً مقيداً، بزيادة عن السنة السابقة قدرها 420 طالباً. بنسبة 0.4 في المائة، هناك 144 84 طالباً وطالبة متفرغين، بنسبة 79.9 في المائة و 214 21 طالباً وطالبة غير متفرغين، بنسبة 20.1 في المائة. وكان عدد الطالبات المتفرغات 306 47 بنسبة 56 في المائة من مجموع عدد الطلاب والطالبات المتفرغين، وكان عدد الطالبات غير المتفرغات 726 11 بنسبة 19.86 في المائة، من العدد الإجمالي للطالبات. وفي عام 2008، تخرج 013 15 طالباً وطالبة من مؤسسات التعليم العالي في البوسنة والهرسك. ومن العدد الإجمالي للطلاب والطالبات المتخرجين، كان 69.2 في المائة طلاباً متفرغين وطالبات متفرغات، و 21.8 في المائة طلاباً غير متفرغين وطالبات غير متفرغات. ومن العدد الإجمالي للمتفرغين طلاباً وطالبات، كان 59 في المائة إناثاً(). وتوجد معلومات أوفى في الجدولين 15 و 16 بالمرفق الثالث.
	220- وفي الفترة ما بين 2006 و 2010، ازداد عدد مؤسسات التعليم العالي في البوسنة والهرسك. وإضافة إلى ذلك، زاد أيضاً عدد طلاب المقيدين. وازداد عدد الطالبات المتفرغات بالمقارنة بالطلاب. وفيما يختص بالدراسات التي لا تستلزم التفرغ، كانت النسبة بين الجنسين أكثر تقارباً، وكان عدد الطالبات أقل قليلاً من عدد الطلاب. والنساء يمثلن أغلبية مهيمنة في المجال الاجتماعي والمجال الطبي والمجال الطبيعي، بينما تهيمن غالبية من الطلاب في ميادين التكنولوجيا التقنية والتقنية الحيوية والدراسات الإنسانية. وتظل هناك زيادة في عدد الطلاب الذكور الذين تخرجوا، وكذا في عدد الطالبات اللائي تخرجن.
	221- وتظهر البيانات الإحصائية بشأن عدد الأشخاص الذين حصلوا على ماجستير العلوم والأخصائيين ارتفاع نسبة الذكور عموماً إلى الإناث. وهذه النسبة تتراوح بين سنة وأخرى، وتصل في المتوسط إلى 45 في المائة للإناث. وما برحت أعداد الحاصلين على درجة الدكتوراه تزداد كل سنة، وهى تبلغ بالنسبة للنساء 35 في المائة في المتوسط بالمقارنة بالعدد الإجمالي للحاصلين على تلك الدرجة. ويظهر التحليل أن هناك نقصاناً في عدد النساء الحاصلات على تعليم عال؛ ولذلك، لا تتجاوز نسبتهن ثلث الحاصلين على هذه الدرجة العلمية. والبيانات الموحدة المتعلقة بعدد الأشخاص الحاصلين على درجة ماجستير العلوم أو الأخصائي أو الدكتوراه واردة في الجدولين 17 و 18 بالمرفق الثالث. وترد في الجدول 19 بيانات مقارنة مستمدة على مدى السنوات الخمس الماضية.
	التنمية الفنية والمهنية

	222- في جمهورية صربسكا، تتراوح أعداد ومقادير المنح الدراسية المقدمة للرجال والنساء حسب نوع الدراسات. ويُمنح عدد ضخم من المنح الدراسية للنساء في المرحلة الجامعية الأولى ودراسات الماجستير ودراسات الدكتوراه، بينما تقدم هذه المنح للرجال عند إعداد رسائل الدكتوراه وإجراء التدريب العلمي. وتقدم وزارة التعليم الاتحادية المنح الدراسية في ميداني التعليم والعلم، وهي تقدم في هذا الصدد التمويل لدراسات الدكتوراه (50 في المائة من المنح الدراسية للنساء)، ودراسات الماجستير (48 في المائة من المنح للنساء)، والاشتراك في المؤتمرات العلمية (48 في المائة للنساء) ولعمل الأبحاث والتدريب العلمي (50 في المائة للنساء).
	223- وينبغي إدماج مفهوم المساواة بين الجنسين في جميع أجزاء منظومة التعليم (رياض الأطفال، والمدارس، والجامعات، ومعاهد البحوث، وهيئات التدريس، والمناهج، والكتب الدراسية، والأدبيات). كما ينبغي تشجيع البنات والبنين، والشابات والشبان، والنساء والرجال، على الاستفادة من المنظومة التعليمية والمشاركة فيها وإنتاج المعرفة. وعدد النساء العاملات في المؤسسات قبل التعليمية والمدارس الابتدائية أكبر من عدد الرجال بشكل ملحوظ، بينما يزيد عدد المعلمين الذكور بمرحلة التعليم الثانوي ويمثلون أغلبية واضحة في التعليم العالي. ولم تجمع بعد إحصائيات مصنفة حسب الجنس تبين أعداد موظفي الإدارة بجميع مراحل التعليم. كما أن الفصل بين الجنسين موجود في صفوف الموظفين في حقل التعليم والمهن التعليمية.
	224- ولتوعية المنخرطين في المنظومة التعليمية بالبوسنة والهرسك، اشترك في التدريب الذي تنظمه ”الوكالة“ ممثلو وزارة الشؤون المدنية بالبوسنة والهرسك، ووزارات التعليم بالكيانين والكانتونات، والمعاهد التربوية، ووكالة المعايير والتقييم بالبوسنة والهرسك(). وكان الهدف من هذا التدريب تعريف المشتركين فيه بالإطار القانوني الوطني والدولي للمساواة بين الجنسين وإدراك معنى المفهوم الجنساني، واكتساب مهارات تمكّنهم من إدراك مبدأ المساواة الجنسانية والتزامات المؤسسات وفقاً لخطة عمل البوسنة والهرسك الجنسانية في مناهج المؤسسات التعليمية.
	225- وفي جمهورية صربسكا، وبموافقة من وزارة التعليم والثقافة ومعهد التربية بالجمهورية، استُحدثت أدلة ومواد التدريس اللازمة للعاملين بالتدريس والعاملين الفنيين بمؤسسات ما قبل التعليم المدرسي والمدارس الابتدائية والثانوية، كما أُعدت برامج لحلقات عمل تدريبية مخصصة للأنشطة المضافة للمناهج الدراسية للطلاب، كما طُورت تحليلات وبحوث الكتب الدراسية المخصصة للقراءة والممارسة التعليمية. وجرى تنظيم مؤتمرات وندوات باشتراك خبراء التعليم ومجلس أوروبا، وتُرجمت ونُشرت مواد مجلس أوروبا المخصصة لإدخال المساواة بين الجنسين في حقل التعليم.
	226- ونظمت لجنة المساواة بين الجنسين التابعة لمجلس نواب الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك دورة مواضيعية بشأن ”التعليم والمساواة بين الجنسين“، عرضت فيها آراء بشأن المشكلات والعقبات الرئيسية التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين. وإضافة إلى ذلك، صدرت توصيات بشأن المواءمة بين القوانين، أو إدخال لغة مراعية للاعتبارات الجنسانية في وسائل التعليم، وتدريب هيئة التدريس، وما شابه.
	227- وبالإشارة إلى التوصية 32 الواردة بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس)، من الضروري وجود أنشطة أخرى في ميدان التعليم. وعدم اشتمال منظومة التعليم على أطفال الأسر الفقيرة والمهمشة، لا سيما الطفلات المنتميات للمناطق الريفية، أو احتواء مثل هؤلاء الأطفال بأعداد غير كافية، وأمية النساء المسنات، ووجود مناهج تفتقر إلى القدر الكافي من المراعاة إلى الاعتبارات الجنسانية عوامل تمثل مجرد جزء من المشكلات التي يلزم القضاء عليها بصورة منهجية.
	228- ويجب التوسع كيفياً وكمياً في البيانات الإحصائية المصنفة تصنيفاً جنسانياً، وذلك بإدخال الرصد للبيانات التالية: البيانات المتعلقة بنسبة الإلمام بالقراءة والكتابة حسب النوع الجنساني، والبيانات المتعلقة بالعدد الإجمالي للأطفال البالغين سن القيد بالتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والتعليم العالي. بالمقارنة بعدد الأطفال المقيدين، والبيانات المتعلقة بالمنح الدراسية، والجامعات المهمشة، ومعدل ترك الدراسة وأسبابه، وتعليم الكبار، والدعم المقدم للعمل العلمي والبحثي، والبيانات الأخرى الممكن تعريفها بأنها بيانات متصلة بعملية الإصلاح التعليمي.
	229- وتوجد في البوسنة والهرسك رابطة للمخترِعات. وعند مولد هذه الرابطة، كانت الأولى من نوعها في أوروبا. وقد فاز المخترعون المحليون بعدد من الجوائز والميداليات في معارض بشتى أنحاء العالم. ونساء البوسنة والهرسك والمخترِعات مُعترف بهن في مختلف أنحاء العالم، وإن كان الاعتراف بهن في بلدهن غير كاف.
	تعليم الكبار

	230- تعانى البوسنة والهرسك من تشرذم جسيم في هيكل تعليم الكبار، ولا يشارك في التنمية المهنية والتعليم مدى الحياة سوى بضع مؤسسات. ولأن تعليم الكبار وتدريبهم في سياق التعليم مدى الحياة يساهم في الإحياء الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين فرص العمالة والتنافسية في سوق المعرفة وزيادة الحراك والمرونة المهنية للفرد، يلزم وجود نهج عام لتطويرهما. لذلك، يصبح تعليم الكبار وتدريبهم جزءاً لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، استناداً إلى مبدأ الانفتاح والإتاحة للجميع. وفي جمهورية صربسكا، اعتُمد قانون تعليم الكبار(). كما أُعدت أدلة لتدريب الكبار وإعادة تدريبهم.
	231- ويركز تعليم الكبار على تقليل النسبة المئوية للسكان الأميين والتوسع في التعليم الثانوي للكبار. والفئات المستهدفة ذات الأولوية هي: الكبار الذين لم يتلقوا التعليم بالمدارس الابتدائية أو الثانوية، والكبار الذين أكملوا التعليم الثانوي الذي لم يكن ملائماً لاحتياجات سوق العمل، وذوي الإعاقات، وأبناء طائفة الروما، والعائدين، ومَن يريدون الترقي في مجال العمل أو المهنة، ومَن يريدون تحسين مهارتهم في مجال الأعمال الحرة. ويرد مزيد من المعلومات بشأن التدريب وإعادة التدريب تحت عنوان المادة 11 بهذا التقرير.
	232- وبيَّنت الأبحاث التي أُجريت في اتحاد البوسنة والهرسك أن 82 في المائة من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة يجدن القراءة والكتابة، بينما تبلغ النسبة المئوية لإجادة القراءة في صفوف النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة 93 في المائة بالمقارنة بالنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 سنة البالغة نسبتهن المئوية 71 في المائة(). وتقدر نسبة الكبار الذين يجيدون القراءة والكتابة في جمهورية البوسنة والهرسك بـ 90.6 في المائة().
	المادة 11: العمل والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية
	الحقوق المستندة إلى العمالة

	233- تحظر قوانين العمل والعمالة المنطبقة في البوسنة والهرسك أي تمييز على أساس الحق في العمل والعمالة. والبوسنة والهرسك طرف في 81 اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المبرمة في مجال العمل، و 77 منها نافذة المفعول.
	234- وينظم قانون العمل في مؤسسات البوسنة والهرسك (الأعداد 26/4 و 7/5 و 48/5 و 50/8) من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك) الحقوق، والالتزامات، والمسؤوليات، والمرتبات، وغير ذلك من المكافآت في مؤسسات البوسنة والهرسك، بينما ينظم قانون الخدمة المدنية في مؤسسات البوسنة والهرسك (الأعداد 19/2 و 35/3 و 4/4 و 17/4 و 26/4 و 37/4 و 48/5 و 2/6 و 32/7 و 43/9 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك) الوضع القانوني لموظفي الخدمة المدنية.
	235- وأعدت ”الوكالة“ تعديلات قانون الخدمة المدنية في مؤسسات البوسنة والهرسك. واعتُمدت التعديلات من قبل الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك (العدد 43/9 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك). وهى تتصل بتحقيق التمثيل الجنساني المتساوي في لجان تعيين موظفي الخدمة المدنية والمسؤولية الجنائية لموظفي الخدمة المدنية في حالة التمييز، والعنف الجنساني أو العنف القائم على التوجه الجنسي، والتحرش الجنساني أو التحرش الجنسي، وإدخال لغة مراعية للاعتبارات الجنسانية.
	236- وقانون العمل بجمهورية صربسكا، فضلاً عن اللوائح القانونية الأخرى القائمة في مجال العمل والعمالة بجمهورية صربسكا متوائمة إلى أقصى حد مع المعايير الوطنية والدولية في مجال المساواة بين الجنسين. وفي الفترة السابقة، جرت، في جملة أمور، مواءمة القوانين التالية مع قانون المساواة بين الجنسين: قانون صناديق المعاشات التقاعدية الطوعية وخطط المعاشات التقاعدية، وقانون موظفي الخدمة المدنية، وقانون صندوق احتياطي المعاشات التقاعدية بجمهورية صربسكا، وقانون التطوع، وقانون تعديلات قانون حفز المشاريع الصغيرة الحجم والمشاريع المتوسطة الحجم.
	237- ويمر الآن قانون العمل الخاص باتحاد البوسنة والهرسك واللوائح المنظمة للعمل في الاتحاد بعملية تحقيق المواءمة مع قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك. وبالتحديد، فإن قانون العمل الجديد باتحاد البوسنة والهرسك هو الآن قيد الاعتماد. وتتعلق تعديلات القانون المنظم للعمل والعمالة والحصول على الموارد بالأحكام المتصلة بحظر التمييز القائم على النوع الجنساني، وأشكال التمييز بوجه عام، وأشكال التمييز الجنساني. كما تشمل التعديلات الأحكام المتعلقة بالتزامات الهيئات المختصة فيما يتعلق بالتدابير الهادفة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، والأحكام المتعلقة باللغة المراعية للاعتبارات الجنسانية، والإحصائيات الجنسانية، والأحكام المتعلقة بتمثيل الجنسين على قدم المساواة بشكل إلزامي عند تعيين أعضاء هيئات معينة (مجالس الإدارة أو المجالس أو اللجان)، وذلك فضلاً عن تنفيذ التدابير السالفة الذكر ورصدها.
	238- وقانون الحرف اليدوية وما يتصل بها من أنشطة في اتحاد البوسنة والهرسك() يتواءم بصورة تامة مع أحكام قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، كما تشير مكاتب العمالة الاتحادية ومكاتب العمالة بالكانتونات بصفة عامة لدى اضطلاعها بأنشطتها المعتادة إلى أنها تأخذ بمبدأ حماية حقوق الإنسان وسياسة عدم التمييز. وقوانين اتحاد البوسنة والهرسك التالية متوائمة مع قانون المساواة بين الجنسين: قانون الهيئات السياحية باتحاد البوسنة والهرسك وقانون الاستضافة الصادر في اتحاد البوسنة والهرسك. وقد بدأت عملية تعديل قانون العمل بالاتحاد.
	239- وبيَّن تحليل الحقوق المتصلة بالعمل والحقوق القائمة على العمالة إلى أن غالبية القوانين القائمة في هذا المجال متوائمة مع معايير المساواة بين الجنسين. إلا أن تحليل التطبيق العملي لهذه القوانين يبيِّن نتيجتين رئيسيتين، هما: عدم انعدام كفاءة عمليات التفتيش انعداماً مطلقاً، وسياسة إصدار أحكام ضعيفة على الجناة نظراً لاعتبار كثير من أصحاب الأعمال بالكيانات الخاصة والكيانات العامة دفع الغرامات عبئاً مالياً أخف كثيراً من عبء الامتثال العادي للالتزامات القانونية المتمثلة في الإبلاغ وتسديد قيمة المعاشات التقاعدية وأنصبتهم في الاستحقاقات الاجتماعية للعاملين.
	240- وهناك انتهاكات وعقبات عديدة تظهر في ممارسة الحق في  إجازة الأمومة. إذ تعود النساء المعرضات لمختلف الضغوط إلى العمل بعد شهر أو شهرين من  إجازة الأمومة خشية فقدان وظائفهن، وذلك رغم أن التشريع الوطني ينص على إمكانية الحصول على  إجازة لمدة سنة واحدة. وأعداد كبيرة من النساء تعود إلى العمل قبل وقت طويل من موعد انتهاء إجازة الأمومة لأن الاستحقاقات لا تكفي وتثبط الهمم، وهذا بشكل جزئي سبب انخفاض معدل المواليد في البوسنة والهرسك.
	241- وثمة مشكلة معينة تتمثل في نزوع عاملين إلى الإبلاغ عن عملهم لبعض الوقت رغم عملهم وقتاً كاملاً. وهدفهم من ذلك هو تقليل مبلغ المساهمات المدفوعة وفقاً لساعات العمل المسجلة رسمياً. ومن ناحية أخرى، فإن العاملين يجمعون سنوات أقل في حسابات المعاش التقاعدي، وبذلك يحتاجون إلى ضعف الوقت لكي يدركوا الحق في معاش تقاعدي كامل. وهذه الحالة تؤثر بوجه خاص على النساء اللائي يوافقن على هذا النوع من العقود بسبب تناقص إمكانية العثور على عمل.
	242- ولوحظ وجود ممارسات تمييزية تتمثل في الإعلان عن طلب أو تشغيل عاملين من نوع جنساني واحد، وذلك فضلاً عن القيام بفصل العاملات أثناء الحمل أو أثناء إجازة الأمومة. وغالباً ما تتعرض الفتيات والشابات للتمييز المباشر في عملية العثور على عمل لأنهن يتعرضن لأسئلة غير مستحبة على الإطلاق بشأن خططهن المتعلقة بالأسرة وبإمكان الحمل.
	243- وعملاً على تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين، صاغت ”الوكالة“ توصيات الفريق العامل المعني بتنفيذ قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك في ميدان العمل والعمالة، كما نشرتها وعممتها.
	244- ولتحديد أسباب التمييز ضد المرأة في سوق العمل والآثار الفعلية لهذا التمييز، أجرت ”الوكالة“ المسح الأول للفروق بين أجور الرجال وأجور النساء في البوسنة والهرسك، وكان عنوانه ”فجوة الدخل بين الجنسين في البوسنة والهرسك“، وذلك وفقاً للتوصية 34 الواردة بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس). وقد أعد تحليل فجوة الأجر الجنسانية في البوسنة والهرسك على أساس تحليل نتائج المسح الشامل للقوى العاملة في عام 2006 والمسح المعنون ”من أجل العيش في البوسنة والهرسك، 2001-2004“، والبيانات المتاحة من المنظومة الإحصائية للبوسنة والهرسك. وهذان المسحان يبينان أنه في مقابل كل امرأة مستخدمة يستخدم رجلان تقريباً.
	245- كما يبين التحليل أن الهيكل العمري للمستخدمين في البوسنة والهرسك متساوي بالنسبة للجنسين كليهما ولكن الفحص الدقيق يبين أن النسبة المئوية للشابات في سوق العمل أقل من النسبة المئوية للشبان في ذلك السوق. والأسباب الأكثر شيوعاً لهذه الحالة هي ترك العمل لرعاية الأطفال، وزيادة الطلب على القوى العاملة الأصغر عمراً، وانخفاض سن المعاش التقاعدي للنساء، وما إلى ذلك. ويبين تحليل الفجوة الجنسانية حسب فئات الدخل أن الرجال أكثر حضوراً في سوق العمل في البوسنة والهرسك، أي أن سوق العمل له وجهته الذكورية. ورغم أن عدد الرجال والنساء يكاد يكون متساوياً في فئة الدخل العليا (أكثر من 500 2 مارك من ماركات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل) والفئة الدنيا (التي تصل إلى 200 مارك من ماركات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل)، فإن عدد الرجال العاملين المندرجين في سائر فئات الدخل يفوق عدد النساء العاملات.
	246- وفي المتوسط تكون النساء أكثر تعليماًً من الرجال في سوق العمل بالبوسنة والهرسك. وإذا قارنا هيكل العاملين النساء والرجال، وجدنا أن نسبة النساء العاملات اللائي أكملن تعليمهن الثانوي والحاصلات على تعليم لاحق وتعليم عال تفوق نسبة الرجال المناظرين لهن. وضمن فئة مَن أكملوا تعليماً ثانوياً، يتراوح بين أربع سنوات وخمس سنوات، تكون النساء هن الأكثر تمثيلاً في صفوف العاملين. وفي صفوف مَن أكملوا تعليماً ثانوياً، يتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، نجد أن الرجال هم الأكثر تمثيلاً في صفوف العاملين، لأن هذا التعليم يشمل التدريب المهني. وهذا نابع من عدم اعتياد النساء في البوسنة والهرسك الاشتغال بالحرف اليدوية وعدم التحاقهن بهذا النوع من التعليم بالمرحلة الثانوية.
	247- وعلى النقيض من الرجال غير المتعلمين الذين يحصلون غالباً على في كل شهر على أجر يتراوح بين 200 و 400 مارك من ماركات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل تندرج النساء غير المتعلمات في فئة الأجور الدنيا ويحصلن شهريا على أجر يقل عن 200 مارك من ماركات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل. وفي هذا الصدد يمكن الحصول على معلومات أوفي من الشكل 2 (أ) و (ب) و (ج).
	248- والنساء اللائي أكملن تعليمهن الجماعي ينتقلن إلى فئات الدخل الأعلى، ولكن الرجال لا يزالون مهيمنين في شريحتي الدخل الأعلى. وهذا يشير إلى أن النساء في البوسنة والهرسك، شأنهن شأن النساء في شتى أنحاء العالم، لديهن إمكانية أقل لشغل مناصب المديرين وغيرها من المناصب المرتفعة الدخول في سوق العمل بالبوسنة والهرسك.
	249- ويتصل الفارق الأكبر في الدخل بفئة السكان غير الحاصلين على شهادات علمية، إذ يبلغ الفارق في الدخل 137.9 ماركاً من ماركات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل لصالح الرجل(). وتضيق فجوة الدخل الفاصلة بين الرجال والنساء عندما يرتفع مستوى التعليم إلى المرحلة الثانوية. إلا أن الفارق يظل كبيراً: فهو يبلغ 136.56 ماركاً من ماركات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل بين أجر الرجال الذين أكملوا المرحلة الابتدائية ونظيراتهم من النساء و 112.71 مارك من ماركات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل بالنسبة لأجر الرجال الذين أكملوا التعليم الثانوي بالمقارنة بأجر نظيراتهم من النساء. وغالباً ما تعاني النساء اللائي أكملن التعليم الثانوي من الآثار السلبية المترتبة على الفارق في صافى الأجور في البوسنة والهرسك. ويتصل الفارق الأكبر في الدخل اللائي أكملن التعليم الابتدائي واللائي أكملن التعليم الثانوي العاملات في الصناعات التجهيزية والنساء اللائي أكملن تعليماً ثانوياًً يستغرق سنتين أو ثلاث سنوات ويعملن في المتاجر. وهذه الأجور تقل عن أجور زملائهن الرجال بنسبة الثلث.
	البطالة واختيار المهنة

