
القتصـادي  الساجمل
 واالجتماعي

 E    حدة        األمم املت
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.05-40304   081205    121205 

 ٢٠٠٥الدورة املوضوعية لعام 

 تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 
 واالجتماعية والثقافية

 التقارير األولية املقدمة من الدول األطراف مبوجب
  من العهد١٧ و١٦املادتني 

 إضافة

 ** *البوسنة واهلرسك

 ]٢٠٠٤يوليه /متوز[

                                                      

                                      ً       املعلومات املقدمة من البوسنة واهلرسك وفقاً        ) HRI/CORE/1/Add.89 (                            تـرد يف الوثيقة األساسية       *
  .                         ويل من تقارير الدول األطراف                                  للمبادئ التوجيهية املتعلقة باجلزء األ

  .                                             ميكن االطالع على املرفقات بالرجوع إىل ملفات األمانة **

Distr. 
GENERAL 
 
E/1990/5/Add.65 
3 February 2005 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



E/1990/5/Add.65 
Page 2 

 

 احملتويات

       الصفحة        الفقرات 

  ٣  ٩- ١ ...................................................................................     مقدمة

  ٤   ٣٤-  ١٠ .................................................................................. ١   دة    املا

  ٩   ٦٩-  ٣٥ .................................................................................. ٢      املادة 

   ١٦   ٨٢-  ٧٠ .................................................................................. ٣      املادة 

   ١٩   ٨٤-  ٨٣ .................................................................................. ٤      املادة 

   ١٩   ٩٣-  ٨٥ .................................................................................. ٥      املادة 

   ٢١    ١٥٠-  ٩٤ .................................................................................. ٦      املادة 

   ٣٠    ١٧٨-   ١٥١ .................................................................................. ٧      املادة 

   ٣٦    ١٩٣-   ١٧٩ .................................................................................. ٨      املادة 

   ٤٠    ٢٥٦-   ١٩٤ .................................................................................. ٩      املادة 

   ٥٢    ٣٠٦-   ٢٥٧ ................................................................................  ١٠      املادة 

   ٦١    ٣٧٣-   ٣٠٧ ................................................................................  ١١      املادة 

   ٧٤    ٥١٩-   ٣٧٤ ................................................................................  ١٢      املادة 

    ١١١    ٦٢٦-   ٥٢٠ ................................................................................  ١٣      املادة 

    ١٣٠    ٦٢٨-   ٦٢٧ ................................................................................  ١٤      املادة 

    ١٣٠    ٦٨٨-   ٦٢٩ ................................................................................  ١٥      املادة 

  *                         اجلداول والرسوم البيانية-      املرفق 

                                                      

  .                                             ميكن االطالع على املرفقات بالرجوع إىل ملفات األمانة *



E/1990/5/Add.65 
Page 3 

 مقدمة

   ١                                                                                                 انضـمت البوسـنة واهلرسك إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف                - ١
    وقد    ).   ٩٣ /  ٢٥        ، العدد            وسنة واهلرسك                         اجلريدة الرمسية جلمهورية الب (                     من خالل عملية اخلالفة     ١٩٩٣      سبتمرب  /     أيلول

                                  وتنص املادة الثانية من الدستور       .                                                                        كان هلذا االنضمام مفعول احلكم الدستوري مبقتضى دستور البوسنة واهلرسك         
                                                                 توفر البوسنة واهلرسك وكال كيانيها أعلى مستويات حقوق اإلنسان            : "                                       املـتعلقة حبقـوق اإلنسان على ما يلي       

                                                                   وهلذه الغاية، أنشئت جلنة حلقوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك مبقتضى            .        ً  ا دولياً                              واحلـريات األساسية املعترف هب    
   ". ٦                           االتفاق اإلطاري العام، املرفق 

                  فيما يتعلق بشكل     ) E/C.12/991/1/1 (     ُ                                                                       وقد أُعد هذا التقرير مبا يتوافق مع املبادئ التوجيهية العامة املنقحة             - ٢
                                             من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية         ١٧    و   ١٦           املادتني                                                   وحمـتويات الـتقارير اليت يتوجب تقدميها مبقتضى       

   .                                                                                                           واالجتماعية والثقافية، وهي املبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                          الطالع على اهليكل السياسي      ول  .                                                                                         ويـتألف الـتقرير مـن استعراض لسري تنفيذ االلتزامات يتناول مواد حمددة من العهد               - ٣
   ).HRI/CORE/1/Add.89/Rev.1 (               للبوسنة واهلرسك   "                الوثيقة األساسية "                                ُ        والنظام القانوين للبوسنة واهلرسك، ُيشار إىل 

       ً                                                                  ً                              وانطالقـاً من االلتزامات الرئيسية اليت تقع على عاتق البوسنة واهلرسك بوصفها عضواً يف جملس أوروبا                 - ٤
              ُ                                        َّ                      كوك الدولية، أُعد هذا التقرير باالستناد إىل املؤشرات اليت مجَّعتها الوزارات وغريها                           ودولة موقعة على عدد من الص

                                                                                                            مـن مؤسسـات الدولة مثل وزارة حقوق اإلنسان والالجئني، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون املدنية، ووزارة                
                          لإلحصاءات، ومعهد البوسنة                                                                          التجارة اخلارجية والعالقات االقتصادية، ووزارة اخلارجية، ووكالة البوسنة واهلرسك

                                                                                                                واهلرسـك للمعايري واملقاييس وامللكية الفكرية، والوزارات املختصة التابعة لكياين البوسنة واهلرسك، مبا يف ذلك               
  .                                                       ً                                    احتاد البوسنة واهلرسك، ومجهورية صربسكا ومنطقة بريتشكو، فضالً عن املكاتب اإلحصائية التابعة للكيانني

                                                                            فية من قبل املنظمات غري احلكومية واملؤسسات األكادميية واخلرباء، وهي تتعلق                                 ومت توفري معلومات إضا    - ٥
           إىل عام       ١٩٩٢                                                            ولكن التقرير ال يتضمن بيانات وفرية عن الفترة من عام             .                                       عـلى حنو مباشر بالقضايا ذات الصلة      

  .                  اليت هي فترة احلرب    ١٩٩٥

                                          أنه ال ميكن إعمال حقوق اإلنسان إال إذا                                ً                                        ولقـد اسـتند التقرير أساساً إىل املنطق األساسي للعهد وهو             - ٦
                                                                                                               توفـرت الظروف اليت ميكن فيها لكل فرد أن يتمتع حبقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل جانب حقوقه                 

                                                                                ويف صياغة التقرير، مت تناول مواضيع عديدة، ذلك ألنه ال ينبغي استعراض مواد العهد مبعزل   .                    املدنـية والسياسية  
                                                                                         ينبغي تناول القضايا املترابطة يف جماالت االقتصاد والسياسة االجتماعية والتطورات العلمية والفنون              عن بعضها، بل 

                                                                                 ويشتمل التقرير على القضايا اليت يتناوهلا العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،   .                       والثقافة يف البلد العضو
                                                               ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على مجيع                                                               واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز        

  .                                                                                              أشكال التمييز العنصري، واتفاقية محاية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وما شابه ذلك من الصكوك

                                                                                                            ومن النقاط الرئيسية اليت يتضمنها التقرير أن االلتزامات اليت يفرضها العهد تنطبق على مستوى الدولة،                - ٧
   .                        ُ                                                          أن املوضوع األساسي هو أن ُتعرض على حمفل دويل، بصورة شفافة، التعهدات اليت يقتضيها العهد و
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                                                                                                     ولـدى العمل على معاجلة القضايا اليت يتناوهلا التقرير، واجهت وزارة حقوق اإلنسان والالجئني بعض                - ٨
                            د املصطلحات والتسميات على                                                                         ُّ            الصعوبات، وال سيما فيما يتعلق بتجميع البيانات، وهي صعوبات ناشئة عن تعقُّ           

 ُ                                                           وُيضاف إىل مشكلة عدم كفاية البيانات، حىت األولية منها،           .                                                 مستوى الدولة، وعدم وجود قاعدة بيانات موحدة      
                   ، وقد حدثت منذ ذلك     ١٩٩١                                               ُ                       وخباصة البيانات اإلحصائية، أن آخر تعداد سكاين قد أُجري يف وقت يعود إىل عام 

                                                                      أن البلد يفتقر إىل ما يكفي من املوارد املادية الالزمة لالضطالع بذلك القدر    كما  .                           الوقت تغريات دميوغرافية هامة
   .                                                    من األنشطة الواسعة اليت يتطلبها إعداد مثل هذا التقرير

                                                     ً                                                 إال أن البوسـنة واهلرسـك قد بذلت، رغم هذه الصعوبات، جهوداً هائلة من أجل تقدمي أجوبة حمددة                   - ٩
                                                                            اليت جيب عليها الوفاء هبا مبقتضى العهد، دون حماولة تغيري واقع احلال بل                                                    وسـليمة عن مدى امتثاهلا لاللتزامات       

                                                                                                                        التعـبري بصورة واقعية عن احلالة السائدة يف البلد، بإجيابياهتا وسلبياهتا، وهو معيار جيب أن تتقيد به مجيع الدول                   
  .                املوقعة على العهد

 ١املادة 

                 احلق يف تقرير املصري

                     على أساس االتفاق        ١٩٩٢       أبريل   /        نيسان  ٦              ً         ً           سك دولة معترفاً هبا دولياً منذ                                  لقـد أصبحت البوسنة واهلر     -  ١٠
         كانون    ١٤                                     الذي مت التوقيع عليه يف باريس يف          )              اتفاق دايتون  (                                                  اإلطاري العام لتحقيق السلم يف البوسنة واهلرسك        

            ربسكا واحتاد                                                                        والبوسنة واهلرسك دولة دميقراطية تتألف من كيانني اثنني مها مجهورية ص            .     ١٩٩٥         ديسـمرب    /    األول
  .                                                                                       ويف وقت الحق، مت إنشاء منطقة بريتشكو التابعة للبوسنة واهلرسك مبوجب قرار التحكيم              .                  البوسـنة واهلرسك  

  .                                                                                   وتنظم الوثيقة املشار إليها أعاله صالحيات دولة البوسنة واهلرسك، وكيانيها، ومنطقة بريتشكو

                                       فعول األحكام الدستورية، وميكن استعراض                                                                ويعتـرب دسـتور البوسنة واهلرسك أن لالتفاقيات الدولية م          -  ١١
                                                                                                              مسألة احلق يف تقرير املصري من خالل هيكل الدولة واحللول احملددة مبوجب اتفاق دايتون، على النحو الذي يرد                  

  .                               شرحه بالتفصيل يف الوثيقة األساسية

              متت مواءمة ذلك     وقد   .                                                                    ويكفل دستور البوسنة واهلرسك التمثيل املتكافئ جلميع شعوب البوسنة واهلرسك -  ١٢
     ً                                                                                                     مؤخـراً مـع احلكـم الذي صدر عن احملكمة الدستورية بشأن تكافؤ الوضع الدستوري جلميع شعوب البوسنة                  

       وهم  -                                                                                        وينص دستورا الكيانني على آليات تكفل التمثيل املتكافئ جلميع شعوب البوسنة واهلرسك               .         واهلرسـك 
                                         لكي يعيش أفرادها ويعملوا على قدر       -     خرى                                    ً                         مسلمو البوسنة والصرب والكروات، فضالً عن مجيع الشعوب األ        

  .                                                                    املساواة يف مجيع أحناء البوسنة واهلرسك دون التعرض ألي شكل من أشكال التمييز

            وحنن نشري هنا   .                                                                           واحلق يف تقرير املصري حمدود مبقتضى اتفاق دايتون واإلطار الدستوري للبوسنة واهلرسك   -  ١٣
                                                               رسك، وخباصة فيما يتعلق بعملية اختاذ القرارات بشأن التحول                                                          إىل دور مكتـب املمـثل السامي يف البوسنة واهل         

  .                                                       االقتصادي وخصخصة ممتلكات الدولة وسن التشريعات، وما إىل ذلك
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                                                                                    ومن أجل محاية احلق يف تقرير املصري، ميكن لشعوب البوسنة واهلرسك أن تستخدم احلق يف محاية املصلحة  -  ١٤
                                  ً      ً                      ارسة حق الشعوب يف أن تكون ممثلة متثيالً كافياً يف مجيع السلطات                         ُ   َّ                        القومـية احلـيوية الـيت ُتعرَّف من خالل مم         

                           وجتري محاية املصاحل القومية      .                                                                             واهليـئات سـواء على مستوى البوسنة واهلرسك ككل أو على مستوى الكيانني            
              إلقليمي واإلعالم                                                                                             احليوية هذه يف جماالت التعليم والدين واللغة والثقافة والتقاليد وامللكية والتراث الثقايف والتنظيم ا

   .                                                                    واجملاهرة باالنتماء إىل أقلية قومية واملعتقدات السياسية وغري ذلك من اجملاالت

                                                                                               وحيـدد الدسـتور تنظيم وسلطات البوسنة واهلرسك والعالقات بني مؤسسات دولة البوسنة واهلرسك               -  ١٥
                          نني، ألول مرة، الفرصة ملمثلي                                                                  ولقد أتاح اعتماد تعديالت دستور البوسنة واهلرسك ودستوري الكيا         .           والكـيانني 

                                                  وهذا حيدد، يف مجلة أمور، املصاحل القومية احليوية          .                                                             الشـعوب واألقلـيات فـيها للمشاركة يف اهليئات التمثيلية         
  .                                                 للشعوب واألقليات القومية يف البوسنة واهلرسك وكيانيها

                            احليوية لشعوب البوسنة واهلرسك ُ   َّ                   ُتعرَّف املصلحة القومية    : "                                      وينص التعديل اخلامس والثالثون على ما يلي -  ١٦
  :                        وكيانيها على النحو التايل

                                            ً      ً                                         ممارسة هذه الشعوب حلقوقها يف أن تكون ممثلة متثيالً كافياً يف اهليئات التشريعية والقضائية والتنفيذية؛ -

                           تنظيم هيكل السلطات العامة؛ -

                                            تكافؤ حقوق هذه الشعوب يف عملية صنع القرارات؛ -

                                            لغة، وصون الثقافة والتقاليد والتراث الثقايف؛                  التعليم والدين وال -

                 التنظيم اإلقليمي؛ -

                                                                                                نظـام اإلعالم وغري ذلك من القضايا اليت تتعني معاجلتها باعتبارها من قضايا املصلحة القومية                -
   ".                                                                       احليوية إذا كان ذلك هو رأي ثلثي إحدى مجعيات مندويب هذه الشعوب يف جملس الشعوب

                       إذ ال جيري بعد تنفيذ       .                   ُ           ً      ً                         ألحكام الدستورية ال ُتنفذ تنفيذاً مرضياً يف الواقع العملي                              وتنـبغي مالحظة أن ا     -  ١٧
              ُ                                                                                         الـتعديالت اليت أُدخلت على دستوري الكيانني ألن ممثلي شعوهبما، وخباصة ممثلو األقليات القومية، ليسوا ممثلني         

  ،     ١٩٩١                  ُ              عداد السكاين الذي أُجري عام            ً      ، وفقاً للت   )                     البلديات والكانتونات  (    ً        ً                          متثيالً تناسبياً يف جمموعة من السلطات       
  .                             ً وهذا هدف معلن جيب حتقيقه تدرجيياً  .                      ً     ً   باتفاق دايتون تنفيذاً كامالً ٧                      إىل أن يتم تنفيذ املرفق 

                                                                                                        وتتمـتع البوسـنة واهلرسك بوفرة املوارد الطبيعية يف قطاعات الزراعة واحلراجة واملياه وغري ذلك من                 -  ١٨
  .                                                     وب البوسنة واهلرسك يف االستفادة من موارد الثروة الطبيعية                        وينص الدستور على حرية شع  .      اجملاالت

                                                                                                   وقد حدث يف املاضي قدر كبري من التطورات غري املالئمة يف مجيع جماالت التنظيم االجتماعي واالقتصادي                 -  ١٩
     ظل                                  وهذا يتصل بفترة احلرب عندما حدث، يف  .                                                                   يف البوسـنة واهلرسك، مما أثار مشاكل خطرية يف جمال محاية البيئة           
                                                  ويستمر مثل هذا االجتاه يف فترة ما بعد انتهاء           .                                                              األوضـاع املضطربة، اختالل يف التنوع البيولوجي والغالف اجلوي        

         ُ                                                                                                          احلرب حيث ُيثار، يف إطار عمليات التحول املكثفة وعملية اخلصخصة غري املنضبطة، العديد من القضايا املعلقة اليت                 
  .                                                   وضع ومحاية املوارد الطبيعية وغري ذلك من القيم الثقافية                                     مل يتم بعد التوصل إىل حل هلا فيما يتصل ب
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                                                      ً                                                 وتشـتمل املخاطـر، أي الـتهديدات احمللية والشاملة األكثر شيوعاً اليت يتعرض هلا التنوع البيولوجي                 -  ٢٠
  :                                    واجليولوجي للبوسنة واهلرسك، على ما يلي

                         ار الغابات وأنشطة الصيد،                             كثرة وكثافة عمليات قطع أشج-                               االستغالل املفرط للموارد الطبيعية  -
                                                     مبا يف ذلك الصيد غري املشروع، وعدم توازن اإلنتاج الزراعي؛

                                                            االفتقار إىل أجهزة تنقية املياه املستعملة، وارتفاع مستوى         (                                   عـدم تـوازن اإلنـتاج الصناعي         -
                                                                                االنبعاثات من الكربيت يف الغالف اجلوي، واالستخدام غري الرشيد للطاقة مما يؤدي إىل هدرها،

  ؛ )                         وتدين مستوى استخدام املوارد

                        عدم توازن سياسة الطاقة؛ -

           السياسي؛-                                                                               قصور القاعدة القانونية وعدم فعاليتها على مجيع مستويات التنظيم اإلقليمي واالجتماعي  -

                                     اإلنفاذ احلايل للقوانني على حنو غري مناسب؛ -

  .  ية                                                       عدم كفاية تطبيق معايري واستراتيجية استخدام املوارد الطبيع -

           قطاع املياه

       والوضع   . ُ                                                                                       ُتعترب التشريعات اخلاصة بقطاع املياه يف البوسنة واهلرسك بالغة الصعوبة يف فترة ما بعد احلرب     -  ٢١
            ً                                                        ُ                                                 القـائم حالياً هو نتيجة عدد من القرارات والقواعد واألنظمة املؤقتة اليت اعُتمدت بصيغتها املستمدة من النظام                 

ُ                      السابق أو اليت ُوضعت خالل فترة ا                                                                ً           ومن أجل التغلب على هذه املشاكل، قدمت املفوضية األوروبية دعماً            .    حلرب              
                            فقد مت إعداد جمموعة قوانني        ".                                                       الربنامج البيئي لالحتاد األورويب اخلاص بالبوسنة واهلرسك       "     ً       ً            تقنياً ومالياً من خالل     

                       وقد جاءت مشاريع هذه      .           الكيانني                                                                                       تتألف من مخسة قوانني بيئية، مبا يف ذلك قانونان جديدان حلماية موارد املياه يف كال              
                                                                                                                        التشـريعات متوافقة مع معايري ومبادئ االحتاد األورويب ومع مجيع االتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومع التوجيه اإلطاري                 

  .                                                                                   اخلاص باملياه، وال سيما من خالل تطبيق مبدأ األخذ بنهج بيئي متكامل إزاء إدارة أحواض األهنار

  .            يف املائة    ٩٠                                                    يف املائة أدىن بكثري من املستوى األورويب البالغ            ٥٠                     ادات املياه البالغ     ُ                   وُيعتـرب مستوى إمد    -  ٢٢
     ً                       وكثرياً ما حيدث تعطل يف شبكات     .                                                                               كما أن مستوى نوعية املياه أدىن بكثري مما هو عليه يف بلدان االحتاد األورويب             

     يف    ٥٦                                  وتبلغ نسبة مشولية شبكات الصرف        .                                                                        إمـدادات املياه، ولذلك يتعذر بلوغ املستويات الدولية لنوعية املياه         
                                          وال تتوفر مرافق لتنقية املياه املستعملة إال يف   .                          يف املائة يف املناطق الصغرية  ١٠                                      املائـة يف املناطق احلضرية وأقل من        
  .                          ست بلديات يف البوسنة واهلرسك

  :                                                  ومثة جانبان هامان للتنمية املستدامة لقطاع املياه، ومها -  ٢٣

                                 ية والشفافية يف إدارة قطاع املياه؛             اجلودة والفعال -

  .                          استدامة االستثمارات واخلدمات -
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                                                                                                   وينص التوجيه األورويب بشأن املياه على أنه يتعني أن تتوفر جلميع اجملتمعات احمللية اليت يزيد عدد سكاهنا          -  ٢٤
ِ                               وهذا التوجيه ُملِزم جلميع الدول األعضاء، احلالية   .                             شـخص مرافق لتنقية املياه    ٢     ٠٠٠      عـن      ُ     ِ              واملقِبلة، يف االحتاد              

  .                                                                            وال توجد يف البوسنة واهلرسك، من الناحية القانونية، هيئة مسؤولة عن املياه         .                               األورويب مـثل البوسنة واهلرسك    
                          ُ                                                            َّ                               وينـبغي أن تنص األنظمة اليت سُتعتمد يف املستقبل على إنشاء هيئة حراسة معنية باملياه واألهنار تزوَّد بتعليمات                  

  .                                                 لة موارد املياه واإلبالغ عنها وحراستها ومحايتها وصوهنا                      حمددة بوضوح بشأن رصد حا

              َّ         وهذا املشروع مموَّل من      .                                                                                  وجيري العمل على تنفيذ مشروع التعزيز املؤسسي لقطاع املياه يف البوسنة واهلرسك            -  ٢٥
َ                                                                   ِقـَبل االحتـاد األورويب وجيري تنفيذه يف كال الكيانني بصورة متوازية                       وع يف اعتماد                            ويتمثل اهلدف النهائي من املشر  . ِ 

        التوجيه  (                                                                                                              تشـريع جديد بشأن قطاع املياه يتواءم مع تشريع االحتاد األورويب، وخباصة مع التوجيه اإلطاري بشأن املياه                  
2000/60/EC        وسيتم يف إطار هذا       ).     ٢٠٠٠        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٣                                                ، الصادر عن الربملان واجمللس األوروبيني بتاريخ                    

  .                                                                             ي هلذا القطاع، مع إنشاء مؤسسة إلدارة املياه على مستوى البوسنة واهلرسك                                            املشروع وضع تصميم مؤسسي وتنظيم    
  .                                                                                                وهناك حلول جديدة تتيح األخذ بنهج أساسي إزاء تنظيم هذا القطاع على أساس مبدأ اإلدارة املتكاملة للمياه

            اية البيئة،                                                                                              ولن يكون من السهل أن يتم، بدون احلصول على دعم من املؤسسات الدولية، تنفيذ قانون مح                -  ٢٦
                                                                                                     ِّ                  وقانون محاية املياه، وقانون محاية اهلواء، وقانون محاية الطبيعة، وقانون الغابات وقانون املياه، وهي قوانني تنظِّم                

                                                                                              وسوف يكون من املهام الفورية وضع تعريف واضح للمناطق احملمية، واختاذ قرارات بشأن مواقع                .               محايـة البيئة  
  .                                   ستعملة، والسيطرة الفعالة على التلوث                               إلقاء النفايات، وتنقية املياه امل

               القطاع الزراعي

    ٥٠                           مليون هكتار، أو ما نسبته    ٢,٥                                                        يبلغ جمموع مساحة األراضي الصاحلة للزراعة يف البوسنة و اهلرسك  -  ٢٧
                                وتعترب الظروف الطبيعية لألراضي      .         هكتار    ٠,٧                                                                    يف املائـة من جمموع مساحة البلد؛ وتبلغ املساحة بالنسبة للفرد            

     ُّ                               وبتوفُّر استثمارات رأمسالية إضافية      .                                                                         بسـطة مواتـية لإلنتاج الزراعي املستدام وللتجارة يف األسواق العصرية             املن
                              ُ                 َّ               يف املائة، وخباصة يف املنطقة اليت أُعيد تأهيلها واملزوَّدة            ٥٠                                                     لتحديـث التكنولوجـيا، ميكن زيادة املردود بنسبة         

   ).       هكتار   ٢٠٠     ٠٠٠ (               بإمدادات املياه 

                     ً     ً                                           ُ                        ف اإلنتاج الزراعي أمراً هاماً، وخباصة ألن قطاع الزراعة يف البوسنة واهلرسك ال ُينتج نصف                         ويعترب تكثي  -  ٢٨
                      يف املائة من جمموع       ٥٠                                             ِّ                                                الغذاء الالزم لتلبية احتياجات سكان البلد؛ وتشكِّل الواردات من األغذية نسبة تزيد عن              

  .                     واردات البوسنة واهلرسك

                                                   وال يتوفر دعم للمبادرات اخلاصة وللمشاريع القائمة على   .  ُ   َّ   وُتقلَّص                            ُ      وال تزال قطع األراضي الزراعية ُتجزأ  -  ٢٩
                                                                 ومن أجل حتديث عملية اإلنتاج الزراعي وتأمني استدامة هذا اإلنتاج، يلزم   .                                 روح املبادرة يف جمال اإلنتاج الزراعي

  .                                               وضع استراتيجية متكاملة لإلنتاج والتسويق والتمويل