	250- تعتبر الفرص المتاحة أمام نساء البوسنة والهرسك والاستجابة لطلبات سوق العمل محدودة بدرجة كبيرة. وتساهم في ذلك عوامل عديدة، ومنها على سبيل المثال المفهوم الأبوي لدور المرأة في الأسرة والمجتمع، وانخفاض مستويات التعليم والوعي في صفوف نساء الريف، ومحاباة الرجال في مجال العمالة، وتدني الجدارة الائتمانية، وما إلى ذلك. ولا تزال المهن مقسمة إلى مهن أنثوية ومهن ذكورية في البوسنة والهرسك. ولا تزال الصور النمطية بشأن الوظائف والمهن المستحبة للرجال والنساء متجذرة إلى حد بعيد.
	251- وما برحت الدولة تتخذ إجراءات لدفع العمالة، وذلك بتوفير حوافز لأرباب العمل كي يستخدموا الأشخاص المسجلين بمكاتب العمل، كما تشرع الدولة في برامج لتشغيل المتدربين.
	252- ومع مراعاة التوصية 40 الواردة بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس)، عملت ”الوكالة“ ومركزا الشؤون الجنسانية بالكيانين على تطوير عملية إدماج مبدأ المساواة الجنسانية في الاستراتيجية الإنمائية للبوسنة والهرسك للسنوات 2008 إلى 2013، واستراتيجية الإدماج الاجتماعي للسنوات 2008 إلى 2013. وتهدف هاتان الوثيقتان (الخطة الإنمائية، والاستراتيجية) إلى تأمين إطار عمل للتطورات وتخصيص الأموال الحكومية وغيرها من الموارد المتاحة، لأجل الاستجابة للاحتياجات اللازمة للأولويات المحددة. وإضافة إلى ذلك، سيراعى عند رصد تنفيذ وثيقتي الاستراتيجية كليهما تصنيف المؤشرات الجنسانية.
	253- ولزيادة تشغيل وتنافسية القوى العاملة في البوسنة والهرسك، اعتمد مجلس وزراء البوسنة والهرسك استراتيجية العمالة في البوسنة والهرسك في الفترة من 2010 إلى 2014، التي تتقيد تقيداً تاماً بمعايير ميدان المساواة بين الجنسين. وتنص الاستراتيجية على زيادة معدل تشغيل النساء، وحفظ البيانات الإحصائية على أساس النوع الجنساني، وإنشاء مؤشرات لرصد أثر تنفيذ الاستراتيجية على الجنسين كليهما، ومنع العمالة غير القانونية، وما شابه ذلك.
	254- واستراتيجية عمالة اتحاد البوسنة والهرسك تحدد الأولويات في نطاق سياسة العمالة للفترة 2009 إلى 2013 كما تحدد الأهداف الاستراتيجية والتنفيذية، والبرامج، والتدابير، والنتائج، التي يتوقع تحديدها في المهل المحددة، وهى تتمحور حول العاطلين من الشبان، والنساء، والقوى العاملة الأكبر سناًً، والعاطلين وغير النشيطين لأجل طويل، وذوي الاحتياجات الخاصة، وطائفة الروما. ويهدف جزء الاستراتيجية المتعلق بالسكان من الإناث العاجزات جسمانياً إلى زيادة معدلات العمالة، لا سيما عمالة النساء. ومن المقرر أن تشرك الخطة فئات النساء غير النشيطات في برامج التدابير الفعالة، وأن تقضي على التمييز الجنساني في السوق، وأن تربط التعليم بسوق العمل، وأن توفق بين العمل والحياة الأسرية.
	255- واعتمدت حكومة جمهورية صربسكا استراتيجية العمالة لجمهورية صربسكا التي تحدد الأولويات في إطار سياسة العمالة للسنوات 2010 إلى 2014. والفئات المستهدفة المعينة التي ستركز استراتيجية العمالة تدابيرها وأنشطتها عليها هي فئات الشبان، والنساء، والعمال الأكبر سناً، ومَن يمكن أن يصبحوا عاطلين، والفئات الضعيفة التي من قبيل طائفة الروما، والشبان ذوي الإعاقات، والشبان الذين يعيشون على استحقاقات الرعاية الاجتماعية. وتشدد استراتيجية العمالة بوجه خاص على أمور عديدة، منها زيادة معدل تشغيل النساء بالتركيز على تحسين إمكانية نفاذهن إلى سوق العمل وزيادة فرص تشغيل العاطلات وغير النشيطات.
	256- وإضافة إلى كون النساء يمثلن 51.7 في المائة من العدد التقديري للسكان القادرين جسمانياً، فإن 35.6 في المائة من العاملين هم نساء.
	257-  ووفقاً لبيانات وكالة الإحصاء في البوسنة والهرسك لعام 2008، بلغ معدل البطالة في البوسنة والهرسك 23.4 في المائة (21.4 في المائة للرجال و 26.85 للنساء)، بينما كان 29 في المائة (26.7 في المائة للرجال و 32.9 في المائة للنساء) في عام 2007. وبلغ معدل البطالة حده الأقصى في صفوف الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، وهو 47.5 في المائة (44.8 في المائة للرجال و 52.3 في المائة للنساء). ووفقاً لوكالة الإحصاء في البوسنة والهرسك عام 2008، كان معدلا النشاط والعمالة 43.9 في المائة و 33.6 في المائة؛ أما بالنسبة لعام 2007 فقد بلغ المعدلان 43.9 في المائة و 31.2 في المائة؛ وكانت المعدلات للرجال أعلى كثيراً من المعدلات الخاصة بالنساء. ومعدلا النشاط والعمالة بجمهورية البوسنة والهرسك أعلى إلى حد ما بالمقارنة بالمعدلين المقابلين في اتحاد البوسنة والهرسك.
	258- وفي 2009، بلغ معدلا النشاط والعمالة 43.6 في المائة و 33.1 في المائة على التوالي؛ أما بالنسبة لعام 2008، فقد بلغا 43.9 في المائة و 33.9 في المائة على التوالي. والمعدلات الخاصة بالرجال أعلى كثيراً من المعدلات الخاصة بالنساء. وكان معدلا النشاط والعمالة في أعلى حدودهما في الفئة العمرية 25 إلى 49 سنة (69.1 في المائة و 53.5 في المائة على التوالي). ويبين ترتيب فئة العاملين وفقاً لحالة عمالتهم أن الأعلى تمثيلاً على الإطلاق هم الأُجراء (72.8 في المائة). وكانت نسبة العاملين لحسابهم 20.5 في المائة (27.4 في المائة منهم نساء) بينما بلغت نسبة المساعدين غير الأُجراء 6.8 في المائة و 68.9 في المائة منهم نساء. ويظهر هيكل العاملين وفقاً لقطاع الأنشطة أن أعلى نسب الاشتراك موجودة في قطاع الخدمات وهي 47.3 في المائة، يليها قطاع الصناعة بنسبة 31.5 في المائة، ويأتي في النهاية قطاع الزراعة بنسبة 21.2 في المائة. وتظهر البيانات المتعلقة بتمثيل موظفي الخدمة المدنية في مؤسسات البوسنة والهرسك أن الرجال ممثلين بنسبة 52 في المائة مقابل 48 في المائة للنساء. والبيانات الموحدة وفقاً للعمر واردة في الجدول 20 بالمرفق الثالث: معدلا تشغيل الرجال والنساء ومعدل نشاط المرأة.
	259- ولدى البوسنة والهرسك مشكلة بطالة واضحة، ومن الصعب إظهارها تفصيلاً بسبب عدم وجود بيانات إحصائية موثوقة. وهناك فارق بين العمالة المسجلة رسمياً والبطالة المسجلة رسمياً، من ناحية، والعدد الكبير من العاملين فيما يسمى الاقتصاد ”الرمادي“ غير الرسمي، من ناحية أخرى. وتشير البيانات الموجودة الصادرة عن وكالة تشغيل العمال الحكومية في البوسنة والهرسك إلى أنه في نهاية كانون الثاني/يناير 2009، كان عدد المسجلين كعاطلين في السجلات الرسمية 498 488 شخصاً. ومن ناحية أخرى، كان عدد العاطلين 034 272 شخصاً وفقاً لمسح القوة العاملة حتى نهاية 2008، الذي أُجري وفقاً لتوصيات وتعاريف منظمة العمل الدولية.
	260- ويشير تقدير نقابة عمال التجارة والضيافة والسياحة في اتحاد البوسنة والهرسك إلى أن الحصة الأكبر في الاقتصاد الرمادي موجودة في قطاع التجارة (بصفة خاصة عمال سوق النسيج والسلع الأخرى وما يسمى ”أسواق سوق السلع الرخيصة أو المستعملة“)، والزراعة، وإن وجد أيضاً في مجال توفير الخدمات الثقافية. ويفيد تقدير هذه النقابة أن بقطاع التجارة وحده نحو 000 25 شخص يشتغلون بهذه الطريقة، والعدد الأكبر بينهم هو عدد النساء. ويؤثر العمل في القطاع غير الرسمي على إعمال حقوق العمال بل وينتهكها أيضاً. وثمة مشكلة معينة هي مشكلة إعمال الحق في الصحة، والاستحقاقات الاجتماعية والتقاعدية للعاملين في هذا الاقتصاد. ويدرك العاملون في الاقتصاد الرمادي الحق في الرعاية الصحية عن طريق التسجيل في مكاتب العمالة.
	261- ونظراً لتقسيم العمل تقسيماً جنسانياً واضحاً، تمثل النساء النسبة الغالبة في صفوف العاملين بالقطاعات المتصلة بالرعاية، وهي قطاع التعليم والقطاع الطبي وقطاع الخدمة الاجتماعية، وصناعة الخدمات، والتجارة، والإدارة الحكومية. ويمثل الرجال النسبة الغالبة بين العاملين في سائر القطاعات، باستثناء العاملين في الفنادق والمطاعم، وهو القطاع الوحيد الذي تتساوى فيه تقريباًً النسبة المئوية للنساء والنسبة المئوية للرجال. وكانت النسبة المئوية للعاملين من الرجال والنساء عام 2008 وفقاً لمجالات الأنشطة على النحو التالي:
	تمثيل النساء 
	مجالات الأنشطة
	تمثيل الرجال
	32.5٪
	المجالات الزراعية
	30.5٪
	17.7٪
	المجالات غير الزراعية
	33.3٪
	49.7٪
	مجالات الخدمات
	36.2٪
	المصدر:  وكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك، 2008 - توزيع قوة العمل في البوسنة والهرسك وفقاً للقطاعات.
	262- وفي عام 2009، كان معدل البطالة في البوسنة والهرسك 24.1 في المائة (23.1 في المائة للرجال و 25.6 في المائة  للنساء). وكان معدل البطالة في أعلى حدوده في صفوف الشبان والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، ووصلت نسبتهم إلى 47.5 في المائة (44.8 في المائة للرجال و 52.3 في المائة للنساء). وبحث 15.9 في المائة من العاطلين عن عمل لمدة تقل عن 12 شهراً، وبحث 42.8 في المائة من العاطلين عن عمل لمدة تزيد على خمس سنوات، وكان هذا نتيجة للحالة بعد الحرب ومرور الاقتصاد في بلدنا بمرحلة انتقالية. وأعلى نسبة مئوية من الرجال والنساء تبحث عن عمل لمدة تربو على 60 شهراً. وترد بيانات أوفى عن معدل البطالة في الفترة 2007 إلى 2010 في الجدول 21 بالمرفق الثالث، بينما يرد المؤشر الرقمي للنساء غير الناشطات حسب العمر في الجدول 22.
	263- وفي تركيبة السكان العاطلين، نجد أن معظم العاطلين قد أكملوا مرحلة التعليم الثانوي (26 في المائة) بينما توجد أقل نسبة مئوية للعاطلين في صفوف الحاصلين على تعليم جامعي (10.1 في المائة). ومعدل البطالة في اتحاد البوسنة والهرسك أعلى من معدلها في جمهورية صربسكا.
	264- كما يتصل الفقر اتصالاً شديداً بحالة عمل أو بطالة رب الأسرة المعيشية. والنسبة المئوية للأسر المعيشية الفقيرة تكون الأقل على الإطلاق إذا كان رب هذه الأسرة مُشتغلاً (12.9 في المائة). ويبلغ معدل الفقر 23.4 في المائة إذا كان رب الأسرة المعيشية عاطلاً أو يبحث عن أي عمل له، و/أو 25.5 في المائة إذا كان رئيس الأسرة المعيشية ربة منزل. وضمن مجموع الأُسر المعيشية التي يكون رئيسها متقاعداً أُسر فقيرة نسبتها 19.5 في المائة (724 62 أسرة معيشية في البلد)، بينما يوجد أكبر معدل للفقر في صفوف الأسر المعيشية التي يكون رئيسها عاجزاً عن العمل وهذه العائلات نسبتها 44.4 في المائة. وفي عام 2007، كانت النسبة المئوية لأرباب الأسر المعيشية العاملين 45.2 في المائة، والنسبة المئوية للعاطلين أو الباحثين عن أول عمل 10.4 في المائة، بينما زادت نسبة الأسر المعيشية التي يندرج رؤسائها في شريحة ”فئات أخرى“ زيادة كبيرة فبلغت 4.4 في المائة بعد أن كانت 3.3 في المائة. وليست هناك فروق هامة بالمقارنة بحالة العمالة أو البطالة في الأسر المعيشية التي يندرج رؤساءها في فئة العاملين. وتتصل النسبة المئوية الأكبر بالأشخاص العاملين لأجل محدد (60.9 في المائة في 2007) وكذلك العاملين لحسابهم أو العاملين المستقلين (18.8 في المائة)، والعاملين بموجب نوع مختلف من العقود (13.5 في المائة). والنسبة المئوية للأسر المعيشية التي يرأسها رب عمل لا تزال صغيرة (6.7 في المائة)، كما كانت في 2004. ويورد الجدول 23 بالمرفق الثالث مؤشرات قوة العمل وفقاً للفئة العمرية والفئة الجنسانية في 2010، بينما يورد الجدول 24 العاملين وفقاً للمهنة والنوع الجنساني في البوسنة والهرسك.
	265- وتوجد مشكلة تتعلق بالافتقار إلى خدمات عامة أو خاصة جيدة وميسرة للجمهور، من قبيل دور الحضانة ورياض الأطفال، وهي الخدمات التي من شأنها معاونة الأمهات العاملات. وتحد الأجور ومشكلات المدفوعات من قدرة النساء على دفع رسوم دور الحضانة ورياض الأطفال الخاصة والعامة. وهذا يقلل بصورة غير مباشرة عدد النساء العاملات اللائي ينسحبن من سوق العمل ورعاية الأطفال، وفيما بعد تزداد درجة الصعوبة التي تواجهها هؤلاء النساء في العثور على عمل بسبب نقص الخبرة أو طول الغياب عن سوق العمل. وبذلك، يُشجع الاتجاه إلى التمييز ضد النساء وتهميشهن، لأن عدداً ضخماً من النساء يُستبعد من الحياة الاقتصادية والسياسية والعامة ومن الاندماج الاجتماعي.
	266- ولا توجد برامج إرشاد وظيفي خاصة للنساء، لا سيما الشابات، اللائي يظل متعيناً عليهن اختيار نوع التعليم والمهنة التي سيتدربن على أدائها، وهو التدريب الذي يمثل عوناً كبيراً لهن. ومن شأن برامج التوجيه الوظيفي المناسبة أن تؤثر على تغيير في التنميط الجنساني الملحوظ في اختيار الوظيفة والعمل وما يعقب ذلك من ترقي.
	267- ولم تعالج الدولة بصورة منهجية مسألة تعليم الكبار وتدريبهم، وهى المسألة التي ثبتت ضرورتها بعد إغلاق أبواب صناعة الكيماويات وصناعة النسيج.
	268- وفرص تشغيل النساء اللائي تجاوزن الأربعين من العمر تبلغ الحد الأدنى، لأن الفكرة السائدة لدى أرباب العمل هي أن معارف أولئك النساء ومهاراتهن محدودة وقد عفا عليها الزمن، لأنهن تركن الدراسة بمنظومة التعليم الرسمي قبل وقت طويل ومن الصعب عليهن التكيف مع التغيرات الجذرية التي يشهدها الطلب في سوق العمل. وثمة مشكلة معينة تتمثل في ”التمييز المزدوج“ ضد هؤلاء النساء، أولاً بسبب أعمارهن ثم بسبب نوعهن الجنساني.
	269- وأطلق معهد التعليم التابع بغرفة التجارة الخارجية بالبوسنة والهرسك، بالتعاون مع المعهد الاتحادي للتشغيل وبدعم من مؤسسة الإدماج الاجتماعي في البوسنة والهرسك، مشروعاً يركز على توفير التدريب للنساء اللائي تجاوزن الأربعين من العمر كي يشاركن في سوق العمل مشاركة فعالة. وبفضل هذا المشروع، اشتركت 186 امرأة عاطلة تجاوزت أعمارهن الأربعين في نوعين من التدريب، هما: التدريب المخصص لاستيعاب تكنولوجيا المعلومات أو الإدماج في المجال الحاسوبي عن طريق مدرسة لعلوم الحاسوب معترف بها دولياً هي المدرسة الابتدائية التي تمنح الشهادة الأوروبية الأهلية لتشغيل الحاسوب وللتدريب على مباشرة الأعمال الحرة المتصل باكتساب المهارات اللازمة للعمل الحر والسعي الفعال للحصول على عمل عن طريق مدرسة الأعمال التجارية الصغيرة. وقد نجحت 158 امرأة عاطلة تجاوزت كل منهن الأربعين من العمر في الإلمام بأربع وحدات حاسوبية وحصلن على الشهادة الأوروبية الأهلية لتشغيل الحاسوب، بينما نجحت 159 امرأة من هذه الفئة في الامتحان النهائي لمدرسة الأعمال التجارية الصغيرة.
	270- والنساء ذوات الإعاقة معرضات بوجه خاص للسقوط ضحايا للتمييز المتعدد في مجتمع البوسنة والهرسك، لا سيما في مجالي العمل والعمالة، رغم أن البوسنة والهرسك اعتمدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات. وليس لدى الدولة برنامج خاص لتشغيل النساء ذوات الإعاقة أو الاحتفاظ بوظائفهن أو تأهيلهن، ولا إحصائيات ولا بيانات ولا تدابير مناسبة لحماية أولئك النساء في مجالي العمل والعمالة.
	271- وفي مشاريع حكومة جمهورية صربسكا، التي نُفذت في عامي 2007 و 2008 بالتعاون مع معهد الجمهورية للعمالة، جرى تشغيل نساء متدربات فاق عددهن عدد الرجال المتدربين، وفي عام 2008 كاد عدد المتدربين الذين حصلوا على عمل أن يكون ضعف العدد في 2007.
	272- وأظهرت بيانات 2009 المستمدة من معهد الجمهورية للعمالة أن عدد الرجال في صفوف العاطلين ذوي الإعاقات بلغ 019 3 رجلاً، وهذا عدد أكبر كثيراً جداً من عدد النساء المندرجات في هذه الفئة (110). وكان هناك 12 امرأة و 39 رجلاً مسجلين ضمن الأشخاص العاطلين ذوي الإعاقة المندرجين في فئة ضحايا الحرب المدنيين.
	273- ووفقاً للبيانات المستمدة من صندوق التأهيل المهني والعمالة لذوي الإعاقة في جمهورية صربسكا في فترة السنوات 2007 إلى 2009، كان العدد الإجمالي لذوي الإعاقات العاملين مباشرة بالاستعانة بموارد الصندوق السالف الذكر 665 شخصاً، بينهم 41 امرأة من ذوات الإعاقة، بنسبة 6.16 في المائة، و 624 رجلاً من ذوي الإعاقة، بنسبة 93.83 في المائة. وتشير هذه البيانات إلى وجود عدد كبير من المحاربين القدامى ذوي الإعاقة ضمن ذوي الإعاقة عموماً، وأن العدد الإجمالي لذوي الإعاقات يشمل عدداً صغيراً من النساء ذوات الإعاقة اللائي التمسن العمل أو التمويل لبدء أعمالهن التجارية الخاصة بهن.
	274- وعملاً على تعزيز الحق في العمل والحق في العمالة، قامت ”الوكالة“، في عاميّ 2007 و 2008، بالتعاون مع المشروع الكندي الخاص بإصلاح القضاء في البوسنة والهرسك، بإعداد ونشر كتيب بعنوان ”هل تعرف حقوقك؟“. ويشمل هذا الكتيب، في صورة أسئلة وأجوبة، وسائل العمل والعمالة الرئيسية (أي البطالة، والفصل من العمل، والأجر، والحق في العمل واللوائح القانونية)، فضلاً عن المسائل القانونية الداخلة في مجالات أخرى. وقد ثبت أن هذه الطريقة لإعلام الجمهور بالحقوق الأساسية جد ناجحة، لأن ”الوكالة“ أخذت تتلقى من المواطنين مكالمات عديدة تنطوي على توصيات تدعو إلى مواصلة الأنشطة التي من هذا القبيل.
	275- وفي آذار/مارس 2008، نظم المركز الجنساني بجمهورية صربيا، بالاشتراك مع وزارة العمل والمحاربين القدامى وحماية ذوي الإعاقة عملية ترويج وتوزيع دليل بعنوان: ”الحق في العمل وما يتصل بالعمل من حقوق - هل تعرفينها؟ دليل المرأة العاملة والمرأة الباحثة عن عمل“. وهذا الدليل نتيجة لاحتياج المرأة العاملة والمرأة الباحثة عن عمل إلى اكتساب الوعي بالحق في العمل وما يتصل بالعمل من حقوق، وهى حقوق يكفلها لها الدستور والقوانين والصكوك الدولية الملزمة، فضلاً عن الآليات المنشأة لحمايتها.
	276- وبالتعاون مع المركز الجنساني بجمهورية صربسكا، وبدعم مالي من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، أعدت لجنة بانيا لوكا لجمعية هلسنكي للمواطنين، التي هي منظمة غير حكومية، منشوراً بعنوان ”بفضل حقوق العمل المقررة للمرأة“. وتظهر البيانات المعروضة في ذلك المنشور وضع المرأة غير المرضي في سوق العمل بالبوسنة والهرسك، لا سيما وضع النساء اللائي تجاوزن الأربعين من العمر والنساء والحوامل وأمهات القصر. ويتضمن المنشور نظرة عامة على القواعد الدولية والمحلية الرئيسة التي تنظم قطاع العمل والعمالة، فضلاً عن أمثلة محددة تجسد الواقع. والهدف من هذا المنشور هو زيادة فعالية المؤسسات المسؤولة عن حماية الحقوق المتصلة بالعمل والعمالة، فضلاً عن تحريك الجمهور وإعلامه فيما يختص بحماية حقوق العمل، لا سيما حقوق عمل المرأة.
	القطاع الخاص