                                                                    اعي وتنفيذ برنامج حتسني هذا اإلنتاج، مبا يف ذلك استخدام األراضي                                               وبغـية تأمني استدامة اإلنتاج الزر      -  ٣٠
                                              القانونية، باإلضافة إىل اختاذ سلسلة من التدابري -                                                          ووضع استراتيجية للتنمية الزراعية، يلزم إرساء األسس املؤسسية 

   :                                        املؤسسية من أجل حفز هذه التنمية، وال سيما
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                                                 ة وحرة ووحيدة خالية من احلواجز التجارية أو                                                   أن تكـون يف البوسـنة واهلرسك سوق منظم         - 
                   السياسية الداخلية؛

                               ِّ  ً           ينبغي أن يكون النظام الضرييب حمفِّزاً للزراعة؛ - 

                                                                      إعادة تأهيل وتنشيط القرى وعمل املزارعني حلساهبم اخلاص يف مزارع ما قبل احلرب؛ - 

                                ق اجلبلية واملنطقة املمتدة على                                                                     وضع برامج طويلة األجل لتنمية األراضي املنبسطة والتالل واملناط         - 
                         ساحل البحر األبيض املتوسط؛

  .                                 إنشاء صندوق لتنمية الزراعة والقرى - 

                                       النظام اإليكولوجي لألحراج واملوارد احلرجية

                             ، تشكل األحراج واألراضي احلرجية  )       هكتار ٥     ١١٣     ٠٠٠ (                                     من أصل املساحة اإلمجالية للبوسنة واهلرسك  -  ٣١
   ).                                                       هكتار من األحراج واألراضي احلراجية بالنسبة للفرد           ٠,٧١       ً        هكتاراً أو     ٢     ٧٠٠     ٧٧٠ (             يف املائة      ٥٣           ما نسبته   

                            يف املائة، بينما تشكل مساحة   ٨١                                                                       وتشـكل مسـاحة األحـراج واألراضي احلرجية اليت متلكها الدولة ما نسبته         
                       املستدامة لألحراج اعتماد               وتتطلب اإلدارة   .          يف املائة  ١٩                                                  األحراج واملوارد احلرجية اململوكة ملكية خاصة ما نسبته 

                                                                                                                   تدابـري أكـثر فعالية بكثري من أجل تعزيز وظيفة اإلنتاج، وصون وتعزيز وظائف الغابات ذات الفائدة العامة،                  
                                                                                                             واحملافظة على التنوع البيولوجي، وتوسيع املناطق احملمية، وإصالح األحراج املتدهورة، ومحاية الغابات وحيوانات             

  :                       ً             وهي، بعبارات أكثر حتديداً، تعين ما يلي  .                          لبحث العلمي وتثقيف املوظفني           ، والرصد وا )       الطرائد (      الصيد 

                                                                                                          يف إطـار إدارة األحـراج، ينـبغي زيادة االهتمام بتعزيز املوارد الطبيعية، وزيادة االستثمار يف املوارد               - 
                                                                                                   البيولوجـية، وفتح األحراج، وتقليص كثافة عمليات قطع األشجار، وتعزيز حيوية األحراج وحالتها            

                                                       ً                              الصحيـة، واستخدام تكنولوجيات التنمية املقبولة إيكولوجياً، ومحاية األحراج وحيوانات الصيد؛

                                                                          ينبغي إيالء اهتمام خاص للتدابري املتعلقة بتنمية ومحاية األحراج وحيوانات الصيد؛ - 

        الناحية    ِّ                                                      ً        ً                    تشـكِّل إعـادة حتريج األراضي احلرجية املرتوعة األشجار واملهملة تدبرياً مستداماً من               - 
                                                                                           االقتصـادية فـيما يـتعلق بتحسـني وتوسيع احملميات احلرجية من أجل محايتها من التحات                

                                             والفيضانات، وحتسني الوظيفة اإليكولوجية للغابات؛

                                                                                          يشكل إصالح وتوسيع وصيانة طرق الغابات مهمة من املهام ذات األولوية بالنسبة ملستخدمي              - 
                                    ا يف ذلك مؤسسات األعمال يف جمال احلراجة؛                                احملميات احلرجية وأصحاهبا والدولة، مب

                                                                                             يف املـناطق الـيت عانت من عمليات قطع األشجار على نطاق واسع، يتعني علينا التحول حنو                  - 
                األعشاب الطبية،   (                                                                         اقتصـاد يقـوم على أساس االستخدام املستدام للمنتجات احلرجية األخرى            

  ؛ )                                    والفواكه، والفطر، والفحم، وما إىل ذلك

                                                                                  وري مواءمة قدرات جتهيز املنتجات اخلشبية ذات الوجهة السوقية مع كمية األخشاب                    من الضر  - 
                                                                  ويف إطار التطوير التكميلي إلنتاج األحراج، ينبغي السعي إىل تأمني املصلحة   .                 ونوعيتها وموقعها
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                                         وليس هناك توحيد ألسعار وعمليات تسويق        .                                                املـتعددة األغراض يف التنمية احلرجية املستدامة      
                    ً                                   املنتجات احلرجية فضالً عن األعباء الضريبية يف جمال احلراجة؛      تشكيالت

  .                                                                                ينبغي إيالء املزيد من االهتمام لعمليات تبادل اخلربات واملؤلفات والتجارب احمللية واألجنبية - 

    عية                                                                                                          أما أغلبية املسؤوليات عن التنمية االجتماعية واالقتصادية والصناعية، وكذلك عن استخدام املوارد الطبي             -  ٣٢
                                                                                                                  للـبلد، مبـا يف ذلك مسؤولية منح امتيازات استغالل املوارد الطبيعية للمستخدمني احملليني واألجانب، أي العوامل                 
                                                                                                                     األساسـية لتنظـيم عملية التنمية املستدامة، فهي مسؤوليات تقع، يف الواقع، على عاتق الكيانني، يف حني أن هذه                   

  .                                                      حد كبري، على عاتق الوحدات اإلدارية األدىن، أي الكانتونات                                       املسؤوليات يف احتاد البوسنة واهلرسك تقع، إىل

                                                                                                   وهـناك صـالحيات معيـنة مسندة إىل مؤسسات الدولة عندما يتعلق األمر بتحقيق النمو االقتصادي                 -  ٣٣
                                                                                                                  املستدام، وإقامة العالقات الدولية، والتعاون الثنائي واملتعدد األطراف، وعقد وتنفيذ وتنسيق االتفاقات والعقود             

                                                                                                     لدولية واملتعددة األطراف والثنائية يف جمال التجارة اخلارجية، واالستثمارات املشتركة، ومواءمة السياسات العامة  ا
  .                             والربامج اإلقليمية حلماية البيئة

ٍ                                                                     ويعتـرب اسـتخدام املوارد الطبيعية غري كاٍف بسبب بطء عملية إعادة بناء القدرات اليت دمرهتا احلرب                  -  ٣٤                                    
                                                                                      إال أنه قد مت، بالتعاون مع اجملتمع الدويل، حتقيق بعض النتائج اإلجيابية يف استعادة                .      صادية                      ونقـص القـدرة االقت    

  .                                ً            القدرات واستخدام املوارد استخداماً أكثر كفاءة

 ٢املادة 

                              ممارسة احلقوق املعترف هبا يف العهد

                          عليم والثقافة والرياضة من                                                                              تعمل البوسنة واهلرسك على تطوير التعاون يف جماالت العلم والتكنولوجيا والت          -  ٣٥
                                                                                                               خـالل عقـد اتفاقات ثنائية ودولية وبروتوكوالت ومذكرات تفاهم مع سائر الدول على أساس املراعاة التامة                 

                                  ويتم تنظيم إبرام مثل هذه االتفاقات   .                                                                      للمبادئ الواردة يف وثيقة هلسنكي اخلتامية بشأن األمن والتعاون يف أوروبا   
   مبا   )     ٢٠٠٠ /  ٢٩       العدد                                      اجلريدة الرمسية للبوسنة و اهلرسك،       (                                    ة بإبرام وتنفيذ العقود الدولية                                 مبوجب قانون اإلجراءات اخلاص   

       ، وقد   )    ١٩٩٨                     بدأ نفاذها يف عام      (                               بشأن وضع العقود الدولية          ١٩٩٥      مارس   /                                                يـتوافق مـع اتفاقية فيينا الصادرة يف آذار        
  .                                                  أصبحت البوسنة واهلرسك نفسها إحدى الدول املوقعة عليها

       َّ        ة املصدَّق عليها             الصكوك الدولي

                                                                                                            من أجل توفري احلوافز للتعاون يف جماالت العلم والتكنولوجيا والتعليم والثقافة والرياضة، أبرمت البوسنة               -  ٣٦
                                                                                                      واهلرسـك اتفاقات حكومية دولية ووضعت برامج وبروتوكوالت مع دول أخرى، وهذه مجيعها تؤكد املبادئ               

                         ً           ُ                             والتعاون يف أوروبا، إدراكاً منا لكوهنا ُتسهم يف حتسني التفاهم                                                            الـواردة يف وثيقة هلسنكي اخلتامية بشأن األمن         
                                     ً                            وقد مت إبرام اتفاقات حكومية دولية وفقاً لقانون عقد وتنفيذ            .                                                  وتعزيـز العالقـات الثنائـية مع الدول األخرى        

                          ولالطالع على قائمة كاملة        ). (    ٢٠٠٠ /  ٢٩       العدد                                        اجلـريدة الرمسـية للبوسنة واهلرسك،        (                       االتفاقـات الدولـية     
   ).                                                                     باالتفاقات احلكومية الدولية الواردة يف املرفق، ميكن الرجوع إىل ملفات األمانة
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              احلقوق واحلريات

  :                                                                         يتمتع مجيع األشخاص يف أراضي البوسنة واهلرسك حبقوق اإلنسان وحرياته، ومنها ما يلي -  ٣٧

             احلق يف احلياة؛ - 
                                   أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة؛                                                 حق الشخص يف أال خيضع للتعذيب أو لغريه من ضروب املعاملة - 
                        احلق يف حرية الشخص وأمنه؛ - 
                                                                                                احلق يف حماكمة منصفة يف القضايا املدنية أو اجلنائية، وغري ذلك من احلقوق املتعلقة بإجراءات                 - 

                                                   الدعاوى اجلنائية، واحلق يف احلياة اخلاصة واحلياة األسرية؛
                             حرية التفكري والوجدان والدين؛ - 
                                             التعبري والتجمع السلمي وحرية تكوين اجلمعيات؛    حرية - 
                           احلق يف الزواج وتكوين األسرة؛ - 
         ُّ   حق التملُّك؛ - 
               احلق يف التعليم؛ - 
  .                         احلق يف حرية التنقل واإلقامة - 

ّ                                                            ويقتضي التمتع باحلقوق واحلريات احملّددة يف الدستور أو يف االتفاقات الدولية املدرجة يف دستور البوسنة  -  ٣٨                                
     وينص   .                                                                  وجوب أال خيضع أي شخص يف البوسنة واهلرسك ألي متييز من أي نوع              )  ١               انظـر املرفق     (       رسـك      واهل

  :          على ما يلي  )  ٤-              املادة الثانية  (        الدستور 

ّ                                                          ُيكفـل التمتع دون متييز باحلقوق واحلريات احملّددة مبوجب هذه املادة أو يف االتفاقات الدولية                "                                        ُ
                                                 أي شخص يف البوسنة و اهلرسك ألي متييز على أي أساس مثل        وال خيضع   .                          املدرجة يف مرفق هذا الدستور

                                                                                                               نـوع اجلنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو املعتقد السياسي أو أية معتقدات أخرى أو األصل                    
   ".                                                     ُّ                         القومي أو االجتماعي أو االنتماء إىل أقلية قومية أو التملُّك أو املولد أو أي وضع آخر

ُ                                                                             لرئيسية اليت ُسنت يف البوسنة واهلرسك يف أعقاب عقد اتفاق دايتون أو يف سياق عملية                ُ                   وُتعترب التشريعات ا   -  ٣٩             
                                                                َّ                                        التنمية متوافقة مع الصكوك الدولية حلماية حقوق اإلنسان األساسية املعرَّفة مبوجب العهد؛ وبالتايل فإن أحكام العهد 

                                    ضمن القانون اإلطاري بشأن التعليم        ويت  . ُ                                                                      ُمدرجـة يف تشـريعات البوسنة واهلرسك بصورة مباشرة أو غري مباشرة           
                                         ً                                                                            االبـتدائي والثانوي يف البوسنة واهلرسك أحكاماً حتظر أي شكل من أشكال التمييز يف جمال التعليم، وهو ما يفعله                   

   ).    ٢٠٠٣ /  ١٦      العدد                اجلريدة الرمسية،  ُ       وُنشر يف  (    ً                                                      أيضاً قانون املساواة بني اجلنسني الذي اعتمدته اجلمعية الربملانية 

                                                                                                لقـانون يستند إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري                       وهـذا ا   -  ٤٠
                                                                                                         امللحق هبا، وإىل االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وبروتوكوالهتا اإلضافية، وكذلك             

  .                                  إىل العهد، وهو متوافق مع هذه الصكوك
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                                                                          واهلرسك قد واجهت مشاكل فيما يتعلق باألجهزة اإلثنية والقومية، فقد مت                                         وبالـنظر إىل أن البوسـنة        -  ٤١
                                                                                                          التوصـل إىل حـل من خالل تكييف القرار اجلزئي الذي صدر عن احملكمة الدستورية بشأن الوضع الدستوري                  

  ص                       حبيث يتضمن املبادئ املنصو  )     ٢٠٠٢ /  ٢٣          ، العدد                 اجلريدة الرمسية  (                                          للشـعوب، واملواءمة بني دستوري الكيانني       
                                                                                                                 علـيها يف االتفاقـية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية                 
  .                                     ً                                                        والسياسية، والربوتوكوالت االختيارية، فضالً عن االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

     إىل    ٢٠٠١      ديسمرب  /                               سياسية خالل الفترة من كانون األول                                     ويف أعقاب احملادثات اليت جرت بني األحزاب ال -  ٤٢
ّ                       ً                                                         ، قّدم املمثل السامي اقتراحاً يدعو إىل تعديل دستور مجهورية صربسكا ودستور احتاد البوسنة     ٢٠٠٢       أبريل /     نيسان    

                واعتمدت اجلمعية    .                                                                                      واهلرسـك فـيما يتعلق بالوضع الدستوري ملسلمي البوسنة، والصرب، والكروات، وغريهم           
                                                                                                       مهورية صربسكا التعديالت شريطة أن يقوم املمثل السامي بإدخال تغيريات على التعديلني بينما مل يتم                         الوطنية جل 

                                                                                            اعتماد التعديالت الدستورية موضوع البحث يف احتاد البوسنة واهلرسك ألن حزبني سياسيني رئيسيني من مسلمي  
                                     الشمولية وعدم وجود أحكام دستورية                                                                              البوسـنة والكروات مل يكونا راضيني عن املفهوم ذاته وعن عدم كفاية             

                                                                       وقد قام املمثل السامي بإعالن التعديالت الدستورية يف احتاد البوسنة واهلرسك ومت   .                            متطابقة بالنسبة لكال الكيانني
  .                                             ِ َ                تنفيذ هذه التعديالت على الرغم من عدم قبوهلا من ِقَبل برملان االحتاد

                             ُ                      لتأكيد على أن جملس الشعوب قد أُنشئ يف مجهورية صربسكا،                                         وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية، من املهم ا -  ٤٣
              من الشعوب    ٤                         ِّ                     من كل شعب من الشعوب املكوِّنة للمجلس و         ٨ (       ً    مندوباً     ٢٨                                وهو يضم يف عضويته ما جمموعه       

                ويف برملان االحتاد،   .                                                                        وتتألف السلطة التشريعية جلمهورية صربسكا من اجلمعية الوطنية وجملس الشعوب      ).      األخرى
                               ِّ                                               أعضاء من كل شعب من الشعوب املكوِّنة لالحتاد ممثلني يف جملس املمثلني الذي               ٤                     كون ما ال يقل عن               جيب أن ي  

                                                                                     أما تكوين جملس الشعوب يف برملان احتاد البوسنة واهلرسك فهو منظم على أساس مبدأ                .     ً   ممثالً   ٩٨               يـتألف مـن     
ّ                                 الـتعادل، حبيـث يكون لكل شعب من الشعوب املكّونة لالحتاد نفس العدد من            ٧           باإلضافة إىل   )   ١٧ (        املندوبني                                        

                                                       ومن املهم مالحظة أن هناك بعض الصعوبات فيما يتعلق            ).        ً   مندوباً   ٥٨  :      اجملموع (                             مـندوبني من الفئات األخرى      
  .                                                                                          بتعيني مندويب الصرب يف جملس شعوب احتاد البوسنة واهلرسك وذلك بسبب عدم كفاية أعداد املندوبني املنتخبني

                                                                      كل كيان، يكون لكل من رئيسي احتاد البوسنة واهلرسك ومجهورية صربسكا                                    ويف السـلطات التنفيذية ل     -  ٤٤
ّ                           نائـبان للرئـيس ينتمـيان إىل شـعوب أخـرى من الشعوب املكّونة هلما                                                ويتمثل الفارق يف االنتخابات ويف       .                                                 

                                               ُ                                                         الصالحيات، ذلك ألن رئيس ونائيب رئيس مجهورية صربسكا ُينتخبون بصورة مباشرة، يف حني أن رئيس ونائيب                
ـ                                            ويف حكوميت احتاد البوسنة واهلرسك ومجهورية        .                        ُ                                 يس احتـاد البوسنة واهلرسك ُينتخبون بصورة غري مباشرة            رئ

                   ُ                          ِ َ                                                                    صربسكا على التوايل، ُيكفل حد أدىن من التمثيل من ِقَبل وزراء ينتمون إىل شعوب خمتلفة من بني الشعوب اليت                   
  ال   )                يف مجهورية صربسكا (                     ، ونواب رئيس الوزراء  )       يف االحتاد (                           كما أن رئيس الوزراء ونوابه   .                    يتألف منها الكيانان

  .                           ميكن أن ينتخبوا من نفس الشعب

ّ                                                  وتكفَل سلطات الكانتونات أن تكون الشعوب املكّونة هلا وأفراد الشعوب األخرى ممثلني بصورة تناسبية    -  ٤٥                                      َ    
  .                                               يف اهليئات اإلدارية على مستوى الكانتونات والبلديات
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                                                                      ء جملس القضاء األعلى واجمللس األعلى للمدعني العامني يف احتاد البوسنة                                           ويف السـلطة القضائية، مت إنشا      -  ٤٦
                                       وهذان اجمللسان مها من األمثلة اإلجيابية        .                                                             واهلرسك ومجهورية صربسكا، وكذلك على مستوى البوسنة واهلرسك       

           ا جلمهورية                     فرئيس احملكمة العلي    :                                                                               عـلى التنفيذ الكفؤ للقرارات ضمن السلطات القضائية وسلطات االدعاء العام          
                            ، بينما يتوىل صريب منصب املدعي  "     األخرى "                                                            صربسكا كروايت، واملدعي العام هلذه اجلمهورية ينتمي إىل فئة الشعوب 

 ُ   َّ                                                وُتمثَّل الشعوب اليت يتألف منها الكيانان وأفراد         .                                                                العـام الرئيسي لالحتاد، ويتوىل كروايت رئاسة احملكمة الدستورية        
                                                                         يف احملاكم على مستوى الكانتونات والبلديات يف االحتاد ويف حماكم املراكز والدوائر                   ً        ً  اجلماعات األخرى متثيالً تناسبياً

    ومن   .              ً                       وقد بدأ حالياً تنفيذ هذا الترتيب       .     ١٩٩١                     ً                      ُ                      يف مجهوريـة صربسـكا، وفقاً للتعداد السكاين الذي أُجري عام            
            وتبدأ واليات   .                 ون فيها قبل احلرب                                                                       املتوقع إحراز تقدم مع عودة السكان على نطاق أوسع إىل ديارهم اليت كانوا يعيش

                                                                             أما منطقة بريتشكو الواقعة يف البوسنة واهلرسك، وهي شكل فريد من أشكال              .                                  هـؤالء املسؤولني من يوم تعيينهم     
          وهي تكفل    .                                                                                                        اإلدارة احمللية، فال تنتمي إىل أي كيان من الكيانني بل ختضع للسيادة املباشرة لدولة البوسنة واهلرسك               

  .                                                                                      واطنني فيما يتعلق باحلقوق والواجبات يف جماالت اإلدارة والتعليم واحلماية القانونية، وما إىل ذلك             املساواة بني امل

                                                                                           وسوف يكون من الضروري، يف الفترة التالية، تنفيذ القرار املذكور أعاله على املستويات األدىن للسلطة،  -  ٤٧
                                          االستفادة من خدمات الدولة أو اخلدمات العامة             ُ                                                  وهذا يعين أن ُتكفل جلميع الشعوب معاملة متساوية فيما يتعلق ب     

  .                                                                على مجيع املستويات، مع مراعاة مبدأ تساوي الشعوب ومبدأ االقتدار املهين

                           وقد اعتمد برملان البوسنة      .                                                                          وتنـبغي مالحظة قانون محاية احلقوق القومية لألقليات يف البوسنة واهلرسك           -  ٤٨
                                                            وهو متوافق مع أحكام االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع               ٢٠٠٣       أبريل   /        نيسان  ١                             واهلرسـك هـذا القانون يف       

  .                                                                       أشكال التمييز العنصري، واالتفاقية اإلطارية األوروبية حلماية األقليات القومية

    ً                                                          وفقاً للقرار اجلزئي الذي صدر عن احملكمة الدستورية للبوسنة           :                                        واألنظمـة ذات الصـلة هـي كما يلي         -  ٤٩
                       ويتضمن قانون محاية حقوق   .                                              تصة ملزمة باملواءمة بني قوانينها يف حالة تعارضها                            واهلرسك، تكون مجيع السلطات املخ

                             ً                                                                                      األقليات يف البوسنة واهلرسك حكماً يتعلق بالتزام الكيانني والكانتونات والبلديات واملدن يف البوسنة واهلرسك بأن               
  .                       اليت ينص عليها القانون   ِّ                                                                 تنظِّم على حنو أكثر دقة، مبوجب قوانينها وأنظمتها األخرى، احلقوق والواجبات

    ً  وفقاً   )       الروما (                                                       ، اختذ جملس الوزراء قرار تشكيل اجمللس املعين بالغجر              ٢٠٠٢         يونـيه    /           حزيـران    ١٣    ويف   -  ٥٠
ّ        وجملس الروما هو هيئة مكّونة من   .                                                           ملنهجية ومعايري التعيني اليت تعتمدها وزارة حقوق اإلنسان والالجئني        ممثلني  ٩                      

                                           ويتوىل هؤالء املسؤولية عن عمليات التنسيق        .        الكيانني /                  هم وزارات الدولة                 ممـثلني تعين    ٩                     جلماعـات الـروما و    
                                                                                                        واملسـاعدة الالزمة لإلعمال الفعال حلقوق الروما، وهي أكرب جمموعة من جمموعات األقليات القومية يف البوسنة           

           زمة لتحسني                          إجناز بعض املهام الال        ٢٠٠٦-    ٢٠٠٢                                                  وتتوخى خطة العمل اإلطارية جمللس الروما للفترة          .       واهلرسك
                                                                                                                وضـع الـروما يف البوسنة واهلرسك، مبا يف ذلك املهام املتعلقة بوضع سجل أساسي، والتعليم والرعاية الصحية                  
                                                                                                   والعمالة والرعاية االجتماعية، والالجئني واملشردين، وإعادة املمتلكات، وقضايا اإلسكان، وإنشاء وتشغيل وسائط 

  .                    اإلعالم والنظام اإلعالمي

                                                                                            فاقيات واملعاهدات اليت وقعت عليها البوسنة واهلرسك يف هذا الصدد على االتفاقية الدولية                        وتشتمل االت  -  ٥١
    ١٦                                                                                                   للقضـاء عـلى مجيع أشكال التمييز العنصري، وهي االتفاقية اليت انضمت إليها من خالل عملية اخلالفة يف          
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        سريان     ٢٠٠٠      يونيه  /    يران    حز ١            وقد بدأ يف     .     ٢٠٠٠       فرباير   /       شباط   ٢٤                          ومت التصديق عليها يف          ١٩٩٣       يوليه   /     متـوز 
  .                                      االتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية

                                                                                                     ويدخـل اإلشراف على تنفيذ وتفسري قانون محاية األقليات القومية يف نطاق اختصاص اجلمعية الربملانية                -  ٥٢
  .                            ً                     للبوسنة واهلرسك اليت شكلت أيضاً جملس األقليات القومية

                                                               بات يف البوسنة واهلرسك من أجل إتاحة مشاركة ممثلي األقليات                                                وقـد مت تعديل وتكملة قانون االنتخا       -  ٥٣
                                                            وحتظر دساتري الدولة والكيانني التمييز على أساس املعتقدات          .                                                  القومية يف اهليئات التشريعية على مجيع املستويات      

                     تعلق حبرية املعتقد، مبا             القانون امل    ٢٠٠٣                                                    ُ           وفيما يتعلق بتطبيق االتفاقيات الدولية واالمتثال هلا، اعُتمد يف عام   .        الدينية
                                                                                                                 يف ذلك األنظمة املتعلقة مبركز الكنائس والطوائف الدينية يف البوسنة واهلرسك، مع حتقيق توافقه مع االتفاقيات                 

                                                            ومبوجب قانون الوزارات وغريها من اهليئات اإلدارية للبوسنة          .                                                 الدولـية الـيت وقعـت عليها البوسنة واهلرسك        
      ّ                 وقد شكّل رؤساء أربع      .                                                      نسان والالجئني مسؤولية التعاون مع الطوائف الدينية                                    واهلرسك، تتوىل وزارة حقوق اإل    