	277- يتركز العدد الأكبر من العاملين بالقطاع الخاص في مجالي تجارة القطاعي والجملة، وإصلاح السيارات والسلع الشخصية والمنزلية، والضيافة، والصناعة التحويلية. وللرجال نسبة طاغية كعاملين بشكل رسمي في صناعات التشييد، والتعدين، وقطع الأحجار، وصيد الأسماك، وتوليد الكهرباء والإمداد بها، والغاز، والإمداد بالمياه، والزراعة، والصيد، والحراجة. وللنساء وجود مهيمن كعاملات بصفة رسمية في قطاع الوساطة المالية، والفنادق والمطاعم، والتجارة، والصناعة التحويلية، وقطاعات أخرى.
	278- وبناءً على اقتراح وزارة التنمية والأعمال الحرة والحرف في اتحاد البوسنة والهرسك، اعتمدت حكومة الاتحاد مشروعاً معنوناً ”تنمية المشاريع الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم في اتحاد البوسنة والهرسك“. وتتمثل أهداف المشروع في تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم والحرف وزيادة العمالة، وتمكين المشاريع الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم لتصبح مصدراً للابتكارات التقنية وغيرها من الابتكارات. ويرتقي المشروع تحقيق ثمانية أهداف استراتيجية، هي: تقليل العقبات الإدارية، وتعزيز المشاريع، وإنشاء وكالة مركزية للمشاريع الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم، وتقوية بنية الأعمال التجارية، والتنمية التقنية، وحفز منظمي المشاريع والفئات المستهدفة.
	279- وعند اعتماد لوائح جديدة داخلة في اقتصاد وزارة التنمية والأعمال الحرة والحرف باتحاد البوسنة والهرسك تحترم الوزارة كافة الحقوق والالتزامات وفقاً لقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك. كما تنشط تلك الوزارة في مجال إنشاء مشروع نظام معلومات المشاريع الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم، الذي سيكفل الرصد الكافي لحالة قطاع المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة الحجم وهذا سيكفل إمكانية المساواة في الحصول على المعلومات لكافة الأشخاص الاعتباريين والماديين المهتمين. كما سيسمح برصد المؤشرات الإحصائية المتصلة بجملة أمور، منها قدرة المرأة على تنظيم المشاريع، مع التشديد بوجه خاص على المشاريع التي تشغل فيها النساء مناصب المديرين ويملكن معظم أسهمها أو المشاريع التي يشغلن فيها مناصب المديرين أو يملكن معظم أسهمها.
	280- وفي إطار ميزانية وزارة التنمية والمشاريع والحرف باتحاد البوسنة والهرسك سيدرج اعتماد منفصل لتنمية قدرة المرأة على تنظيم المشاريع. وفيما بين عامي 2005 و 2008، كان مجموع المشاريع/البرامج المعتمدة 517 مشروعاً، كان نصيب المرأة منها 264 مشروعاً/برنامجا (51 في المائة). وهذه النسبة المئوية تختلف من سنة إلى أخرى، ولكنها تعكس بصفة عامة التوازن الجنساني (2005-56 في المائة، 2006-59 في المائة، 2007-59 في المائة، 2008-41 في المائة).
	281- وتحدد استراتيجية تنمية المشاريع الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم في جمهورية صربسكا في الفترة من 2006 إلى 2010، التي اعتمدتها الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا عام 2007، الأهداف التنفيذية المتصلة بتنمية المشاريع الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم. وفي غالب الأحيان، تركز تنفيذ هذا الهدف في الفترة من 2006 إلى 2010 على تحقيق المواءمة بين تشريع جمهورية صربسكا، من ناحية، وقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، من ناحية أخرى؛ وعلى الأبحاث المتصلة بالمشاريع على ضوء النوع الجنساني. إلا أنه لم يكن هناك تدريب منظم في ميدان تنظيم المشاريع وتطبيق قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك في ميدان العمل والعمالة والحصول على الموارد، مع التشديد بوجه خاص على منظِمات المشاريع. وفي الفترة المقبلة، سيجري إعداد استراتيجية جديدة تشمل هذا الهدف كما سيجري اعتمادها.
	282- وفي بلد مازال يكيف أوضاعه مع الانتقال إلى اقتصاد السوق لا يوجد سوى قليل من المعلومات بشأن العقبات التي تواجهها صاحبات الأعمال التجارية. ويقول منظمو المشاريع إنهم يواجهون صعوبات فيما يتعلق بالحصول على التراخيص، وبالضرائب، والتمويل. وهذه الصعوبات تمثل عراقيل تحول دون نجاح أعمالهم التجارية. وتعدد الواجبات المنزلية ورعاية الطفل سببان لقلة انخراط المرأة في الأنشطة الاقتصادية وعدم استثمارها في تلك الأنشطة().
	283- وتفتقر نساء كثيرات إلى الثقة بالنفس اللازمة للانخراط في الأنشطة الخاصة بالعاملات. وتميل المنظمات المهنية إلى الخضوع للهيمنة الذكورية، وهذا يقترن باشتراك نسوي محدود. ويعني الافتقار إلى رابطات قوية لسيدات الأعمال أن النساء لم ينشئن صلة تربطهن بشبكة نساء الأعمال الأخريات اللائي يمكنهن الاتصال بهن لتقاسم الأفكار والمعارف. والأعمال التجارية الخاصة لقيادة النساء أقل تقدماً من مثيلاتها الخاضعة لقيادة الرجال وتنجذب إلى قطاع الحرف التقليدية والحرف اليدوية والخدمات، وهذا يرجع أساساً إلى صغر حجم الاستثمار في رأس المال الأولي وتدني المؤهلات اللازمة لهذه القطاعات().
	284- ولا تمضي صاحبات الأعمال التجارية سوى 29.2 ساعة أسبوعياًً في أعمالهن هذه في المتوسط بالمقارنة بالرجال الذين يمضون في المتوسط 46.9 ساعة في أعمالهم التجارية. وتشير هذه البيانات إلى أن المرجح أن كثيراً من النساء يخترن، بسبب أدوارهن التقليدية، العمل لحسابهن أو ترك الوظيفة().
	285-  ووفقاً للبيانات المستمدة من صندوق التأمين الصحي بجمهورية صربسكا، تشكل النساء 40 في المائة من العدد الإجمالي لمنظمات المشاريع في الجمهورية. وهناك تقارير تفيد بأن رجالاً يسجلون شركاتهم رسمياً باسم نساء (زوجات أو قريبات) بسبب تعارض المصالح أو لأسباب أخرى، رغم أنهم هم الذين يشغلون هذه المؤسسات ويديرونها في الواقع، ولكن لا توجد حتى الآن بيانات موثوقة بشأن حجم هذه الظاهرة. وواضح أن النساء يمثلن 35 في المائة من مجموع المشتغلين في المؤسسات الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم بينما يمثل الرجال 65 في المائة.
	286- ووفقاً للبيانات المستمدة من مصلحة الضرائب بجمهورية صربسكا عام 2008، فإن النسبة المئوية للملاك/منظمي المشاريع قد بلغت 62 في المائة. ويتضمن العدد الإجمالي للملاك 73 في المائة رجال. وفيما يلي البيانات المتعلقة بالدخل الآتي من قطاع العقارات: حصل 40 في المائة من النساء على دخل مقابل 60 في المائة للرجال. وسدد الرجال ضرائب دخل أكثر مما سددته النساء، وهذا يتسق مع البيانات المتعلقة بملكية المؤسسات والمتاجر.
	الحق في المعاش التقاعدي والتأمين ضد العجز

	287- عملاً على تحقيق المواءمة بين الأنظمة المعمول بها في مجال المعاشات التقاعدية والتأمين ضد العجز، من ناحية، وقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، من ناحية أخرى، بالتعاون مع المعهد الاتحادي للمعاشات التعاقدية والتأمين ضد العجز ووزارة المالية الاتحادية، أعد مشروع قانون بشأن تعديلات لقانون المعاشات التقاعدية والتأمين ضد العجز بالتعاون مع المعهد الاتحادي السالف الذكر والوزارة السالفة الذكر. واعتمد مشروع التعديلات هذا من قبل مجلسي برلمان اتحاد البوسنة والهرسك. وفي جمهورية صربسكا، عمل المركز الجنساني في جمهورية صربسكا منفرداً على المواءمة بين قانون صناديق المعاشات التقاعدية الطوعية وخطط المعاشات التقاعدية بجمهورية صربسكا وقانون صندوق الاحتياطي للمعاشات التقاعدية بجمهورية صربسكا، من ناحية، وقانون المساواة بين الجنسين في جمهورية البوسنة والهرسك، من ناحية أخرى.
	288- ولا توجد على صعيد الدولة أية بيانات مكتملة مصنفة جنسانياً بشأن مستحقي معاشات التقاعد بسبب الشيخوخة والعجز وورثة المعاشات التقاعدية (لا سيما معاشات التقاعد العائلية). ووفقاً لتقديرات مسح القوة العاملة لسنة 2010 الذي أجرته وكالة الإحصاء في البوسنة والهرسك، تمثل المرأة 33 في المائة من مجموع المستحقين للمعاشات التقاعدية للمسنين في البوسنة والهرسك. وفي فئة غير النشيطين، كانت الأغلبية لربات البيوت وأرباب المعاشات التقاعدية. وتضم فئة أرباب المعاشات التقاعدية 000 289 رجل و 000 174 امرأة. ومن مجموع الرجال غير النشيطين يمثل أرباب المعاشات التقاعدية 53 في المائة بينما تمثل ربات المعاشات التقاعدية 19.5 في المائة من مجموع النساء غير النشيطات.
	الرعاية الاجتماعية

	289- توفر قوانين الرعاية الاجتماعية حقوقاً معينة لمَن أصبحوا محتاجين بسبب أحداث الحرب أو الكوارث الطبيعية، أو الأزمة الاقتصادية العامة، أو أحوالهم العقلية والجسمانية، أو لأسباب أخرى، وهم أشخاص لا يمكن تخفيف متاعبهم دون معونة من شخص آخر.
	290- ولا تتوافر البيانات ذات الصلة بوضع نساء الفئة الفقيرة، لأن جميع المسوح المتصلة بمستويات المعيشة والدخل والإنفاق ترصد حالة الأسر المعيشية، لا حالة الأفراد. وكقاعدة عامة، فإن الفئات المستبعدة تمثل باعتبارها جزءاً من مجموع الفقراء وغالباً ما يكون فقرهم طويل الأجل وليس مؤقتاً. ويمكن ملاحظة وجود فروق وفقاً للنوع الجنساني في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية. ومن الواضح أن الرجال يهيمنون في حالة انتهاج مسلك اجتماعي غير مقبول، وفي حالات العجز، والجريمة، وإدمان المخدرات والمشروبات الروحية، بينما تمثل النساء النسبة الأكبر في أوساط المعرضين لممارسة البغاء، رغم أن هؤلاء هم الأقل وجوداً في السجلات.
	291- ووفقاً للبيانات المستمدة من وكالة الإحصاء في البوسنة والهرسك (النشرة المواضيعية رقم 4 الصادرة في أيار/مايو 2010)، ازداد عدد مراكز الرعاية الاجتماعية في البوسنة والهرسك من 114 مركزاً عام 2003 إلى 117 مركزاً عام 2008. وازداد عدد المشتغلين، وظل عدد المشتغلات في ازدياد دائم وكانت نسبته نحو 73 في المائة.
	292- وازداد عدد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في فئة القصر والمستفيدين البالغين، من الرجال والنساء. وفي عام 2008، كان عدد القصر المستفيدين أكبر من عدد القاصرات المستفيدات، وكان عدد المستفيدات البالغات أكبر من نظرائهن الرجال. وفي فئة المسنين المفتقرين إلى الرعاية الأسرية، كان غالبية المستفيدين من الرعاية الاجتماعية نساءً.
	293- وفي اتحاد البوسنة والهرسك، ينتمي أكبر عدد من القصر المستفيدين المتلقين للمساعدة إلى فئتيّ ”الضعاف بسبب الحالة المنزلية/الأسرية“ و ”المحتاجين إلى مختلف الخدمات الاجتماعية وخدمات الرعاية“. وينتمي العدد الأكبر من المستفيدين البالغين إلى فئة ”المستفيدين الذين بدون دخل كاف للعيش“ ويصل عددهم إلى 475 100 شخص، ونسبة النساء بينهم 53.9 في المائة.
	294- وفي عام 2008، حدثت زيادة سريعة في عدد النساء المستفيدات من الإعانات في جمهورية صربسكا أيضا (البالغين المستفيدين من صور الدعم اللازم لتكاليف الإيجار، والتسخين، والدفن المسجلين في مراكز الرعاية الاجتماعية).
	295- وعدد الفتيات اللائي وُضعن في دور للأطفال والمراهقين يفوق كثيراً عدد الفتيان الذين وضعوا في تلك الدور، بينما يعتبر عدد الفتيان الذين وضعوا فى دور مخصصة للأطفال والشبان الذين يعانون من صعوبات النمو العقلي والجسدي أكبر كثيراً.
	296- ولم تتح أي معلومات أو أي بحوث متصلة بالموضوع لتوثيق مستوى الوعي بالحقوق والإجراءات اللازمة لممارسة الحق في الرعاية للرجال والنساء في البوسنة والهرسك. لذلك، فإن عدد المستفيدات من خدمات الرعاية الاجتماعية أصغر. ولا توجد أي بيانات بشأن عدد مَن يتلقون معلومات بشأن إمكانية إعمال الحق في الرعاية الاجتماعية.
	حقوق ضحايا الحرب المدنيين

	297- يعرّف قانون اتحاد البوسنة والهرسك المتعلق بمبادئ الحماية الاجتماعية وحماية ضحايا الحرب المدنيين وحماية الأسر المعيلة للأطفال من ضحايا الاعتداء الجنسي والاغتصاب بأنهم فئة خاصة من ضحايا الحرب المدنيين(). وهذا تعديل اعتُمد في عام 2006 من جدول الجمعية البرلمانية لاتحاد البوسنة والهرسك ويمثل تنفيذاً للتوصية 38 الواردة بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/3 ( المرفق الخامس). وفي إقليم جمهورية صربسكا، يدرك ضحايا الاعتداء الجنسي والاغتصاب في زمن الحرب حقهم عبر الاعتراف بوضعهم كضحايا مدنيين للحرب عملاً بقانون ضحايا الحرب المدنيين لجمهورية صربسكا().
	298- وعملاً بالقانون الساري في جمهورية صربسكا، ينال الأشخاص وضع ضحايا الحرب المدنيين بتقديمهم طلبات في غضون خمس سنوات من يوم الحدث موضع البحث. وجرى تمديد الموعد النهائي لمنح هذا الحق مرات عديدة لمن تأخروا في تقديم الطلب، وكان الموعد النهائي الذي استقر عليه الرأي في النهاية هو 31 كانون الأول/ديسمبر 2007. وعملية إعمال هذا الحق تتطلب تقييماً للأذى الجسماني بنسبة لا تقل عن 60 في المائة، مما يصعب الاعتراف للأشخاص بوضع ضحايا الحرب المدنيين. ويوصى بأن يشمل التقييم المشكلات النفسية التي يعاني منها هؤلاء الضحايا. ومن الضروري الاعتراف بضحايا العنف الجنسي والاغتصاب في زمن الحرب باعتبارهم فئة منفصلة من فئات ضحايا الحرب المدنيين.
	299- ووفقاً للقوانين السارية في اتحاد البوسنة والهرسك، يُعترف بضحايا الاغتصاب باعتبارهم فئة مستقلة من فئات ضحايا الحرب المدنيين. والدليل اللازم للاعتراف بهذا الوضع هو مستندات طبية تبين العلاج المصروف عقب حدوث الإصابة الجسدية فوراً، فضلاً عن دليل مناسب صادر عن مؤسسة ذات صلة، بالإضافة إلى المستندات الصادرة عن المؤسسات ذات الصلة، ومنها الرابطات المدنية والمنظمات غير الحكومية وخلافها من المنظمات المأذونة المشاركة في تقديم المساعدة لضحايا الاغتصاب. ووفقاً للتعليمات() الصادرة عن وزارة العمل والسياسة الاجتماعية باتحاد البوسنة والهرسك يُعهد إلى رابطة ”النساء ضحايا الحرب“ بإصدار شهادات إثبات الوضع وعواقب فعل الاعتداء والاغتصاب.
	300- والحقوق التي يمارسها ضحايا الاعتداء الجنسي والاغتصاب في زمن الحرب بفضل الحصول على وضع ضحايا الحرب المدنيين تشمل ما يلي: الحق في الحصول على مساعدة مالية ومساعدات مادية أخرى شهرياً، والحق في الحصول على الرعاية الصحية وفقاً لقانون الرعاية الصحية، والحق في التأهيل المهني، وفي الحصول في اتحاد البوسنة والهرسك على ميزة العمالة وتلقي المساعدة النفسية والقانونية. ومبلغ استحقاقات العجز الشهرية لضحايا الاعتداء الجنسي والاغتصاب ليس واحداً في الكيانين، وهو يتراوح بين 102.30 مارك من ماركات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل تحصل عليها الضحية في جمهورية صربسكا و 514 ماركاً من هذا النوع تحصل عليه الضحية في اتحاد البوسنة والهرسك.
	301- وقد نظمت ”الوكالة“ اجتماع مائدة مستديرة ضم ممثلي منظمات ضحايا الحرب المدنيين، وكان عنوانها ”كيفية إعمال حقوق ضحايا الحرب المدنيين في البوسنة والهرسك“. وكان الهدف من ذلك الاجتماع التعرف على مشكلات واحتياجات ضحايا الحرب المدنيين، لا سيما ضحايا العنف الجنسي أثناء النزاعات وأوجه النقص في تنفيذ التشريع القائم. واستناداً إلى هذا، جرى تحديد سبل التعاون وإمكانية تقديم الدعم للآليات المؤسسية الجنسانية عملاً على حل مشكلة ضحايا الحرب المدنيين.
	302- وأحد أهداف خطة العمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في الفترة من 2010 إلى 2013 هو إنشاء ”شبكة محسنة لتقديم الدعم والعون إلى النساء والفتيات اللائي أصبحن ضحايا أثناء النزعات المسلحة“، بحيث تكون لهذه الشبكة أنشطة محددة وتضم مؤسسات مسؤولة وتكون لديها مهل محددة ومؤشرات للرصد. ومشروع رابطة ”النساء ضحايا الحرب“ الهادف إلى تحديد الاحتياجات الطبية للنساء ضحايا الحرب تموله الآلية المالية لتنفيذ خطة عمل البوسنة والهرسك الجنسانية.
	303- وعلى صعيد الدولة، بدأت عملية إعداد الاستراتيجية في ميدان العدالة الانتقالية، التي ستشمل أيضاً مسألة النساء ضحايا الحرب وضحايا التعذيب. ويتألف الفريق العامل من ممثلي وزارة حقوق الإنسان واللاجئين، ووزارة العدل، ومعهد الأشخاص المفقودين، وهذه هيئات تابعة للبوسنة والهرسك؛ ووزارتي العدل بالكيانين ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية باتحاد البوسنة والهرسك ووزارة العمل والمحاربين القدامى وحماية ذوي الإعاقة بجمهورية صربسكا، وحكومة مقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة والهرسك، والمنظمات غير الحكومية.
	304- وما برحت ”الوكالة“ تتعاون مع مشروع العدالة الانتقالية بالبوسنة والهرسك، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في الأنشطة المتصلة بمساعدة ضحايا الحرب المدنيين. وعملاً على تحسين حالة ضحايا الحرب من النساء المدنيات في البوسنة والهرسك، شرعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مشروع ببلديتي غورازده وإليياس يدعى ”استعادة الكرامة الإنسانية لتوفير المسكن الدائم“، وهو المشروع الذي أسفر عن توفير المسكن للنساء المدنيات ضحايا الحرب وبدء علاجهن عن طريق المهن.
	المادة 12: تكافؤ فرص الحصول على الرعاية الصحية
	305- استناداً إلى استعراض الإطار القانوني للرعاية الصحية في الكيانين وفي مقاطعة برتشكو، تسمح الحقوق المنصوص عليها في القوانين بتكافؤ فرص الاستفادة بالرعاية الاجتماعية والصحية وممارسة الحقوق القانونية التي تتيح الحصول على هذه الرعاية، وذلك بصرف النظر عن النوع الجنساني. إلا أن التحليل التفصيلي للتشريعات القائمة في هذا المجال لا يزال يبين وجود فارق بين الحقوق المحددة والفرص المتاحة لإعمال هذه الحقوق في الواقع، وهذا أمر صحيح إلى حد بعيد فيما يختص بنساء المناطق الريفية والنساء المنتميات للفئات الضعيفة.
	306- وقد بدأت عملية مواءمة القوانين والأنظمة، من ناحية، ومعايير الرعاية الصحية، من ناحية أخرى؛ إلا أن التغييرات تحدث ببطء وتنفيذ القوانين في الواقع يمثل مشكلة استثنائية.
	307- وقد اعتُمد في جمهورية صربسكا عام 2007 الدليل المتعلق بطريقة تحقيق الرعاية الصحية والدليل المتعلق بمحتوى ونطاق الحق في الرعاية الصحية والمشاركة()، بينما اعتمد اتحاد البوسنة والهرسك عام 2009 تعديلات قانون التأمين الصحي(). وقد أدخلت هذه الأنظمة تغييرات من شأنها كفالة الوقاية الصحية للأطفال وللشبان حتى الخامسة عشر و/أو الثامنة عشر، وللشبان حتى السادسة والعشرين من العمر، إذا كانوا متفرغين للدراسة. كما يكفل التأمين للمسنين الذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر إذا لم يكن لديهم تأمين بطريقة أخرى.
	308- واعتُمد في الاتحاد عام 2009 القرار المتعلق بإنشاء الحزمة الأساسية من الحقوق المتعلقة بالصحة والقرار المتعلق بأقصى مبلغ للاشتراك المباشر يدفعه المؤمن عليه في تكلفة استخدام أنواع معينة من الرعاية الصحية في الحزمة الأساسية للحقوق المتعلقة بالصحة()، وهذان القراران من شأنهما الإسهام في التوصل إلى توحيد إعمال الحقوق في إقليم اتحاد البوسنة والهرسك. بل إن هذا القرار يزود النساء غير المؤمن عليهن بالرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة، وتعقيدات النفاس وما بعد الولادة، وذلك لمدة تصل إلى ستة أشهر.
	309- وتتيح فترة ما قبل الولادة فرصاً هامة لتزويد العديد من النساء الحوامل بخدمات يمكن أن تكون حيوية لصحتهن ورفاهيتهن ولصحة أطفالهن الرضع ورفاهن. ويشمل فحص ما قبل الولادة قياس ضغط الدم، وفحص البول لاكتشاف البكتيريا والبروتين، وفحوصاً للدم تستهدف استكشاف الزهري وفقر الدم، وقياس الوزن والطول، والخلل الأيضي الوراثي، وهرمونات الغدة الدرقية. وبلغت النسبة المئوية لجميع الخدمات (الداخلة في فحص ما قبل الولادة الإلزامي) درجة جد عالية، هى 99.4 في المائة().
	310- وقدمت إدارة الصحة وغيرها من الدوائر في مقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة والهرسك معلومات تفيد بالسماح بإجراء فحوص للأجنة قبل الولادة، وبأن النسبة المئوية لحالات الإجهاض بعد الفحوص البالغة 0.5 في المائة تقارب الشائع في الإحصاءات العالمية. والأسباب الرئيسية للإجهاض هي موت الجنين في الرحم ومجموعة الفيروسات النفاسية، وحالات العيوب الخلقية وحالات العدوى.
	311- وفي عام 2008، اعتُمد في جمهورية صربسكا قانون شروط وإجراءات إنهاء الحمل(). وهذا القانون يؤكد مجدداً حق النساء في اتخاذ القرار وتنظيم النسل باستقلالية، بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون والطريقة المنصوص فيه. وجرى توحيد شروط إنهاء الحمل وفقاً لقواعد منظمة الصحة العالمية.
	312- وانطوت المواءمة بين التشريع في مجال الرعاية الصحية، وقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، على إدخال أحكام تحظر التمييز الجنساني، وأحكام بشأن التزامات السلطات المختصة فيما يتعلق بالتخطيط والتدابير الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والتزامات بجمع بيانات الإحصاءات الموزعة حسب الجنس.
	313- وتتضمن استراتيجية تطوير الرعاية الصحية في جمهورية صربسكا واستراتيجية تطوير الرعاية الصحية الثانوية في جمهورية صربسكا واستراتيجية الصحة العقلية في جمهورية صربسكا على مبادئ المساواة بين الجنسين وتحقيق أهدافها، وفقاً للمعايير الدولية والوطنية.
	314- وجرت مواءمة تطوير الخطة الاستراتيجية للخدمات الصحية في اتحاد البوسنة والهرسك للسنوات 2008 إلى 2018 مع مبادئ المساواة بين الجنسين، من حيث معالجة الأمراض التي تختص بها المرأة (سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي)، ومنع الحمل، وحماية الأمهات عموماً والأمهات المصحوبات بأطفال، وما إلى ذلك. وتجري الآن الأعمال التحضيرية للبدء في صوغ استراتيجية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في اتحاد البوسنة والهرسك.
	315- وبغض النظر عن الإمكانيات المعرّفة تعريفاً فضفاضاً فيما يختص بالحصول على الرعاية الصحية، توجد بين السكان فئات اجتماعية لا يغطيها التأمين الصحي. ووفقاً للبيانات المستمدة من صندوق التأمين الصحي لجمهورية صربسكا، كان 19.18 في المائة من السكان (نحو 000 235 نسمة) في عام 2008 غير قادرين على تمديد صلاحية البطاقة الصحية/الدفتر الصحي أو الاستفادة من استحقاقات التأمين الصحي. وفي اتحاد البوسنة والهرسك، كان 16.35 في المائة من السكان في عام 2007 مستبعدين من نظام التأمين الصحي (نحو 000 380 نسمة)()، وفقاً لما ذكره معهد التأمين الصحي واتحاد إعادة التأمين.
	316-  والبيانات الكلية المتعلقة بعدد الأشخاص المؤمن عليهم غير مصنفة جنسانية، رغم أن السجلات فردية وأن من الممكن فنياً عرض البيانات بهذه الطريقة. وغالباً ما تكون البيانات المتعلقة بعدد المتمتعين بالتأمين الصحي ليست البيانات الفعلية المتعلقة بعدد القادرين على ممارسة حقهم في التأمين الصحي الإجباري، لأن هناك أرباب عمل لا يؤدون التزاماتهم تجاه صناديق الرعاية الصحية.
	317- ويدخل أرباب العمل المندرجين في القطاع الخاص، لا سيما مَن يستخدمون قوة عاملة محدودة المهارات، ضمن غير المسددين لاشتراكات التأمين اللازم لتوفير الرعاية الصحية. ويوجد عدد من الحواجز الحائلة دون حصول الناس في البوسنة والهرسك على الرعاية الصحية، ومنها بوجه خاص: اختلاف معدلات الاشتراك للتأمين الصحي، وعدم سداد أرباب العمل الاشتراكات، والمشكلات التي بقيت دون حل فيما يختص بالتنسيق بين الكيانين، وبين الكانتونات، وما إلى ذلك.
	البيانات الإحصائية الأساسية()

	318- في السنوات العشر الماضية، زاد عدد الوفيات في البوسنة والهرسك من 152 25 حالة وفاة إلى 026 34 حالة وفاة ( في عام 2008). وزادت النسبة المئوية للمرضى الذين عولجوا من 85.7 في المائة إلى 91.5 في المائة، ويمكن أن يكون هذا أحد المؤشرات الدالة على تحسن الرعاية الصحية. وزاد متوسط عمر المتوفين من 66.6 سنة إلى 70.2 سنة. وكان متوسط عمر الرجال المتوفين 65 سنة مقابل 71 سنة للمتوفيات. وكانت النسبة المئوية للوفيات بين الإناث من السكان 48 في المائة من مجموع عدد الوفيات.
	319- وتراوح عدد الوفيات الناجمة عن العنف بين 100 1 و 300 1 سنوياً، وكان عدد المتوفين من الرجال نتيجة للعنف والانتحار والقتل أكثر دائماً من عدد النساء المتوفيات في ظروف مماثلة. ويتوفى الرجال في عمر أصغر من عمر النساء كما يفوق عدد الذكور المتوفين عدد الإناث المتوفيات، منذ المولد وحتى بلوغ الرابعة والسبعين من العمر. وتتوفى النساء والرجال عادة بسبب الإصابة بأمراض الأوعية الدموية، مع زيادة النسبة المئوية للنساء في هذا الصدد عن النسبة المئوية للرجال زيادة طفيفة. ويفوق عدد الرجال المتوفين بسبب السرطان والإصابات والتسمم عدد المتوفيات في ظروف مماثلة.
	320-  ووفقاً للبيانات المتاحة، يفوق العمر المتوقع للنساء العمر المتوقع للرجال، فهو يبلغ 73.1 سنة للنساء و 67.4 للرجال. وفي فئة الأطفال الرضع المولودين أحياء يمثل الذكور الأغلبية، بنسبة 52 في المائة بالمقارنة بـ 48 في المائة للإناث.
	321- وتغير عدد المولودات ميتات من سنة إلى أخرى، بينما زاد عدد المولودين موتى اعتبارا من 2006 إلى 2008، وبذلك بلغ معدل المولودين موتى خمسة لكل ألف مولود حي في عام 2008. وفي عام 2008، بلغ مجموع عدد وفيات الرضع 235 رضيعاً، ويشمل هذا الرقم 104 رضيعات و 131 رضيعاً. ويبلغ معدل الوفيات أقصاه، بالنسبة للبنين والبنات، اعتبارا من اليوم الأول للميلاد وحتى اليوم السادس؛ والسبب الأكثر شيوعاً هو ظروف معينة تنشأ قرب الولادة. ففي حالة أربع نساء كان سبب الوفاة هو الحمل والولادة والنفاس (في حالتين تراوح العمر بين 15 و 24 سنة، وفي حالتين أخريين تراوح العمر بين 25 و 34 سنة)، وذلك من مجموع ولادات في عام 2008 بلغ 347 34 حالة ولادة.
	استراتيجية فيروس نقص المناعة البشرية

	322- في جمهورية البوسنة والهرسك، يبلغ عدد الأشخاص المسجلين بوصفهم مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية 162 شخصاً، منهم 105 أشخاص يعانون من متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). ومن مجموع عدد الأشخاص مَن يعيشون في إقليم البوسنة والهرسك وقد أصابهم فيروس نقص المناعة البشرية، البالغ 52 شخصاً، هناك 39 شخصاً من اتحاد البوسنة والهرسك، منهم 26 شخصاً يعالجون بالعقاقير المضادة للفيروسات الرجعية. ومن مجموع يبلغ 19 مركزاً للاستشارة والاختبار الطوعيين السريين، يوجد 11 مركزاً في اتحاد البوسنة والهرسك وثمانية مراكز في جمهورية صربسكا. والحصول على خدمات هذه المراكز مجاني ومتاح لكل مَن يرغب، وجميع خدماتها مقدمة مجاناً لطالبيها. وفي عام 2008، أجريت في هذه المراكز اختبارات لـ 500 5 شخص، وبحلول أيلول/ سبتمبر 2009 كان عدد مَن أجريت لهم اختبارات فيها 100 2 شخص.
	323- وفي اتحاد البوسنة والهرسك، بلغ عدد المدرجة أسمائهم في سجلات 2006 المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية إثنا عشر شخصاً، ستة منهم مصابين بالإيدز واثنان توفيا. وعدد المسجلين كمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية آخذ في الازدياد نتيجة لازدياد سلوك السكان المحفوف بالمخاطر، ولتحسن الرصد وإمكان التشخيص الطبي. وفي عام 2008، كانت هناك سبع حالات مسجلة لأشخاص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وأربع حالات لأشخاص مصابين بالإيدز. وفي جمهورية صربسكا، وحتى نهاية 2008، كان مجموع الأشخاص المسجلين كمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 55 شخصاً، منهم 16 امرأة (29 في المائة) و 39 رجلاً (71 في المائة). ومجموع الأشخاص الذين يتلقون العلاج ثمانية، هم امرأتان وستة رجال. وقد توفي 14 رجلاً وامرأتان بفعل أمراض متصلة بالإيدز، بينما قدم العلاج لـ 20 رجلاً وأربع نساء.
	324- ونُفذت برامج ومشاريع هادفة إلى تحسين الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والشبان بغرض الاتقاء، وذلك وفقاً للتوصية 36 الواردة بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس). ويمول الصندوق العالمي برنامج ”التصدي الوطني المنسق لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل في مجتمع متضرر من الحرب به درجة عالية من الوصم“ التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنفذ في البوسنة والهرسك، الذي يشمل مكوناً جنسانياً. وقد نشر ذلك المشروع، بالتعاون مع الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين، منشوراً بعنوان ”مبادئ توجيهية للعمل العاجل على صعيد الدولة لأجل النساء، والفتيات، والمساواة بين الجنسين، والتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية“.
	325- والنساء يمثلن أغلبية أخصائيي الأمراض المعدية الذين يعكفون على تناول قضايا فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مع المصابين. كما تمثل النساء أكثر من 90 في المائة من الاستشاريين في مرحلتي ما قبل الفحص وما بعده. وتعتزم وزارة الصحة الاتحادية إشراك المزيد من الرجال في العناية بالمرضى، لأنهم حاملون لفيروس نقص المناعة البشرية والنسبة المئوية الأكبر من مرضى الإيدز هي للذكور.
	326- ونظمت اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان في البوسنة والهرسك تدريباً لممثلي المؤسسات وممثلي المنظمات غير الحكومية لزيادة المعرفة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وعلاجه. كما اشترك في التدريب ممثلو المركزين الجنسانيين للكيانين. وأُنشئت لأغراض التدريب نماذج حاسوبية لتدريب الفئات الضعيفة.
	327- وفي هذه الفترة، كانت البوسنة والهرسك تواجه مشكلة العدد الكبير من المصابين بالفيروس الكبدي من فئتي باء وجيم، والمصابين بالسل.
	صحة المرأة

	328- تتاح بالنسبة لعدد معين من النساء إمكانية الوصول إلى المعلومات في ميدان الرعاية الصحية، وذلك بفضل الأنظمة الحاكمة لهذه المسائل، وأنشطة المنظمات غير الحكومية، ومصفوفة كبيرة تشمل تكنولوجيا الاتصالات ووسائط الإعلام. وبفضل وسائط الإعلام، تتمكن هؤلاء النساء من الحصول على معلومات عن حقوقهن ووقايتهن، فضلاً عن الحصول على معارف جديدة بشأن الصحة وتحسينها. إلا أنه على الرغم من هذه التطورات الإيجابية تعتبر الحالة في الواقع غير مُرضية. فهناك مستوى متدن من الوعي بالأنظمة الصحية، لا في أوساط النساء فحسب بل في أوساط الرجال أيضاً، لأن هذا النوع من النشاط بالغ التعقيد والدينامية. وهذا النشاط يخضع لأنظمة عديدة، مما يقتضي معرفة خاصة. كما لا توجد خدمة لإعلام المؤمن عليهم أو المرضى أو حماية حقوقهم، من أجل التيسير وتخفيف حدة الحالة غير المرضية في هذا المجال.
	329- ويتركز في المدن العدد الأكبر من المرافق الصحية، بما فيها الخدمات المقدمة لرعاية صحة المرأة، أما في باقي أنحاء البلد فإن هناك فارقاً كبيراً في عدد المرافق الصحية والعاملين والمعدات يفصل بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية. وهذا يمثل عقبة تحول دون حصول سكان المناطق الريفية على الرعاية الصحية.
	330- وبناءً على مبادرة من ”الوكالة“، وفي إطار برنامج الدراسات العليا الذي يتناول الشؤون الجنسانية، ومركز الدراسات العليا المتعددة الاختصاصات القائم في سراييفو، نُفذ بحث جماعي بعنوان ”الإدماج الاجتماعي، من حيث تيسير الخدمات الصحية للنساء بمناطق الريف في البوسنة والهرسك“. واستناداً إلى ذلك البحث، خلص الباحثون إلى أن النساء العاطلات لا يعتبرن التأمين الصحي حقاً لهن بل ميزة (النساء اللائي أبدين امتنانهن لإتاحة ”إمكانية الحصول على العلاج المجاني، رغم كونهن عاطلات“).
	331- وكانت نتائج البحوث المتعلقة بالرعاية السابقة للولادة في الكيانين متماثلة. إذ جرى ما يقرب من جميع الولادات بمساعدة أفراد فنيين (قابلات أو أطباء)، وأجري لـ 99 في المائة من النساء الحوامل فحص واحد على الأقل بواسطة طبيب أثناء الحمل. ونحو 22 في المائة من الرضع الذين تصل أعمارهم إلى ستة أشهر يعتمدون على الرضاعة الطبيعية حصراً. و 7 في المائة إلى 83 في المائة من الأمهات يبدأن في إرضاع أطفالهن في اليوم الأول بعد الولادة. ونحو 22 في المائة من الرضع الذين تقل أعمارهن عن ستة أشهر يعتمدون على الرضاعة الطبيعية حصراً. و 11 في المائة من النساء يرضعن الأطفال حتى سن يتراوح بين 11 و 15 شهراً، بينما تواصل 5 في المائة من الأمهات أرضاع الأطفال حتى الشهر الثالث والعشرين، ونسبة التغذية التكميلية 32 في المائة. ويعتبر نحو 20 في المائة من الرضع حاصلين على تغذية كافية.
	332- وفي 2005 و 2006، أُجريت في اتحاد البوسنة والهرسك وفي جمهورية صربسكا دراسة استقصائية عنقودية متعددة المؤشرات بشأن الوضع الصحي والطفل والمرأة، برعاية اليونيسيف، في شراكة مع إدارة الصحة باتحاد البوسنة والهرسك ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بجمهورية صربسكا. ووفقاً لهذه الدراسة الاستقصائية، استخدم 40.7 في المائة من النساء أسلوباً من أساليب منع الحمل، ولكن 9.4 في المائة فقط منهن استخدمن أسلوباً حديثاً. وأسلوب منع الحمل الأكثر شيوعاً هو أسلوب العزل، بنسبة 19 في المائة؛ والواقي الذكري، بنسبة 5 في المائة، بينما استخدمت 4 في المائة من النساء أقراص منع الحمل.
	333- ومما له دلالته أن استخدام أساليب منع الحمل الحديثة وأساليب منع الحمل التقليدية مرتبط بمستوى تعليم الإناث. وأحد الأساليب الحديثة تستخدمه 17.6 في المائة من النساء الحاصلات على تعليم عال أو تعليم أعلى من ذلك، ومجرد 6.5 في المائة من النساء اللائي أتممن تعليمهن الابتدائي. واستخدام الأساليب الحديثة يزداد على نحو ظاهر بتحسن الوضع المالي (4.4 في المائة هن الأفقر، مقابل 19.9 في المائة هن الأغنى).
	334- وتقدم منظمة الصحة العالمية، التي تتمتع البوسنة والهرسك بعضويتها أيضاً، مساعدات جليلة إلى البلدان لتحقيق أكمل إعمال للحق في الصحة باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وذلك باعتباره الأساس الرئيسي لسياسة ”الصحة للجميع في القرن الحادي والعشرين“.
	335- وبالتعاون مع وزارة الشؤون المدنية، ووزارة الصحة بجمهورية صربسكا، ووزارة الصحة باتحاد البوسنة والهرسك، ووزارات الصحة بالكانتونات، والمؤسسات الصحية العامة، بدأ مشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان المتعلق بصحة الشبان الإنجابية الذي نفذ في هذه الفترة ( 2005 إلى 2009). وكان الهدف من المشروع إطلاع الشبان والشابات على ما يتعلق بموانع الحمل والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. وكانت هناك ثلاثة مراكز إعلامية مفتوحة كجزء من ذلك المشروع (في بيهاتش، وبانيا لوكا، وموستار)، حيث تلقى 299 7 شاباً وشابة، هم 728 3 شاباً و 571 3 شابة، معلومات عن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وعن منع الحمل.
	336- وفي جمهورية صربسكا، يوجد مشروع أكاديمية العلوم وصندوق الرعاية الصحية بجمهورية صربسكا المسمى ”الصحة الإنجابية في جمهورية صربسكا“، وقد شمل دراسة استقصائية وإصدار كتيبين للأطفال والشبان وتنظيم حلقات تدريبية بشأن الصحة الإنجابية في المدارس. كما اشترك في هذا المشروع المركز الجنساني في جمهورية صربسكا.
	337- وفيما يختص بحالات الإجهاض، تشير البيانات الإحصائية المتاحة إلى انخفاض عدد حالات الإجهاض العمدي، وإلى عدم الإبلاغ رسمياً في السنوات الثماني الماضية عن حالات وفاة في المستشفيات بسبب إجهاض مبلّغ عنه. إلا أن هذه البيانات يجب أن تعامل بحظر، لأنها لا تتضمن سجلات سيارات الإسعاف أو العيادات الخاصة التي تجري هذه العمليات، ولا توجد أي تقديرات لمن لا يعملون في النور، ولا لعمليات الإجهاض التي تجري بطريقة غير قانونية، كما لا توجد أي تقديرات لأي من هذين العنصرين.
	338- ولا توجد بيانات كلية للبلد بأسره فيما يتعلق بعدد عمليات الإجهاض التي تجري سنوياً. وفي جمهورية صربسكا، يحتفظ معهد الصحة العامة لجمهورية صربسكا() بسجلات بشأن هذه البيانات بينما لا تمتلك إدارة الصحة العامة في اتحاد البوسنة والهرسك إحصائيات عمومية لعمليات الإجهاض، لأن السجلات محفوظة على صعيد الكانتونات. ووفقاً لتحليل أجراه معهد الصحة العامة، تظهر البيانات المتعلقة بعمليات الإجهاض التي جرت عامي 2006 و 2007 الحالة التالية: في عام 2006، أفيد بحدوث 845 1 عملية إجهاض، وفي عام 2007 أفيد بحدوث 140 2 حالة إجهاض. وفي عام 2006، كانت غالبية عمليات الإجهاض عمليات غير محددة (35 في المائة)، تليها عمليات أجريت لأسباب طبية (35.3 في المائة) وعمليات إجهاض عفوي (23.5 في المائة). وفي 2007، بلغت نسبة عمليات الإجهاض المستحثة 36.6 في المائة وعمليات الإجهاض غير المحددة 29 في المائة وعمليات الإجهاض العفوي 22.6 في المائة.
	339- وفي الفترة المشمولة بالتقرير شُرع في حملات ترويجية تدعو إلى الكشف المبكر للتعرف على حالة سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم في إقليم البوسنة والهرسك بأكمله. وكانت هذه الحملات ناجحة جداًً ونفذت بالتعاون مع المؤسسات المسؤولة عن الصحة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.
	340- والحصول على وسائل تنظيم الأسرة متركز بصورة تقليدية في صفوف النساء، وهو يقتضي مزيداً من الالتزام وتغييراً في الإطار المفاهيمي المتصل بهذه المسألة فضلاً عن تغيير طويل الأجل في العلاقة بين الجنسين لأن الرجال والنساء ينبغي أن يتقاسموا المسؤولية عن تنظيم الأسرة. وإطار العمل الفوري اللازم للوثائق والسجلات والتقارير الطبية يعني أيضاً نوعاً من تجميع البيانات حسب الجنس، ولكن استعماله محدود جداً عند تقرير السياسات والاضطلاع بتدابير وأنشطة في مجال الرعاية الصحية.
	341- وتشارك الآليات المؤسسية الجنسانية في مشروع ”الشبان والصحة في بلدان البلقان“، الذي نفذته في البوسنة والهرسك الجمعية الكندية للصحة الدولية بدعم من الوكالة الكندية للتنمية الدولية. وشمل المشروع منظوراً جنسانياً أثناء العمل مع فئات الشبان المستهدفة. وفي إطار ذلك المشروع، صيغت سياسة بشأن صحة الشبان، كما صيغ دليل لمعالجة حالات ترهيب الأقران، كما قدم الدعم لعمل مستشار الشبان في البلديات الرائدة.
	342- وللنساء الأغلبية في نظم الرعاية الصحية بالبوسنة والهرسك (كعاملات في الحقل الصحي، ومستعملات لخدمات الرعاية الصحية، الخ)، ولكن وجودهن في وظائف إعداد السياسات الصحية واتخاذ القرارات ضئيل للغاية، وهو كذلك أيضاً في الهيكل الإداري للمؤسسات الصحية.
	المادة 13: المجالات الأخرى في الحياة الاقتصادية والاجتماعية
	343- البوسنة والهرسك هي البلد الوحيد في أوروبا الذي يعاني من مشكلة المناطق الملغومة. ولأن هذه المشكلة تؤثر بشدة على سلامة الرجال والنساء ونوعية حياتهم، تمثل إزالة الألغام أحد أهداف خطة العمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2010-2013). وقد تعاونت ”الوكالة“ مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز إزالة الألغام في البوسنة والهرسك على إدراج عناصر جنسانية في مشروع الإجراءات المتكاملة لمكافحة الألغام في البوسنة والهرسك.
	القروض المصرفية والرهونات وغير ذلك من القروض