                                      جملس العالقات بني الطوائف الدينية يف        )                                                         الطوائـف اإلسالمية والكاثوليكية واألرثوذكسية واليهودية      (         طوائـف   
  .                                         البوسنة واهلرسك وذلك كشكل من أشكال التعاون

   ويف   .                                                      تنظيم القضايا ذات الصلة بقمع التمييز ضد املعوقني                                                      وال توجـد أيـة قوانني على مستوى الدولة ل          -  ٥٤
                                                                                       ، أصدر جملس الوزراء القرار املتعلق بقبول القواعد النموذجية لتحقيق تكافؤ الفرص                ٢٠٠٣       نوفمرب   /            تشرين الثاين 

         وانني اليت     والق  .      ً                                                                         ووفقاً للحلول الدستورية املعمول هبا، يتوىل الكيانان املسؤولية عن تنظيم حقوق املعوقني  .        للمعوقني
  :                                    تنظم هذا اجملال، يف الكيانني، هي كما يلي

                                                                     قانون احلماية االجتماعية للمدنيني من ضحايا احلرب ومحاية األسر اليت            :                         يف احتاد البوسنة واهلرسك    - 
                   ، وقانون املعاشات    )  ٩٦ /  ١٥    و   ٩٩ / ٣            ، العددان                                        اجلريدة الرمسية الحتاد البوسنة واهلرسك     (ُ          ً    ُتعيل أطفاالً   

                               ، وقانون محاية األشخاص الذين      )  ٩٨ /  ٢٩       العدد                   اجلريدة الرمسية،    (                أمني ضد العجز                       الـتقاعدية والـت   
  ؛ )    ٢٠٠٢ /  ٤٠   و    ٢٠٠١ /  ٣٧          ، العددان              اجلريدة الرمسية (                         يعانون من اضطرابات عقلية 

           ، العددان                                اجلريدة الرمسية جلمهورية صربسكا                               قانون الرعاية االجتماعية،      :                  يف مجهورية صربسكا   - 
           ، العددان                اجلريدة الرمسية  (                                      عاشات التقاعدية والتأمني ضد العجز                     ، وقـانون امل    )  ٩٦ /  ١٥    و   ٩٣ / ٥
  ؛ )    ٢٠٠١ /  ٣٧   و    ٢٠٠٠ /  ٣٢

  ،  )    ٢٠٠٣ / ١          ، العدد                                 اجلريدة الرمسية ملنطقة بريتشكو    (                          قانون احلماية االجتماعية      :                  يف منطقة بريتشكو   - 
   ).    ٢٠٠٣ / ١        العدد               اجلريدة الرمسية، (                  وقانون محاية الطفل 

                                                                     لتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقني تشكل نقطة انطالق للبوسنة واهلرسك                                        وقد أصبحت القواعد النموذجية    -  ٥٥
                                                                              ً     ً                    يف عمـلها املـتعلق بوضـع سياسة خاصة باملعوقني، ذلك ألن القوانني السارية ال تتوافق توافقاً تاماً مع أحكام      

           ية الصحية                                                              ويتم توفري بعض املزايا للمعوقني مبوجب قانون وأنظمة الرعا          .                                         االتفاقـيات الدولـية اليت وقعت عليها      
  .                                    املعمول هبا يف الكيانني ويف منطقة بريتشكو



E/1990/5/Add.65 
Page 14 

 

                                                                                                                  ويف احتاد البوسنة واهلرسك، يتمثل التشريع الرئيسي يف القرار املتعلق بتحديد املعايري والقواعد املؤقتة للرعاية                -  ٥٦
    كما    ).     ٢٠٠٠ /  ٢١     عدد       ، ال                                      اجلريدة الرمسية الحتاد البوسنة واهلرسك     (                                                   الصحية والتأمني اإللزامي يف جمال الرعاية الصحية        

                     ويدخل يف نطاق اختصاص    .                                                                                        تـتوىل الكانـتونات املسؤولية عن حتديد القوانني واألنظمة املتعلقة باستحقاقات املعوقني           
ّ         ً      ً         إال أن هذه املسألة ُتعّرف تعريفاً خمتلفاً        .                                                                    الكانـتونات متويل وتوفري األشكال األولية للرعاية الصحية للمعوقني                فحماية   .                  ُ  

  .                                                                                     رة عامة، متوافقة مع املعايري املستمدة من االتفاقيات الدولية اليت وقعت عليها البوسنة واهلرسك                املعوقني ليست، بصو

  :                                                                     ويف مجهورية صربسكا، هناك عدة قرارات وأوامر تنظم هذه املسألة، وهي كما يلي -  ٥٧

       مهورية                  اجلريدة الرمسية جل   (                                                                       القـرار املتعلق باجملموعة الدنيا من خدمات الرعاية الصحية األولية            - 
                                             َّ                   ؛ والقرار املتعلق باملشاركة الشخصية لألفراد املؤمَّن عليهم يف          )    ٢٠٠١ /  ٢١          ، العدد           صربسـكا 

                              ؛ واألمر املتعلق باإلعفاء من      )    ٢٠٠٢ / ١          ، العدد                 اجلريدة الرمسية  (                                تقاسم تكاليف الرعاية الصحية     
      عماهلا                                                                                      مدفوعـات تقاسـم التكاليف؛ واألمر املتعلق حبجم الرعاية الصحية ومضموهنا وطريقة إ           

   ُ                                ومل ُتعتمد هذه القوانني يف منطقة         ).     ٢٠٠٢ /  ١١    و     ٢٠٠١ /  ٢١              ، العـددان                      اجلـريدة الرمسـية    (
                 ً                                      بريتشكو إال مؤخراً ومل يتم بعد اعتماد اللوائح ذات الصلة؛

                                                         ُ  ِ                 قانون الوزارات واهليئات اإلدارية األخرى للبوسنة واهلرسك الذي ُيسِند إىل            :              اإلطار املؤسسي  - 
                                                                جئني املسؤولية عن األنشطة املضطلع هبا على مستوى الدولة فيما                                     وزارة حقـوق اإلنسان والال    

                                                                                           يـتعلق باملـبادئ األساسـية لتنسـيق األنشطة واملواءمة بني خطط سلطات الكيانني، وحتديد               
  .                                                          االستراتيجية على املستوى الدويل يف جمايل الصحة واحلماية االجتماعية

                                                        ، هي وزارة العمل والسياسة االجتماعية، ووزارة محاية                                                     واهليـئات املسؤولة، يف احتاد البوسنة واهلرسك       -  ٥٨
                               أما يف مجهورية صربسكا فتتمثل       .                                                                             قدمـاء احملـاربني، باإلضـافة إىل الوزارات املماثلة على مستوى الكانتونات           

  .                                                                               السلطات املختصة يف وزارة العمل ومحاية قدماء احملاربني، ووزارة الصحة واحلماية االجتماعية

                                                                          تشكو، أنشئت إدارة ضمن حكومة بريتشكو لشؤون الرعاية الصحية والضمان االجتماعي             ويف منطقة بري -  ٥٩
                                                                                                            وغـري ذلك من اخلدمات، وهي تتوىل املسؤولية، يف مجلة أمور، عن محاية الطفل، والرعاية االجتماعية، ومحاية                 

                    ت على املمرات املفضية                                                                   وقد شرعت البوسنة واهلرسك يف تنفيذ عملية تعديل ممرات املشاة ووضع العالما  .       املعوقني
  .                           ً              إىل مداخل املباين العامة تيسرياً لدخول املعوقني

                                                                                                          وال يوجد يف البوسنة واهلرسك قانون حمدد على مستوى الدولة لتنظيم عملية القضاء على التمييز القائم                 -  ٦٠
  .                    ة باحلماية االجتماعية                                      فهذه اجملاالت تنظمها قوانني الكيانني املتعلق  .                                     على أساس السن، أي محاية املسنني واألطفال

  :                                                            ّ                     ويدخل يف نطاق سلطات الكيانني جمال توفري احلماية االجتماعية، حيث تطّبق التشريعات التالية

                                                                قانون احلماية االجتماعية ومحاية املدنيني من ضحايا احلرب ومحاية           :                          احتـاد البوسـنة واهلرسك     - 
ُ                   اُألسر ذات األطفال                      ، وقانون األسرة    )  ٩٦ /  ٣٦          ، العدد      رسك                                  اجلريدة الرمسية الحتاد البوسنة واهل     ( 

   ويف   .         َّ      ً                      الذي يطبَّق أيضاً يف مجهورية صربسكا       )   ٨٩ /  ٤٤           والعدد     ٧٩ /  ٢١          ، العدد                 اجلريدة الرمسية  (
                        ِّ                 ً       ً                    احتاد البوسنة اهلرسك، تطبِّق الكانتونات أيضاً قانوناً ينظم هذه املسألة؛
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         ، العدد               مهورية صربسكا                  اجلريدة الرمسية جل   (                          قانون احلماية االجتماعية      :                    يف مجهوريـة صربسكا    - 
   ٩٨ /  ١٠    و   ٩٦ /  ١٥        األعداد                   اجلريدة الرمسية،    (                        ؛ وقانون محاية الطفل      )  ٩٦ /  ١٥             ، والعـدد      ٩٥ / ٥
  ؛ )  ٩٦ /  ٢٧        ، العدد              اجلريدة الرمسية (                                          ؛ والقرار املنشئ للصندوق العام حلماية الطفل  )    ٢٠٠١ /  ٢٦ و

    كما   )     ٢٠٠٣ / ١      العدد                               اجلريدة الرمسية ملنطقة بريتشكو، (                 قانون محاية الطفل   :                يف منطقة بريتشكو - 
  .                                 مت اختاذ مبادرة إلنشاء صندوق للطفولة

                                                                                                             وفيما يتعلق بتطبيق القوانني ومواءمتها مع االتفاقيات الدولية، تعترب القوانني السارية، بصورة عامة، غري               -  ٦١
        مبوجب                                                                  وتشتمل االتفاقيات واملعاهدات اليت وقعت عليها البوسنة واهلرسك،         .                                   متوائمة مع أحكام تلك االتفاقيات    

                       وقد صدقت عليها البوسنة   )     ٢٠٠٣      سبتمرب  /       أيلول ١ (                                                     عملية خالفة يوغوسالفيا السابقة، على اتفاقية حقوق الطفل 
   ٧                                                                                                        واهلرسك ووقعت على الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية بشأن إشراك األطفال يف املنازعات املسلحة يف               

                                                     ي بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد                                          ووقعت على الربوتوكول االختيار        ٢٠٠٠         سـبتمرب    /       أيلـول 
                        ً                                                 ويف إطار عملية اخلالفة أيضاً، انضمت البوسنة واهلرسك إىل العهد الدويل             .     ٢٠٠٢       أبريل   /        نيسان  ٤             اخللـيعة يف    

      أبريل  /        نيسان  ٤                   ووقعت عليه يف         ١٩٩٢      مارس   /       آذار  ٣                                                       اخلـاص بـاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف         
  .                                                         على االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية    ٢٠٠٢      يوليه  /     متوز  ١٢    ت يف       ، وصدق    ٢٠٠٢

                                                                                                   وفـيما يـتعلق باإلطار املؤسسي جمللس وزراء البوسنة واهلرسك، اختذ اجمللس قرار تشكيل اجمللس املعين                 -  ٦٢
                       ويتوىل هذا اجمللس مسؤولية    ).   ٠٢  ٢٠      ديسمرب  /                              وبدأ سريان القرار يف كانون األول (                         باألطفال يف البوسنة واهلرسك 

                                                                                                              مـتابعة تنفـيذ خطة عمله املتعلقة باألطفال وتقدمي التقارير إىل جملس وزراء البوسنة واهلرسك، حسب مقتضى                 
                                              وباإلضافة إىل ذلك، يتوىل اجمللس املعين باألطفال         .                                                               احلـال، مرة يف السنة على األقل، بشأن سري تنفيذ هذه اخلطة           

                                                                                          ملختصة التابعة للكيانني واملنظمات غري احلكومية، ويقترح اعتماد تدابري لتعزيز تنفيذ أو                                      التنسـيق بني الوزارات ا    
  .                                                                             تعديل اخلطة املذكورة مع اقتراح خطط تشغيلية لكل سنة، وغري ذلك من املسائل ذات الصلة

             باإلضافة إىل                                                                                      ويف احتاد البوسنة واهلرسك، تتمثل املؤسسة املختصة يف وزارة العمل والسياسة االجتماعية،         -  ٦٣
  .                                          وجيري اإلعداد إلنشاء الصندوق اخلاص حلماية الطفل  .                                          وزارات الكانتونات اليت تتوىل مسؤوليات مماثلة

    ِّ            ويوفِّر الصندوق    .                                                                                 ويف مجهورية صربسكا، تتمثل املؤسسة املختصة يف وزارة الصحة والرعاية االجتماعية           -  ٦٤
            ُ                                          ة بريتشكو، أُنشئت إدارة ضمن احلكومة لتوفري خدمات                ويف منقط   .                        ً                    العـام حلمايـة الطفل أمواالً هلذه األغراض       

                                                                                                      الـرعاية الصـحية والضمان االجتماعية وغري ذلك من اخلدمات وهي تتوىل املسؤولية، يف مجلة أمور، عن محاية           
  .                        الطفل والرعاية االجتماعية

  .                                   لو القانون اجلنائي اجلديد من هذا النص    ِّ                                                ً        ً         ويعرِّف القانون اجلنائي السابق املثلية اجلنسية بوصفها فعالً إجرامياً، بينما خي -  ٦٥

                       وقد كان لبطء انتعاش      .                                                                           واحلـق يف التنمية مكفول مبوجب دستور البوسنة واهلرسك وغريه من القوانني            -  ٦٦
                    ويشري بعض االسقاطات     .                                                                                       اإلنـتاج احملـلي يف اقتصـاد مزقته احلرب أثر سليب على التنمية يف البوسنة واهلرسك               

         ومن شأن    .                                       يف املائة يف السنوات اخلمس التالية       ٦                                  و الناتج احمللي اإلمجايل سيصل إىل                                   االقتصـادية إىل أن معدل من     
                                                                                                               معدل النمو هذا أن يساعد البوسنة واهلرسك يف إعادة ناجتها احمللي اإلمجايل إىل املستوى الذي بلغه قبل احلرب،                  
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                                   من أجل حتويل هذا السيناريو إىل حقيقة  و  .                      ُ                                      األمر الذي من شأنه أن ُيفسح اجملال أمام االندماج يف االحتاد األورويب
                                                        ِ َ                                               واقعة، ينبغي اإلسراع بوترية اإلصالحات ودعم عملية التنمية من ِقَبل املستثمرين الدوليني الذين جيب أن يهيأ هلم     

  .                  ٍ مناخ استثماري مواٍت

            كثيف عملية                               ً                                                                 وقـد قامت البوسنة واهلرسك مؤخراً، هبدف إتاحة حقوق متساوية ملواطنيها ولغري املواطنني، بت              -  ٦٧
  .                                                                                           عقد االتفاقات املوجهة حنو االعتراف مبستوى معني من احلقوق االقتصادية، وال سيما يف جمال احلماية االجتماعية

  :                                                              ، عقدت البوسنة واهلرسك االتفاقات التالية يف جمال الرعاية االجتماعية    ١٩٩٢     مارس  /      آذار ١   ويف  -  ٦٨

                                            اهلرسك ومجهورية النمسا، مع بروتوكول بشأن                                                       اتفـاق بشأن الرعاية االجتماعية بني البوسنة و        - 
  ؛ )    ٢٠٠١ / ٢        ، العدد  "                االتفاقات الدولية   "                             اجلريدة الرمسية للبوسنة و اهلرسك (             تنفيذ االتفاق 

                                                                                            اتفاق بشأن الرعاية االجتماعية بني البوسنة واهلرسك ومجهورية كرواتيا، مع بروتوكول بشأن             - 
  ؛ )    ٢٠٠١ / ٦      العدد   "        الدولية         االتفاقات  "  ،              اجلريدة الرمسية (             تنفيذ االتفاق 

       رهن  -                                                                                     اتفـاق بني البوسنة واهلرسك ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية بشأن الرعاية االجتماعية             - 
         التصديق؛

               رهن التصديق؛-                                                              اتفاق بني البوسنة واهلرسك وتركيا، مع بروتوكول بشأن تنفيذ االتفاق  - 

                                      مع مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة                                                جيري التفاوض على اتفاقات بشأن الرعاية االجتماعية  -
  .                 وسلوفينيا وسويسرا

       ً                                             اتفاقاً يف جمال العمالة مع حكومة أملانيا بشأن             ١٩٩٢      مارس   /       آذار  ١                                  وقـد أبرمت البوسنة واهلرسك يف        -  ٦٩
                                                                                              استخدام العمال من مؤسسات يف البوسنة واهلرسك لدى املكاتب الرئيسية يف اجلمهورية هبدف تنفيذ عقود العمل 

   ).  ٩٥ /  ١٦        العدد               اجلريدة الرمسية، (

 ٣املادة 

                            مركز املرأة يف البوسنة واهلرسك

                                                                                         على تكافؤ حقوق الرجال والنساء، وال سيما فيما يتعلق بالتمتع جبميع احلقوق االقتصادية          ٣            تنص املادة    -  ٧٠
             ً     ة العامة، فضالً عن                                                                ومبوجب القوانني السارية بشأن العمل واالستخدام، والعقود اجلماعي       .                        واالجتماعـية والثقافية  

                                                                                                                 العقـود اجلماعـية القطاعية، تتاح للرجال والنساء فرص متكافئة فيما يتصل بالعمل والتدريب، وشروط العمل                
                                                                                                          املتساوية، ومحاية العمال، وتساوي األجور واملرتبات املدفوعة مقابل نفس األعمال، ومجيع احلقوق األخرى اليت              

   ).                                    األمومة، وإجازات الوالدة، وما إىل ذلك        مثل محاية (                          ليست بالضرورة حمددة للنساء 

                                                                                                     وجيـري تـناول مسألة املساواة العامة على مستوى دولة البوسنة واهلرسك مبوجب قانون املساواة بني                 -  ٧١
                                                                                                  ويعزز هذا القانون وحيمي املساواة بني اجلنسني ويكفل إتاحة إمكانيات متساوية جلميع املواطنني، يف                .        اجلنسـني 

                      وتكفل املساواة الكاملة   .                                                                 عام، ومينع التمييز املباشر وغري املباشر القائم على أساس نوع اجلنس                      القطاعني اخلاص وال  
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                                                                                                        بـني اجلنسـني يف مجـيع جمـاالت اجملتمع، وخباصة يف جماالت التعليم واالقتصاد واالستخدام والعمل والرعاية                  
                                     إلعالم، بصرف النظر عن احلالة الزوجية أو                                                                   االجتماعية والرعاية الصحية والرياضة والثقافة واحلياة العامة ووسائط ا

                                                                                                  وقـد أقر هذا القانون، املتوافق مع معايري االحتاد األورويب، من قبل اجلمعية الربملانية للبوسنة                 .                  احلـياة األسـرية   
  .    ٢٠٠٣ /  ١٢        ، العدد              اجلريدة الرمسية    يف     ٢٠٠٣      يونيه  /        حزيران  ١٥                   واهلرسك ونشر بتاريخ 

    يف     ٥٠,٤                                                يف املائة من جمموع السكان بينما تبلغ نسبة النساء     ٤٩,٦          بة الرجال                           ويف البوسنة واهلرسك، تبلغ نس -  ٧٢
            وتبلغ نسبة    .                        سنة يف حالة الرجال      ٧١                          سنة يف حالة النساء و       ٧٥  :       سنة     ٧٣,٣                                   ويبلغ متوسط معدل العمر املتوقع        .      املائة

                       يف املائة يف املناطق       ٤٣       ضرية و                                  يف املائة يف ضواحي املناطق احل           ٣١,١٣                                  يف املائة يف املناطق احلضرية، و          ٢٥,٨          النسـاء   
  .                          يف املائة، على التوايل         ٤٢,٧١              يف املائة و        ٣٢,٠٢              يف املائة و        ٢٥,٢٨                                                    الريفية، بينما تبلغ نسب الرجال يف هذه املناطق         

     ً                    بدءاً من الوالدة وحىت سن -                                                                                  وهـذه النسـب متماثلة إىل حد كبري ولكن معظم الفوارق تظهر ضمن الفئات العمرية          
  .                                            ن، ومن سن الرابعة والثالثني حىت الرابعة واألربعني               الرابعة والعشري

                       عوامل املساواة بني اجلنسني  ) أ ( 

                                                                                                                 إن الفقـر يشمل الرجال والنساء على السواء، وعلى الرغم من ذلك، هناك عدة أمثلة على عدم املساواة بني                    -  ٧٣
  .                        النسبية يف البوسنة واهلرسك                                                                     اجلنسني، مما يزيد من هوة الفوارق بني الرجال والنساء من حيث مستويات الفقر 

                                                                                                          ويتمـثل العـامل األول يف اختالف النهج املتبع إزاء املوارد والسوق، ذلك ألن الرجال هم من الناحية                   -  ٧٤
                                                                                                              التقلـيدية الذين ميتلكون املمتلكات اخلاصة رغم أن النساء يشاطرهنم نفس احلقوق القانونية يف اإلرث وتقسيم                

ّ        ويعترب كل رجل نفسه رّب أسرة    ).                                   لى نقل احلقوق من أحد الزوجني إىل اآلخر                   وال تفرض تكاليف حىت ع (       امللكية                     
               وال يعترب الرجال   .                   يف املائة من احلاالت    ١٤,٨                                            بينما ال تؤدي النساء هذا الدور إال يف ما نسبته   )          يف املائة     ٤٨,٣٩ (

                             ة النساء اللوايت يعتربن أن                                             يف املائة من احلاالت بينما تبلغ نسب           ٠,٥٣                                          زوجـاهتن معيالت ألسرهم إال يف ما نسبته         
  .         يف املائة     ٤٠,٧٥                      ألزواجهن مثل هذا الدور 

                                                                                                         ومـن العقـبات الرئيسية ما يتمثل يف عدم املعرفة القانونية بشأن اإلطار اخلاص حبماية حقوق اإلنسان                  -  ٧٥
       ً     تلقائياً من                                                                فحني تكون النساء غري حائزات على أية ممتلكات، فإهنن حيرمن             .                                     لـلمرأة، وخباصة يف املناطق الريفية     

  .                                                                   إمكانية احلصول على القروض اليت تتطلب املوافقة عليها تقدمي ضمانات عقارية

  .                                                                                                       والعـامل الثاين هو االفتقار إىل إمكانية احلصول على املعلومات بشأن املوارد املتاحة والتدريب احملدد               -  ٧٦
                                      منازهلن لتدبري األمور املرتلية، حبيث يترك                                                               والنساء، وال سيما يف املناطق الريفية، جمربات بدرجة أكرب على البقاء يف

                                                              كما أن اإلمكانية املتاحة للنساء للحصول على املعلومات بشأن          .                                                  للرجال أمر املشاركة يف احلياة العامة والسياسية      
            وهذا العنصر   .                                   ّ                                                القـروض والـتغريات اليت حتدث يف السوق مقّيدة من جراء عدم توفر شبكات الدعم غري الرمسية   

      ً                                   وغالباً ما كان التدريب احملدد الذي مت توفريه   .           ً     ً                                و بارز جداً أيضاً يف صفوف اإلناث يف املناطق الريفية          يظهر على حن
ٍ       للنسـاء غري كاٍف                ، أو أن    )                       ً                                                           التدريب على الطباعة بدالً من تنظيم دورات تدريبية يف جمال تكنولوجيا املعلومات            (            

                                                 يتمثل العامل الثالث يف السن ألن النساء األكرب         و  .                                                             التدريـب يتعلق بأعمال ال يوجد عليها طلب كبري يف السوق          
  .   ً                                       ً  سناً هن أشد تأثرا بالفقر من الرجال األكرب سناً



E/1990/5/Add.65 
Page 18 

 

                    ً                                                                                    ومن األمور املهمة أيضاً ما يتمثل يف إمكانية االستخدام، مع التقدم يف السن، اليت تنخفض مبعدل أسرع                  -  ٧٧
     يف    ٣٧                                     شخاص املستخدمني، تبلغ نسبة النساء                                فمن أصل العدد اإلمجايل لأل      .                                       يف حالة النساء منها يف حالة الرجال      

                                   يف املائة عند بلوغ النساء سن         ٣٣                                                 يف املائة يف االحتاد، وتنخفض هذه النسبة إىل            ٣٤                            املائة يف البوسنة واهلرسك و    
                                  يف املائة عند بلوغ سن الستني         ٢٥                                                   يف املائة عند بلوغهن سن اخلامسة واخلمسني وإىل            ٢٨                         التاسـعة واألربعني وإىل     

                                                         مث إن كون متوسط معدل العمر املتوقع للنساء يزيد عن            .                                                 يف املائـة عـند جتاوزهن سن اخلامسة والستني          ٠ ٢     وإىل  
           وتشكل نسبة   .                                                                                                متوسـط العمـر املتوقع للرجال يسهم يف تزايد خطر معاناة النساء من الفقر أكثر مما يعانيه الرجال      

               ً                          املائة؛ وهن كثرياً ما يعشن وحيدات ويف املناطق     يف   ٥٨       سنة،   ٦٥                                           النساء يف جمموع السكان الذين تزيد أعمارهم عن 
  .              ً                    وهن األشد تعرضاً للعيش دون حد الفقر  .                                                       الريفية دون احلصول على معاش تقاعدي أو غري ذلك من اإلعانات