	344- في أعقاب 2008، عندما بدأت الأزمة المالية العالمية، أصبحت شروط الحصول على القروض صارمة. إذ اقتضت باطراد رهن العقارات كشرط للاقتراض. وأثر ذلك بصورة خاصة على النساء في بيئة أبوية الطابع مثل البوسنة والهرسك، لأن الممتلكات وخلافها من الضمانات غالباً ما يملكها أفراد الأسرة الذكور. وقد استهلت منظمة ”إنفوهاوس“ أنشطة تتعلق بإنشاء ”صندوق التدخل“ لصالح منظِمات المشاريع، وهذا الصندوق ستستخدم أمواله لدعم الأعمال الحرة التي تؤديها النساء.
	345- وغالباً ما تكون البيانات المتعلقة بإمكانية الحصول على الخدمات والموارد المالية من المصارف والائتمان البالغ الصغر ومنظمات التوفير والإقراض غير مصنفة ولا تظهر الجنس.
	النساء كأفراد في الأقليات

	346- توجد في البوسنة والهرسك أقليات قومية مجموعها 17 أقلية، وطائفة الروما هي الأقلية الأكبر. وفي أيلول/سبتمبر 2008، انضمت البوسنة والهرسك إلى عقد إدماج طائفة الروما في السنوات الممتدة من 2005 إلى 2015، وذلك بهدف تحسين حالة السكان من أبناء هذه الطائفة. واعتمد مجلس وزراء البوسنة والهرسك في عام 2008 خطة عمل البلد لمعالجة مشكلة طائفة الروما المتعلقة بالعمالة والإسكان والرعاية الصحية. وتشمل خطة العمل المذكورة نشاطين متصلين على وجه التحديد بنساء طائفة الروما في ميدان العمالة.
	347- ويتسم وضع نساء الروما في البوسنة والهرسك بصعوبته البالغة. إذ أن 90 في المائة منهن لا يمكنهن الحصول على الرعاية الصحية أو الرعاية الاجتماعية أو العمل. وعدد فتيات الروما اللائي التحقن بالمدارسة الابتدائية جد محدود بالمقارنة بعدد الفتيان (بنسبة 3 إلى 7 لصالح الفتيان). وعدد الفتيات المتسربات من المدارس الابتدائية أعلى من عدد البنين المتسربين. ورغم تنفيذ برامج عديدة بدعم من المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة لحل مشكلات سكان الروما في البوسنة والهرسك لم تبدأ بعد برامج فعالة لتحسين النظام التعليمي، وفرص تشغيل فتيات طائفة الروما ونسائها، وحصول هؤلاء الفتيات والنساء على الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية().
	348- وأجرت رابطة ”حقوق للجميع“، بالاشتراك مع 11 منظمة نسائية، دراسة استقصائية ميدانية. وأظهرت النتائج أن 45 في المائة من نساء طائفة الروما اللائي اشتركن في الدراسة الاستقصائية لم يلتحقن بالمدارس الابتدائية أبداً أو لم يختتمن الدراسة بالمرحلة الابتدائية أبداً وأن نسبة من أتممن تلك المرحلة بنجاح لا تزيد على 31 في المائة. وقد تخرج 20 في المائة من نساء الروما اللائي تناولتهن الدراسة الاستقصائية من المدارس الثانوية، بينما بلغت نسبة المتخرجات من الكليات 2.5 في المائة. وتبلغ النسبة المئوية لنساء الروما اللائي تزوجن قبل بلوغ الثامنة عشر من العمر 44 في المائة، ونظراً لوضعهن التعليمي يعتمدن على أفراد الأسرة الآخرين. والنسبة المئوية لنساء الروما العاطلات 81 في المائة، وقال 9 في المائة منهن إنهن قد عملن في السوق الرمادية (أي أنهن من الناحية الرسمية عاطلات) وقال 8.4 في المائة فقط منهن إنهن يعملن بينما قال 7 في المائة منهن إنهن يتسولن في الشوارع ضماناً لوسيلة البقاء على قيد الحياة.
	349- وتمثل خطة عمل البوسنة والهرسك الجنسانية نشاطاًً مخططاًً لوضع استراتيجية ترمي إلى تلبية الالتزامات الناشئة عن التوصية 32 الواردة بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس). والاقتراح الهادف إلى إنشاء نموذج حاسوبي للتدريب المهني وإعادة تدريب نساء الروما لضمان تقدمهن بطلبات للحصول على الأموال المخصصة للمكالمات العامة يلقى دعماً من التمويل الخاص بخطة عمل البوسنة والهرسك الجنسانية. وقد اعتمدت المنظمات غير الحكومية النسائية لقومية الروما خطة عمل مشتركة واردة في وثيقة الاستراتيجية الخاصة بشبكة نساء الروما في البوسنة والهرسك.
	350- وفي إطار ”عقد إدماج الروما“ الممتد من 2005 إلى 2015، شنت منظمة ”كير“ الدولية فرع سراييفو، بالاشتراك مع منظمات غير حكومية لنساء الروما تنتمي إلى المنطقة، حملة إقليمية عنوانها ”أنا امرأة من الروما“. وتمثل هذه الحملة نشاطاً من أنشطة مشروع السنوات الثلاث الإقليمي المعنون ”تمكين نساء الروما“ الهادف إلى تمكين نساء الروما وتوعية الجمهور بوضعهن في مجتمع اليوم.
	العائدون والمشردون

	351- وفقاً للبيانات المستمدة من وزارة حقوق الإنسان واللاجئين استناداً إلى تقارير مؤسسات الكيانين ومؤسسات مقاطعة برتشكو، سُجل 642 113 شخصاً باعتبارهم مشردين، ومنهم 772 48 شخصاً (بنسبة 43 في المائة) في اتحاد البوسنة والهرسك، و 624 64 شخصاً (بنسبة 56.8 في المائة) في جمهورية صربسكا، و 246 (بنسبة 0.3 في المائة) في مقاطعة برتشكو. وعدد النساء المشردات 135 59 امرأة (بنسبة 52 في المائة) من مجموع المشردين، مقابل 507 54 رجال (بنسبة 48 في المائة).
	352- ومن مجموع الأسر المشردة في البوسنة والهرسك البالغ 408 37 أسرة، هناك حوالي 000 12 أسرة معيشية تدير النساء شؤونها، بنسبة 32 في المائة. وهناك عدد من دواعي عودة تلك الأسر على نحو أبطأ من غيرها. فهذه العودة تعتمد في المقام الأول على اتخاذ قرار بالعودة أو البقاء في أماكن التشرد. والمشردون يمثلون أغلبية مستخدمي المساكن الجماعية، وذلك بالتساوي بين النساء والرجال.
	353- وتسهم المشاريع التي نفذتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البوسنة والهرسك إسهاماً شديد الأهمية في تحسين وضع النساء المشردات. وهذا يتعلق بمشاريع الإسكان، والعلاج بواسطة التأهيل وإعادة تدريب النساء اللاجئات، بحيث يمكنهن العثور على الوظائف بسهولة. ونفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشاريع إسكان مجتمعي، تتصل بتشييد مرافق للعائدين، حيث روعي التمثيل المتكافئ للرجال والنساء، حسبما رأى مستعملو هذه المرافق.
	354- وأظهرت دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة تي بي أو (TPO Foundation) بشأن حالة الاستبعاد الاجتماعي للنساء العائدات، وتمثل تحليلاً للأحوال يراعي الاعتبارات الجنسانية، أن النساء العائدات يواجهن العديد من العقبات والمشاكل فيما يختص بممارسة حقوقهن وكفالة العودة المستدامة. إذ أن فرص العمل الدائم قليلة، وهذا يعزى أساسا إلى أن العائدات يرجعن إلى أماكن شهدت دماراً شديداً أثناء النزاع، حيث توجد هياكل أساسية لم يجر ترميمها بعد الحرب. وتخلّف الخدمات، التي من قبيل المؤسسات التعليمية والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية، يصنع تعقيدات شديدة في حياة النساء العائدات. وغالباً ما تكون هؤلاء النساء هن الساعيات إلى الرزق، مما يضعهن في حال يتعين عليهن فيه، بالإضافة إلى أداء الواجبات المنزلية، الحصول على دخل لإعالة أسرهن.
	الأشخاص المشمولون بالحماية الدولية

	355 - ينص قانون تنقل وإقامة الأجانب ومنحهم اللجوء على شروط وإجراءات دخول الأجانب إلى البوسنة والهرسك وغير ذلك من المسائل المتصلة بإقامة الأجانب فيها.
	356 - ويحق للأشخاص المشمولون بالحماية الدولية الحصول على وثيقة للهوية(). والتأمين الصحي والرعاية الصحية() والرعاية الاجتماعية() والتعليم() والعمل().
	357 - ويقدم الدعم النفسي لجميع الأشخاص المشمولون بالحماية الدولية في البوسنة والهرسك. ويجري ذلك عن طريق المشورة المتخصصة (فردياً أو في مجموعات). ووفقاً للتوصية العامة رقم 26 الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة، يحظر قانون تنقل وإقامة الأجانب ومنحهم اللجوء التمييز، ويُولى اهتمام خاص للفئات المعرّضة للمخاطر الشديدة (الإناث المصابات بصدمات، والإناث ضحايا العنف بمختلف أشكاله، الخ) المعرضات لمخاطر الإيذاء والاستغلال الجنسي. ويغطى نظام المساعدة النفسية الرجال والنساء المترددين على مراكز اللاجئين واللجوء، وذلك منذ لحظة الاستقبال والإقامة وحتى لحظة مغادرة هذه المراكز.
	358 - وتنفذ مؤسسة المبادرة النسوية البوسنية مشاريع لمساعدة الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية وملتمسي اللجوء في البوسنة والهرسك، بالتنسيق مع السلطات المحلية ووزارة حقوق الإنسان واللاجئين، ووزارة أمن البوسنة والهرسك، وغير ذلك من الوزارات المناسبة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومركز الرعاية الاجتماعية، ومرافق الصحة العقلية والصحة العمومية والتعليم، والبيوت الآمنة، والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية وغير ذلك من أصحاب المصلحة. ومنذ عام 2008، ساهمت المؤسسة بنشاط في إدخال الحق في الرعاية الصحية للأشخاص المشمولين بالحماية الدولية في البوسنة والهرسك، وتمكنت بفضل هذا المشروع من مساعدة 113 شخصاً بتوفير التأمين الصحي، وكان أكثر من نصف عدد هؤلاء الأشخاص نساء.
	الألعاب الرياضية والثقافة

	359 - توجد في إقليم اتحاد البوسنة والهرسك 325 رابطة رياضية و 41 رابطة للشطرنج و 55 رابطة للصيد. ومجموع عدد أعضاء الروابط الرياضية الناشطين 628 38 عضواً وعدد النساء بينهم أكثر من 436 7 امرأة بنسبة 19.3 في المائة. والنسبة الأكبر من النساء موجودة في رياضات الكرة الطائرة (66.5 في المائة) والريشة الطائرة (65.9 في المائة) والجمباز (50 في المائة). وتظهر البيانات المتاحة أنماطاً جنسانية في رياضات معينة. إذ لم يسجل وجود أي امرأة ممارسة لرياضات الفروسية، أو هوكي الجليد، أو البولينغ، أو كرة القدم للصالات المغلقة، أو الطيران الشراعي. وبالمثل، يوجد عدد يكاد لا يُذكر من النساء الممارسات لصيد الأسماك على سبيل الممارسة الرياضية (1.3 في المائة) وكرة القدم (1.9 في المائة) والملاكمة (3.4 في المائة).
	360 - ومما يثير القلق الشديد أن النساء لا يمثلن سوى 17.5 في المائة من مجموع الرياضيين المسجلين كممارسين للعبة كرة السلة، ولذلك تفتقر أندية كرة السلة النسائية، التي اعتادت في البوسنة والهرسك تسجيل نتائج طيبة، إلى عدد كاف من النساء في الوقت الحالي. ومجموع عدد العاملين في الحقل الرياضي 684 1شخصاً بمختلف المنظمات الرياضية، وهناك شرط مفاده أن هذه الأرقام لا تجمع ولا تنشر موزعة حسب النوع الجنساني. وتضم روابط الشطرنج 493 2 عضواً ناشطاً، منهم 298 امرأة، بينما تضم روابط الصيد 509 17 أعضاء ناشطين منهم 42 امرأة.
	361 - وحدثت تطورات إيجابية تمثلت في مراعاة التمثيل النسبي للجنسين كليهما في هذه الرابطات عند تخصيص الأموال للرابطات الرياضية والاجتماعية والفنية. وتحرص الرابطات الرياضية على المساواة عموماً والمساواة بين الجنسين في التخطيط للتنمية الرياضية وتنظيم الأنشطة الرياضية وتنفيذها. وعند ممارسة الحق في الاشتراك في إنفاق اعتمادات الميزانية يتمتع الجميع بنفس الحقوق بصرف النظر عن التركيب الجنساني، وعلى سبيل المثال تحددت الاعتمادات في كانتون زينيتسا - دوبوي عام 2008 بحيث يجري تقييم عناصر، من قبيل عدد أعضاء الرابطة الواحدة، بزيادة نسبتها 50 في المائة.
	362 - وأجرى فرع بانيا لوكا التابع لجمعية مواطني هلسنكي دراسة استقصائية صغيرة شملت النساء في المنظمات الرياضية. وبينت هذه الدراسة أن الرياضة النسائية لا تزال تلقى من التشجيع قدراً يقل عن تشجيع رياضات الرجال في جميع الأنشطة الرياضية بجميع مستوياتها. ويظهر الفارق الأكبر في مخصصات الميزانية المعتمدة للرياضات النسائية، أي في المرتبات والتحويلات والهبات وأموال الرعاية والمخصصات المقدمة من الحكومات وإدارات المدن. وما تدعو الحاجة إليه هو زيادة تشجيع الرياضات النسائية في صفوف الفتيات بالمدارس الابتدائية والثانوية. والفارق واضح بصورة خاصة في عروض وسائط الإعلام، حيث لا تنال الرياضات النسائية سوى 7 في المائة تقريباً من متوسط زمن الإرسال المخصص للرياضة.
	363 - وقدمت ”الوكالة“ الدعم المالي لنادي ”إس. إف.كيه 2000 سراييفو“ لكرة القدم النسائية، فيما يختص بتنظيم دورة كرة القدم الدولية الثامنة للفتيات تحت شعار ”سراييفو 2011“. وقدم المركز الجنساني في جمهورية صربسكا الدعم المالي لنادي بوراتش لكرة القدم النسائية في بانيا لوكا. وأسهمت هذه الأحداث في تعزيز إشراك الفتيات الصغيرات في المجال الرياضي، وتشجيع القضاء على التنميطات المتعلقة بأدوار المرأة في المجتمع.
	364 - واشتركت الآليات المؤسسية الجنسانية، كجزء من مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بالثقافة والتنمية، في صوغ خطة العمل لتنفيذ استراتيجية الثقافة في البوسنة والهرسك. وأُدرج في خطة العمل المذكورة مفهوم المساواة بين الجنسين. ونُظمت دورات تدريبية بشأن موضوع ”النوع الجنساني والثقافة في البوسنة والهرسك“ لممثلي الوزارات وخلافها من المؤسسات المناسبة العاملة في ميدان الثقافة في البوسنة والهرسك، التي ستواصل عقد الدورات التدريبية على الصعيد المحلي.
	365 - ومجلس العلوم في البوسنة والهرسك عبارة عن هيئة استشارية مؤلفة من خبراء وتتبع وزارة الشؤون المدنية، وقد أُنشئ لرصد وتحسين الأحوال في مجال العلم والتكنولوجيا في البوسنة والهرسك. وعند تعيين أعضاء هذا المجلس، روعي التمثيل المتساوي حسب النوع الجنساني، ولذلك عُيّن ثمانية ذكور وأربع إناث، وَرَأَسَ هذا المجلس رجل.
	المادة 14: المرأة في المناطق الريفية

	366 - تكون المرأة في المناطق الريفية أكثر تعرضاً للفقر والعسر الاقتصادي لأن قدرتها محدودة من نواح عديدة فيما يختص بكسب الدخل. والعوامل الرئيسية التي تؤثر على إمكانية تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية هي: محدودية إمكانية الحصول على الموارد الإنتاجية (ملكية الأراضي)، وإمكانية النفاذ إلى الأسواق، وعبء العمل المنزلي وتربية الأطفال، ومتوسط العمر، وتدني مستواها التعليمي. ويؤدي النزوح بحثاً عن العمل إلى تغييرات في الصورة الديموغرافية للريف، حيث لا يتبقى هناك سوى المسنين في معظم الحالات.
	367 - ولم تجر مواءمة الأنظمة المتعلقة بالزراعة والتنمية الريفية مواءمة تامة مع المعايير القياسية والقانونية الوطنية والدولية المقررة للمساواة بين الجنسين. ومن الممكن أن تؤدي صيغتها المحايدة جنسانياً إلى تجاهل الاحتياجات الخاصة والمسائل ذات الأهمية بالنسبة لنهوض المرأة الريفية.
	368 - وفي غضون عام 2009، قدم المركز الجنساني في جمهورية صربسكا الدعم التقني والدعم الاستشاري لوزارة الزراعة والحراجة وإدارة المياه فيما يختص بتنسيق الخطة الاستراتيجية للتنمية الريفية بجمهورية صربسكا بحيث تتماشي مع المعايير القياسية والقانونية المقررة للمساواة بين الجنسين.
	369 - وأُجري تحليل بشأن وضع المرأة في المناطق الريفية بجمهورية صربسكا، مقترناً بتدابير مقترحة اعتمدتها الحكومة والجمعية الوطنية بجمهورية صربسكا. ويشير هذا التحليل إلى الخصائص الأساسية لوضع المرأة غير المواتي في المناطق الريفية، الذي من قبيل عدم كفاية التقدير وإنكار دور المرأة في المناطق الريفية، والافتقار إلى الخدمات والبرامج اللازمة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. ولما كانت النساء مثقلات بأعباء عديدة شاقة في الميدان الاقتصادي وبالشواغل، ومطالب الاقتصاد السوقي، فإن كثيرات منهن لا تسجل أسماؤهن في سوق العمل وتخلو سجلات العاطلين من أسمائهن وتكون إمكانية استفادتهن من الخدمات والهياكل الأساسية غير كافية.
	370 - واعتمدت حكومة جمهورية صربسكا ورقة الإحاطة هذه واستنتاجاً بشأن الأساس الذي استندت إليه في صوغ واعتماد خطة العمل للنهوض بوضع المرأة الريفية في جمهورية صربسكا حتى عام 2015. وهذه الخطة جزء لا يتجزأ من تفعيل استراتيجية التنمية الريفية بجمهورية صربسكا، في السنوات 2009 إلى 2015، وهي تمثل الخطة الأولى من هذا النوع في المنطقة.
	371 - واعتمدت حكومة اتحاد البوسنة والهرسك الوثيقة المعنونة ”الاستراتيجيات الأساسية للتنمية الريفية“ التي تمثل مجرد منطلق لعملية وضع خطة استراتيجية. وأعدت الحكومة هذه خطة اتصالات من أجل الصوغ تحدد بمزيد من التفصيل مهام الجهات الفاعلة وأنشطتها في عملية التخطيط الاستراتيجي.
	372 - وفي اتحاد البوسنة والهرسك، وكجزء داعم للتنمية الريفية، أُدخل الدعم لتحديث الإنتاج الزراعي الأولي (استخدام الآلة)، وهو يتصل بمجرد شراء الآلات ومعدات زراعية جديدة فضلاً عن تقديم الدعم لشراء معدات لتنظيف وتلميع الفواكه والخضروات ومعالجتها وتخزينها (ثلاجات، وغرف باردة، وتجفيف، وفرز، وتعبئة). وكجزء من الحوافز للتنمية الريفية في أعوام 2007 و 2008 و 2009، كان نصيب النساء المستفيدات على النحو التالي:
	2007 - أنشطة تكميلية (000 200 مارك من ماركات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل ، 57 مستفيداً، بينهم 11 امرأة)؛
	2008 - أنشطة تكميلية (000 312 مارك من ماركات البوسنة القابلة للتحويل، 112 مستفيداً، منهم 28 امرأة)؛
	2009 - أنشطة تكميلية ( 000 400 مارك من ماركات البوسنة القابلة للتحويل، 618 مستفيداً، منهم 144 امرأة).
	373- وفي غضون عام 2008، أجرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دراسة استقصائية تناولت النساء ربات الأسر المعيشية في المناطق الريفية لـ 6 بلديات في شرق البوسنة. وبينت الدراسة الاستقصائية أن وضع النساء مختلف لأنه عليهن، بالإضافة إلى رعاية شؤون المنزل والأطفال، توفير سبل البقاء لأسرهن. وذكر 80 في المائة من النساء أنهن ربات بيوت، وأدرجن العمل الزراعي في البيانات باعتباره المصدر الرئيسي للدخل. وهن يعتبرنه التزامهن اليومي الإضافي، لأنه ليس خاضعاً لأنظمة أو لتقييم بواسطة آليات العمالة الرسمية. ويبين الشكلان الواردان أدناه نتائج هذه الدراسة الاستقصائية.
	الشكل 7: وضع ربات الأسر المعيشية من حيث العمالة، حسب البلدية
	الشكل 8: الاسم المدلى به من أسماء وظائف ربات الأسر المعيشية
	374 - ويقدم عدد من المنظمات غير الحكومية ومنظمات الائتمان المتناهي الصغر (بوسبو BOSPO)) مي - بوسبو BOSPO، منظمة مناصرة النساء للنساء) الدعم للمشاريع المتصلة بتثقيف نساء المناطق الريفية بشأن مسائل حقوق الإنسان في ميدان الصحة والعنف العائلي، فضلاً عن المشاريع الهادفة إلى تحسين الإلمام بالقراءة والكتابة، والتدريب المهني الإضافي، والعمل الحر، والتمكين الاقتصادي لنساء الريف. والحادث غالباً أن يكون هذا الدعم مفتقراً إلى جزء متصل بتنمية المهارات القيادية والإدارية.
	375 - ولا تلقى مشكلات المرأة الريفية واحتياجاتها اهتماماً كافياً من جانب وسائط الإعلام. ومنذ 2009، ينفذ المركز الجنساني في جمهورية صربسكا حملة متواصلة في إقليم الجمهورية بأسره بعنوان ”المساواة للمرأة الريفية“، وهى حملة تحتفي شأنها شأن أنشطة أخرى بيوم 15 تشرين الأول/أكتوبر باعتباره ”اليوم الدولي للمرأة الريفية“ وتروج لدور المرأة الريفية وأهميتها.
	الباب الرابع
	المادة 15: المساواة أمام القانون

	376- وفقاً للتوصية 14 الواردة بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس)، نظمت ”الوكالة“ والمركزان الجنسانيان سلسلة تدريبات للقضاة وممثلي الإدعاء. وكانت مواضيع التدريب متمثلة في المفهوم الجنساني، وقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، والتعليقات الختامية والتوصيات الصادرة للبوسنة والهرسك عن اللجنة المعنية بمناهضة التمييز ضد المرأة، وما إلى ذلك.
	377- وبالتعاون مع المركزين التدريبيين للقضاة وممثلي ادعاء الكيانين، أُدرجت نماذج حاسوبية متعلقة بالمساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك وبالعنف العائلي في البرامج التدريبية المخصصة للقضاة وممثلي الادعاء. ومن المقترح إدراج مفهوم النوع الجنساني ووحدات مواضيعية أخرى مخصصة للتدريب تكون متسقة مع التوصية 26 الواردة بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس).
	378 - وثمة التزام مستمر ملقى على عاتق الآلية الجنسانية يتمثل في التعاون مع مراكز تدريب القضاة وممثلي الادعاء من أجل التوصل، عن طريق التعاون والتدريب، إلى زيادة استخدام الأنظمة الدولية والوطنية التي يخضع لها مجال المساواة بين الجنسين.
	المادة 16: الزواج والعلاقات الأسرية
	الحياة الأسرية

	379 - في البوسنة والهرسك، يمكن إبرام عقد الزواج في سن الثامنة عشر، أو في سن السادسة عشر في الحالات الاستثنائية، للجنسين كليهما. والنسبة المئوية للنساء اللائي تزوجن في سن تراوحت بين 15 و 19 سنة 13 في المائة من مجموع المتزوجات، بينما بلغت النسبة المئوية للرجال في هذه الفئة العمرية 1.3 في المائة. ولا توجد بيانات بشأن تغيير اللقب العائلي أو الاحتفاظ به عند الزواج.
	380 - وفي 2007، كان الهيكل السكاني وفقاً للحالة الزواجية وللجنس بالنسبة لمن بلغوا الخامسة عشر ومن تجاوزوها على النحو التالي: 30.7 في المائة من الرجال غير متزوجين و 21.6 في المائة من النساء غير متزوجات، و 63.8 في المائة من الرجال متزوجين و 59.8 في المائة من النساء متزوجات؛ وكان 2.6 في المائة من النساء و 1.5 في المائة من الرجال مطلقين أو منفصلين وكان 16.2 في المائة من النساء أرامل و 4.1 في المائة من الرجال أرامل.
	381 - وتظهر البيانات الإحصائية الرسمية المستمدة من وكالة الإحصاء بجمهورية البوسنة والهرسك، التي تتبع الاتجاهات المبينة للتغيرات في الهيكل الأسري، نقصاناً في متوسط عدد أفراد الأسرة المعيشية، وزيادة في عدد الأطفال غير الشرعيين، وزيادة في متوسط عمر الأمهات وقت الولادة والأمهات للمرة الأولى، وزيادة في عدد المسنين الذين تزوجوا للمرة الأولى، ونقصان عدد حالات الزواج، وزيادة عدد حالات الطلاق وحالات الزواج العرفي.
	382 - وفي 2007، بلغ عدد الأسر المعيشية المسجلة في البوسنة والهرسك 613 054 1، وبلغ متوسط عدد أفراد الأسرة المعيشية 3.27. وكان أكثر من نصف الأسر المعيشية (58.5 في المائة) في المناطق الريفية، حيث يزيد متوسط حجم الأسرة المعيشية على متوسط حجم الأسر المعيشية بالمناطق الحضرية (3.4 مقابل 3.08 بالحضر).
	383 - ويبين تحليل الأسر المعيشية ارتفاع النسبة المئوية للأسر المعيشية الكبيرة الحجم. ويضم ما يقرب من نصف الأسر المعيشية (44.3 في المائة) أربعة أفراد على الأقل، بينما يضم نحو خُمس الأسر المعيشية خمسة أفراد أو أكثر (بنسبة 20.7 في المائة). والأسرة المعيشية التي تضم أربعة أفراد أو أكثر تتمثل أساساً في تلك المؤلفة من زوجين وابنين أو أكثر، وهذه تمثل أكثر من ربع مجموع الأسر المعيشية.
	384 - وشريحة الزوج والزوجة اللذين لديهما ثلاثة أبناء أو أكثر تمثل 6.9 في المائة من مجموع الأسر المعيشية وثلث الأسر المعيشية التي تضم خمسة أفراد أو أكثر. والنمط الأكثر شيوعاً هو نمط الزوج والزوجة اللذين لديهما طفلان (19.6 في المائة) والزوج والزوجة اللذين لديهما طفل واحد (13.6 في المائة). وتمثل شريحة الزوج والزوجة اللذين بدون أطفال 16.7 في المائة من الأسر المعيشية، وفي معظم الحالات يكون عمر رب الأسرة 65 سنة أو أكثر، بينما تمثل الأسرة المعيشية وحيدة الوالد 7.1 في المائة من مجموع الأسر المعيشية. ويمثل الأشخاص الذين يعيشون وحيدين 14.8 في المائة من مجموع الأسر المعيشية. وفي هذه الفئة، يمثل المسنون (65 سنة فأكثر) أكثر من 60 في المائة من المجموع، ومعظم هؤلاء من النساء: وتوجد 76 امرأة ضمن كل 100 شخص عمره 65 عاماً فأكثر ويعيش وحيداً.
	385 - وفي هيكل الأسرة المعيشية، يوجد في 71 أسرة من 100 أسرة ما لا يقل عن شخص مسن أو بلغ من العمر أقل من ذلك قليلاً. وفي أكثر من الثلث (37.3 في المائة) من مجموع الأسر المعيشية يوجد في الأسرة المعيشية مسن واحد على الأقل، وفي 32 في المائة من الحالات (11.9 في المائة من مجموع الأسر المعيشية) يوجد شخصان مسنان أو أكثر من شخصين. وفي 41 في المائة من الأسر المعيشية ما لا يقل عن قاصر واحد، بينما يوجد في 5.5 في المائة من الأسر المعيشية ثلاثة أشخاص أو أكثر تحت سن الثامنة عشر. وفي 2009، شهدت البوسنة والهرسك مولد 820 34 طفلاً ووفاة 772 34 شخصاً، وبالمقارنة بعام 2008 يمثل هذا زيادة في الوفيات بنسبة 2.3 في المائة.
	386 - وفي عام 2008، رزق المتزوجون بـ 457 30 طفلاً من 176 34 طفلاً ولدوا أحياء، والرقم الأول يمثل 89.11 في المائة من المجموع، ووُلد 719 3 طفلاً، بنسبة 10.88 في المائة، خارج نطاق الزواج. و 162 امرأة شابة رُزقت بطفل وهى دون الثامنة عشر متزوجات، بينما بلغ عدد النساء الشابات المندرجات في هذه الشريحة العمرية 314 امرأة وكن غير متزوجات، وبذلك يبلغ مجموع الفئتين 476 امرأة. وفي الفترة من 1998 إلى 2008، زادت النسبة المئوية للمواليد الأحياء المعتبرين أطفالاً غير شرعيين من 11 في المائة إلى 16 في المائة. وفي 2007 كانت النسبة المئوية للأمهات الوحيدات 5.3 في المائة والآباء الوحيدين 1.2 في المائة.
	387 - وفي 2004، كان متوسط عمر النساء اللائي أصحبن أمهات للمرة الأولى في حياتهن 24.3 سنة، وفي 2007 كان هذا المتوسط 24.8 سنة، وزاد متوسط عمر النساء اللائي أصبحن أمهات للمرة الثانية والمرة الثالثة والمرة الرابعة بمعدل سنة واحدة أو سنتين، بينما بلغ متوسط عمر النساء اللائي رزقن بطفل خامس 34 سنة.
	388 - وفي عام 2008، أُبرم في البوسنة والهرسك 146 22 عقد زواج، وهذا يمثل بالمقارنة بـ 2007 نقصاناً في عدد حالات الزواج بنسبة 5.73 في المائة. وبالمقارنة بعام 2000، ارتفع عدد حالات الزواج في الشريحة العمرية التي تضم عرائس يبلغن من العمر 25 سنة أو أكثر، بينما انخفض عدد حالات الزواج التي تكون فيها العروس دون الخامسة والعشرين. وفي عام 2008، أبرمت معظم عقود الزواج لعرائس تتراوح أعمارهن بين 20 و 24، وهذا ممكن عزوه إلى الأزمة الاقتصادية التي حالت دون حصول الفتيات على تعليم أعلى، وبذلك حاولن العثور على حل متمثل في الزواج. وكان متوسط عمر العرائس المتزوجات في المرة الأولى 24.9 سنة ومتوسط عمر العرسان في نفس الفئة 28.3 سنة.
	الطلاق

	389 - في عام 2000، شهدت البوسنة والهرسك 369 1 حالة طلاق، وهذا يمثل نقصاناً بالمقارنة بعام 2007. وكانت معظم حالات الطلاق بين أزواج تراوحت أعمارهم بين الأربعين والتاسعة والأربعين. وفي كل سنة، يكون العدد الأكبر من حالات الطلاق في صفوف المتزوجين عديمي الأطفال الذين دام زواجهم خمسة أعوام أو أكثر.
	390 - وفي الغالبية الكبرى من الحالات، تمنح للمرأة حضانة الطفل المعال المولود في إطار الزواج، وذلك في أكثر من 75 في المائة من الزيجات التي خلفت أطفالاً معالين، بينما اقتربت النسبة المئوية لحضانة الأطفال المشتركة بين الزوج والزوجة من 3 في المائة. وفي العادة، يتم الطلاق بالتراضي بين الزوجين (أكثر قليلاً من نصف مجموع حالات الطلاق في 2008).
	391 - وكجزء من أنشطة مركز الدراسات العليا المتعددة التخصصات بجامعة سراييفو، قدم في سنة 2009/2010 الدراسية بحث في نطاق برنامج الدراسات العليا التي تتناول الشؤون الجنسانية عنوانه ”التوفيق بين مجالي الحياة المهنية والحياة الخاصة“. وتبين أن الرجال لا يشتركون في مجال الحياة الخاص بالقدر الذي يريدونه وأنهم يفضلون الحصول على إجازة والدية إذا نص عليها القانون، وأن الرجال الأصغر سناً والأفضل تعليماً يريدون التمتع بحياة طيبة ولذلك يساهمون بنشاط في إقامة توازن بين التزامات العمل والالتزامات الأسرية.
	392 - وتبين أن معظم المجيبين يشتركون أحياناً/بصورة عارضة في أداء المهام المنزلية، التي تتوقف إلى حد بعيد على العمر (إذ أبدى المجيبون الأقرب إلى الشباب رغبة واضحة في الاشتراك في أداء المهام المنزلية)، ولكنها لا تتوقف على الحالة الزواجية أيضاً. وأكد المجيبون الذين لديهم أطفال أنهم لم يمضوا وقتاً كافياً معهم وأنهم يودون الاشتراك بدرجة أكبر في حياة أطفالهم. إلا أن ما أظهره البحث أيضاً هو أن معظم المجيبين لا يرون أن إجازة الأمومة تبطئ تطور الحياة الوظيفية للمرأة، الأمر الذي يشير إلى الحاجة إلى التوعية بوجود هذا الموضوع البالغ الأهمية للمرأة.
	393 - وتبين الدراسات أن 1 في المائة من النساء قد تزوجن قبل بلوغ الخامسة عشر بينما تزوج 10 في المائة من النساء قبل بلوغ الثامنة عشر. وما يقرب من 23 في المائة من النساء في اتحاد البوسنة والهرسك و 14 في المائة من النساء في جمهورية صربسكا اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة تزوجن رجالاً أكبر منهن بـ 10 سنوات أو أكثر، أو يعشن مع شركاء أكبر منهن بـ 10 سنوات أو أكثر().
	ملكية الممتلكات في العلاقات الزوجية

	394- في إطار مشروع تسجيل الأراضي، الممول من البنك الدولي والوكالة السويسرية للتعاون الإنمائي الدولي والوكالة الإنمائية النمساوية والوكالة الألمانية للتعاون التقني، أجري تحليل في عشر محاكم بوسنية بشأن تمثيل النساء والرجال في ملكية العقارات. وبينت النتائج أنه في معظم الحالات يتقاسم الزوجان ملكية الممتلكات. ونظراً لأن هذا التحليل قد استند إلى مجرد عينة تمثل المحاكم وعينة تمثل الملاك، يصعب تقدير دقة تمثيل الأرقام المعروضة، من حيث تمثيلها للواقع الفعلي في البلد بأسره.
	395 - وينتوى مواصلة الأنشطة في السنوات المقبلة عندما يكون من الممكن إجراء مثل هذا التحليل في جميع المحاكم التي لديها سجل إلكتروني للأراضي، شريطة تقييد أرقام هوية شخصية. وترجع القيود الخاصة بـ 000 179 (48 في المائة) من الأشخاص المسجلين المذكورين إلى زمن قريب نسبياً، حيث يوجد أيضاً أمام كل منها رقم هوية شخصية. ويشير تحليل هذه البيانات إلى أن 28 في المائة في المتوسط من المسجلين إناث بينما 72 في المائة منهم ذكور. وتتراوح النسبة المئوية للنساء المالكات لممتلكات بين 23 في المائة و 37 في المائة.
	الوالد الوحيد والوالدة الوحيدة

	396 - وفقاً للدراسة الاستقصائية المتعلقة بإنفاق الأسر المعيشية في البوسنة والهرسك في عام 2007، بلغ العدد الإجمالي للأسر المعيشية الوحيدة الوالد أو الوالدة والأسر المعيشية الوحيدة الوالد أو الوالدة التي تعيش في أسر ممتدة في البوسنة والهرسك 640 115 أسرة معيشية تمثل 10.9 في المائة من مجموع الأسر المعيشية.
	397 - والعدد الإجمالي للأسر المعيشية يشمل أسراً معيشية وحيدة الوالد أو الوالدة عددها 253 75 أسرة معيشية تمثل 7.1 في المائة على صعيد الدولة، منها 108 49 أسرة معيشية في اتحاد البوسنة والهرسك (7.5 في المائة) و 849 24 أسرة معيشية (6.6 في المائة) في جمهورية صربسكا، و 296 1 أسرة معيشية (لم تحسب نسبتها المئوية نظراً لصغر العينة) في مقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة والهرسك، بينما بلغ عدد الأسر المعيشية وحيدة الوالد أو الوالدة التي تعيش مع أقارب آخرين 387 40 أسرة معيشية (3.8 في المائة) على صعيد الدولة، منها 531 25 أسرة معيشية في اتحاد البوسنة والهرسك (3.9 في المائة) و 385 14 أسرة معيشية (3.8 في المائة) في جمهورية صربسكا و 471 أسرة معيشية في مقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة والهرسك. والوالدات الوحيدات يمثلن 81 في المائة من مجموع الآباء والأُمهات الوحيدين بينما يمثل الآباء الوحيدون 19 في المائة من هذا المجموع على صعيد الدولة. وبتقسيم البيانات حسب الكيان، فإنها تكون على النحو التالي: 80.7 في المائة من الأمهات الوحيدات و 19.3 في المائة من الآباء الوحيدين في اتحاد البوسنة والهرسك، و 81.7 في المائة من الأمهات الوحيدات و 18.3 في المائة من الآباء الوحيدين في جمهورية صربسكا. ومعدل الفقر للآباء الوحيدين والأمهات الوحيدات يبلغ 17.9 في المائة. وعلى صعيد الدولة، يبلغ معدل الفقر للأسر المعيشية التي ترأسها إناث 22.4 في المائة مقابل 17.3 في المائة للأسر المعيشية التي يرأسها ذكور.
	398 - ونفذت بعض مراكز الرعاية الاجتماعية في اتحاد البوسنة والهرسك مشاريع صغيرة الحجم موجهة لخدمة الآباء الوحيدين والأمهات الوحيدات. والهدف من المشروع تزويد الفقراء بالوقود الأساسي اللازم للتدفئة والاحتياجات الأساسية من الطعام والبذور اللازمة للغرس في الربيع، وتوفير احتياجات معينة من قبيل المهارات الحاسوبية والتدريب على رعاية الطفل، وشراء الأجهزة المنزلية، والدفيئات، وتوفير الدعم الطبي وخدمات الأخصائيين الاجتماعيين. وقد مولت برامج الآلية المالية لتنفيذ خطة عمل البوسنة والهرسك الجنسانية مشروع ”فرد ناقص - التمكين القانوني والاقتصادي والنفسي - الاجتماعي للآباء الوحيدين والأمهات الوحيدات المنتمين إلى جمهورية صربسكا“.
	399- واعتمدت في جمهورية صربسكا استراتيجية نماء الأسرة بالفترة الممتدة من 2009 إلى 2014، وهذه الخطة مقرر لها أن تكون أساساً لإعداد مشاريع تسمح مستقبلاً بمواصلة رصد نماء الأسرة وتزويدها بما يكفي من مساعدات ودعم.
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	(أ) رصد وتحليل حالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك استناداً إلى التقارير الصادرة عن ”الوكالة“ والمركزين الجنسانيين في الكيانين، وتقدم تقارير سنوية إلى مجلس وزراء البوسنة والهرسك. واستنادا إلى نتائج التحليل والرصد، تصوغ التقارير الخاصة والآراء والاقتراحات والتوصيات لإحالتها إلى السلطات المختصة على صعيد الدولة؛
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	(و) تصدر أثناء عملية إعداد مسودات ومقترحات القوانين الأصلية والقوانين الفرعية وغيرها من الوثائق المعيارية والاستراتيجيات والخطط والبرامج، وقبل التقديم إلى مجلس وزراء البوسنة والهرسك، ورقة الموقف المتعلقة بالمواءمة بين هذه القوانين وهذا القانون إلى جانب المعايير الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛
	(ز) تستهل صوغ القوانين الأصلية والقوانين الفرعية وغير ذلك من التشريعات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المتصلة بصعيد الدولة وتشترك في عملية الصياغة هذه لأجل تحديد التدابير الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة الاجتماعية؛
	(ح) تستهل إجراءات تعديل الأنظمة في حالة عدم التقيد بأحكام هذا القانون أو المعايير الوطنية أو المعايير الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛
	(ط) تتلقى وتعالج الطلبات والشكاوى والالتماسات المقدمة من الأشخاص ومجموعات الأفراد التي تشير إلى انتهاك أي من الحقوق المقررة بموجب هذا القانون؛
	(ي) تعتمد الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك القواعد الموحدة لتلقى ومعالجة الطلبات والشكاوى والالتماسات المقدمة من الأشخاص ومجموعات الأفراد بموجب البند (ط) من هذه المادة؛
	(ك) تؤدي وظيفة التمثيل والتنسيق للأنشطة الداخلة في نطاق ولاياتها، على كل من الصعيد الدولي والصعيد الإقليمي؛
	(ل) تشرف على تنفيذ هذا القانون وتعد، بالتعاون مع المركز الجنساني في اتحاد البوسنة والهرسك تقارير بشأن التقيد بالالتزامات الدولية في ميدان المساواة بين الجنسين؛
	(م) تتعاون، في نطاق اختصاصها، مع منظمات غير حكومية العاملة على حماية حقوق الإنسان والحريات؛
	(ن) تنفذ الأنشطة الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين؛
	(س) تؤدي مهاماً أخرى بهدف تنفيذ هذا القانون.
	ويرصد المركز الجنساني في اتحاد البوسنة والهرسك والمركز الجنساني - مركز المساواة بين الجنسين لحكومة جمهورية صربسكا التنفيذ في الكيانين، ولهذا الغرض يؤديان بصفة خاصة المهام التالية:
	(أ) رصد تقيد القوانين وغيرها من الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المعتمدة على صعيد الكيان، بالمعايير الوطنية والدولية المقررة للمساواة بين الجنسين؛
	(ب) إبداء الرأي بشأن تقيد القوانين وغيرها من الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات والخطط البرامج المعتمدة في الكيانين بأحكام هذا القانون وغير ذلك من المعايير الوطنية والدولية المقررة لتحقيق المساواة بين الجنسين، والشروع في تحقيق المواءمة في هذا المجال؛
	(ج) رصد وتحليل حالة المساواة بين الجنسين في الكيانين؛
	(د) إعداد وصوغ التقارير العادية والتقارير الخاصة بشأن حالة المساواة بين الجنسين في مجالات معينة، وإعداد المعلومات والآراء والتوصيات التي سيقدمنها إلى حكومتي الكيانين وغير ذلك من السلطات والهيئات المختصة؛
	(هـ) تلقي ومعالجة الطلبات والشكاوى والالتماسات المقدمة من الأشخاص ومجموعات الأفراد التي تشير إلى انتهاك حق في إطار هذا القانون وفقاً للقواعد الموحدة عملاً بالبند(ط) بالفقرة واحد من المادة 26؛
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	(ط) توفير الخبرة والدعم بالخبراء والمساعدات لجميع المؤسسات الداخلة في النظام وإلى الشركاء الآخرين.
	كما يؤدي المركز الجنساني في اتحاد البوسنة والهرسك والمركز الجنساني في جمهورية صربسكا، على سبيل الخدمة المؤداة من خبراء مصالح الحكومتين، مهاماً أخرى متصلة بتحسين المساواة بين الجنسين وتعزيزها في الكيانين.
	وإضافة إلى ما سبق، فإن منظومة الآليات المؤسسية المنشأة لإعمال مبادئ المساواة بين الجنسين تشمل أيضاً الهيئات التالية:
	- لجنة المساواة بين الجنسين التابعة لمجلس نواب الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك؛
	- لجنة المساواة بين الجنسين التابعة لمجلس نواب اتحاد البوسنة والهرسك؛
	- لجنة المساواة بين الجنسين التابعة لمجلس شعوب اتحاد البوسنة والهرسك؛
	- لجنة تكافؤ الفرص التابعة للجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا؛
	- لجان المساواة بين الجنسين التابعة لجمعيات الكانتونات وحكوماتها؛
	- مجلسا المدينتين (مدينتا سراييفو وموستار)؛
	- لجنة المساواة بين الجنسين التابعة للمجالس/الجمعيات البلدية ومكاتب رؤساء البلديات؛
	- لجنة المساواة بين الجنسين بمقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة والهرسك؛
	- الأشخاص المعينون لمعالجة القضايا الجنسانية في هيئات إدارة الدولة.
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	أونا - سانا
	50 في المائة من مرتب المرأة الأم
	لا توجد بيانات
	50 في المائة من مرتب المرأة الأم تبلغ 251-977
	50 في المائة من مرتب المرأة الأم تبلغ 150-355 1
	بوسافينا
	لا توجد أنظمة
	لا توجد أنظمة
	لا توجد أنظمة
	لا توجد أنظمة
	توزلا
	60 في المائة من مرتب المرأة الأم، 55 في المائة من متوسط الأجر في الكانتون
	لا توجد بيانات
	55 في المائة من أجر المرأة الأم، 90 في المائة من أجر المرأة الأم، تبلغ 280-369 1
	55 في المائة من أجر المرأة الأم، 90 في المائة من متوسط الأجر في الكانتون، تبلغ 280-340 1
	زينيتشا - دوبوي
	80 في المائة من أجر المرأة الأم
	لا توجد بيانات
	80 في المائة من أجر المرأة الأم، تبلغ 150-588
	80 في المائة من أجر المرأة الأم، تبلغ 200-639
	بودرينيي البوسني
	80 في المائة من أجر المرأة الأم
	لا توجد بيانات 
	80 في المائة من أجر المرأة الأم، تبلغ 261-888
	80 في المائة من أجر المرأة الأم، تبلغ 359
	بوسنة الوسطى
	50 في المائة من أجر المرأة الأم
	لا توجد بيانات 
	50 في المائة من أجر المرأة الأم، تبلغ 230
	50 في المائة من أجر المرأة الأم، تبلغ 250-300
	الهرسك - نيريتفا
	لا توجد أنظمة
	لا توجد أنظمة
	لا توجد أنظمة
	لا توجد أنظمة
	غرب الهرسك
	70 في المائة من أجر المرأة الأم
	لا توجد بيانات 
	70 في المائة من أجر المرأة الأم، تبلغ 119-757 1
	70 في المائة من أجر الأم، تبلغ 119-757 1
	سراييفو
	60 في المائة من متوسط الأجر في الكانتون تبلغ 342
	لا توجد بيانات 
	60 في المائة من متوسط الأجر في الكانتون تبلغ 342
	60 في المائة من متوسط الأجر في الكانتون تبلغ 360
	الكانتون 10
	80 في المائة من أجر المرأة الأم
	لاتوجد بيانات 
	80 في المائة من أجر المرأة الأم، تبلغ 249-671 1
	80 في المائة من أجر المرأة الأم، تبلغ 216-781
	مصدر البيانات: الوزارة الاتحادية للعمل والسياسات الاجتماعية
	الجدول 2مبلغ التعويض للأمهات في جمهورية صربسكا، في الفترة 2005-2009
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	الحقوق الممنوحة بموجب قانون حماية الطفل 
	متوسط عدد المستحقات
	المبلغ بالماركات القابلة للتحويل
	متوسط عدد المستحقات
	المبلغ بالماركات القابلة للتحويل
	متوسط عدد المستحقات
	المبلغ بالماركات القابلة للتحويل
	متوسط عدد المستحقات
	المبلغ بالماركات القابلة للتحويل
	متوسط عدد المستحقات
	المبلغ بالماركات القابلة للتحويل
	العلاوة المدفوعة للأمهات
	985 1
	569 015 4
	355 2
	122 924 4
	662 2
	187 615 6
	678 3
	747 724 13
	736 3
	686 070 26
	العلاوة: عدد المدفوعات – متوسط
	031.12 12
	053.12 14
	219.12 16
	415.1 21
	469.12 22
	العمل نصف ساعات العمل
	= 002 1
	= 171 1
	= 351 1
	= 784 1
	= 872 1
	518.00 855 2
	913.00 274 3
	023.00 116 44
	673.00 255 55
	885.00 232 60
	مصدر البيانات: الصندوق العام لحماية الطفل بجمهورية صربسكا
	الجدول 3الفروق في استحقاق إجازة الأمومة في البوسنة والهرسك
	مدة الغياب (بالشهور)
	مبلغ العلاوة المتوسط (٪ من أجر المرأة المؤمن عليها)
	مبلغ العلاوة للعاملة (بالماركات القابلة للتحويل)
	مبلغ العلاوة للأمهات العاطلات
	جمهورية صربسكا
	12
	100
	205
	80
	كانتون أونا - سانا
	12
	50
	الحد الأدنى للأجر
	-
	كانتون بوسفينا
	-
	-
	-
	150
	كانتون تزلا
	12
	90
	256
	-
	زينتشا - دوبوي
	12
	80
	200
	-
	كانتون بودرني البوسني
	12
	80
	238
	78.50
	كانتون البوسنة الوسطى
	12
	50
	الحد الأدنى للأجر
	-
	كانتون الهرسك/نيرتوفا
	-
	-
	-
	-
	كانتون  غرب الهرسك
	12
	70
	232
	80
	كانتون سراييفو
	12
	60
	308
	171
	الكانتون 10
	12
	80
	150
	-
	المصدر: بحث أجرته وكالة المبادرات الإنمائية المحلية استنادا إلى المعلومات المقدمة من الأجهزة المحلية المختصة
	المادة 5: القضاء على الصور النمطية وصور التغرّض