               املرأة والتعليم  ) ب ( 

ُ                                                                         إن الفـوارق بـني اجلنسني يف النُُّهج املتبعة إزاء التعليم ال تنعكس يف املؤشرات اليت تدل على                  -  ٧٨          معدالت                           ُّ
                                                                                                         االلـتحاق بـاملدارس، وعـدد الذكور واإلناث من الطالب الذين يلتحقون بالربامج التعليمية أو يتخرجون من            

                                                                                                  إال أن هـناك مؤشـرات عديدة بشأن بعض اجلوانب احملددة لعدم املساواة تظهر يف اجملتمعات احمللية                   .         املـدارس 
                                                   بية بشأن تكافؤ فرص احلصول على التعليم يف حاليت الذكور                                         وهذه تتمثل يف األغلبية العددية لألمثلة اإلجيا  .      األصغر

                  سنة يف مجهورية      ١٥                                                                                   كما أن البيانات تدل على أن اهليكل التعليمي لإلناث الذين تزيد أعمارهن عن                .         واإلنـاث 
                         بينما تبلغ نسبة اإلناث      )            يف املائة      ٢٣,١ (                                             فمن بني كل أربع نساء، هناك امرأة أمية           :                           صربسـكا هـو نظام مريع     

                                                           وهناك عدد قليل من النساء اللوايت أمتمن مرحلة التعليم           .            يف املائة      ٢٣,٥                                        ايت مل يتممن مرحلة التعليم االبتدائي           اللو
   ).                     يف املائة، على التوايل   ٢,٢           يف املائة و   ٢,٧ (                 الثانوي أو العايل 

          البوسنة                                                                                         وال تـبني املؤشـرات املتعلقة مبعدالت االلتحاق والتخرج وجود فوارق رئيسية بني اجلنسني يف              -  ٧٩
                                               يف املائة يف حالة اإلناث يف مدارس التعليم           ٩٦                               يف املائة يف حالة الذكور و        ٩٨                      فمعدل االلتحاق يبلغ      .         واهلرسـك 
                 يف املائة للذكور     ١٨,٤                                          يف املائة لإلناث يف مدارس التعليم الثانوي؛ و    ٥٧,٥                   يف املائة للذكور و     ٥٦,٣            االبتدائي؛ و 

                                                             وميكن تفسري الفارق يف معدل االلتحاق بالتعليم العايل بالنظر إىل كون   .   ايل                                يف املائة لإلناث يف التعليم الع       ٢١,٣ و
  .                                                                    الرجال يلتحقون باخلدمة العسكرية بعد إهناء مرحلة التعليم الثانوي مباشرة

                                                                                                  يف املائة من األطفال يف الوصول إىل الصف اخلامس من مراحل التعليم االبتدائي، وال توجد هنا                   ٩٩                  ويـنجح قـرابة      -  ٨٠
                                                            وبعد الصف الرابع، يتناقص إىل حد ما عدد األطفال الذين            .                                                                بني البنني والبنات أو بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية                فـوارق 

  .                                                   وهذا خيص اإلناث من األطفال يف املناطق الريفية، بصفة خاصة  .                                          يواصلون تعليمهم، وال سيما يف املناطق الريفية

                                            ويف الفترة السابقة للحرب، كان ما نسبته        .                               لنظام املدرسي للبوسنة واهلرسك                               ً                 والتعلـيم الـثانوي لـيس إلزامـياً يف ا          -  ٨١
                       إال أن مشولية التعليم      .                                                                                                          يف املائـة من الطلبة الذين يكملون مرحلة التعليم االبتدائي يواصلون تعليمهم يف املدارس الثانوية                 ٩٠-  ٨٠

  .                                         ملتدين يدل على مدى تأثر أجيال احلرب واملشردين             وهذا املستوى ا  .              يف املائة فقط  ٥٦                               الثانوي، بعد انتهاء احلرب، تبلغ 

                                                                                                      ويـنص قانون املساواة بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسك على إنشاء وكالة معنية باملساواة بني اجلنسني،                 -  ٨٢
                                                                أما املؤسسات املسؤولة عن رصد القانون وسري تنفيذه فهي املراكز املعنية   .                              ضمن وزارة حقوق اإلنسان والالجئني
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                                                                                                       واة بـني اجلنسني يف احتاد البوسنة واهلرسك ويف مجهورية صربسكا، باإلضافة إىل اللجان الربملانية املعنية                       باملسـا 
  .                                                               باملساواة بني اجلنسني واملنشأة على مستوى الدولة والكيانني والكانتونات

 ٤املادة 

                                         تقييد احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف العهد

                                                                       د بعض احلقوق إال مبوجب القانون وبقدر ما يتوافق ذلك مع القانون،                                    ِّ         ال جيـوز ألي دولة طرف أن تقيِّ        -  ٨٣
                      ولدى التطلع إىل حتسني      .                                                                                        عـلى أال يقتصـر الغرض من ذلك التقييد على ضمان الرفاه العام يف جمتمع دميقراطي               

         الدول                                                                                                         مسـتويات الرفاه العام والنمو االقتصادي من خالل محاية املمتلكات اخلاصة وتعزيز اقتصاد السوق، على              
                                                                                                            األطـراف أن تنظم القضايا املذكورة أعاله على أال يتم ذلك إال من خالل القوانني اليت ختضع ألحكام اإلعالن                   
                                                                                                          العـاملي حلقـوق اإلنسـان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق                

                                                         حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات                                              االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واإلعالن املتعلق
  .                                  دينية ولغوية، وما إىل ذلك من الصكوك

                         وسوف تكفل البوسنة واهلرسك   .                                                            ويكفـل دستور البوسنة واهلرسك حقوق اإلنسان واحلريات األساسية     -  ٨٤
   ً             ً                     لياً، وذلك امتثاالً للقواعد احلالية                                                                              وكـياناها أعلى مستويات حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا دو          

                                                                   وجيري تطبيق األحكام املتعلقة باحلقوق واحلريات املعرفة يف االتفاقية           .                                        للجنة حقوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك     
                                                                         ً       ً                           األوروبـية حلمايـة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، والربوتوكوالت امللحقة هبا، تطبيقاً مباشراً يف البوسنة               

  .                                        ذه األحكام أسبقية على مجيع التشريعات األخرى  وهل  .       واهلرسك

 ٥املادة 

                                                                                        حظر تقييد حقوق اإلنسان واحلريات األساسية اليت ال يعترف هبا العهد أو اليت يعترف هبا إىل حد ما فقط

                                                                                                    عـند التوقيع على االتفاقات الدولية املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والربوتوكوالت              -  ٨٥
                                       ً                                                                     قة هبا، ألزمت البوسنة واهلرسك نفسها، وفقاً لدستورها ودستوري كيانيها، بأن جتعل تشريعاهتا متوافقة مع                   امللح

                                   وهلذه الغاية، أنشئت مؤسسات لكي تسهم   .                                                             أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
            ً                         ؤسسات، أساساً، على دائرة حقوق اإلنسان              وتشتمل هذه امل  .                                            يف محايـة حقـوق اإلنسـان واحلريات األساسية      

  .                                                                                  ومكتب أمني املظامل يف البوسنة واهلرسك ومكاتب الكيانني التابعة ألمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان

                                ً                                                                                  وقد قامت دائرة حقوق اإلنسان أساساً، على مدى الفترة السابقة، مبناقشة املسائل ذات الصلة بالدعاوى املتعلقة                 -  ٨٦
                                                                                                           تملك واحلق يف املواطنة واحلق يف السكن، والتعسف يف استخدام القانون املتعلق باملمتلكات املهجورة وما إىل                           باحلق يف ال  

                                                                                                                         ذلـك من القضايا، وال سيما يف احلاالت اليت استنفذت فيها سبل االنتصاف القانونية املتاحة ضمن النظام القانوين احمللي                   
     ُ                                                               وقد قُدمت إىل دائرة حقوق اإلنسان عدة قضايا تتعلق باالحتجاز غري             .     َّ                                             وتبـيَّن فـيها أن سبل االنتصاف هذه غري فعالة         

                                                                                                              املشـروع، وإسـاءة استخدام التفويضات من قبل الشرطة وغريها من السلطات، وانتهاك احلق يف احلصول على حماكمة              
ُ                                                                     عادلة، بينما ُعرض عليها عدد أقل بكثري من القضايا املتصلة بانتهاك احلق يف احلرية واحلق يف مم   .                ارسة شعائر الدين             
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                                                                                                            وتعترب قرارات دائرة حقوق اإلنسان هنائية وملزمة رغم أن هذه الدائرة ال تشكل، من الناحية القانونية،                 -  ٨٧
   ).                             لكل من الكيانني أو الكانتونات (                                                                        مؤسسة حملية وبالتايل فإهنا ال ختضع للقواعد القانونية الداخلية للنظام القضائي 

                                                                              ات الدائرة إىل الضغط السياسي وسلطة املمثل السامي اليت ال تشكل بأي حال من                                          ويسـتند الطـابع امللزم لقرار     
  .                             األحوال آلية قانونية بل سياسية

                      من العهد الدويل اخلاص  ٥                                                                   ويف املمارسة العملية، مل يصدر عن دائرة حقوق اإلنسان أي قرار يطبق املادة  -  ٨٨
  .        واهلرسك                                               باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف البوسنة

                                                                                                      وفـيما يـتعلق بإعمـال ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية، يتلقى مكتب أمني املظامل يف البوسنة                 -  ٨٩
              وقد حفظ أمني     .                                                                                         واهلرسـك، على أساس منتظم، شكاوى يقدمها املواطنون فيما يتصل حبماية وإعمال حقوقهم            

ّ                                 حلق يف التملك، ورّد املمتلكات، واستعادة ملكية              محاية ا   :                                                    املظـامل مجـيع شـكاوى املواطنني يف اجملاالت التالية                         
            ، يف طول مدة     ٢٠٠١                                                                      فـيما يـتعلق برد املمتلكات، كان أمني املظامل قد حقق، حىت منتصف عام          (            املمـتلكات   

                                وتستند محاية احلقوق إىل مطالبة       .                                                                               اإلجـراءات الـيت تقوم هبا الدوائر املختصة فيما يتصل بطلبات رد املمتلكات            
                                                                                        ة بـرد املمتلكات يف البوسنة واهلرسك من خالل توجيه إخطار يتضمن قائمة بالعناصر ذات                               الدوائـر احلكومـي   

     من    ١٣٥   و   ١٣٤              ً                اليت تتصل أساساً بتنفيذ املادتني  (                   ؛ ومحاية حقوق العمل  )                               األولوية إلعمال احلق يف رد املمتلكات
                         ق يف املساعدة االجتماعية            محاية احل  (                                       ؛ وإعمال احلق يف الرعاية االجتماعية        )                                    قـانون العمـل يف كـال الكـيانني        

                                        ؛ واحلق يف تأمينات املعاشات التقاعدية       )                                                                  والـتعويض، وطول إجراءات معاجلة الطلبات، واملدفوعات غري السوية        
   ).                                            إعمال احلق يف دفع املعاش التقاعدي يف الكيان اآلخر (

            ً    ك تقوم، وفقاً                                                                                        وعـلى أسـاس مـا تقدم، ميكن االستنتاج بأن مؤسسة أمني املظامل يف البوسنة واهلرس                -  ٩٠
                                                                                                           ملسـؤولياهتا وواليتها احملددة مبوجب قانون أمني املظامل حلقوق اإلنسان، باختاذ التدابري وتضطلع بأنشطة وتقدم               
                                                                                                          توصيات من أجل التوصل إىل اإلعمال الكامل للحقوق املعترف هبا يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية                

  .   رسك                                  واالجتماعية والثقافية يف البوسنة واهل

    َّ                                                                                       وتشـكَّل مؤسسة أمني املظامل يف كل من الكيانني باالستناد إىل قانون أمني املظامل يف مجهورية صربسكا         -  ٩١
                                                              وهي تعمل كمؤسسة حملية ولكنها تفتقر إىل التأثري املوضوعي يف جمال       .                                        وأمـني املظامل يف احتاد البوسنة واهلرسك      

  .                محاية حقوق اإلنسان

                                                                         مبخاطبة مكاتب أمني املظامل يف احتاد البوسنة واهلرسك، وتلقت هذه املكاتب                  ً    مواطناً     ٤٩     ١٨٩          وقد قام    -  ٩٢
     وخالل   .                                                                         وتدل التقارير الرمسية على أن هذه املؤسسات تعمل بنجاح منذ إنشائها            .        شكوى   ١٧     ٢١٩           ما جمموعه   

      عن                                                                              مواطن يف مجهورية صربسكا باالتصال مبكتب أمني املظامل الذي تلقى ما يزيد              ٢٢     ٠٠٠        ، قام       ٢٠٠٢       عـام   
                                      وقد أجنزت اإلجراءات اخلاصة مبا نسبته        .                                                              شكوى إما بصورة غري مباشرة أو بواسطة االتصاالت اهلاتفية          ٤     ٠٠٠
                                                                               وقد شارك أمناء املظامل يف مجيع العمليات االجتماعية الرئيسية البالغة األمهية             .                                يف املائـة من هذه الشكاوى        ٩٢

                                                  إصالح اجلهاز القضائي وجهازي اإلدارة والشرطة، وإصالح                                                 بالنسبة حلماية حقوق اإلنسان جلميع املواطنني، مثل     
                                                                              اإلصالحيات، وكشف وقمع ممارسات الفساد، ومحاية حقوق وحريات وسائط اإلعالم،           -                    نظـام العقوبـات     

                                                    وفيما يتعلق بإعمال ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية   .                                          وتثقيف املواطنني والسلطات يف جمال حقوق اإلنسان
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                                         رد املمتلكات وحقوق التملك، واجلهاز القضائي   :                                                تصنف الشكاوى املقدمة، عادة، على النحو التايل                   والثقافـية،   
                          ؛ والتخطيط احلضري، والتعمري  )                             من قانون العمل يف كال الكيانني   ١٥٢   و   ١٤٣                                 الفريق العامل املعين بتنفيذ املادتني  (

                                                 رافق العامة؛ واحلقوق املتعلقة مبركز الفرد، والرعاية                                                         املدين، والبيئة، واملعاشات التقاعدية، والتأمني ضد العجز، وامل
                                                                                                         االجتماعـية، والرعاية الصحية، واحلق يف احلصول على املعلومات، وتقييد احلريات الشخصية، وحقوق الطفل،              

  .                                    واحلقوق واحلريات الدستورية، وما إىل ذلك

                                وضاع الصعبة وغري املرضية يف النظام                                                                   وقـد أشـار أمناء املظامل، يف تقاريرهم عن الفترة السابقة، إىل األ        -  ٩٣
                                                            وقد اشتكى املواطنون والكيانات القانونية، يف الغالب، من          .                                                   القضـائي، وال سيما فيما يتعلق بسرعة اإلجراءات       

                                         من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان  ٦                              ً                             بطء عمل احملاكم، مبا يشكل انتهاكاً للحقوق املشار إليها يف املادة 
                                                                           ً  ويف هذا الصدد، مل يتم تقدمي أي توصيات لتحسني احلالة ألن البوسنة واهلرسك تشهد حالياً   .       ألساسية         واحلريات ا

                                          ومن املتوقع أن يفضي ذلك إىل إدخال الكثري       .                                                                   عملية إصالح للنظام القضائي يتم تنفيذها بدعم من اجملتمع الدويل         
  .                                       من التحسينات اإلجيابية على النظام القضائي

 ٦املادة 

ّ         الدولية املصّدق عليها       الصكوك              

  :  َّ                                                                              صدَّقت البوسنة واهلرسك على االتفاقيات الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية -  ٩٤

  ؛    ١٩٦٤                      بشأن سياسة العمالة،    ١٢٢                                اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -

  ؛    ١٩٥٨  ،  )                 يف االستخدام واملهنة (               بشأن التمييز    ١١١                                اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -

                                                       االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ -

  .                                                      االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة -

                     احلق يف العمل والعمالة

     يف      ٦٣,٨   (   ٦٣٨     ٠٠٠               شخص، منهم       ٩٩٩     ٥٠٠                                                    يـبلغ جمموع عدد العاملني يف البوسنة واهلرسك حنو           -  ٩٥
                ، وهو ما يعين أن  "   ً           منواً دون عمالة "                                     وشهدت البوسنة واهلرسك فور انتهاء احلرب   .    رمسي                  يعملون يف القطاع ال  )      املائة
                         وحسب نفس املصدر، فإن نسبة   .                                 كانوا يعملون يف القطاع غري الرمسي    )            يف املائة      ٣٦,٢ (        شخص      ٣٦١     ٥٠٠    حنو  

                 منها يف احتاد     )           يف املائة      ٤١,٤ (                                                                           العـاملني يف القطاع غري الرمسي هي أعلى بشكل ملحوظ يف مجهورية صربسكا              
   ).         يف املائة  ٣٢ (               البوسنة واهلرسك 

                                                                       ً                                 وتشري التقديرات املتاحة إىل أن نسبة املسنني العاملني يف القطاع الرمسي زادت كثرياً عما كانت عليه يف                  -  ٩٦
                      أما مشاركة املرأة يف      .                                                                        ومن جانب آخر، يضطر الشبان وغري املؤهلني للعمل يف القطاع غري الرمسي             .     ١٩٩٠     عام  

  .         فمنخفضة-                          يف املائة يف مجهورية صربسكا   ٣٩                                 يف املائة يف احتاد البوسنة واهلرسك و  ٣٠  -       لعاملة        القوة ا
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                                            يف املائة، غري أن بيانات البنك الدويل،          ٤١                                                                         وتفـيد البيانات الرمسية بأن معدل البطالة يف البوسنة واهلرسك يبلغ             -  ٩٧
                        تدل على أن معدل البطالة   )                               رقام دراسة قياس مستويات املعيشة             باالستناد إىل أ (                                      الـيت تأخذ يف االعتبار القطاع غري الرمسي   

   ).         يف املائة    ١٥,٨  :                          يف املائة؛ ومجهورية صربسكا    ١٦,٩  :                    احتاد البوسنة واهلرسك (          يف املائة     ١٦,٤                 احلقيقي يبلغ زهاء 

   نة                 ففي احتاد البوس    .     ١٩٩٠                                         ً     ً                              وقـد شـهدت تركيـبة العاملني يف كال الكيانني تغرياً كبرياً مقارنة بعام                -  ٩٨
      ٢٠٠٠                يف املائة يف عام   ٣٢     إىل     ١٩٩٠                يف املائة يف عام   ٤١                                                واهلرسـك، اخنفضـت العمالة يف قطاع اإلنتاج من        

                     يف املائة يف احتاد       ٢٨ (                                                       يف املائة من أصل جمموع العاملني يف القطاع العام             ٢٧       ويعمل     ).                         بـيانات البـنك الدويل     (
                                                  كن تفسري هذا االجتاه يف العمالة يف القطاع العام بالنظر   ومي   ).                          يف املائة يف مجهورية صربسكا  ٢٤                البوسنة واهلرسك و

                                   وتتجلى أمهية التغيري يف عدد العاملني يف   .                                                                إىل االنتعاش البطيء للصناعة الذي تزامن مع منو إدارة البلد عقب احلرب
  ،    ٥,٦         إىل  ١                                                                                                 القطـاع االقتصادي نسبة إىل العاملني يف القطاع غري االقتصادي؛ فقبل احلرب، كانت هذه النسبة                

                                                                            وما يلفت االنتباه أن السواد األعظم للشبان يعملون يف قطاع االقتصاد غري              .    ٢,٨       إىل    ١                    وصـارت بعد احلرب     
   ".              االقتصاد املستتر "                                      أكثر من ثلثي الشبان املستخدمني يعملون يف   :      الرمسي

َ                                      ً        وارتفع عدد املستخَدمني يف اإلدارة العامة مبقدار الضعف تقريباً       -  ٩٩   )          يف املائة     ١١,٦٥     إىل          يف املائة   ٥,٩   من  (                
َ                          بينما ارتفعت نسبة املستخَدمني يف قطاع التجارة بزهاء  َ                     يف املائة، وارتفعت نسبة املستخَدمني يف قطاع التعليم   ٣٠                                                    

ُ                                                  وُيوَجُد أعلى معدل عمالة يف صفوف احلاصلني على تعليم جامعي  .          يف املائة   ٨,٥             يف املائة إىل    ٥,٨   من   َ   ُ .  

                                                                 ملستخدمني يف البوسنة واهلرسك سيزيد يف القطاع اخلاص، وأن حوافز                                        ومن املؤكد أن عدد األشخاص ا      -   ١٠٠
   .                                          تنظيم املشاريع متثل احلل األفضل ملشكلة البطالة

   )     ً  عاماً  ٥٥-  ٣٥ (                وقد يقضي الكبار   .                                                            ويبلغ متوسط فترة البحث عن عمل يف البوسنة واهلرسك حنو ثالث سنوات -   ١٠١
                                                    التنمية يف البوسنة واهلرسك قد اعتمدت إىل حد بعيد منذ           والواقع أن  .                                أكثر من مخس سنوات يف البحث عن عمل

                       وعلى الرغم من ذلك، فإن   .                                   ً                              على القطاع غري الرمسي، مما ساعد أسراً عديدة يف البقاء فوق خط الفقر    ١٩٩٥    عام 
     ؤهلني                                     ً                                                                   منـو القطاع غري الرمسي غري مرغوب فيه نظراً ألثره غري املوايت على املساواة، وارتفاع عدد العاملني غري امل             

  .                                              للتمتع بالرعاية االجتماعية أو املعاشات التقاعدية

   ويف   .                                                                  ً                           وقبل احلرب، كان الدستور يوفر محاية أكرب حلق األفراد يف العمل بوصفه جزءاً من حقوق اإلنسان            -   ١٠٢
        يف عام                   ُ                                                                                       فترة ما بعد احلرب، ُبدء يف تنفيذ تدابري التسريح يف كال الكيانني، وذلك إىل أن مت اعتماد التشريع الراهن            

                                     وكانوا حيصلون على مرتبات خمفضة إىل جانب  (                                                  وكـان العمـال املسرحون يعملون يف القطاع الرمسي         .     ٢٠٠٠
     من    ١٤٧             واقتضت املادة   .                                                   ، وإن كانوا يف حقيقة األمر ال يعملون لفترة طويلة      )                                احلقوق األخرى الناشئة عن العمل    

                       ً             ومشلت هذه التعويضات أيضاً بعض الفئات  (      سرحني                                                             قانون العمل الفيدرايل ختصيص مبالغ تعويض كبرية لعمال امل        
ُ                                                                           وباملثل، ُمنحت حقوق هامة للعاملني املسرحني يف مجهورية صربسكا مبوجب قانون العمل               ).                  األخرى من العمال           

ّ         واحلجة اليت ُيدفع هبا لتقدمي هذه اإلعانات للزائدين عن احلاجة من العمال املسّرحني هي    ).   ٦٤      املادة    (    ١٩٩٨     لعام                                                           ُ          
   .                                                     من أن تؤدي عمليات اخلصخصة إىل ختفيض هام يف القوة العاملة     اخلوف 
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    خالل   )                                                     تكثيف عملية اخلصخصة وتنفيذ قوانني اإلفالس والتصفية       (                                     وبالنظر إىل اإلصالحات اهلامة املقبلة       -   ١٠٣
  .   ُ                                                                     ، ُيتوقع حدوث ارتفاع يف معدل البطالة، ال سيما يف القطاع الصناعي               ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                          اجلـزء األول من الفترة      

                                شخص يف احتاد البوسنة اهلرسك         ١٠٠     ٠٠٠                                                                 يـرى الـبعض أن عدد الذين سيفقدون عملهم قد يصل إىل حنو               و
                                                       وتفيد املعلومات املتاحة أن العمال املسرحني هم الذين          .                            شـخص يف مجهورية صربسكا       ٥٠     ٠٠٠           وحدهـا، و  

ّ       ً       سـيكونون األشـّد تأثراً          ً            أعماالً صورية وال                                                                 وعالوة على ذلك، هناك عدد كبري من األشخاص الذين يزاولون             .            
                                                    ويعين هذا يف احلقيقة أن الوظائف املفقودة يف صفوف           .              ً                                      يتقاضـون أجـوراً وال حيصـلون على أي استحقاقات         

   .                                                   ً                                   األشخاص العاملني يف الوقت الراهن والذين يتقاضون أجوراً وحيصلون على استحقاقات لن تكون كثرية

                                         خرى ذات صلة بسوق العمل، وذلك باعتماد        ُ                               ، أُدخلت تغيريات على تشريعات أ         ٢٠٠٠               ويف خريف عام     -   ١٠٤
                                                                                                                القانون املتعلق بتغيري وتعديل قانون العمل يف احتاد البوسنة واهلرسك وقانون العمل يف مجهورية صربسكا، الذي                

                                                        وإن التشريعات املتعلقة حبماية العمالة، وكذلك األنظمة          ".        التسريح "َ  َ                                         َجـاَء بتشريع حديث يف جمال العمل وألغى         
                      ً                                                                             د العمل، السارية حالياً يف البوسنة واهلرسك تشبه إىل حد بعيد تلك اليت تنظم أسواق العمل يف                                  املـتعلقة بعقـو   

                                  ولذلك، فهي ال تشكل عقبة أمام تقسيم   .                                                                سلوفينيا أو يف اقتصادات متقدمة أخرى، بل هي أكثر ليربالية إىل حد ما
                                          لبوسنة واهلرسك أقل منها يف البلدان األخرى، يف    ً                                                أوالً، إن القيود اإلجرائية اليت خيضع هلا أرباب العمل يف ا  .      العمل

                                                 ً                                                                 حـني أن العـبء الذي يتحملونه يف حالة طرد العمال قياساً بطول مدة الطرد ونسب الزائد من العمال، مماثل                    
   ويف   .      ً  ُ                                                            ثانياً، ُتعد األنظمة املتعلقة بعقود العمل هي األخرى ليربالية إىل حد بعيد  .                                  للبلدان األخرى أو أقل منها شدة    

         فقط، ففي   "     ً مربراً "                                                                              أنه جيوز يف احتاد البوسنة واهلرسك جتديد عقود العمل يف احلاالت اليت يكون فيها التجديد   حني
                            ُ                                                                          حاالت عديدة حيددها القانون، ال ُتفرض أية قيود على عدد العقود املتعاقبة أو احلد األقصى للفترة املتراكمة لعقود 

                   ، أو عدد العقود     "     املربرة "    ً                                   يوداً على عقود العمل بتحديد احلاالت                                             ويف املقابل، ال تضع مجهورية صربسكا ق        .      العمل
   .                          ً      ً     ً                                             املتعاقبة؛ ولكنها تفرض حداً زمنياً عاماً أقصاه عامان يف حالة التكليف بعمل ألجل معلوم

                                                  تفرض على أرباب العمل تكاليف ضخمة يف حالة             ٢٠٠٠                                               وعلى العموم، فقد كانت التشريعات قبل عام         -   ١٠٥
                          فالتشريع اجلديد جيعل أمن      .                                             ً     ً          حني أن التشريعات اجلديدة يف كال الكيانني جتسد حتسناً هاماً                                تسـريح العمـال، يف      

                              ً                                                                                   الوظيفة يف البوسنة واهلرسك متفقاً مع النموذج األورويب؛ وهو على األرجح ال يقف حجر عثرة أمام تنقل العمال                  
                                     يعات اجلديدة املتعلقة بالعمل يف كال                                                              وكنقيض بارز للعناصر اإلجيابية اليت تنطوي عليها التشر         .                   وخلـق فرص العمل   

                                                                                                      الكـيانني، هـناك العقود اجلماعية اليت ال تزال خاضعة إىل حد بعيد لألوامر الصارمة والرقابة، وتفرض بذلك على    
                                                       وكما جاء يف الشرح الوارد أعاله، فإن العقود اجلماعية ال تبني   .                                                  سوق العمل أنظمة قانونية عديدة من الفترة املاضية   

                                                                ً                                     ر األدىن ومستويات األجور الدنيا ملختلف فئات العمال، ولكنها تنظم أيضاً الزيادة يف األجر األساسي                         فقـط األج  
                                              وبينما يشجع قانون العمل على إدخال تعديالت مرنة   .                                                      باالستناد إىل األقدمية يف العمل، وظروف العمل، وأداء الفرد

                                    وبناء عليه، فإن هذه العقود متثل        .                   خلق فرص العمل                                                                يف سوق العمل، ال تزال العقود اجلماعية تطبق بصرامة وتعوق         
   .                                                                                 إىل حد بعيد السبب الذي حال دون البدء يف تنفيذ أشكال جديدة من عالقات العمل يف االقتصاد

                                ً                                                                      والتشـريع، وال سيما إذا اختلف كثرياً عن القواعد واألعراف السائدة، لن يكون لـه سوى أثر حمدود                 -   ١٠٦
                                                             ً           مثة بعض اجلوانب املتعلقة بسوق العمل، وأمهها التمييز، اليت يصعب جداً ضبطها عن                وعالوة على ذلك،   .      ٌ ومؤجلٌ

       العمال   :                                                                                    ويبحث هذا الفصل يف ثالثة جوانب رئيسية للعمالة يف البوسنة واهلرسك، وهي اآلتية              .               طـريق األوامر  
   .                                                          املسرحون، والعمالة يف القطاع غري الرمسي، والتمييز يف سوق العمل
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ّ     العمال املسّرحني  "      اهرة                وقـد أخذت ظ    -   ١٠٧       ً    ُ                وحتديداً، مل ُيستخدم هذا      .                             ً     يف البوسنة واهلرسك ختتفي تدرجيياً      "           
  .     ٢٠٠١       فرباير   /       شباط   ١٦                            ، ويف مجهورية صربسكا منذ          ٢٠٠٠      مايو   /       أيار  ٥                                       التعبري يف احتاد البوسنة واهلرسك منذ       

                         ، ألن هؤالء العمال يتمتعون  "  ون         عمال مسرح "                                                           ويعين هذا أنه ال وجود يف األنظمة القانونية لفئة من العمال تسمى 
                                                     ويف الوقت الراهن، هناك عدد كبري من هؤالء العمال           .                                                           بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا اآلخرون فيما يتعلق بالعمالة        

  .                                     الذين يبحثون عن عمل يف القطاع غري الرمسي

ُ   َّ    عامل ُمسرَّح  "      ُ       ً                    وكمـا ذُكر آنفاً، فإن تعبري        -   ١٠٨                   ح بإمكان مؤسسات          ، وأصب     ٢٠٠٠    ُ        ً             قد أُلغي رمسياً يف عام        "      
                                                وما هي اآلثار املترتبة على تغري عدد العمال املسرحني؟   .                                                األعمال أن تنهي خدمات العمال بكلفة أقل من ذي قبل

  ،  )                                                                              ال تتوفر بيانات عن العمال املسرحني حسب الفترات الزمنية يف مجهورية صربسكا            (                          يف احتاد البوسنة واهلرسك     
  .    ٢٠٠١        يف عام   ٣١     ٧٥٢     إىل     ١٩٩٧        يف عام   ٨٧     ٧٨١  ن                                  اخنفض عدد العمال املسرحني باستمرار م

                                      ً                                                            ويـبدو أن التشريعات اجلديدة قد ساعدت فعالً يف ختفيض عدد العمال املسرحني، ذلك أن االجتاه حنو                  -   ١٠٩
ُ             فعلى سبيل املثال، ُسجل يف حزيران (                              االخنفاض تعزز خالل السنتني األخريتني      يف   ٢٠              اخنفاض بنسبة     ٢٠٠١      يونيه  /                 

ّ                                             ً              لفت االنتباه، هو أن ثلث العاملني املسّرحني هم من النساء، ومعظمهن يف قطاع اإلنتاج، علماً أن               وما ي    ).        املائـة                                    
                ً                                       وجتدر اإلشارة أيضاً إىل فئة من العمال مل حيصلوا على            .                                                          هـذه النسـبة تقابل نسبة مشاركتهن يف القوة العاملة         

                                            عية بسبب الصعوبات املالية اليت يواجهوهنا،                                                                          مرتباهتم ملدة معينة ومل يدفع عنهم أرباب العمل اشتراكاهتم االجتما         
                             ً                                                            ً                        ولكن دون أن ينهوا خدماهتم وفقاً ملا ينص عليه القانون، وذلك بكل بساطة ألن رب العمل مل يكن قادراً على                    

                                                                                    وتنضاف إىل ذلك مشكلة العمال املؤهلني للتقاعد والذين ال ميكنهم التمتع هبذا احلق               .                           دفع ما يف ذمته من ديون     
   .                                                     لعمل مل يدفعوا عنهم اشتراكات يف تأمني املعاشات التقاعدية          ألن أرباب ا

                                                                                                        وترد أعاله أدلة على أن هناك أرباب عمل يصرحون بأرقام غري صحيحة فيما يتعلق باملرتبات، أي أهنم                  -   ١١٠
    ومع   .                                                                                              خيفضون عدد العمال املبلغ عنهم من أجل احلصول على ختفيض يف الضرائب واالشتراكات املستحقة عليهم         

                                                  ً                                                          ، مييل كل من العمال وأرباب العمل إىل عدم اإلبالغ بتاتاً عن العمل وبذلك فهم يتجنبون بالكامل دفع                        ذلـك 
                          ومن املؤكد أن الكثري من       .                                                                              الضـرائب واالشـتراكات، وهذا ما يؤدي إىل الدخول يف عالقات عمل غري رمسية             

  .                 القطاع غري الرمسي                                                               العمال، وال سيما يف قطاع الزراعة، ال يتوفر هلم خيار آخر سوى العمل يف

                                      حرية العمل واحلق يف العمل بشروط متكافئة

                                                                                                     تضمن التشريعات يف البوسنة واهلرسك احلق يف العمل جلميع املواطنني، واحلق يف اختيار املهنة والوظيفة                -   ١١١
     ماية                                                                 ويف الوقت نفسه، حتظر التشريعات مجيع أشكال التمييز وتكفل احل           .                                       والعمـل، واملركـز على قدم املساواة      

   .                              القضائية يف حالة حدوث انتهاكات

                                                                                                           ولـيس من السهل إعمال احلق يف العمل الذي تضمنه األنظمة القانونية الدولية واحمللية املتعلقة بالعمل،                 -   ١١٢
          ً                                                                                                  وذلك أساساً بسبب احلالة االقتصادية املعقدة يف البوسنة واهلرسك والطرق اجلديدة اليت تنظم العالقات بني رب                

   .                           االقتصادية اجلديدة يف البلد-     ً                     وفقاً للعالقات االجتماعية              العمل والعامل
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            ومن أصل هذا   .       نسمة ٣     ٨٢٨     ٣٩٧                              ، كان عدد سكان البوسنة واهلرسك     ٢٠٠٢      يونيه  /        حزيران  ٣٠   ويف  -   ١١٣
  ؛  ١     ٣١٣     ٢٨١  :      ً  عاماً  ٦٤   و  ١٥                        ذكور، تتراوح أعمارهم بني   :                                    ً      اجملموع، كان عدد السكان العاملني موزعاً كاآليت

                                           ويف التاريخ نفسه، كان عدد سكان مجهورية         .  ١     ٢١٩     ٨٢١  :       سنة   ٥٩    و   ١٥                ح أعمارهن بني                    وإنـاث تـتراو   
             ذكور تتراوح    :                                            َّ  ً              وكان عدد السكان العاملني يف مجهورية صربسكا موزَّعاً كاآليت          .        نسمة  ١     ٥١٣     ١٢٧        صربسكا  

    ٣٠      ويف  .    ٤٨٦     ٨١٧  :      ً   عاماً   ٥٩    و   ١٥                               ؛ وإناث تتراوح أعمارهن بني         ٤٨٢     ٧٠٣  :      ً   عاماً   ٦٤    و   ١٥             أعمارهم بني   
                وكان عدد السكان   .       نسمة ٢     ٣١٥     ٢٧٠                                            ، كان عدد السكان يف احتاد البوسنة واهلرسك          ٢٠٠٢       يونيه   /        حزيـران 

                 ؛ وإناث تتراوح      ٨٣٠     ٥٧٨  :      ً   عاماً   ٦٤    و   ١٥                           ذكور تتراوح أعمارهم بني       :                      ً             العـاملني يف االحتـاد موزعاً كاآليت      
                          ُ     حصاءات يف البوسنة واهلرسك، وُنشر                     تقدير أجرته وكالة اإل  :      املصدر   . (   ٧٣٣     ٠٠٤  :      ً  عاماً  ٥٩   و  ١٥           أعمارهن بني 

   ).    ٢٠٠٣     مايو  /                                يف النشرة اإلحصائية الصادرة يف أيار

                                                                                                       ومـن حيث التوزيع اجلغرايف، فإن مناطق البطالة الرئيسية هي املناطق اليت تشهد عودة مكثفة لالجئني                 -   ١١٤
                        ية وحضرية كانت قريبة                   وهي مناطق ريف    .                                                    ً     ً         واملشردين واليت شهدت فيها طاقات اإلسكان والصناعة دماراً شامالً        

  .                                                                                                       مـن مناطق العمليات احلربية يف خمتلف أحناء البوسنة واهلرسك، مثل غراهوفو، وغالموك، وديرفنتا، وبرود، إخل        
    ً                                                                                                     وفضالً عن تعطل الطاقات الصناعية، تشهد هذه املناطق توقف نشاط اخلدمات بسبب ضعف القدرة على الدفع                

                    فلن تتحقق فيها    -                                                 وهي مراكز الصناعة الثقيلة لتجهيز املعادن        -           أما املدن     )       سنة   ٥٥          أكثر من    (                وعمـر السكان    
                                                                                                         انطالقـة إال إذا حصلت على استثمار ضخم، بل إن كل انطالقة جديدة فيها ستكون عقيمة بسبب التكنولوجيا             

   ).                         زينكا، وتوزال، وبانيا لوكا (        البالية 

      فهي ال   .                       رحت تعاين من مشكالت كثرية                                                       ومن املهم التأكيد على أن سوق العمل يف البوسنة واهلرسك ما ب -   ١١٥
ُ  ِّ                      ورغم أن التشريعات القائمة املتعلقة بالعمل قد ُعدِّلت لالستجابة           .                                                تـزال جمـزأة وال تسمح بتنقل القوة العاملة                                                     

     وتبني   .                                      ً                                                                 ملقتضيات اقتصاد السوق، فهي تنطوي عملياً على التمييز على أساس االنتماء اإلثين والعمر ونوع اجلنس              
   أن   "                نوع اجلنس والفقر "         ، بعنوان     ٢٠٠٢      يونيه  /                                           كتب املستقل املعين بالقضايا اإلنسانية، يف حزيران               دراسة أجراها امل

                      ً                         ً            ً                                                املشـردين يواجهون أوضاعاً صعبة بصفة خاصة ألهنم نادراً ما جيدون عمالً، وهذا يضطرهم لقبول األعمال اليت                
                          ً                 حالة العائدين الذين نادراً ما حيصلون                                                     ويتجلى أسوأ نوع من أنواع التمييز اإلثين يف         .                       ترفضها اجملموعات األخرى  

  .                                           على وظيفة يف اإلدارة العامة أو الشركات العامة

                            وضع املرأة واملساواة بني اجلنسني

                                                                                         رغم أن املرأة تتمتع بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا الرجل مبوجب قوانني العمل يف كل من البوسنة واهلرسك  -   ١١٦
                                                                 ً   فيما يتعلق بالعمالة، وال سيما يف القطاع اخلاص حيث تتقاضى املرأة أجراً                                 وكال الكيانني، فإن هناك حاالت متييز 

                ً                                  وينعكس هذا سلبياً على حالتها املادية وجيعل من الصعب   .                                                أقل عن نفس العمل وال تتوفر هلا إال فرص أقل للترقية
                فترات إعادة                                                       واملرأة هي أول من يستهدفها الفصل من العمل خالل          .                                         علـيها احلفـاظ على مستوى معيشي الئق       

  .                                                              اهليكلة واإلصالحات، كما أهنا تالقي صعوبات أكثر يف احلصول على عمل جديد

                             ً     ً                                         ُ                                      ومبا أن إثبات التمييز ليس أمراً هيناً، فإن احلل الذي اقترحه التشريع احمللي هو أن ُيلقى على عاتق رب                    -   ١١٧
  .                              وقد أسفر هذا عن نتائج إجيابية .                                                                العمل عبء إثبات عدم صحة االدعاء بوجود متييز يقوم على أساس نوع اجلنس
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                   ُ                                                               ُ          وجيب على رب العمل املُدعى عليه أن يقدم األدلة اليت تثبت أن الوضع غري املوايت ملرأة عاملة ال ُيعزى إىل  -   ١١٨
   .                                  وتظهر املشكالت عند تنفيذ هذه األنظمة  .                                                  أسباب تتعلق بكوهنا امرأة، وإمنا هو نتيجة عوامل أخرى

                                                                            لثالثة أرباع النساء يف البوسنة واهلرسك إىل قواعد التشريعات االجتماعية                                      ويسـتند الوضـع القـانوين      -   ١١٩
                                                                   يف املائة من النساء هن من العامالت، يف حني أن نسبة النساء                 ٨٣,٣                               ً             والتشـريعات املـتعلقة بالعمل، علماً أن        

  .             يف املائة فقط    ١٦,٦                                        العامالت حلساهبن اخلاص أو صاحبات العمل تبلغ 

  .                         ً                            يف املائة منهن حبقوقهن وفقاً لقوانني العمل العامة واحملددة  ٥٠                          ث العامالت ألجل حمدد، وتتمتع               ويعمل ثلث اإلنا -   ١٢٠

             يف املائة من   ٣٠          ، أن زهاء  "Prism Research "                                               وتبني دراسة استقصائية مستقلة أجرهتا مؤسسة البحوث  -   ١٢١
                               أي أهنن غري مسجالت لدى مكاتب                                                                                النساء مل حيصلن على مركز العاطلني عن العمل مبوجب األنظمة القانونية،            

                        وهذا يضعهن يف فئة األشخاص   .                                                                         التوظيف، وهن بالتايل ال يتمتعن حبقوقهن االجتماعية فيما يتعلق بإعانات البطالة
  .                 ُ             ً  عدميي الدخل، أي املُعالني اجتماعياً

                    نني تنص على تدابري                                                                                             وفيما يتعلق باحلقوق األخرى، ال تؤثر احلالة العائلية على أمن الوظيفة، إال أن القوا              -   ١٢٢
                                        ُ                                    فاملرأة تتمتع حبماية خاصة خالل فترة احلمل، وُيمنع تكليفها بأي عمل قد يضر بصحتها   .                     محاية حمددة لصاحل املرأة
  .                  أو يعرض محلها للخطر

                                                     ً                                                   وحيـدد رب العمل، مبوجب اللوائح التنظيمية الداخلية، ومتشياً مع األنظمة القانونية املالئمة، الوظائف               -   ١٢٣
     ً                                                                          ووفقاً لقانون العمل، تتمتع املرأة اليت تعود للعمل قبل انقضاء إجازة األمومة، إضافة   .               الصحة بوجه خاص       املضرة ب

   .                    دقيقة إلرضاع طفلها  ٦٠                                    إىل الراحة اليومية، براحة إضافية ملدة 

  د                                                                                                     وخالل فترة احلمل والرضاعة، ميكن تكليف املرأة بعمل آخر إذا تبني بشهادة طبيب أن التكليف اجلدي                -   ١٢٤
                                                                    وإذا تعذر على رب العمل تكليف املرأة بعمل آخر، حيق هلا احلصول              .                                           ينطوي على فوائد بالنسبة حلالتها الصحية     

            وال جيوز أن     .                         ً                                                                       عـلى إجازة بأجر، وذلك عمالً بأحكام العقد اجلماعي الذي ينطبق عليها وأحكام قوانني العمل              
                                                ر، كما ال جيوز لرب العمل تكليف املرأة بعمل                                                                       يسفر التكليف بأداء عمل جديد بصفة مؤقتة عن ختفيض يف األج          

   .                                        آخر دون احلصول على موافقتها اخلطية املسبقة

           ً                                   ً                                                          ولـيس معـروفاً على نطاق واسع أن املرأة تتقاضى أجراً أدىن من ذلك الذي يتقاضاه الرجل عن نفس                    -   ١٢٥
ّ               من قانون العمل على أن أجور العاملني ُتحّدد مبوجب العق  ٦٨           وتنص املادة   .      العمل                              ود اجلماعية واألنظمة القانونية                                     ُ  

                                                                                                              املـتعلقة بـالعمل وعقود العمل؛ وهكذا، يقابل املذهب الواحد أجر واحد موحد، سواء شغل املنصب رجل أو                  
        ُ                                           ً                                                 لذلك، مل ُتسجل حىت اآلن شكاوى مقدمة من نساء يتقاضني أجراً أقل مقارنة باألجر الذي يتقاضاه رجل                .      امرأة

  .               يقوم بنفس العمل

ُ                   ُ                                                                            ُيالحظ أن املناصب اليت ُتدفع عنها أعلى األجور ال تتوفر للرجال والنساء على قدم املساواة                          ومع ذلك،    -   ١٢٦
   .                وحسب نفس الشروط
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                                              ُ                                           وال جيوز لرب العمل أن يرفض توظيف امرأة حامل، أو ُيبطل عقد عملها أو يكلفها بأعمال أخرى، عدا  -   ١٢٧
  .                                          احلاالت اليت ينطوي فيها ذلك على فائدة صحية هلا

                           وال حيدد القانون الوظائف اليت   .                                                       ل رب عمل يفعل خالف ذلك، يعرض نفسه لغرامة عن تلك املخالفة  وك -   ١٢٨
                                                                          وليس يف القانون ما مينع هذه اإلمكانية، حيث ميكن لرب العمل والعاملة              .                                        ميكـن لـلمرأة أن تقوم هبا يف البيت        

  .                            االتفاق على هذا العمل يف البيت

                                  ُ                              وق احملددة يف إطار عالقات العمل، يف حني ُتحدد مستويات األجور                                           ويتمـتع مجيع املوظفني بنفس احلق      -   ١٢٩
   .                             مبوجب قوانني العمل وعقود العمل

  .                                                                                             ويف ظل أزمة عامة وتوفر معونة أجنبية هامة، يصعب حبث مسألة التمييز بني اجلنسني يف خمتلف الفروع        -   ١٣٠
  .                                  ليمي، ومهنتها، ومركزها يف سوق العمل                                                         وجتدر اإلشارة إىل وجود عالقة قوية بني دور املرأة، ومستواها التع

                                                                                                          وتفـيد البيانات اليت توفرت أثناء إجراء البحث إىل أنه ال تزال توجد يف البوسنة واهلرسك مهن خاصة                   -   ١٣١
ّ                                 وال تزال القوالب النمطية املتعلقة باملهن واحلرف اليت ُيفّضل أن يزاوهلا الرجال              .                             باإلناث وأخرى خاصة بالذكور      ُ                                                

  .                                أن تزاوهلا النساء، مترسخة اجلذور         ُ     وتلك اليت ُيفضل

                                                                                               وبدعـم مـن مشروع املساواة بني اجلنسني يف البوسنة واهلرسك، املمول من حكومة السويد، أسست                 -   ١٣٢
                                   الختاذ إجراءات موجهة حنو توعية      -  "                                 مراكز معنية بالقضايا اجلنسانية      "-                                    حكومـتا الكـيانني مكاتب حكومية       
ّ           األعمال واألنشطة املّدرة للدخل                                النساء إلشراكهن يف كافة فروع أنشطة                   .  

                   فنسبة العاطالت عن     .                                                                                       ومقارنـة باملـرأة غري املتعلمة، تواجه املرأة املتعلمة حتديات أكثر يف جمال العمالة              -   ١٣٣
                                                                                                         العمـل يف صفوف النساء احلائزات على شهادات التعليم الثانوي والعايل واجلامعي تتجاوز نصف العدد اإلمجايل            

                                   سنة مضت، وعدد النساء الاليت يتخرجن   ٢٠                                              وتبني مقارنة البيانات املتعلقة هبيكل التعليم منذ   .                 للعاطلني عن العمل
                                                                                                                   مـن املدارس الثانوية واجلامعات، أن عدد النساء الاليت ينتمني إىل هذه الفئة، أي النساء احلائزات على شهادات                  

  .         التعليم                                          ً                    عليا وجامعية والاليت يبحثن عن عمل، مرتفع جداً، وال يتوافق مع هيكل

                         مبدأ عدم التمييز يف العمل

                                                                                                     ال تتضـمن التشـريعات يف البوسنة واهلرسك عناصر تتعلق بالتمييز بسبب نوع اجلنس والعرق والرأي                 -   ١٣٤
    احلق  "            يشمل مبدأ     "                           املعاملة على قدم املساواة    "                     واملهم هو أن مبدأ       .                                             السياسي والدين واألصل اإلثين وما شابه ذلك      

                                                                              على استثناءات خاصة بالنساء فيما يتعلق بالشروط اخلاصة اليت يقتضيها عمل ما، ومحاية            الذي ينطوي   "         يف التنوع
                                                                      َّ            وتبني املمارسة وجود حاالت متييز ضد املرأة، ذلك أن طلبات احلصول على وظيفة تقيَّم يف كثري من   .           األمومة، إخل

  .        ا الصحية                                                                 األحيان على أساس مجال املرأة ومظهرها وعمرها والتزاماهتا األسرية وحالته

                                                                            ً                       ويتجـلى التميـيز بوضـوح يف عملية االستخدام، عندما تتضمن اإلعالنات عن الوظائف تأكيداً على                 -   ١٣٥
                                                                ومثة أمثلة عديدة على هذه اإلعالنات اليت تتضمن متطلبات صرحية            .                                             متطلبات تتناىف مع معيار املساواة يف احلقوق      
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                                                ليت جرت فيها مراجعة وإلغاء هذه اإلعالنات، رغم وجود           ً            وقليلة جداً هي احلاالت ا  .                           تتعلق بالعمر أو نوع اجلنس  
                                                                       وتعمل املراكز املعنية بالقضايا اجلنسانية بنشاط على تشجيع املساواة بني اجلنسني   .                           اخلدمات املختصة بتفتيش العمل

  .                                      يف احتاد البوسنة واهلرسك ويف مجهورية صربسكا

                        ُ                         عدم توفر أية مزايا خاصة ُتمنح ألرباب العمل                                                              وتطـرح مسألة استخدام املعوقني مشكلة حقيقية بسبب          -   ١٣٦
                                                                      كما ال توجد تشريعات تتعلق مبؤسسات الرعاية االجتماعية اليت ميكنها أن تستخدم   .                         الذيـن يستخدمون معوقني   

  .      ً                                                                    أشخاصاً من ذوي القدرات احملدودة على العمل مقابل حصوهلا على ختفيضات ضريبية خاصة

                                          فقد سجل متوسط عمر املستخدمني يف القطاع         .                    مييز يف جمال العمل                        ً              ويعـاين جيل الشباب أيضاً من الت       -   ١٣٧
                             بيانات البنك الدويل، تشرين       (    ٢٠٠٠                سنة يف عام       ٤٠       إىل       ١٩٩١                سنة يف عام         ٣٦,٦             ً     ً          الـرمسي ارتفاعاً هاماً من      

      غلبية                   ً      ً                                                     ، ويعين هذا أن عدداً حمدوداً فقط من العمال الشبان يعملون يف القطاع الرمسي، وأن األ )    ٢٠٠٢      نوفمرب  /     الثاين
     ً       ً     ً             عاماً اخنفاضاً هاماً مقارنة       ٣٦                                                 وقد سجلت نسبة العاملني الذين يقل عمرهم عن           .                             تعمـل يف القطاع غري الرمسي     

                    يف املائة يف عام       ٢٣                   سنة مل تتجاوز       ٣٤    و   ٢٥                                                                    بفـترة ما قبل احلرب؛ فنسبة املوظفني الذين تتراوح أعمارهم بني            
                       يف املائة من العاملني يف   ١٨                          سة قياس مستويات املعيشة أن              ويبني حتليل درا   ).     ١٩٩٠                يف املائة يف عام   ٣٧   (    ٢٠٠٠

                                 يف املائة يف القطاع الرمسي، والسبب  ٧                                                                القطاع غري الرمسي هم دون اخلامسة والعشرين سنة، وأن هذه النسبة تبلغ 
  .                                    الرئيسي لذلك هو مستوى احلد األدىن لألجور

                                      ً          ور منخفضة، فإن النظام القائم ليس جذاباً بالنسبة                                                   ورغم أن القوة العاملة الشابة مستعدة للعمل مقابل أج -   ١٣٨
                       احلكومة، ومنظمة أرباب     :                    َّ                                             وباإلضافة إىل ذلك، حتدَّد مستويات األجور باالتفاق بني ثالث جهات           .             هلـذه الفئة  

                                                                            ِّ      ورغم هذا االتفاق بشأن مستويات األجور، فإن املنظمات املالية الدولية هلا تأثري مقيِّد على  .                     العمل، ونقابة العمال
              وهكذا، يقتصر    .                                                     ُ                                     املفاوضـة اجلماعية، وبذلك فإن السعر األدىن للعمل هو الذي ُيعتمد كأساس حلساب األجور             

                                                                                            حتديـد مستويات األجور على حتديد املستوى األدىن فقط؛ أما مجيع األمور األخرى، فهي ختضع التفاق مع رب      
                                              لة والنقص يف إنتاجيتها، باعتبار أن القوة                                                                     وهذا سبب من األسباب اليت تفسر الزيادة يف سن القوة العام            .        العمـل 

                                                                       وهذا يعين أن االقتصاد املستتر لـه قدرة تنافسية أفضل باملقارنة مع             .                                             العاملـة الشابة تتجه حنو االقتصاد املستتر      
ّ                            القطاع الرمسي، وذلك ألنه يشغل عدداً أكرب من الشبان الذين ُيعّدون ضمن فئة العمال املنتجني   ُ                     ً                                 .   