	الجدول 4معلومات بشأن خطوط النجدة الهاتفية والبيوت الآمنة وحالات العنف العائلي المسجلة في البوسنة والهرسك
	2006
	2007
	2008
	2009
	نوع البيانات
	جمهورية صربسكا +اتحاد البوسنة والهرسك ِ
	جمهورية صربسكا +اتحاد البوسنة والهرسك ِ
	جمهورية صربسكا +اتحاد البوسنة والهرسك ِ
	جمهورية صربسكا +اتحاد البوسنة والهرسك ِ
	خطوط النجدة الهاتفية
	4+10
	5+9
	5+10
	عدد البيوت الآمنة
	2+6
	3+6
	3+6
	3+6
	الأسرة في البيوت الآمنة 
	30+100
	57+119
	57+119
	60+
	المستضافون في البيوت الآمنة أثناء السنة 
	206+362 نساء وأطفال
	238+268
	339+244
	- +317
	المكالمات لخط اللجنة الهاتفي  التي أبلغت بها الشرطة
	657 2+673 2
	513 3+731 2
	249 3+  -
	619 2+978 2
	التقارير المقدمة إلى الشرطة
	 - +384 1
	- +093 1
	- +272 2
	- +631 1
	العنف العائلي
	 - +639
	- +647
	- +889
	- +689
	القضايا المقدمة إلى مكتب المدعي العام
	609+712
	523+775
	362+889
	الأحكام الصادرة في مكتب المدعي العام
	554+218
	301+-
	463+ -
	طلبات إصدار أوامر بتدابير للحماية 
	233+92
	181+-
	تدابير الحماية الصادرة بها أوامر 
	- +16
	- +18
	- +120
	- +177
	القضايا المقدمة إلى المحاكم
	-- +1
	- +17
	- +53
	 - +32
	قضايا نظرها القضاء 
	338+- 
	415+- 
	445+463
	121 1+- 
	النساء القتيلات ضحايا العنف
	274+- 
	361+ -
	208+228
	548+- 
	-
	7+10
	-
	ملاحظة: يعرض الجدول البيانات المجموعة من تقارير المركزين الجنسانيين في الكيانين، وهى تقارير أعدت على أساس البيانات المتاحة المقدمة من المؤسسات المناسبة على مستوى الكيانين والكانتونات والباديات، أي المحاكم ومكاتب المدعين العامين والشرطة ومراكز الرعاية الاجتماعية والمنظمات الحكومية المعنية بالعنف العائلي. وعلامة ”-“ تشير إلى بيانات مفتقدة .
	المادة 6: الاتجار بالنساء واستغلالهن عن طريق البغاء
	الشكل 1- الاتجاهات الظاهرة في العدد الإجمالي لضحايا الاتجار بالبشر المحددة هوياتهم

	الشكل 1 (أ): العدد الإجمالي لضحايا الاتجار بالبشر المحددة هوياتهم
	الشكل 1 (ب): عدد الضحايا الأجانب المحددة هوياتهم
	الشكل 1 (ج): عدد ضحايا العنف العائلي المحددة هوياتهم
	المادة 7: الحياة السياسية والحياة العامة
	الجدول 5تحليل نتائج الانتخابات في الفترة من 1996 إلى 2010
	سنة الانتخابات/مستوى الانتخابات
	المرشحون ذكوراً وإناثاً و/أو المرشحات
	المنتخبون ذكورا (ذ)/إناثاً (إ)
	٪ للمنتخبات 
	انتخابات 1996
	2 في المائة من المرشحات
	-
	-
	رئاسة البوسنة والهرسك
	16 في المائة ذ؛ صفر في المائة إ
	3 ذ؛ صفر إ
	صفر
	مجلس نواب البوسنة والهرسك
	9.4 في المائة إ
	41 ذ؛ 1 إ
	2.4
	مجلس نواب اتحاد البوسنة والهرسك
	10.5 في المائة إ
	133 ذ؛ 7 إ
	5
	الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا
	7.6 في المائة إ
	-
	2.4
	الكانتونات
	10.1 في المائة إ
	379 ذ؛ 27 إ
	6.1
	الانتخابات البلدية 1997
	-
	5.4
	الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا
	11.7 في المائة إ
	-
	2.4
	الانتخابات البلدية العامة 1998
	9.6 في المائة إ
	-
	5.4
	مجلس نواب البوسنة والهرسك
	28.8 في المائة إ
	29 ذ؛ 13 إ
	30.2
	اتحاد البوسنة والهرسك
	24.2 في المائة إ
	15
	الجمعية الوطنية
	19.5 في المائة إ
	22.9 (19)
	الكانتونات
	24.9 في المائة إ
	18.2
	الانتخابات البلدية 2000
	21.3 في المائة إ
	26.6
	مجلس نواب البوسنة والهرسك
	28.3 في المائة إ
	39 ذ؛ 3 إ
	7.1
	مجلس نواب اتحاد البوسنة والهرسك
	36.1 في المائة إ
	116 ذ؛ 24 إ
	17.1
	الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا
	31.9 في المائة إ
	18.1 (15)
	الكانتونات
	35.3 في المائة إ
	19.7
	المجالس البلدية
	32.9 في المائة إ
	718 2 ذ؛ 595 إ
	17.9
	الانتخابات العامة 2002
	35 في المائة ذ؛ و 719 2
	432 ذ؛ 109 إ
	20.15
	رئاسة البوسنة والهرسك
	35 في المائة إ؛ 1 في المائة ذ
	3 ذ؛ صفر إ
	صفر
	مجلس نواب البوسنة والهرسك
	-
	36 ذ؛ 6 إ
	14.28
	مجلس نواب اتحاد البوسنة والهرسك
	34.8 في المائة إ
	21.4
	رئيس ونائب رئيس جمهورية صربسكا
	22 في المائة ذ؛ 2 في المائة إ
	3 ذ؛ صفر إ
	صفر
	الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا
	35 في المائة إ
	68+15
	18 (16.9)
	جمعية الكانتونية في اتحاد البوسنة والهرسك
	35.4 في المائة إ
	21.9
	الانتخابات المحلية 2004
	34.05 في المائة أو 583 9.نساء مختارات
	731 2 ذ؛ 550 إ
	النساء.المختارات 16.76
	المجلس البلدي ، مجلس مقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة والهرسك، مجلس مدينة موستار، مجلس مدينة بانيا لوكا
	055 17 ذ؛ 551 9 إ
	594 2 ذ؛ 547 إ
	(16.8)
	عُمَد بلديات اتحاد البوسنة والهرسك، وجمهورية صربيا، وعمدة بانيا لوكا
	777 ذ؛ 32 إ
	137 ذ؛ 3 إ
	2.14
	الانتخابات العامة 2006
	36.2 في المائة أو 625 2 نساء مختارات
	428 ذ؛ 89 إ
	17.21
	رئاسة البوسنة والهرسك
	20 في المائة ذ؛ 3 في المائة إ
	3 ذ؛ صفر إ
	صفر
	مجلس نواب البوسنة والهرسك
	-
	38 ذ؛ 4 إ
	9.5 (14.3)
	مجلس النواب
	20.4
	برلمان اتحاد البوسنة والهرسك
	-
	-
	(21.4)
	رئيس ونائب رئيس جمهورية صربسكا
	15 ذ؛ 1 إ
	3 ذ؛ صفر إ
	صفر
	الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا
	-
	63+20
	18 (18.3)
	الجمعية الكانتونية لاتحاد البوسنة والهرسك 
	-
	-
	13.9
	الانتخابات المحلية لعام 2008
	35.28 في المائة أو 245 10 نساء مختارات
	المجلس البلدي، مجلس مقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة والهرسك، مجلس مدينة موستار، مجلس مدينة بانيا لوكا
	371 18 ذ؛ 189 10 إ (35.91 في المائة)
	678 2 ذ؛ 469 إ
	15
	عُمَد البلديات في اتحاد البوسنة والهرسك، وجمهورية صربيسكا، وعمدة بانيا لوكا
	530 ذ؛ 36 إ (6.36 في المائة)
	136 ذ؛ 4 إ
	2.85
	الأقليات القومية
	106 ذ؛ 20 إ (18.87 في المائة)
	27 ذ؛ 8 إ
	22.85
	الانتخابات العامة 2010
	36.82 في المائة (035 3) نساء مختارات
	رئاسة البوسنة والهرسك
	17 ذ؛ 2 إ (10.5 في المائة)
	3 ذ؛ صفر إ
	صفر
	مجلس نواب الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك
	534 ذ؛ 347 إ (39.38 في المائة)
	34 ذ؛ 8 إ
	19
	رئيس ونائب رئيس جمهورية صربسكا
	18 ذ؛ 1 إ (10.5 في المائة)
	3 ذ؛ صفر إ
	صفر
	مجلس نواب اتحاد البوسنة والهرسك
	882 ذ؛ 560 إ (38.83 في المائة)
	81 ذ؛ 17 إ
	17.3
	الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا
	979 ذ؛ 560 إ (36.38 في المائة)
	65 ذ؛ 18 إ
	21.7
	الجمعيات الكانتونية لاتحاد البوسنة والهرسك
	777 2 ذ؛ 565 1 إ (36.04 في المائة)
	ملحوظة: أستند هذا التحليل إلى البيانات المتاحة من تقارير لجنة الانتخابات المركزية والمركزين الجنسانيين في الكيانين. وتشير البيانات المضافة في العمود الأخير (إلى التغيرات التي حدثت أثناء المدة.
	الجدول 6الهيكل الجنساني للقضاة وممثلي الادعاء وفقاً لمستوى المؤسسة القضائية ونوعها
	المستوى
	نوع المؤسسة 
	رجال
	نساء
	المجموع
	البوسنة والهرسك
	38 (55.07٪)
	31 (44.93٪)
	69
	محكمة
	24 (58.54٪)
	17 (41.46٪)
	41
	مكتب المدعي العام
	14 (50٪)
	14 (50٪)
	27
	مقاطعة برتشكو
	16 (46.6٪)
	17 (53.3٪)
	33
	محكمة استئناف
	3 (42.86٪)
	4 (57.14٪)
	7
	مكتب المدعي العام
	4 (44.44٪)
	5 (55.56٪)
	9
	المحكمة الابتدائية
	9 (52.94٪)
	8 (47.06٪)
	17
	كيان اتحاد البوسنة والهرسك
	15 (51.72٪)
	14 (48.128٪)
	29
	المحكمة
	10 (50٪)
	10 (50٪)
	20
	مكتب المدعي العام
	5 (55.56٪)
	4 (44.44٪)
	9
	كيان جمهورية صربسكا
	11 (52.38٪)
	10 (47.62٪)
	21
	المحكمة
	9 (52.94٪)
	8 (47.06٪)
	17
	مكتب المدعي العام
	2 (50٪)
	2 (50٪)
	4
	الكانتون
	128 (45.23٪)
	155 (54.77٪)
	283
	المحكمة
	37 (31.36٪)
	81 (68.64٪)
	118
	مكتب المدعي العام
	91 (55.15٪)
	74 (44.85٪)
	165
	المقاطعة
	73 (51.41٪)
	69 (48.59٪)
	142
	المحكمة
	29 (49.15٪)
	30 (50.85٪)
	59
	مكتب المدعي العام
	44 (53.01٪)
	39 (46.99٪)
	83
	البلديات
	المحكمة
	122 (31.77٪)
	262 (68.23٪)
	384
	الابتدائي
	المحكمة
	72 (36.55٪)
	125 (63.45٪)
	197
	المجموع
	المحاكم
	315
	563
	176 1
	مكاتب المدعين العامين
	160
	138
	المصدر: التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام في البوسنة والهرسك لسنة 2009
	الجدول 7الهيكل الجنساني للقضاة وممثلي الادعاء في البوسنة والهرسك لسنة 2009
	الجدول 8الهيكل الجنساني لرؤساء المحاكم ورؤساء هيئات الادعاء وفقاً لمستوى المؤسسة القضائية
	المؤسسة 
	الوظيفة 
	رجال
	نساء
	المجموع
	محكمة البوسنة والهرسك
	رئيس المحكمة
	صفر
	1
	1
	المحاكم العليا
	رئيس المحكمة
	2
	صفر
	2
	محاكم الكانتونات
	رئيس المحكمة
	2
	8
	10
	محاكم المقاطعات
	رئيس المحكمة
	4
	1
	5
	محكمة استئناف مقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة والهرسك
	رئيس المحكمة
	1
	صفر
	1
	محاكم البلديات
	رئيس المحكمة
	15
	13
	28
	محاكم بلدية بجمهورية صربسكا
	رئيس المحكمة
	13
	5
	18
	المحكمة الابتدائية بمقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة والهرسك
	رئيس المحكمة
	1
	صفر
	1
	مكتب المدعي العام بالبوسنة والهرسك
	رئيس هيئة ادعاء
	1
	صفر
	1
	مكتب المدعي العام لاتحاد البوسنة والهرسك
	رئيس هيئة ادعاء
	1
	صفر
	1
	مكتب المدعي العام لجمهورية صربسكا
	رئيس هيئة ادعاء
	1
	صفر
	1
	مكاتب المدعين العامين بالكانتونات
	رئيس هيئة ادعاء
	8
	1
	9
	مكاتب المدعي العام للمقاطعات ومكتب المدعي العام الخاص في بانيا لوكا
	رئيس هيئة ادعاء 
	5
	1
	6
	مكتب المدعي العام لمقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة والهرسك
	رئيس هيئة ادعاء
	1
	صفر
	1
	المجموع
	55
	30
	85
	المصدر: التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء والإدعاء العام في البوسنة
	المادة 10: التعليم