      ّ                                                                                    ون املسّنون، والعمال املعوقون، واألشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة، الفئات احملرومة بوجه                         وميـثل املوظف   -   ١٣٩
         الفئة       من   ٤٩     ٩١٦                عامل، منهم      ٧٠     ٠٠٠                                                       ويف احتاد البوسنة واهلرسك، يبلغ عدد العمال املعوقني           .                   خاص يف جمال العمل   

                                    ات جسدية ناجتة عن حوادث العمل وأمراض     إعاق (                   من الفئة الثانية   ١٤     ٥٠٠ و  )              ً          العاجزون متاماً عن العمل (     األوىل 
   ).                       مهنية وحوادث خارج العمل

   ِّ                                                                                                     وحتدِّد األنظمة القانونية املتعلقة بتأمني املعاشات التقاعدية واملعوقني حقوق العمل للمعوقني املنتمني إىل              -   ١٤٠
  ُ                      ا ُيستبعدون عن العمل                                                                 ً              ومع ذلك، أصبحت حقوق املنتمني إىل هذه الفئة مهددة أكثر، ألهنم غالباً م              .               الفئة الثانية 

                                       ً                                           ويف ظل أوضاع تتسم ببطالة عامة حادة نادراً ما يتسىن لقدامى احملاربني واملعوقني               .                      خـالل عمليات اخلصخصة   
   .                                          العاطلني عن العمل ممارسة حقوقهم يف جمال العمل
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               د أزيلت حىت اآلن                                                                           وجتري يف الوقت الراهن إزالة احلواجز املعمارية وغريها من احلواجز املادية األخرى، وق -   ١٤١
                                                                 غري أن هذه احلواجز ال تزال قائمة يف املدارس واجلامعات ومرافق             .                                                حواجز كثرية يف املباين العامة الكائنة يف املدن       

  .                                                           التجارة وخدمات املطاعم واملباين السكنية ووسائل النقل وما إليها

ِ                          األشخاص ينَصِرفون عن التعليم النظامي                                                        وميثل تعليم املعوقني يف املدارس مشكلة خاصة، باعتبار أن هؤالء  -   ١٤٢  َ          
                                                    وباإلضافة إىل احلواجز املادية، هناك حواجز أخرى تتعلق حبق   .                                                يف املدارس الثانوية بسبب احلواجز املعمارية والتقنية

                                    ففي مجهورية صربسكا، ميكن لألشخاص الذين   .                                                          املعوقني يف اختيار املهنة والتعليم على أساس املساواة مع اآلخرين
     وهذا   .                                                                                      ن إعاقة مسعية متابعة دراستهم يف أربعة ختصصات مهنية فقط، يندرج مجيعها يف جمال الصناعة احلرفية     يعانو

  .                                             جيعلهم يف وضع غري مؤات باملقارنة مع العمال اآلخرين

          شخص يف      ١٧٠     ٠٠٠                                                                                   وقـد خلـص التقييم الوارد يف تقرير دراسة قياس مستوى املعيشة إىل أن زهاء                 -   ١٤٣
                                                  ً                               يكسبون دخلهم يف السوق املوازية، يف حني أهنم مسجلون رمسياً بوصفهم موظفني، لدى                                  البوسـنة واهلرسـك     
                                    ُ   َ                                    ومن أسباب ذلك أن عدد العمال الذين مل ُتدفَع هلم أجورهم منذ شهر أو شهرين، على   .                     ً   الشركات العامة أساساً  

  .    ٢٠٠١             عامل يف عام    ١٦٠     ٠٠٠                   سبيل املثال، قد بلغ 

                                                                              والتدريب واختيار املهنة، ال وجود للتمييز بسبب نوع اجلنس، أو العنصر،                                         وفيما يتعلق بالتوجيه املهين،    -   ١٤٤
   .                       أو اللون، أو األصل اإلثين

                                                                                      وتنص األنظمة املتعلقة بالعمل يف كال الكيانني على أنه ال ميكن العمل على أساس التفرغ حلساب صاحيب  -   ١٤٥
                                        ستوى معيشة أعلى للموظف وألسرته، حبيث                                                                             عمـل اثنني يف الوقت نفسه، رغم أن مثل هذه الترتيبات قد تكفل م             

                                                                 وجتيز األنظمة القانونية ما يسمى بالعمل اإلضايف، الذي ميكن أن            . ُ                             ً                ُتعترب كل واحدة من الوظيفتني عمالً غري مسجل       
                                                                ً         غري أنه إذا كان رب العمل الذي يعمل الشخص املعين حلسابه يزاول هو أيضاً          .                                  يضـطلع به أشخاص يف مهن معينة      

ٍ                                                            ب على العامل عندئٍذ أن حيصل على موافقة خاصة من رب العمل ملزاولة ذلك العمل اإلضايف             ذلك النشاط، جي                   .   

              برامج التدريب

                                                                     ُ                             توضـع بـرامج التدريـب احلكومية وتنفذ من خالل مكاتب العمل ووحدات املشاريع املُنشأة داخل                 -   ١٤٦
                                      إعادة تدريب اجلنود املسرحني وتقدمي           برامج ( ُ   َّ                                             وُتنسَّق هذه املشاريع مع مشاريع البنك الدويل          .                 الوزارات املختصة 

                                                                ، وهي تركز على التدريب وتقدمي الدعم املايل لتنمية الزراعة           )                                               الدعـم لتحسني احلالة االقتصادية ألسر العائدين      
   .                      وخدمات الصناعة احلرفية

              لية والدولية                                            ُ   َّ                                              وهناك طائفة أوسع بكثري من الربامج اليت توضع وُتنفَّذ من خالل املنظمات غري احلكومية احمل               -   ١٤٧
         الدعم      ٢٠٠٠                                                              وباالستناد إىل ذلك، قدم مكتب االستخدام الفيدرايل خالل عام            .                              اليت تعمل يف البوسنة واهلرسك    

  :                   املايل للربامج التالية

                                                                         برامج توفر فرص عمل جديدة وهتيئة الظروف املناسبة إلعادة توظيف األشخاص املسجلني؛ -

                       برامج التوظيف الفردية؛ - 
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  ؛ )                       النساء والشباب واملعوقون (  َّ                                   صمَّمة لفئات حمددة من العاطلني عن العمل          الربامج امل - 

                                   برامج التدريب املهين وحتديث الكفاءات؛ - 

                                                             الربنامج اخلاص لتنمية املناطق املتخلفة داخل احتاد البوسنة واهلرسك؛ - 

  .                      الربامج اخلاصة بالعائدين - 

                             برامج باستخدام اعتمادات     ١     ٨٠٣                     الدعم ملا جمموعه                                     ، قدم مكتب االستخدام الفيدرايل        ٢٠٠٢         ويف عام    -   ١٤٨
َ          مصاَدق عليها                                    شخص مسجلني كعاطلني عن العمل،       ٦     ٠٠٠ ُ                                                   وُيرتقب أن يوفر تنفيذ هذه الربامج العمل لصاحل           .    

  .     ً  عامالً ١     ٦٤٩                                           باإلضافة إىل إهناء التدريب وجتديد املهارات لصاحل 

          ويشمل هذا   .                                 ستخدام الشباب املتخرجني من اجلامعات                          ً   ، وضع املكتب الفدرايل برناجماً ال    ٢٠٠٣       ويف عام  -   ١٤٩
                                                                                           الربنامج، الذي يرمي يف مجلة أمور أخرى إىل مقاومة رحيل الشباب إىل اخلارج، خرجيي اجلامعات املسجلني لدى 

                                                                            ويشمل الربنامج على تدابري تتعلق بالتمويل املشترك لسوق العمل يف القطاع             .                                  املكتب بقائمة العاطلني عن العمل    
  .                                                                                                         ، وجزء من القطاع العام، عدا اإلدارة، والتمويل املشترك يف جماالت توجد فيها حاجة خاصة ملهن معينة                    اخلاص

  .                         شاب من العاطلني عن العمل ١     ٠٠٠                     ويعتزم املكتب استخدام 

     ً     وعادةً ما   .                                                                             وقد توىل مكتب االستخدام يف مجهورية صربسكا وضع وتنفيذ برنامج للتدريب املهين والتقين  -   ١٥٠
                                                                                                         أرباب العمل األموال ألغراض وافق عليها املكتب، باعتبار أن التدريب يندرج ضمن التدابري اليت ينفذها                       يستعمل  
   ).                                   ترد يف املرفق قائمة باألنظمة ذات الصلة   . (     املكتب

 ٧املادة 

ّ         الصكوك الدولية املصّدق عليها                    

  :                                                            صدقت البوسنة واهلرسك على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية -   ١٥١

  ؛ )   ١٣١    رقم    (    ١٩٧٠                                       تفاقية حتديد املستويات الدنيا لألجور لعام  ا - 

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

  ؛ )  ١٤    رقم    (    ١٩٢١                             اتفاقية الراحة األسبوعية لعام  - 

  ؛ )   ١٣٢    رقم    (    ١٩٧٠                                اتفاقية اإلجازة مدفوعة األجر لعام  - 

  ؛ )   ١٥٥    رقم  (      ١٩٨١                                   اتفاقية السالمة والصحة املهنيتني لعام  - 

   ).  ٨١    رقم    (    ١٩٤٧                         اتفاقية تفتيش العمل لعام  - 
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                   احلق يف مكافأة منصفة

                 وحسب أحكام قانون   . ُ  َ                                                               ُتضَبط األجور يف البوسنة واهلرسك مبوجب عقد مجاعي عام وعقود مجاعية فرعية -   ١٥٢
     وحسب   .              تعلقة بالعمل          َّ                                                                             العمل، حيدَّد األجر األدىن يف احتاد البوسنة واهلرسك مبوجب العقود اجلماعية واألنظمة امل            

    َّ                                                             ، حيدَّد األجر األدىن مبوجب العقود اجلماعية الفرعية وال جيوز أن               ٢٠٠٠      مايو   /                                    العقد اجلماعي العام، املربم يف أيار     
          ويعين هذا    .                                                                                          يف املائة من متوسط األجر داخل االحتاد، كما يرد يف آخر البيانات اإلحصائية املنشورة                ٥٥         يقل عن   

  .                                                           تغرية يرتفع مبلغها االمسي أو ينخفض حسب تقلب مستويات متوسط األجر                     أن األجر األدىن هو فئة م

                            يف املائة من األجر الذي        ٦٥                                             ً       ً                   ويف مجهورية صربسكا، حيدد العقد اجلماعي العام أجراً مضموناً يصل إىل             -   ١٥٣
          ت مالية،                                                         وينطبق األجر املضمون إذا كان رب العمل يواجه صعوبا          .                                         تقاضاه املوظف خالل األشهر الثالثة األخرية     

   َّ                                                             وحيدَّد أجر العمل األدىن على صعيد مجهورية صربسكا، أي على صعيد الفروع   .                             ودون أن تتجاوز مدته ستة أشهر
َ                                                     واألنشطة، وُيضَرب يف معامل تعقد العمل بالنسبة لكل فئة من فئات األجور   ُ           .   

                          ل، واليت يضعها بالتنسيق                                                                                   جيب على رب العمل امللزم بعقد مجاعي أن حيدد يف إطار قواعده املتعلقة بالعم              -   ١٥٤
               ومع ذلك، فإن     .                                                                                                مع نقابة العمال، األجر األدىن الذي ال ميكن أن يقل عن األجر األدىن الذي حتدده نقابة الفرع                

                                                                                                                  أحكـام االتفاقـية اجلماعية العامة ال تنطبق داخل احتاد البوسنة واهلرسك إال يف تلك الشركات اليت تعود فيها                   
                   ً                                                                     إىل الدولة وذلك عمالً باألنظمة والقواعد القانونية املستمدة من االتفاقيات املتعلقة                                        األغلبية يف ملكية رأس املال    

ِ              حبريات نقابات العمال واملفاوضة اجلماعية، إضافة إىل املبدأ القائل بأن العقد اجلماعي ال يلِزم إال أطرافه،                                                                                  .  

                   ً                مل ينضموا إليها الحقاً أي التزام                                                                              ولـيس على أرباب العمل اخلواص الذين مل يربموا اتفاقيات مجاعية أو              -   ١٥٥
                   من قانون العمل يف    ١١٦      املادة   :                                                                             باالمتثال ألحكام تلك االتفاقيات، مبا فيها األحكام املتعلقة باحلد األدىن لألجور        

      ُ                  وإذا أُبدي االهتمام داخل    ).     ٢٠٠٣ /  ٢٩   و    ٢٠٠٠ /  ٣٢  ؛   ٩٩ /  ٤٣         ، األعداد              اجلريدة الرمسية (                    احتاد البوسنة واهلرسك 
                              ُ   ِّ                                                               اهلرسك، ميكن للوزير الفيدرايل أن ُيوسِّع يف نطاق تطبيق االتفاقيات اجلماعية كي تشمل كيانات                              احتاد البوسنة و  

                                ً                                                                                   قانونـية أخرى إذا اعترب ذلك مناسباً، حىت وإن مل تكن تلك الكيانات مشاركة يف املفاوضات ومل تربم العقد أو                    
                                               ر آراء نقابة العمال، وأرباب العمل أو رابطة                                                         وعند اختاذ مثل هذا القرار، ميكن أن يلتمس الوزي          .               ً   تنضم إليه الحقاً  

  .                              أرباب العمل الذين يشملهم العقد

                                                                                                        وعلى الرغم من وجود عمال يف احتاد البوسنة واهلرسك تنطبق عليهم أحكام العقد اجلماعي، فإن الوزير                 -   ١٥٦
                   ه على رأي نقابة                             ً                                                                   املخـتص مل يتخذ حىت اآلن قراراً بتوسيع نطاق تطبيق العقد اجلماعي، وذلك يف انتظار حصول               

                                                 من نفس القانون، ميكن إنشاء اجمللس االقتصادي           ١٣٠    ً                 وعمالً بأحكام املادة      .                                   العمـال ورابطـة أربـاب العمل      
                                                                                                          واالجـتماعي هبدف تنسيق السياسة االقتصادية واالجتماعية، أي مصاحل العمال وأرباب العمل، والتشجيع على              

                    وشرعت نقابات العمال   .            يف الكيانني    ٢٠٠٢                جمللس يف بداية عام      ُ            وقد أُنشئ هذا ا    .                                 إبرام العقود اجلماعية وتطبيقها   
                                                                                                          يف احتـاد البوسـنة واهلرسك ويف مجهورية صربسكا يف القيام بأنشطة إلنشاء هذا اجمللس خدمة لنفس األهداف                  

    َ   َّ                                             وقد َتبيَّن أن نقابات العمال يف البوسنة واهلرسك          .                        ً                               واألغراض، وذلك بوصفه شكالً من أشكال التفاوض الثالثي       
ـ                                                                                                  تاج إىل تنظـيم يف شكل منظمة نقابية جامعة تضطلع، يف مجلة أمور أخرى، بدور الشريك جمللس الوزراء يف           حت

                                             ونتيجة لتنفيذ العقود اجلماعية يف القطاع اخلاص يف   .                                                        البوسنة واهلرسك فيما يتعلق بالقضايا االقتصادية واالجتماعية
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                                                  ة قطاعية خاصة رغم أهنم مل يشتركوا يف التفاوض                         ُ                                            مجهوريـة صربسـكا، أُلزم أرباب العمل بتطبيق عقود مجاعي         
  .                                                                                   وبدون تنفيذ العقود اجلماعية الفرعية، ال ميكن تطبيق اللوائح اليت حتدد مستويات أجور العمال  .      بشأهنا

                                                 ً                                                           وبعـد الوسـاطة، اقترح ممثلو املنظمتني النقابيتني اتفاقاً بشأن تأسيس احتاد لنقابات العمال يف البوسنة                 -   ١٥٧
                           ومل تعترف احلكومة حىت اآلن       .                                                                      هـو اتفاق جيري يف الوقت الراهن النظر يف اعتماده والتوقيع عليه                       واهلرسـك، و  

             حيث تعاجل   -                               ويتسم تطبيق النموذج األورويب       .                            ً                                    بـنقابات العمال بوصفها شريكاً على قدم املساواة مع اآلخرين         
  .                            لصعيد احمللي بالبطء الشديد            على ا  -                                                                      احلكومـات ومـنظمات النقابات القضايا الرئيسية من خالل املفاوضات           

                                                                                                           ولذلـك ال يزال العمال يف شىت أحناء البوسنة واهلرسك يلجأون إىل اإلضراب، وال سيما اإلضراب عن الطعام،                  
ّ   كطريقة أساسية لتلبية طلبات العمال املربّرة                                      .  

             سات البوسنة                                                                                           وفيما يتعلق بتحديد األجور على مستوى جملس الوزراء، فإن قانون اخلدمة املدنية يف مؤس              -   ١٥٨
                                                                                                       واهلرسـك يضـع املعايري اخلاصة باألجور، وحساب األجور، وهيكل األجور بالنسبة ملوظفي اخلدمة املدنية يف                

                                                                                  وحيدد جملس الوزراء يف البوسنة واهلرسك نقطة انطالق األجور، اليت تكون هي نفسها               .                     املؤسسـات املشـتركة   
  .                                                             ل ثالثة أشهر بناء على اقتراح من وزارة املالية واخلزانة          ُ               وُيحدد األساس ك    .                                    بالنسبة جلميع موظفي اخلدمة املدنية    

 ُ                                                                                                     وُتصنف أجور موظفي اخلدمة املدنية على أساس ست رتب، وحيدد جملس الوزراء حاصل عملية حساب األجور                
  .                بالنسبة لكل رتبة

       ولتأمني   .  ُ                                  ُ                 ُ                                       وُيحـدد األجر باعتماد رقم أساسي لألجور ُيضرب يف معدل معني وُتضاف إليه عالوة األقدمية               -   ١٥٩
                                                                                                        دفع االشتراكات اإللزامية لتأمني الرعاية االجتماعية واملعاشات التقاعدية، وضعت السلطات الفيدرالية قواعد وأنظمة 

    ٥٥                                                                                                    تتعلق باالشتراكات وضريبة الدخل لتعيني احلد األساسي األدىن حلساب االشتراكات والضرائب، وهو يصل إىل             
   .                                                    وقد أجرب هذا أرباب العمل على حساب التزاماهتم بالدفع .                                  يف املائة من آخر أجر مسجل يف اإلحصاءات

                                                                                                        وإن عدم وجود لوائح تنظم األجور الدنيا يفسح اجملال أمام انتهاك احلقوق االقتصادية واالجتماعية، وال                -   ١٦٠
                                                                         وتتضمن فئات العمال اليت ال يشملها نظام احلد األدىن لألجور أو آليات             .                                    سيما من جانب أرباب العمل اخلواص     

                       ُ                                                                      التعويض، العمال الذين أُهنيت خدماهتم خالل احلرب، وذلك إىل حد بعيد كإجراء متييزي يقوم على أساس األصل 
                                                                                                   وتشمل هذه الفئة، على وجه اخلصوص، العمال املسنني الذين صاروا بسبب انقطاع فترة األقدمية غري                 .       اإلثـين 

  .                           ار أن آجال التسجيل قد انقضت                                                        مؤهلني للحصول على معاشات تقاعدية أو إعانات البطالة، باعتب

               ُ                                                                                    وكما ورد أعاله، ُتحدد األجور يف كل من الكيانني مبوجب العقود اجلماعية وال ختضع ألنظمة قانونية                 -   ١٦١
   ).                                                 باستثناء األجور الدنيا وحاالت اإلفالس يف مجهورية صربسكا (

                 ً              هلك اليت تزيد كثرياً، حسب علمنا،                                                           وال يرتبط تعيني احلد األدىن لألجور بقيمة سلة السلع األساسية للمست -   ١٦٢
                                                                                 ويف العديد من احلاالت، يعجز أرباب العمل يف البوسنة واهلرسك حىت عن دفع احلد                .                       عـن احلد األدىن لألجور    

   .                                                                 وتتوىل سلطات تفتيش العمل مراقبة األجور، غري أن هذه املراقبة غري كافية  .                           األدىن لألجور، أي األجر املضمون

                                             ُ                      ً                 بء األجور املنخفضة يف كافة أحناء البوسنة واهلرسك، ُيعاين نظام املكافآت أيضاً من                              وباإلضـافة إىل ع    -   ١٦٣
                                     ُ          ورغم أن مستويات األجور يف اقتصاد السوق ُتحدد حسب   .                                            أعباء مدفوعات أخرى غري معروفة يف اقتصاد السوق
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                            يم، وهو ما يؤثر يف حراك                                                ُ                                                 إنتاجـية القوة العاملة، فإن املكافآت ال تزال ُتدفع على أساس األقدمية ومستوى التعل             
                                           ً                                                         ولتصحيح الوضع القائم، ال بد من القيام مستقبالً مبا يلزم من أنشطة إلنشاء اهليئات املالئمة على                  .               القوة العاملة 

              ً        ومن املفيد أيضاً وضع      .                                                                                     مجيع األصعدة هبدف ضم أرباب العمل إىل حوار ثالثي وزيادة املرونة يف نظام املكافآت             
                                                                             ت الشباب الذين يعيشون حاالت صعبة بوجه خاص، كاليتامى أو الذين تركوا                                          بـرامج السـتخدام بعـض فئا      

  .                                                                                    املدرسة، وال سيما عن طريق تقدمي اإلعانات للشركات اليت تستخدمهم وتوفري التدريب يف مكان العمل

   دىن                                ونتيجة لذلك، ال جيتذب احلد األ       .    ُ                                                             وال ُيشـرك أرباب العمل يف املفاوضات املتعلقة بالعقود اجلماعية          -   ١٦٤
                          ُ         ً                      وتعمل مكاتب االستخدام اليت أُنشئت وفقاً لدستور اتفاق          .                                                     لألجـور الشبان بصفتهم قوة عاملة عالية اإلنتاجية       

                                                                                                  دايـتون عـلى صـعيد الكيانني والكانتونات يف احتاد البوسنة واهلرسك، وكمؤسسة مركزية فريدة يف مجهورية       
  .                                   وما زلنا نعمل على حتويل هذه املؤسسة   .   طة                                  ً               وتضطلع هذه املكاتب مبجموعة حمدودة جداً من األنش         .         صربسـكا 

  .                                                                                              وقد أعلن جملس الوزراء اجلديد عن إدخال تغيريات قانونية على وكالة االستخدام السابقة يف البوسنة واهلرسك

                                                                                            وإن مكاتب االستخدام غري فعالة وال تقدم الدعم الكايف يف جمال االستخدام رغم املبالغ املالية الكبرية اليت  -   ١٦٥
                               وتبني املمارسة اجلارية حىت اآلن       .                                                                      هلذه املكاتب من خالل برامج االستخدام يف كافة أحناء البوسنة واهلرسك                توفر  

  .                                                                                                            أن مكاتب االستخدام وكذلك فروعها احمللية هي اليت تقرر بنفسها مدى أهلية املشاريع للحصول على التمويل               
ّ                                     ففـي احتاد البوسنة واهلرسك ُتقّدم القروض، ويف مجهورية صربس                                             ُ             كا توفر األموال كمنح ويف كلتا احلالتني ُتقدم                                ُ  

                                                                      ُ           وهذا النظام لتوزيع األموال، الذي تضطلع فيه مكاتب االستخدام بدور البنوك، ُيعترب        .                         اخلدمات عن طريق البنوك   
                     ومن جانب آخر، فإن      .                                                                                       غـري مالئم باعتبار أن هذه املؤسسات غري خمتصة يف جمال حتليل االئتمان وتقييم املخاطر              

                                  وتبني التجربة السابقة أن مكاتب       .                                                                   شـركات نفسـها مبراقبة األموال هو أمر مشكوك فيه إىل حد كبري                      قـيام ال  
             بيانات وحدة   (                                                                                                  االسـتخدام مل تتمكن من ممارسة رقابة منتظمة فيما يتعلق بااللتزامات املتصلة بالقروض واهلبات               

   ).                                 تنفيذ املشاريع التابعة للبنك الدويل

                                                                                  بد من العمل خالل الفترة القادمة على تعزيز مكاتب االستخدام يف جمال حتديد                                       وبالنظر إىل ما تقدم، ال     -   ١٦٦
                                                                           كما جيب تعزيز دور هذه املكاتب يف جمال الوفاء باملعايري املتعلقة بتوزيع              .                                  احلرف والوساطة يف البحث عن عمل     

                      ء من املوارد اليت جتمعها               وجيب أن يوجه جز  .                                                            االستحقاقات، وال سيما استحقاقات الرعاية الصحية يف حالة البطالة
                 وينبغي أن يوجه     .                                                                                          هـذه املكاتـب لـتمويل برامج إعادة التدريب أو التدريب اإلضايف حسب متطلبات السوق              

ُ                                                          االهـتمام إىل الوفـاء بااللتزامات فيما يتعلق باألموال اليت ُخصصت حىت اآلن لربامج االستخدام، ال سيما ألن                                                                       
                                                                   ة صربسكا قد متكنت منذ هناية احلرب من مجع مبلغ، لنفس األغراض،                                                مكاتب االستخدام يف االحتاد ويف مجهوري     

                                                               وينبغي تعزيز الرقابة من جانب وزارات الكيانني املختصة واهليئات       .                              مليون مارك قابل للتحويل       ٤٥٠ُ              ُيقدر بزهاء   
  .          ُ                                     األخرى اليت ُتعىن بشكل مباشر هبذه القضايا وما شاهبها

                                                                    ة بطالة حادة، ال بد هلا من إجراء إصالحات عاجلة رمبا تؤدي حىت                                                 ومبا أن البوسنة واهلرسك تواجه حال      -   ١٦٧
                                          ً                     وفيما يتعلق باإلحصاءات على األقل، يوجد حالياً عدد أكرب من            .                                             إىل ارتفاع مستوى البطالة على املدى القصري      

       ُ        أنه ال ُيتوقع                     ويعين هذا يف واقع األمر  .                     ً                    ً                         العمال املستخدمني رمسياً دون أن يتقاضوا أجراً أو حيصلوا على استحقاقات
         ومع ذلك،    ).                                                       يف صفوف العمال الذين حيصلون على أجور وتدفع عنهم اشتراكات (                         فقدان عدد كبري من الوظائف 

 ُ                                           وُينتظر أن يرتفع يف الفترة املقبلة عدد العمال   .                                                            تقتضي مستويات البطالة الراهنة وضع استراتيجية فعالة لالستخدام
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                                                       غي للحكومة يف احتاد البوسنة واهلرسك، ويف مجهورية صربسكا، ويف         لذلك ينب  .                          املسجلني لدى مكاتب االستخدام
                 ُ   ِّ                                                                                    مـنطقة بريتشكو أن ُتعجِّل باإلعداد إلنشاء صناديق للرعاية االجتماعية تقدم املساعدة للجميع يف األمد القصري،       

  .                    ُ                                                 وال سيما ألولئك الذين ُيتوقع أن يفقدوا وظائفهم خالل عملية اإلصالحات املكثفة

                                                                                          التدابري اليت جيب على مكتب االستخدام يف مجهورية صربسكا تنفيذها باالستناد إىل قانون                       وكجزء من  -   ١٦٨
  .                                                                               العمالة، جرى حتديد تدابري نشطة لالستخدام من خالل التمويل املشترك لربامج خلق فرص العمل

                 ستدام يف القطاع                                                                                             وعـلى سبيل املتابعة، ينبغي للبوسنة واهلرسك أن تعتمد على تنظيم املشاريع والنمو امل              -   ١٦٩
                                                     ً     ً                                          وهناك العديد من الشركات احلديثة التأسيس اليت تواجه وضعاً صعباً بسبب انتهاج سياسة إقراض غري                 .       اخلـاص 

                                                                                              ً      مالئمـة، وذلك رغم أن هذه الشركات تشكل القاعدة األساسية الستخدام القوة العاملة الشابة واألكثر إنتاجاً،   
  .                  ن العاطلني عن العمل                                      وهي الفئة اليت يندرج يف صفوفها أكرب عدد م

                                 ، وعدد ساعات الدوام، واإلجازة      )                            اليومية واألسبوعية والسنوية   (                                      وختضع احلقوق املتعلقة بفترات الراحة       -   ١٧٠
                                  وختضع مدة العمل حمسوبة بعدد الساعات   .                                                                    املدفوعة األجر خالل األعياد الرمسية، لتشريع العمل والعقود اجلماعية       

    ١٨ ُ                                                   وُيكتسب احلق يف عطلة سنوية مدفوعة األجر لفترة ال تقل عن   .         األسبوع        ساعة يف  ٤٠                    لقوانني الكيانني؛ وهي 
   .                                                                   يوم عمل يف السنة التقوميية الواحدة، بعد ستة أشهر من اخلدمة دون انقطاع

     ً                                                                                                   ووفقاً للقانون، يتمتع املوظف دون السن القانونية للعمل بعطلة سنوية ليومي عمل على األقل، يف حني                 -   ١٧١
                                                                                                    ذي ال ميكن محايته من املواد اخلطرة يف العمل، رغم اختاذ مجيع تدابري احلماية، بعطلة سنوية لفترة                                  يتمتع العامل ال  

  .     ً           يوماً على األقل  ٣٠

                                                                                                             وحتدد العقود اجلماعية والقواعد الداخلية املعايري امللموسة املتعلقة مبدة العطل السنوية، مع إيالء االعتبار               -   ١٧٢
                                                                    ما حتدد العقود اجلماعية، مبوجب القانون، حقوق املوظفني فيما يتعلق باإلجازة  ك  .                           الواجب للعدد األدىن من األيام

ّ                     املدفوعة األجر خالل األعياد الوطنية واأليام اليت ال ُتعّد أيام عمل                                                        وجييز قانون العمل يف االحتاد لرب العمل أن          .                                              ُ  
                  وإذا استهلك املوظف   .                    لدينية أو التقليدية                                                                            ميـنح العامل إجازة مدهتا أربعة أيام يف السنة التقوميية لتلبية احتياجاته ا       

                                                                                                          األيام األربعة خالل سنة تقوميية واحدة، يعترب يومان من األيام األربعة إجازة مدفوعة األجر يف حني يعترب اليومان         
      ً                                      ً     ً                             وعملياً، ال ميتثل أرباب العمل هلذه األحكام امتثاالً تاماً، وال سيما أرباب              .                                  اآلخـران إجازة غري مدفوعة األجر     

                                     واحلالة مماثلة يف مجهورية صربسكا ويف        .                                                                لعمـل اخلواص يف بعض اجملاالت كخدمات املطاعم أو جتارة التجزئة           ا
  .             منطقة بريتشكو

      ً     ً    ماركاً قابالً    ٥١٣  )     ٢٠٠٢ (                                                                  وتشـري البيانات اإلحصائية إىل أن متوسط األجور بلغ خالل السنة املاضية     -   ١٧٣
      ً     ً              ماركاً قابالً للتحويل يف    ٦٢٨                            للتحويل يف مجهورية صربسكا، و      ً     ً   ماركاً قابالً   ٣٥٦                          للتحويل يف البوسنة واهلرسك و

       ً     ً                       ماركاً قابالً للتحويل يف االحتاد،        ٤٥٨                                                    وخالل نفس الفترة، بلغ متوسط قيمة سلة املستهلك           .                 مـنطقة بريتشكو  
       ومن بني   .       ً     ً                               ماركاً قابالً للتحويل يف منطقة بريتشكو         ٤١٩      ً     ً                                     ماركـاً قابالً للتحويل يف مجهورية صربسكا، و           ٤٦٢ و

                                                                    ً                           التدابري اليت يرتقب تنفيذها من جانب مكتب االستخدام يف مجهورية صربسكا، عمالً بقانون العمل، تدابري حمددة 
  .                                  تتعلق بتقدمي اإلعانات لربامج االستخدام



E/1990/5/Add.65 
Page 35 

                               يف املائة من األسر املعيشية        ٢٥                                                          ، بينت دراسة أجرهتا شعبة السكان يف األمم املتحدة أن               ٢٠٠١         ويف عام    -   ١٧٤
      ً     ً                ماركاً قابالً للتحويل يف        ١٨٨                                 وبلغ متوسط املعاشات التقاعدية       .                       مارك قابل للتحويل      ٣٠٠                    يقـل دخـلها عن    

                                              وتشمل فئات العمال الذين ال ينتفعون حبماية         .       ً     ً                               ماركاً قابالً للتحويل يف مجهورية صربسكا         ١٢٠               االحتـاد، وحنو    
                 ُ                    ى، العمال الذين فُصلوا من اخلدمة                                                                                 القوانني املتعلقة باحلد األدىن لألجور أو الذين ال حيصلون على تعويضات أخر           

                                                          ً            وال تتمتع هذه الفئة من العمال بأي شكل من أشكال احلماية، علماً بأنه قد مت   .                         خالل احلرب بسبب أصلهم اإلثين
                   ، وأهنم غري مؤهلني     )                                              مبوجب قرار من املسؤولني عن إدارة أزمة احلرب        (                                        إهنـاء خدمـتهم بطـريقة غري مشروعة         

                                     ً                                                    ظر يف دعاواهم املتعلقة بالتعويض استناداً إىل أقدميتهم وال يف طلباهتم املتعلقة باحلصول                                        للتقاعد، وأنه ال جيري الن    
  .                                                     على إعانات البطالة، أي تأمني الرعاية االجتماعية واملادية

                                                                                                      وحتظر تشريعات العمل والرعاية االجتماعية يف البوسنة واهلرسك كافة أشكال التمييز يف العمل، وتدعو               -   ١٧٥
ٍ                                                    احلق يف احلصول على أجر متساٍو عن عمل متساٍو، واحلق يف املساواة يف التعليم والتدريب                 :   لي                 إىل ضـمان ما ي                  ٍ                         

                                                                                                             والترقـية املهنية، واحلق يف حتديد ساعات العمل، واحلق يف العطل واإلجازات، واحلق يف محاية العمل، واحلق يف                  
                                   ملنصوص عليها يف القانون، واحلق يف محاية                                                      ً          استقرار الوظيفة، أي حق الفرد يف عدم إهناء خدمته إال وفقاً للشروط ا

                                                       ، واحلق يف املشاركة يف صنع القرار، واحلق يف الرعاية           )                                  احلق يف االعتراض ويف تقدمي الشكاوى      (                  احلقـوق الفردية    
  .                                                        االجتماعية، واحلق يف األمن االجتماعي واملادي خالل فترات البطالة

ُ                                         وُتضـمُن احلماية يف العمل يف البوسنة واهلرسك        -   ١٧٦                                                             مبوجب قوانني الكيانني اخلاصة املتعلقة حبماية العمل، وهي          ُ   
                                                                                                                   قوانني حتدد االلتزامات املتعلقة بالفحص الدوري للمعدات، واملنشآت الكهربائية، واألوضاع الكيماوية أو البيولوجية             

  .                 جرى على املوظفني                                                  ً                               ُ                   أو املـناخ املوضـعي يف مباين العمل واملباين اإلضافية، فضالً عن الفحوص الطبية الدورية اليت تُ                
                                                                                                              وأربـاب العمـل هم املسؤولون عن األمن يف مكان العمل، ومالءمة أدوات العمل، وتعريف مجيع املوظفني بظروف                  

  .                                                                                                  وتتوىل سلطات التفتيش املعنية حبماية العمال مراقبة سري تنفيذ اللوائح املتعلقة باحلماية واألمن يف مكان العمل  .      العمل

                                                                                     ته السلطات املعنية بتفتيش العمل ومحاية العمال أن التدابري املعتمدة لتأمني محاية               ّ                      ويبـّين تقييم عام أجر     -   ١٧٧
   وال   .                                                        ويعزى هذا إىل ندرة املوارد املالية الالزمة لتحسني ظروف العمل  .                                   الصحة واألمن يف أماكن العمل غري كافية

          ترد قائمة    . (                  عدد احلوادث يف العمل                      ومن نتائج ذلك، ارتفاع   .                                             تتوفر لدينا بيانات عن عدد حاالت األمراض املهنية
   ).                          باللوائح ذات الصلة يف املرفق

 ١اجلدول 

 إصابات العمل يف احتاد البوسنة واهلرسك

حاالت األمراض 
 املهنية

الوفيات املتصلة 
 بالعمل

اإلصابات 
 اخلطرة

اإلصابات 
 السنة عدد اإلصابات اخلفيفة

     ٢٠٠٠  ٨  ٣   ٣٦   ١٠    صفر
     ٢٠٠١   ٥٣  ١   ٤٨  ٤    صفر
     ٢٠٠٢   ٨٤   ١٥   ٥٨   ١١    صفر
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 ٢اجلدول 

 إصابات العمل يف مجهورية صربسكا

 السنة اإلصابات اخلفيفة اإلصابات اخلطرة الوفيات املتصلة بالعمل
٢٠٠١  ١   ١٣  ٦     
٢٠٠٢   ١٧   ١٩  ٩     
     ٢٠٠٣      يونيه  /        حزيران  ٣٠      لغاية    ١١   ١٦  ٥

   َّ                 وحتدَّد معايري الترقية   .        يف العمل                                                                     وينص القانون على املساواة بني الرجال والنساء فيما يتعلق بفرص الترقية    -   ١٧٨
                       ولكن الواقع خيتلف عن      .                                                                                  مبوجـب تشـريع حمدد يتعلق مبجاالت حمددة كالتعليم واإلدارة العامة وقطاع الصحة            

  .                                                                           ً فاملشكالت قائمة، ال سيما يف حالة النساء، ذلك ألن فرص الترقية املتاحة هلن قليلة جداً  :             نصوص اللوائح

 ٨املادة 

                         قايب املستقل واحلق يف اإلضراب                 احلق يف التنظيم الن

                             ً        ورغم أن صيغة القانون عامة جداً،        .                                                                   ينص القانون على حق التنظيم النقايب املستقل يف البوسنة واهلرسك          -   ١٧٩
                                   وترد األحكام املتعلقة باحلق يف التنظيم   .                                                               فإنـه يـنص بوضوح على حق العمال يف أن ينظموا أنفسهم يف نقابات    

  .       ً                           وتفصيالً يف العقود اجلماعية الفرعية                        ً النقايب يف صيغة أكثر حتديداً

                                                من العقد اجلماعي اخلاص بفرع النفط واملواد          ٧٢    و   ٧٠    و   ٦٦                                          وعـلى سـبيل املـثال، تـنص املـواد            -   ١٨٠
  :                                               البتروكيمياوية يف احتاد البوسنة واهلرسك على ما يلي

      لدفاع                                                                                          حيق للعمال تأسيس نقابات أو أي نوع آخر من التنظيم النقايب مع رب العمل، وذلك ل                " 
                                                 وال جيوز لرب العمل أن يتخذ أية إجراءات أو يتبع أية   .                                        على حقوقهم ومصاحلهم االقتصادية واالجتماعية

                                      ومتارس نقابة العمال أنشطتها، ويكون       .                                                                   طريقة للحيلولة دون عمل النقابات ومنع التنظيم النقايب للعمال        
َ   ً                  ً                               رب العمل ملَزماً باحترام ذلك، وفقاً ألحكام االتفاقيات الدول         ّ                                      ية املصّدق عليها، والقوانني، وهذا العقد،                        

   ".                            والنظام األساسي لنقابة العمال

ّ                                                                           وجيب على رّب العمل أن يضمن إعمال كافة احلقوق املتعلقة بالتنظيم النقايب للعمال الواردة يف  "           
ّ                                          اتفاقيات منظمة العمل الدولية املصّدق عليها، ويف القانون، وهذا العقد                ألنشطة                           وال جيوز منع أو إعاقة ا       .                                 

                                                                                             اليت يضطلع هبا أمني النقابة أو رئيسها يف عالقاته مع رب العمل ما دامت تتفق مع اتفاقيات منظمة العمل 
ّ                                  الدولية املصّدق عليها، ومع القانون، وهذا العقد            ."   

  :                                                                   ال جيوز ألرباب العمل أو أي شخص أو عضو أو وكيل ينوب عنهم، القيام مبا يلي " 

                                 لعمال أو يف عملها أو إدارة شؤوهنا؛                      التدخل يف إنشاء نقابة ا - ١ 



E/1990/5/Add.65 
Page 37 

  .                                                        الترويج لنقابة العمال أو تقدمي الدعم هلا هبدف السيطرة عليها - ٢ 

                                                                                                     وال جيوز لنقابة العمال اليت تتصرف بنفسها، أو من خالل شخص أو عضو أو وكيل، التدخل يف إنشاء                  
   ".                                           رابطة ألرباب العمل أو يف عملها أو إدارة شؤوهنا

                                                                                  يف البوسنة واهلرسك، وكذلك القانون والعقود اجلماعية، على حق العمال يف تنظيم                               ويـنص الدسـتور      -   ١٨١
                                اجلريدة الرمسية للبوسنة واهلرسك     (                      املتعلق باإلضرابات        ١٩٩٨                                   وخيضع احلق يف اإلضراب لقانون عام         .         اإلضرابات

  .            نظم اإلضرابات                                                   ، وضع اجمللس العام لتحالف نقابات العمال القواعد اليت ت    ٢٠٠١       ويف عام    ).   ٨٩ /  ١٠       العدد

                              اجلريدة الرمسية الحتاد البوسنة     (                                                                         ويف احتاد البوسنة واهلرسك، خيضع حق اإلضراب للقانون املتعلق باإلضرابات            -   ١٨٢
                                                                    من النظام األساسي لرابطة النقابات املستقلة، وقواعد رابطة نقابات       ٣٠                 ، وكذلك املادة     )    ٢٠٠٠ /  ١٤          العدد          واهلرسك،

  .    ٢٠٠١       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٥                                هلرسك املتعلقة باإلضرابات، واملؤرخة                            العمال املستقلة يف البوسنة وا

  .                                                                           وينظم قانون منفصل حق اإلضراب بالنسبة للعسكريني وموظفي وزارة الداخلية املرخص هلم -   ١٨٣

                                                                                                  وجيـب اإلبقاء على حد أدىن من اخلدمة خالل اإلضراب عن العمل وذلك يف األنشطة اليت تتسم بأمهية                   -   ١٨٤
                                                                                          مرافق توزيع الطاقة، وإدارة موارد املياه، وإمدادات املياه، ونقل الركاب، وحركة سكة             (            عية معينة               عامة واجتما 

                                                                                                            احلديـد والطرق الربية وصيانة الطرق، والربيد واالتصاالت، واإلذاعة والتلفزيون احلكوميان، واخلدمات العامة،             
                                           االجتماعية ومحاية األطفال، واحلماية من احلرائق،                                                           وإنتاج املنتجات الغذائية األساسية، والرعاية الصحية، واحلماية 

    َّ                              وينظَّم اإلضراب داخل مباين املشروع أو    ).                                                                ومـدارس التعلـيم األساسي، واإلدارة العامة، ورعاية صحة احليوان     
  .                                                                 املؤسسة، يف حني خيضع التظاهر يف الشوارع للقانون املتعلق بالتجمع اجلماهريي

               التنظيم النقايب

                                                                                     عمال يف احتاد البوسنة واهلرسك منظمة يف إطار حتالف يدعى حتالف نقابات العمال املستقلة                       إن نقابات ال   -   ١٨٥
ّ   يف البوسنة واهلرسك ويضّم    :                                                         نقابة فرعية يرد فيما يلي اسم كل واحدة منها وعدد أعضائها  ٢٢                    

    اعم                                                                                                الـنقابة املسـتقلة للزراعة وجتهيز األغذية وصناعة التبغ وإدارة موارد املياه، وخدمات املط              -
       عضو؛  ٢٢     ٠٠٠                       والسياحة، وعدد أعضائها 

       عضو؛  ٢٢     ٠٠٠                                      نقابة عمال صناعة املعادن، وعدد أعضائها  -

       عضو؛  ١٧     ٨٠٠                                                                   النقابة املستقلة لعمال احلراجة وجتهيز اخلشب وإنتاج الورق، وعدد أعضائها  -

       عضو؛  ١٨     ٣٠٠                                                            نقابة عمال اإلنشاءات املدنية وصناعة مواد البناء، وعدد أعضائها  -

       عضو؛  ١٨     ٥٠٠                                                                     قابة عمال صناعة النسيج واجللود واألحذية واإلطارات املطاطية، وعدد أعضائها  ن -

       عضو؛  ١٦     ٠٠٠                                           النقابة املستقلة لعمال املناجم، وعدد أعضائها  -

       عضو؛ ٢     ٥٠٠                                          نقابة عمال الفنون التخطيطية، وعدد أعضائها  -
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       عضو؛  ٣٢     ٠٠٠                                 نقابة عمال التجارة، وعدد أعضائها  -

       عضو؛  ١٢     ٠٠٠                                            ال إدارة حركة املرور على الطرق، وعدد أعضائها         نقابة عم -

       عضو؛ ٧     ٥٠٠                                     نقابة عمال صناعة الصلب، وعدد أعضائها  -

       عضو؛ ٧     ٥٠٠                                        نقابة عمال االتصاالت والربيد، وعدد أعضائها  -

       عضو؛ ٧     ٥٠٠                                            نقابة عمال مرافق توزيع الطاقة، وعدد أعضائها  -

       عضو؛ ٤     ٨٥٠                        املعدنية، وعدد أعضائها                                  نقابة عمال الصناعة الكيمياوية وغري -

       عضو؛ ١     ٩٠٠                                                                      النقابة املستقلة لعمال صناعة النفط واملواد البتروكيمياوية، وعدد أعضائها  -

       عضو؛  ١٣     ٥٠٠                                                      النقابة املستقلة للتعليم األساسي والتنمية، وعدد أعضائها  -

     عضو؛   ٧     ٤٠٠                                                        النقابة املستقلة لعمال مرافق اخلدمات العامة، وعدد أعضائها  -

       عضو؛ ٧     ٧٠٠                                    نقابة التعليم الثانوي، وعدد أعضائها  -

       عضو؛  ١٩     ٥٠٠                                                              النقابة املستقلة ملوظفي السلطات اإلدارية والقضائية، وعدد أعضائها  -

       عضو؛ ٧     ١٠٠                                 نقابة موظفي املالية، وعدد أعضائها  -

       عضو؛ ٢     ٥٠٠                            نقابة الصحفيني، وعدد أعضائها  -

       عضو؛  ١١     ٣٠٠  ا                                 رابطة نقابات الشرطة، وعدد أعضائه -

  .     عضو  ١٧     ٥٠٠                                                       النقابة الفرعية املستقلة لعمال قطاع الصحة، وعدد أعضائها  -

  .     ً  عضواً   ٢٧٧     ٤٥٠                                                ويبلغ جمموع العمال املنتسبني إىل نقابات ضمن التحالف 

  :                                   نقابة، يرد فيما يلي أعضاء كل منها  ١٥                                                  ويف مجهورية صربسكا، يبلغ عدد نقابات العمال القطاعية  -   ١٨٦

       عضو؛  ٤٠     ٠٠٠                                       ال صناعة املعادن والتعدين، وعدد أعضائها         نقابة عم -
       عضو؛  ١٢     ٥٠٠                                                        نقابة عمال التجارة وخدمات املطاعم والسياحة، وعدد أعضائها  -
       عضو؛  ١٢     ٠٠٠                                    نقابة عمال قطاع الصحة، وعدد أعضائها  -
      ً   عضواً؛  ١٧     ٧٥٠                                                      نقابة عمال قطاع التعليم والعلم والثقافة، وعدد أعضائها  -
       عضو؛  ١٢     ٠٠٠                                             احلراجة وجتهيز اخلشب وإنتاج الورق، وعدد أعضائها            نقابة عمال  -
       عضو؛ ٢     ٠٠٠                                                  نقابة عمال قطاع اإلعالم وفنون التخطيط، وعدد أعضائها  -
       عضو؛  ١٤     ٧٠٠                                                                نقابة عمال اإلنشاءات املدنية واإلسكان واملرافق العامة، وعدد أعضائها  -
       عضو؛ ٢ ٣     ٠٠٠                                        نقابة عمال النقل واالتصاالت، وعدد أعضائها  -
      ً   عضواً؛ ٤     ٧٥٠                                نقابة عمال اإلدارة، وعدد أعضائها  -
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       عضو؛ ٢     ٠٠٠                                            نقابة العاملني يف اجملال التشريعي، وعدد أعضائها  -
      ً   عضواً؛  ١٠     ١٩٠                                                    نقابة عمال الزراعة وصناعة جتهيز األغذية، وعدد أعضائها  -
       عضو؛ ٨     ٠٠٠                                             نقابة العاملني يف وزارة الداخلية، وعدد أعضائها  -
       عضو؛ ٢     ٥٠٠                                       عاملني يف جمال التنظيم املايل، وعدد أعضائها         نقابة ال -
       عضو؛  ١٩     ٠٠٠                                                       نقابة عمال صناعات النسيج واجللود، واألحذية، وعدد أعضائها  -

  .     عضو  ١١     ٠٠٠                                                     نقابة عمال املرافق العامة لتوزيع الطاقة، وعدد أعضائها  -

  .     ً  عامالً   ٢٠١     ١٩٠                                                    ويبلغ جمموع العمال املنتسبني إىل نقابات يف مجهورية صربسكا 

                                                                                          وخيضع اإلضراب لقيود منها القيام حبد أدىن من األنشطة يف قطاعات معينة، وااللتزام بإعالم أرباب العمل  -   ١٨٧
  .                        باإلضراب على النحو الواجب

              ُ               كمنظمة طوعية ُتعىن مبصاحل         ٢٠٠١       فرباير   /       شباط  ٧                   ُ                               ويف مـنطقة بريتشـكو، أُسست نقابة العمال يف           -   ١٨٨
                                                 مع احتاد نقابات العمال املستقلة يف البوسنة واهلرسك     ٢٠٠٠     مايو  /      أيار  ٢٥   ُ        ق أُبرم يف                           العمال، وذلك مبوجب اتفا   

                                                        وهي منظمة مستقلة عن السلطات احلكومية وأرباب العمل          .                                                  واحتاد نقابات العمال املستقلة يف مجهورية صربسكا      
  .              ت العمال األخرى                                                                        واألحزاب السياسية والسلطات واملؤسسات الدينية واملنظمات األخرى، مبا فيها نقابا

                                                                                                       ونقابة العمال يف منطقة بريتشكو هي اليت توافق على اخلطط وتنسق وتنفذ املهام واألنشطة اليت تنطوي                 -   ١٨٩
               ً                   وهي تتعاون أيضاً مع نقابات العمال   .                                 ً                                  على املصلحة املشتركة ألعضائها، بدءاً بتكريس املساواة والتعاون والتضامن

                                                                         االحتادية االشتراكية السابقة ومع النقابات األوروبية والعاملية يف سبيل تعزيز                                   يف الكيانني ويف مجهورية يوغوسالفيا    
                                                                        كما تسعى إىل حتقيق أهداف براجمها وتنفيذ مهامها من خالل املمارسة القانونية      .                                الـتعاون بـني نقابات العمال     

                               االقتراحات، واملفاوضة اجلماعية،                                   ً                                                  جلميع أنواع األنشطة النقابية، بدءاً بالتعبري عن اآلراء، واختاذ املبادرات ووضع            
  .                                                         واملطالبات باالستقالة، واالحتجاجات املنظمة، مبا يف ذلك اإلضرابات

                              يف املائة من العدد اإلمجايل        ٢٠                                         وتبلغ نسبة املنتسبني إىل نقابة العمال         .                                       ً      ويكون االنضمام إىل نقابة العمال اختيارياً      -   ١٩٠
َ     للمسـتخَدمني                                                                            ألجور الشهرية الصافية للعمال املنتسبني لتمويل اهلياكل األساسية للمنظمة                           يف املائة من ا     ١ ُ            وُتحسم نسبة     .       