	الجدول 9التوزيع الجنساني لمعلمي مرحلة ما قبل المدرسة والأطفال في مؤسسات التعليم قبل المدرسي في البوسنة والهرسك
	السنة
	عدد المؤسسات
	معلمو التعليم قبل المدرسي ذ + إ
	العدد الإجمالي للأطفال
	البنات
	البنين
	2006/2007
	197
	56+960
	384 13
	299 6
	085 7
	2007/2008
	194
	25+044 1
	517 14
	956 6
	561 7
	2008/2009
	106
	123+994
	260 16
	763 7
	497 8
	2009/2010
	209
	37+159 1
	723 16
	083 8
	640 8
	المصدر: وكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك
	الجدول 10التوزيع الجنساني للمعلمين والأطفال في المدارس الابتدائية بالبوسنة والهرسك
	السنة
	عدد المدارس العادية والمدارس المخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
	المعلمون ذ + إ
	مجموع عدد الأطفال
	التلميذات
	التلاميذ
	2006/2007
	885 1+63
	265 7+305 15
	176 367
	843 178
	333 188
	2007/2008
	886 1+63
	238 7+013 16
	438 363
	071 176
	202 165
	2008/2009
	874 1+63
	342 7+439 16
	925 359
	647 174
	320 184
	2009/2010
	853 1+67
	566 7+811 16
	118 351
	897 170
	221 180
	المصدر: وكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك
	الجدول 11عدد الفصول الدراسية والتلاميذ في المدارس الابتدائية العادية ومدارس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، 2009/2010
	العدد الإجمالي للفصول
	البوسنة والهرسك
	المجموع
	غير المختلطة
	المختلطة
	المجموع
	التلميذات
	الصفوف الأول إلى الرابع والأول إلى الخامس
	الصفوف الخامس إلى الثامن والسادس إلى التاسع
	المجموع
	المقيدين في الصف الأول من التلميذات
	المجموع
	التلميذات
	مجموع المدارس الابتدائية
	566 16
	703 14
	863 1
	118 351
	897 170
	271 175
	847 175
	056 36
	546 17
	720
	162
	المدارس الابتدائية العادية
	362 16
	579 14
	783 1
	994 349
	495 170
	708 174
	286 175
	987 35
	527 17
	714
	161
	المدارس الابتدائية لذوي الاحتياجات الخاصة
	204
	124
	80
	124 1
	402
	563
	561
	69
	19
	6
	1
	المصدر: وكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك
	الجدول 12التوزيع الجنساني لطلاب المدارس الثانوية بالبوسنة والهرسك وللتلاميذ الذين أنهوا الدراسة الثانوية
	السنة
	العدد الإجمالي للطالبات
	العدد الإجمالي للطلاب
	الطالبات اللائي أنهين المرحلة الثانوية
	الطلاب الذين أنهوا المرحلة الثانوية
	طالبات الرسوب
	2006/2007
	054 80
	443 80
	846 20
	527 21
	-
	2007/2008
	998 77
	452 79
	-
	-
	-
	2008/2009
	540 72
	147 73
	673 20
	699 21
	28.41٪
	2009/2010
	842 72
	077 74
	-
	-
	28.45٪
	المصدر: وكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك
	الجدول 13التوزيع الجنساني للطلاب حسب نوع المدرسة الثانوية والشُعب، 2009/2010
	الطلاب حسب الصف
	العدد الإجمالي للطلاب
	الأول
	الثاني
	الثالث
	الرابع
	الطالبات
	المجموع
	الطالبات
	المجموع
	الطالبات
	المجموع 
	الطالبات
	المجموع
	الطالبات
	المجموع
	919 146
	842 72
	838 43
	173 21
	339 35
	018 17
	410 37
	213 18
	332 30
	438 16
	مدارس الثانوية العامة
	495 37
	680 23
	400 10
	492 6
	412 8
	277 5
	032 9
	758 5
	651 9
	153 6
	المدارس التقنية
	774 75
	764 37
	039 21
	661 10
	113 17
	442 8
	769 17
	790 8
	853 19
	871 9
	مدارس الفنون
	369 1
	763
	403
	219
	323
	189
	308
	176
	335
	179
	المدارس الدينية
	903 1
	926
	565
	275
	431
	201
	455
	228
	452
	222
	المدارس المهنية
	990 29
	552 9
	295 11
	476 3
	962 8
	863 2
	733 9
	213 3
	-
	-
	مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة
	388
	157
	136
	50
	98
	46
	113
	48
	41
	13
	المصدر: وكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك
	الجدول 14عدد المؤسسات والتوزيع الجنساني للمعلمين في المدارس الثانوية في البوسنة والهرسك
	السنة
	عدد المؤسسات
	المعلمات
	المعلمون
	ساعات عمل كاملة للإناث
	ساعات عمل أكثر للإناث
	2006/2007
	304
	184 6
	230 5
	601 4
	583 1
	2007/2008
	305
	258 6
	246 5
	-
	-
	2008/2009
	306
	254 6
	311 5
	742 4
	512 1
	2009/2010
	310
	559 6
	098 5
	811 4
	748 1
	المصدر: وكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك
	الجدول 15التوزيع الجنساني للطلاب المتفرغين والطلاب غير المتفرغين
	السنة
	العدد الإجمالي للطالبات 
	العدد الإجمالي للطلاب
	الطالبات المنتظمات
	الطلاب المنتظمون
	الطلاب غير المتفرغين()
	2005/2006
	352 50
	911 40
	135 37
	821 29
	35٪ 37٪
	2006/2007
	155 55
	402 44
	747 39
	381 31
	39٪ 41٪
	2007/2008
	624 58
	314 46
	142 44
	368 34
	33٪ 35٪
	2008/2009
	032 59
	326 46
	306 46
	838 36
	25٪ 26٪
	2009/2010
	396 61
	183 48
	298 50
	008 39
	20٪ 20٪
	المصدر: وكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك
	الجدول 16النسبة المئوية لخريجات المرحلة الجامعية الأولى بالمقارنة بالعدد الإجمالي للخريجين
	السنة
	المجموع
	الطلاب الذكور الذين أنهوا المرحلة الجامعية الأولى
	الطالبات اللائي أنهين المرحلة الجامعية الأولى
	النساء كنسبة مئوية من مجموع الطلاب الذين أنهوا المرحلة الجامعية الأولى
	2006
	003 10
	230 4
	773 5
	58٪
	2007
	199 12
	031 5
	168 7
	59٪
	2008
	013 15
	196 6
	907 8
	59٪
	المصدر: وكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك
	الجدول 17النسبة المئوية للحاصلات على درجة الماجستير بالمقارنة بمجموع الحاصلين على درجة الماجستير في البوسنة والهرسك
	السنة
	المجموع
	الذكور الحاصلين على درجة الماجستير
	الإناث الحاصلات على درجة الماجستير
	النساء كنسبة مئوية من مجموع الحاصلين على درجة الماجستير
	2006
	328
	188
	140
	42.6٪
	2007
	428
	245
	182
	42.5٪
	2008
	576
	288
	288
	50٪
	المصدر: وكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك
	الجدول 18النسبة المئوية للحاصلات على درجة الدكتوراه بالمقارنة بمجموع الطلاب الحاصلين على درجة الدكتوراه في البوسنة والهرسك حسب السنوات
	السنة
	المجموع
	الحاصلين على درجة الدكتوراه
	الحاصلات على درجة الدكتوراه
	النساء كنسبة مئوية من مجموع الحاصلين على درجة الدكتوراه
	2006
	134
	80
	54
	40٪
	2007
	136
	91
	45
	33٪
	2008
	178
	119
	59
	33٪
	المصدر: وكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك
	الجدول 19النسبة المئوية للحاصلات على الدرجة الجامعية الأولى والحاصلات على درجة الماجستير والحاصلات على درجة الدكتوراه في السنوات الخمس الماضية بمؤسسات التعليم العالي في البوسنة والهرسك
	السنة
	المجموع
	الحاصلين على درجة الدكتوراه
	الحاصلات على درجة الدكتوراه
	النساء كنسبة مئوية من مجموع الحاصلين على درجة الدكتوراه
	2006
	134
	80
	54
	40٪
	2007
	136
	91
	45
	33٪
	2008
	178
	119
	59
	33٪
	المصدر: وكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك
	المادة 11: العمالة
	الشكل 2 (أ) و (ب) و (ج) - الفجوة في شرائح الدخول بين الجنسين

	الشكل 2 (أ) : مقارنة بين الرجال والنساء بالنسب المئوية في البوسنة والهرسك حسب شريحة الدخل
	الشكل 2 (ب): مقارنة بين الرجال والنساء في البوسنة والهرسك بالنسب المئوية حسب شريحة الدخل لمن يعملون 40 ساعة ولم يحصلوا على تعليم ابتدائي
	الشكل 2 (ج): الأشخاص العاملون في البوسنة والهرسك حسب الهيكل التعليمي
	الجدول 20معدل عمالة الرجال والنساء
	السنة
	عدد العاملات الأناث
	عدد العاملين الذكور
	معدل عمالة الإناث
	معدل عمالة الذكور
	معدل نشاط الإناث
	2007
	887 258
	426 409
	20.8
	42.3
	31.0
	2008
	528 275
	804 426
	23.1
	44.9
	31.6
	2009
	000 311
	000 531
	23.7
	43.2
	31.9
	2010
	283 279
	116 404
	23.3
	42.2
	33.2
	المصدر: وكالة الإحصاء في البوسنة والهرسك
	الجدول 21معدل بطالة الرجال والنساء والمعدل الإجمالي للنشاط
	عدد العاطلات
	عدد العاطلين
	معدل العاطلات
	معدل العاطلين
	المعدل الإجمالي للنشاط
	السنة
	إناث
	ذكور
	إناث
	ذكور
	إناث
	2007
	117 249
	907 275
	32.9
	26.7
	43.9
	2008
	792 245
	613 247
	26.8
	21.4
	43.9
	2009
	000 133
	000 183
	25.6
	23.1
	43.1
	2010
	746 261
	334 260
	29.9
	25.6
	44.6
	المصدر: وكالة الإحصاء في البوسنة والهرسك
	الجدول 22المؤشرات العددية لغير النشطاء (المجموع، ووفقاً للعمر)()
	السنة
	العدد الإجمالي لغير الناشطات
	العدد الإجمالي لغير الناشطين
	عدد غير الناشطات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 سنة و 24 سنة
	عدد غير الناشطات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 سنة و 64 سنة 
	عدد غير الناشطين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و 64 سنة
	2007
	000 972
	000 557
	000 176
	000 128 1
	000 107 1
	2008
	000 938
	000 549
	000 157
	000 071 1
	000 048 1
	2009
	000 914
	000 549
	000 158
	000 057 1
	000 031 1
	2010
	000 893
	000 546
	000 153
	000 058 1
	000 044 1
	المصدر: وكالة الإحصاء في البوسنة والهرسك
	الجدول 23مؤشرات القوة العاملة حسب الفئة العمرية والنوع الجنساني في البوسنة والهرسك سنة 2010، بالنسب المئوية
	البوسنة والهرسك
	اتحاد البوسنة والهرسك
	جمهورية صربسكا
	مقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة والهرسك
	معدل التوظيف
	الرجال
	15-24
	17.8
	16.7
	20.7
	(13.1)
	15-64
	49.6
	47.7
	53.7
	41.8
	المجموع
	42.2
	40.9
	45.0
	35.0
	النساء
	15-24
	10.0
	(7.9)
	(14.9)
	(9.8)
	15-64
	28.6
	24.9
	36.3
	22.1
	المجموع
	23.3
	20.6
	28.6
	17.1
	المجموع
	32.5
	30.4
	36.6
	25.8
	معدل البطالة
	الرجال
	15-24
	55.1
	58.7
	46.5
	(62.4)
	15-64
	26.1
	27.6
	22.8
	(34.5)
	المجموع
	25.6
	27.3
	22.0
	(34.1)
	النساء
	15-24
	61.3
	68.3
	47.3
	(64.6)
	15-64
	30.4
	32.5
	26.9
	40.4
	المجموع
	29.9
	32.3
	25.9
	40.4
	المجموع
	27.2
	29.1
	23.6
	36.4
	- تكون البيانات شبه مؤكدة إذا كان معامل التغير أقل من 0.20 ولكنه مساو لـ 0.10 أو أكثر من ذلك أو إذا كان معبراً عنه كنسبة مئوية قدرها 10 في المائة.
	- تكون البيانات غير مؤكدة إذا كان معامل التغير أقل من 0.30 ولكنه مساو لـ 0.20 أو أكثر من ذلك أو إذا كان معبراً عنه كنسبة مئوية قدرها 20 في المائة.
	الجدول 24العاملون حسب المهنة والنوع الجنساني في البوسنة والهرسك في 2010، والهيكل بالنسبة المئوية
	البوسنة والهرسك
	اتحاد البوسنة والهرسك
	جمهورية صربسكا
	مقاطعة برتشكو
	الرجال
	العاملون
	74.3
	79.8
	65.6
	69.1
	أصحاب الأعمال الحرة
	23.2
	18.4
	31.0
	(29.8)
	أفراد معاونون
	(2.4)
	(1.9)
	(3.4)
	-
	المجموع (بالآلاف)
	531
	326
	196
	(9)
	النساء
	العاملات
	72.1
	79.8
	61.5
	86.3
	الأعمال الحرة
	16.8
	12.5
	22.6
	(9.9)
	المعاونات 
	11.1
	(7.7)
	(15.9)
	-
	المجموع (بالآلاف)
	311
	174
	133
	(5)
	المجموع
	843
	500
	329
	14
	- تكون البيانات شبه مؤكدة إذا كان معامل التغير أقل من 0.20 ولكنه مساو لـ 0.10 أو أكثر من ذلك أو إذا كان معبراً عنه كنسبة مئوية قدرها 10 في المائة.
	- تكون البيانات غير مؤكدة إذا كان معامل التغير أقل من 0.30 ولكنه مساو لـ 0.20 أو أكثر من ذلك أو إذا كان معبراً عنه كنسبة مئوية قدرها 20 في المائة.
	- تكون البيانات غير موثوقة إلى أقصى حد إذا كان معامل التغير مساو لـ 0.30 أو أكثر من ذلك أو إذا جرى التعبير عنه كنسبة مئوية قدرها 30 في المائة.
	المصدر: الدراسة الاستقصائية لقوة العمل سنة 2010 (ARS) ، وكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك
	المرفق الرابع
	القوانين والاستراتيجيات وخطط العمل
	- قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك (العدد 32/10 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)؛
	- قانون مناهضة التمييز (العدد 95/9 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)
	- تعديلات قانون هيئة الإذاعة العامة للبوسنة والهرسك (العدد 32/10 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)؛
	- تعديلات قانون هيئة الإذاعة العامة للبوسنة والهرسك (العدد 32/10 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)؛
	- تعديلات قانون هيئة الإذاعة العامة للبوسنة والهرسك (العدد 32/10 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)؛
	- خطة العمل الجنسانية للبوسنة والهرسك؛
	- استراتيجية اتقاء ومكافحة العنف العائلي في البوسنة والهرسك، 2009-2011؛
	- خطة العمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 المعنون ”النساء والسلام والأمن في البوسنة والهرسك، 2010-2013“.
	المرفق الخامس
	توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: البوسنة والهرسك
	نظرت اللجنة في التقرير الدوري المجمع الأولي والثاني والثالث المقدم من البوسنة والهرسك (CEDAW/C/BIH/1-3) في جلستيها 721 و 722 المعقودتين في 16 أيار/مايو 2006 (انظر CEDAW/C/SR.721,722). وترد قائمة القضايا والأسئلة المطروحة من اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/BIH/Q/3 بينما ترد ردود البوسنة والهرسك في الوثيقة CEDAW/C/BIH/Q/3/Add.1.
	دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

	12 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الامتثال دون تأخير لالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، لكي تشرك المرأة جميع عمليات التحول السياسية والاقتصادية والاجتماعية على صعيد كل من الدولة والكيان والكانتون والبلدية على أساس المساواة مع الرجال، وعلى جعل التحليلات الجنسانية جزءاً لا يتجزأ من هذه العمليات.
	14 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان الأهلية القضائية الواقعية للحقوق المنصوص عليها بالاتفاقية في جميع المحاكم الوطنية والآليات الأخرى. وهى تدعو الدولة الطرف إلى إدخال تدابير إضافية لتعميم المعلومات بشأن الاتفاقية وتنفيذ برامج للمدعين العامين والقضاة وأمناء المظالم والمحامين، وحيث تشمل هذه المعلومات تطبيق الاتفاقية، ولا سيما مفاهيمها المتعلقة بالتمييز المباشر وغير المباشر والمساواة. كما توصي بالقيام بحملات لا تتوقف للتوعية وللتدريب القانوني توجه كل النساء والمنظمات غير الحكومية العاملة على حل قضايا المرأة، وذلك لتشجيع النساء وتأهيلهن للاستفادة من الإجراءات وسبل والانتصاف عند انتهاك حقوقهن المقررة بموجب الاتفاقية.
	16 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بعملية المواءمة بين القوانين من أجل التقيد بالتزاماتها المقررة بموجب قانون المساواة بين الجنسين (الفقرة 2 من المادة 30)، وبموجب جميع مواد الاتفاقية، وبأن تنشئ إجراءات من أجل إعمال هذه القوانين وإنفاذها بشكل فعال.
	18 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تمنح أولوية لجمع البيانات وأن تدرج بيانات إحصائية شاملة مصنفة حسب الجنس في تقريرها المقبل لكي تقدم صورة تامة عن تمتع النساء الفعلي بما لهن من حقوق الإنسان. كما توصي اللجنة بتطبيق العقوبات المرتآة بشأن عدم الامتثال، بموجب المادة 18 من قانون المساواة بين الجنسين.
	20 - توصي اللجنة أن تعزز الدولة الطرف وكالة المساواة بين الجنسين بمنحها مزيداً من السلطة تجاه الوزارات ذات الصلة ومجلس الوزراء في تقييماتها للقوانين والإجراءات والقوانين الفرعية من منظور جنساني، فضلاً عن تزويدها بموارد بشرية ومالية إضافية. كما توصي بأن تستعرض الدولة الطرف مدى مناسبة موقع الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين في وزارة حقوق الإنسان واللاجئين، وبأن تنظر في كيانها كهيئة مسؤولة بصورة مباشرة أمام مجلس وزراء البوسنة والهرسك. كذلك توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التوعية لبناء القدرات لجميع الوكالات الحكومية على صعيد كل من الدولة والكيان والكانتون والبلدية فيما يختص بمسؤولية هذه الهيئات مسؤولية جماعية عن تنفيذ الاتفاقية.
	22 - توصي اللجنة بالإسراع بتقديم مشروع خطة العمل الجنسانية إلى مجلس الوزراء وإلى الجمعية البرلمانية لكي يتحقق اعتمادها قبل الانتخابات المقبلة في عام 2006. كما توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف على الفور جهوداً لمواصلة التدريب الجنساني للموظفين الحكوميين بجميع مستوياتهم وبأن تخصص أموالاً لتنفيذ الخطة، وذلك بإنشاء اعتمادات في الميزانية داخل الوزارات المكلفة بالتنفيذ وكذا بانتداب المانحين الدوليين.
	24 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعميم المعلومات بشأن الاتفاقية في برامج النظام التعليمي ، بما في ذلك تدريس حقوق الإنسان والتدريب الجنساني، بهدف تغيير الآراء النمطية الموجودة بشأن أدوار النساء والرجال لتغيير المواقف تجاه تلك الأدوار.وهي توصي بتوجيه حملات التوعية إلى كل من النساء والرجال وبتشجيع وسائط الإعلام على عرض صور إيجابية للنساء والتساوي وضع النساء والرجال ومسؤولياتهم في المجالين الخاص والعام.
	26 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواءمة قوانين الكيانين، وإلى وضع واعتماد قوانين فرعية، وإلى إنشاء ما يلزم من هياكل ومؤسسات مناسبة للتنفيذ. وإضافة إلى ذلك، توصي باتخاذ تدابير ملموسة وتمكين النساء من الإبلاغ عن حوادث العنف العائلي وضمان تمام إلمام الموظفين العموميين، لا سيما موظفي إنفاذ القانون وهيئة القضاء ومقدمي الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين، عن طريق البرامج التدريبية، بالأحكام القانونية المنطبقة، وبتوعيتهم بكافة أشكال العنف الموجه إلى النساء وباكتسابهن المهارات اللازمة للاستجابة لهن بطريقة مناسبة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على جمع بيانات عن معدل تكرار العنف العائلي ضد النساء وإلى الاستمرار، استناداً إلى مثل هذه البيانات، في وضع استراتيجيات مستدامة لمكافحة هذا الانتهاك لحقوق الإنسان.
	28 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات. وهى توصي بتعزيز التدابير الرامية إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة وتوعيتها بهدف القضاء على ضعفها أمام المتاجرين بالبشر، فضلاً عن تعزيز الدعم الاجتماعي والتأهيل وتدابير إعادة الاندماج للنساء والفتيات اللائي كن ضحايا للاتجار بالبشر. وتوصي اللجنة بتوفير الحماية أيضاً لنساء البوسنة والهرسك اللائي جرى الاتجار بهن على الصعيد الدولي للنساء اللائي جرى الاتجار بهن لأغراض أخرى غير البغاء. وهى تدعو الحكومة إلى ضمان معاقبة المتاجرين بالبشر إلى أقصى حد يسمح به القانون وإلى ضمان تلقي النساء والفتيات المتاجر بهن ما يحتجن إليه من دعم لكي يتمكن قبل الإجراءات وأثناءها وبعدها من الشهادة ضد المتاجرين بهن. وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف في تقريرها المقبل معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات فضلاً عن تحديد للأشكال المستجدة من الاتجار بالنساء في البوسنة والهرسك والإجراءات المنفذة لمواجهة هذه التطورات الجديدة.
	30 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة قانون الانتخابات مع قانون المساواة بين الجنسين، وعلى تعزيز وتنفيذ تدابير لزيادة تمثيل النساء في الهيئات المنتخبة والمعينة، وفي مناصب اتخاذ القرار في الإدارة العامة والقضاء وفي مناصب الشركات المملوكة للدولة بوسائل تشمل تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة 25. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على توعية المؤسسات الاقتصادية الخاصة والنقابات والأحزاب السياسية على ترقية النساء لشغل وظائف اتخاذ القرار.
	32 - وتوصي اللجنة بمواصلة عملية الإصلاح ضماناً لتكافؤ الفرص التعليمية للجنسين في كياني البوسنة والهرسك كليهما، بما في ذلك المناطق الريفية، وتكافؤ الفرص لفئات النساء والفتيات المهمشة، لا سيما أقلية الروما؛ كما توصي بأن تشجع الدولة الطرف على تنويع الخيارات التعليمية والمهنية للنساء والرجال.
	34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ الفقرات المناسبة من قانون المساواة بين الجنسين والتوصيات المناسبة الصادرة عن المشروع المتعلق بتنفيذ هذا القانون، وتوصيها بأن تقدم إلى العدالة أرباب العمل العامين والخاصين الذين ينتهكون أحكام المساواة المنصوص عليها في قانون المساواة بين الجنسين وأنظمة العمل. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لضمان اتصاف كافة برامج تهيئة فرص العمل بخاصية المراعاة بالاعتبارات الجنسانية واستفادة النساء استفادة تامة من جميع البرامج المخططة لدعم العمل الحر، بوسائل تشمل شروط الائتمان المواتية. وهى توصي بتعزيز الجهود الرامية إلى زيادة تمثيل النساء في الاقتصاد الرسمي وإلى القضاء على الفصل المهني، سواء كان أفقياً أو عمودياً؛ وتضيق وإغلاق فجوة الأجور الفاصلة بين الرجال والنساء في القطاع العام؛ وضمان حصول النساء على التدريب المهني.
	36 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتنسيق وتحسين أنظمة وخدمات الرعاية الصحية في البلد، وعلى إدماج منظور جنساني في جميع إصلاحات القطاع الصحي لكي تتاح لجميع النساء في كافة أنحاء أقاليمها فرص متساوية للحصول على الخدمات الصحية المناسبة الكافية، للتوصل بوجه خاص لتقليل معدلات وفيات الأمهات. كما توصي اللجنة باتخاذ التدابير لضمان حصول النساء والفتيات على معلومات وخدمات بشأن الصحة الجنسية والإنجابية عملاً على منع اللجوء إلى الإجهاض وحماية النساء من آثاره الصحية السلبية. كذلك، تحث اللجنة على اعتماد برامج و سياسات لزيادة المعرفة بوسائل منع الحمل وإمكانية الحصول عليها على أساس فهم مؤداه أن تنظيم الأسرة مسؤولية الشريكين كليهما.
	38 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف صراحة بالنساء المدنيات ضحايا العنف الجنسي أثناء النزاع المسلح وعلى حمايتهن بصورة كافية عن طريق قانون من قوانين الدولة وبتخصيص موارد مالية لتوفير ما يلزمهن اجتماعياً، بما في ذلك التأمين الصحي والمسكن، وذلك لضمان حقوقهن واستحقاقاتهن في الدولة الطرف بأسرها على مستوى مقارب للمستوى المنطبق على ضحايا الحرب العسكريين. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض الخطط والأنظمة القائمة المتعلقة بقضايا إيواء النساء ضحايا الحرب المدنيات والمشردات عملاً على منع أشكال التمييز غير المباشر الإضافية.
	40 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل استفادة النساء تماماً من جميع برامج التخفيف من حدة الفقر الموضوعة عن طريق الاستراتيجية الإنمائية المتوسطة الأجل المنفذة من جانب الوزارات المناسبة، لا سيما فئات النساء المهمشات، وذلك وفقاً لاحتياجاتهن وظروفهن، كما تطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن نتائج التدابير المتخذة.
	41 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل دون إبطاء التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلق بوقت اجتماع اللجنة.