                                                                                                                                 النقابـية وتغطية مجيع مصاريفها املادية وغري املادية وتسديد تكاليفها وتلبية االحتياجات للتعاون النقايب واحلماية القانونية                
                                                لرسوم العضوية لتلبية احتياجات األعضاء من         ُ  َ                    وُينفَق نصف املبلغ اإلمجايل     .                                            والتعلـيم وغـري ذلك من املتطلبات األخرى       

  .                                                                       ً وقد ارتفع عدد األعضاء باملقارنة مع السنة املاضية، وال يزال هذا االجتاه متواصالً  .                  الرعاية االجتماعية

                               ً     ً                                                         والعضو يف نقابة العمال يكون أيضاً عضواً يف إحدى النقابات الفرعية املنضوية حتت لواء حتالف النقابات  -   ١٩١
                             وال ميكن لرب العمل من اخلواص أن   .                                                            يف البوسنة واهلرسك وحتالف نقابات العمال يف مجهورية صربسكا                املستقلة  

  )             ً       ً  إن مل يكن ممثالً نقابياً (                                                  ويتخلى مدير املشروع أو املؤسسة أو أي كيان قانوين آخر   .          ً              يكون عضواً يف نقابة عمال
  .        ب اإلداري                                                       عن ممارسة حقوقه النقابية لكامل الفترة اليت يتوىل فيها املنص
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                                                                                                          وتعمل نقابة العمال على خدمة املصاحل القانونية للعمال، وذلك باالستناد إىل القانون، وال سيما قانون                -   ١٩٢
     ً                                                                    وحرصاً على إجياد البيئة املواتية للتوقيع على العقد اجلماعي العام يف             .                                       العمل، كما تقوم برصد عملية اخلصخصة     

  .                                                               واب ملراقب عن النقابة حيصل على ورقات املناقشة بشكل منتظم                          َّ                         مـنطقة بريتشكو، خيصَّص مقعد يف جملس الن       
                 ً                                                                                             وهتتم النقابة أيضاً بشروط عطالت العمال، وإعادة التأهيل والترفيه، وكذلك توفري خدمات التدفئة واالحتياطي              

  .                الشتوي من األغذية

           ً       واضيع هتم كالً من        َّ                                                                             ويوجَّـه اهتمام خاص إلعالم وتثقيف أعضاء النقابة وتنظيم حلقات دراسية حول م             -   ١٩٣
                                                    ً             وحنن نقر بأنه ينبغي لنقابات العمال أن تكون أكثر نشاطاً يف عملها من   .                                       العمال والنقابات خالل العملية االنتقالية

                                                                                            أجل حتسني وضع املستخدمني، وذلك فيما يتعلق بزيادة األجور واالستحقاقات األخرى اليت ينبغي أن حيصل عليها 
  .               العامل أو املوظف

 ٩ املادة

        الدولية       لصكوك ا

        اإلنسان                                                       اتفاقية دولية حلقوق اإلنسان، من بينها ست اتفاقيات حلقوق   ١٥            واهلرسك إىل        البوسنة       انضمت -   ١٩٤
                             املعنية حبقوق اإلنسان أحد            الدولية        الصكوك            وتشكل تلك     .          االجتماعية       احلقوق                                  تشري مباشرة إىل حقوق اإلنسان و     
  .              بقوة القانون               ألحكام الدستورية ا   ن              وتتمتع شأهنا شأ                            مكونات دستور البوسنة واهلرسك 

      من        باخلالفة         ُ                                                   اتفاقية ُتعىن باحلماية االجتماعية مبوجب قانوهنا لإلشعار           ١٨               واهلرسك إىل           البوسنة          وانضـمت  -   ١٩٥
                         مع النمسا وكرواتيا،                      الرعاية االجتماعية                                                    كما جددت التوقيع والتصديق على اتفاقيات بشأن          .                      خالل املصادر الثنائية  

  .                                                          مع مقدونيا وتركيا، وهي اتفاقيات يف مرحلة التصديق                اتفاقيات                      ً         صربيا واجلبل األسود، فضالً عن                       واتفاقـيات مع    
  .                ومقاطعة برتشكو ني                    قع ضمن صالحيات الكيان ت                        فإن الرعاية االجتماعية        واهلرسك،                    ومبوجب دستور البوسنة 

          االجتماعية        احلماية

             كل فرد يف    ق       لعجز حب         ومحاية ا              التقاعدي        املعاش                                      احلماية االجتماعية والرعاية الصحية و                     تقضـي تشريعات     -   ١٩٦
  .          االجتماعي       والتأمني           االجتماعي       الضمان                 البوسنة واهلرسك يف 

     يف        النقدي                           احلماية الطبية؛ والتعويض      :                                                  املسؤوليات التالية يف جمال الرعاية االجتماعية            واهلرسك          وللبوسنة -   ١٩٧
                                           تعويض التقاعد؛ وتعويض العجزة؛ والرعاية                      تعويض األمومة؛ و      ؛ و  )                   املؤقت عن العمل          العجـز  (                حالـة املـرض     

  .                        االجتماعية؛ ورعاية األطفال

    من                         ً        سكان البوسنة واهلرسك أشكاالً عديدة              اليت يتمتع هبا                                األساسية للحماية االجتماعية         احلقوق        وتتضمن -   ١٩٨
   ):           النقدية       وغري        النقدية         املساعدة   (                         وتشمل املساعدات املادية      .                                                  املسـاعدة الـنقدية وغريهـا من أشكال املساعدة        

                                  أي الذين حتول ظروفهم دون ممارستهم       العمل،                                               نقدية دائمة حيصل عليها األشخاص غري القادرين على          استحقاقات
     ً            عاماً، والنساء   ٦٠    رهن  ا  عم أ    فوق  ت     ً                 عاماً والنساء الالئي   ٦٥     رهم ا  عم أ        تتجاوز                               حلقهم يف العمل، مثل الرجال الذين 
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     ً طفالً     يان       ذين يرع ل    ال ني        الكافل ن ي      الوالد                           ج األمهات أو زوجات اآلباء أو       أزوا    ، أو         أو األبوين         الوالدة،              احلوامل أو بعد 
        ً                             قانونياً على رعايتهم، أو إذا قاموا     جيربون                           وجد يف أسرهتم أفراد أو الذين  ي                    عام واحد والذين ال      دون            أو أكثر عمره

                   والشخص الذي يعاين      ً              ً     عاماً إذا كان طالباً؛   ٢٧     ً          عاماً، أو      ١٥       سن     حىت     طفل    ال                                    بذلك، أن يتعذر عليهم رعايتهم؛ و     
ّ     ميّرون     أو        عجزة                                                         ً                   دائمة يف منائه اجلسدي والنفسي؛ واألشخاص الذين يرعون أشخاصاً آخرين                      اضـطرابات       مـن     

  .               حيتاج إىل املساعدة       العاجز                            ظروف صحية خطرية، إذا ثبت أن  ب

          لألشخاص           استحقاقات                                                     النقدية لتقدمي الدعم والرعاية من جانب شخص آخر                       االسـتحقاقات            وتشـكل  -   ١٩٩
               يستلزم تغري        الذين                                               ً                                 يعانون من اضطرابات جسدية أو نفسية يف منائهم، فضالً عن املسنني واملعوزين                   الذين       لعجزة ا

           مؤقتة دفعة           استحقاقات   :       املادية           االستحقاقات         وتتضمن    .         شخص آخر           من جانب      ة              رعاية دائم   ة                 حالـتهم الصـحي   
  .                      ن عليهم أو األسر املعوزة     َّ  املؤمَّ  غري                                                  واحدة وغريها من الفوائد النقدية وغري النقدية لألشخاص 

     من       يعانون                     لصاحل األطفال الذين           استحقاقات     وهي   (                                          لبناء القدرات يف جمايل احلياة والعمل                 املسـاعدة          وتقـدم  -   ٢٠٠
      ويشكل    ).              مكان إقامتهم          خارج         التعلم                                             يف منائهم، أو األشخاص الذين يرسلون ألغراض                ونفسية                     اضـطرابات جسدية    

                                                  أخرى واحلق يف احلصول على اخلدمات االجتماعية وغريها من     أسرة                  جتماعية، أو مع                                    اإليـواء يف مؤسسات الرعاية اال     
         بوضعهم    ذلك         وال يرتبط   .                 الفئات االجتماعية    بعض                                           من االستحقاقات اليت يتلقاها األفراد واألسر و    ً جزءاً              اخلدمات املهنية 

   ).                          من آثار املشاكل االجتماعية ف      التخفي    مثل  (                          من أشكال احلماية االجتماعية     آخر                            املادي وباستفادهتم من أي شكل 

     من     وغريه                                                         التوفري املنتظم ملختلف اخلدمات مثل الغذاء، والعمل املرتيل        (               يف البيـت               واملسـاعدة            الـرعاية  -   ٢٠١
          ّ   اليت توفّر                مها من االستحقاقات  )      إليها                                                               األنشطة املطلوبة، واحلفاظ على النظافة الشخصية لألشخاص الذين حيتاجون 

    رهم  ا  عم أ   ت                 الرجال الذين جتاوز    وهم            كسب رزق،     وعلى      ً                         إطالقاً على القيام بعمل مستقل                   لألشخاص غري القادرين
     ً                                                          عاماً، واألشخاص الذين يعانون من اضطرابات جسدية ونفسية           ٦٠     رهن   ا  عم أ   ت     ً                          عاماً، والنساء الالئي جتاوز      ٦٥

  .                            غري قادرين على رعاية أنفسهم       وبالتايل               دائمة يف منائهم، 

           االجتماعية                              ً         ً                     جتماعـية اليت تستويف استيفاء كامالً أو جزئياً املستلزمات                          الـرعاية اال          خدمـات          إتاحـة  -   ٢٠٢
                                يف البلديات اليت ال توجد فيها         (         االجتماعية                              لبلدية املسؤولة عن الرعاية               الوكاالت ا                              للمستفيدين، باستثناء حاالت    

  :                           الرعاية االجتماعية التالية      مؤسسات        من جانب   )                        مراكز للرعاية االجتماعية

                    احتاد البوسنة واهلرسك                                      من مراكز الرعاية االجتماعية الناشطة يف     ٨٧ (             ية االجتماعية        الرعا     مراكز -
          من مراكز      ٤٢                        ويف مجهورية صربسكا،               االجتماعية،                              بلديـة مسؤولة عن الرعاية               وكالـة       ٢٨ و

  ؛ )     بلدية      وكالة     ٢٠       ىل جانب                            الرعاية االجتماعية الناشطة إ

           ، واألطفال              التعليمية                    يفتقرون للرعاية       الذين    ال          ، واألطف               األطفال األيتام                   إليواء ورعاية          مؤسسات -
                                           الذين يعانون من اضطرابات مناء جسدية ونفسية؛

              لكبار واملسنني؛     دمة ا   خل      مؤسسات -

                   وغريهم من األشخاص؛       للمعوقني                            للرعاية االجتماعية والصحية       مؤسسات -

  .           االجتماعية      اخلدمات                للمستفيدين من           خالل النهار         لإلقامة       مؤسسات -
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               الرمسية، منها          املستفيدين                                             مؤسسة رعاية اجتماعية لإليواء والرعاية لفئات   ٣٧                 البوسنة واهلرسك  يف    جد   ويو -   ٢٠٣
        واهلرسك،             يف البوسنة       َّ                       وتقدَّم اخلدمات االجتماعية      .       صربسكا              يف مجهورية      ١٠                                يف احتـاد البوسنة واهلرسك و        ٢٧

        وتضطلع   ".        جتماعية ال        رعاية ا   ال       مراكز "   ى                     احمللية، اليت تسم            االجتماعية     ً                                      أساسـاً، من خالل أنشطة خدمات الرعاية        
                  ويف مقاطعة برتشكو،   .              تلك املؤسسات    متويل       سؤولية  مب            يف الكيان                                  ووزارة الصحة والسياسات االجتماعية        البلديات

  .                                لرعاية االجتماعية اليت متوهلا احلكومة         اإلدارية ل        تقسيمات   ال     خالل                                    هذه الفئة من الرعاية االجتماعية من ُ   َّ   ُتنفَّذ

      إىل        برتشكو               وتلجأ مقاطعة     .                                                              الكيانني، ترعى مؤسسات الرعاية االجتماعية املعوقني واملسنني           كـال     ويف -   ٢٠٤
    حصة   :                                  بطرائق عدة على النحو التايل              االجتماعية                    ل مؤسسات الرعاية     َّ وَّ م ُ ُت و  .                                    مـرافق الكـيان إليواء مستعمليها     

  .       الدائرة      نشاط                                   الوزارة؛ والتمويل الذايت القائم على 

           ويتضمن،   ،                         االجتماعي لصاحل السكان          والضمان                                 رية صربسكا الرعاية االجتماعية           مجهو      دستور         ويضـمن  -   ٢٠٥
  :             ً            األطفال وفقاً ملا يلي        محاية         ً     ً          اجتماعياً، فضالً عن       ها                                                         الضيق، الرعاية االجتماعية للسكان الذين حيتاجون إلي            باملعىن

                       ؛ وقانون محاية الطفل     )  ٩٦ /  ١٥    و   ٩٣ / ٥            العددان    ،         صربسكا        جلمهورية           الرمسية         اجلريدة (                           قانون الرعاية االجتماعية    
   ).  ٠١ /  ٢٦   ، و  ٩٨ /  ١٠   ، و  ٩٦ /  ١٥         األعداد  ،      الرمسية        اجلريدة (

                               املعايري الدولية الواردة يف          حددهتا                                        االجتماعية ومحاية الطفل احلقوق اليت                الـرعاية            تشـريعات            وتضـمن  -   ٢٠٦
  .                                        األساسية ملنظمة العمل الدولية يف هذا اجملال         االتفاقيات

      لعوز             آثار حالة ا          أسباب و                تقليل وإزالة                                       مجهورية صربسكا نشاط منظم يستهدف            يف                      والرعاية االجتماعية  -   ٢٠٧
  .                        وأسرهم عند االقتضاء           للمواطنني                                               ً                          االجتماعي يف مجيع جماالت احلياة االجتماعية والعمل، فضالً عن تقدمي الدعم            

                     ت االجتماعية واستيفاء               لتجاوز الصعوبا     عونة  م    إىل                أو أسرته         مواطن                                                ويعترب العوز االجتماعي احلالة اليت حيتاج فيها        
  :      ما يلي        املواطنني                                          احلقوق األساسية يف الرعاية االجتماعية لصاحل      وتشمل  .        معيشتهم         احتياجات 

             االجتماعية؛      احلماية - 

     آخر؛                          ملساعدة والدعم املقدمني لشخص               املدفوع مقابل ا         التعويض - 

    اب؛              األطفال والشب    لصاحل                  التدريب على العمل     جمال            املقدمة يف        املساعدة - 

                               من اخلدمات األسرية واالجتماعية؛    غريها                              مؤسسات الرعاية االجتماعية أو         اإليواء يف - 

  .                العمل االجتماعي     خدمات - 

           التقاعدية                                                                 جلمهورية صربسكا مجيع النساء، وعندما يتعلق األمر باملعاشات                            الرعاية االجتماعية        غطـي  ت و -   ٢٠٨
  .                  الزوج املؤمن عليه    وفاة                   تقاعدي لألسرة بعد                                             لألزواج، فإن لكل من الرجال والنساء احلق يف معاش

      أطفال   هلا                  ، ومحاية األسر اليت      ألهلية                                 واحلماية االجتماعية لضحايا احلرب ا                  الرعاية االجتماعية،

        األحكام        يف مجيع    و                    البوسنة واهلرسك           تشريعات   يف                                                        درج مـبدأ عـدم التميـيز واحلظر القانوين للتمييز            ُ أُ -   ٢٠٩
  :        ما يلي  ها                الدستورية، مبا في
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  ،  ٤                                              للسلم يف البوسنة واهلرسك، املرفق الرابع، املادة      العام            اتفاق اإلطار  (                 البوسنة واهلرسك      دستور -
  ؛ )              الفقرة الثانية

  ؛  )) د  )( ١ ( ٢      املادة  (                      احتاد البوسنة واهلرسك      دستور - 

   ).  ١٠      املادة  (                مجهورية صربسكا      دستور - 

                 ومحاية األسر اليت           األهلية                         ومحاية ضحايا احلرب      ، ة           االجتماعي              بأسس الرعاية                   االحتاد املتعلق         قانون       ويقضي -   ٢١٠
                              أية قيود على أساس االنتماء           تفرض                    االجتماعية أال           الرعاية                      أنه جيب على مؤسسات      ب   ،   )  ٥٠       املادة   (            أطفـال        هلـا 

                                    ، واللون، ونوع اجلنس، واألصل االجتماعي      العرق (                          والسياسي وغريها من األسس         والديين،                      اإلقلـيمي، والعرقي،    
     لتلك   )   ٩٩ /  ٣٦       العدد   ،                                الرمسية الحتاد البوسنة واهلرسك          اجلريدة (     ً                        وفقـاً للقـانون اجلاري        ، )             يف حكمهـا        ومـا 

  .       املؤسسات

         لبيانات     إىل ا                   ً     للتحويل، واستناداً     ة    قابل   ا    َ ماركَ   ٢     ٥٥٩   ،    ٢٠٠١                            احمللي اإلمجايل للفرد عام              الـناتج         وكـان  -   ٢١١
   ة    قابل َ     كَات        مار    ٢٠٥       أو         املائة،      يف  ٨         زهاء       ٢٠٠١                                                              املـتوفرة كانـت نسبة حصة الرعاية الصحية يف نفقات عام            

  .                    للتحويل للفرد الواحد

        الضمان                      ال تتمتع باستحقاقات            جمموعات                                           اجلارية يف البوسنة واهلرسك، ال توجد                 التشريعات       إىل           ً واستناداً -   ٢١٢
           َ         السلطة مطالَبة، على  و  .      َ     غري منَتهكة           االستحقاقات               احلصول على تلك   يف                                   االجتماعي، ويعين ذلك أن حقوق النساء 

  :       التايل     النحو                                            مستوياهتا، بضمان تنظيم التأمني االجتماعي على    مجيع

           القانونية؛     نظمة     األ       استحداث -

           اللوائح؛   وضع -

                          املوظفني إلنفاذ التشريعات؛    توفري -

        اخلدمات؛      لتقدمي          املرافق     توفري -

  .         القانونية                                 االعتمادات املالية لتطبيق األحكام      تنظيم -

     ِّ       يشيِّدوا   مل                ِّ                               يف املائة من املزوِّدين يف البوسنة واهلرسك           ٥٠         بو على                                  مصـادر عديدة، فإن ما ير            وحسـب  -   ٢١٣
                      الكيانات ومستويات      حسب                                            وختتلف تغطية الرعاية االجتماعية للمواطنني        .                                      يكفي من مباين الرعاية االجتماعية       ما

  .         اإلقليمي       التنظيم

       الصحية            يف الرعاية    احلق

         الصحة      وصون                                        طة والعمليات للنهوض باحلق يف احلياة،                                       هي جمموعة من التدابري واألنش           الصحية           الـرعاية  -   ٢١٤
                                  صحية أساسية، وعيادات لدى األطباء      رعاية    َّ                                      َّ           وتنظَّم الرعاية الصحية يف البوسنة واهلرسك وتنفَّذ بصفتها   .         وتعزيزها

  .                    املتخصصني ويف املستشفيات
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  :                                       الصحية املقدمة يف البوسنة واهلرسك ما يلي       الرعاية        وتتضمن -   ٢١٥

                    حية يف حاالت الطوارئ؛     الص       الرعاية -

                 األمراض املعدية؛   عالج -

                 اليت هتدد احلياة؛       والظروف                               األمراض احلادة واملزمنة يف احلاالت    عالج -

  ؛  ١٥                        الصحية لألطفال دون سنة        الرعاية -

  ؛ )      الشباب (                        الصحية للتالميذ والطالب        الرعاية -

         املتوطنة؛                             التشخيص والعالج ألمراض الكلى       عمليات -

                                  السرطان والسكري احملتاجني لألنسولني؛      مرضى     معاجلة -

         واألمومة؛     احلمل     مدد                          الصحية لصاحل النساء خالل        الرعاية -

                  اضطرابات عقلية؛  من                                االجتماعية لألشخاص الذين يعانون        الرعاية -

                                           العصبية العضلية التدرجيية، مثل الشلل            األمراض                                        الصـحية للمرضى الذين يعانون من                 الـرعاية  -
                  واألعصاب املتعدد؛      األوعية             رباعي، وتصلب                  النصفي، والشلل ال

      ً   عاماً؛  ٦٥         يتجاوزون                         الصحية للمواطنني الذين        الرعاية -

                      اإلدمان على املخدرات؛     معاجلة -

  .             التربع بالدم     خدمات -

      وتشمل   .                                                                           احلق يف الصحة يف البوسنة واهلرسك على مستويي الكيان ومقاطعة برتشكو                  إعمـال        جيـري  -   ٢١٦
                            الرعاية الصحية يف احتاد         َ نظاَم و  .     ِّ                                                تنظِّم جمال الرعاية الصحية قوانني التأمني الصحي                        األساسـية اليت              التشـريعات 

     َّ                              وينظَّم مبوجب قوانني الكيان ومقاطعة          الالمركزية                     ويتمتع بقدر كبري من  ر      الدستو ُ          أُنشئ مبوجب                البوسنة واهلرسك 
  .         والصحية         االجتماعية                     برتشكو يف جمال الرعاية 

  .       برتشكو            ومقاطعة    ني                                                      ة، يف البوسنة واهلرسك، ضمن الوالية القضائية للكيان                        الرعاية الصحي         خدمـات         وتقـع  -   ٢١٧
                                   وخدمات الرعاية الصحية األولية           الصحي،    َّ                                                                       وتنظَّم الرعاية الصحية يف احتاد البوسنة واهلرسك من خالل صندوق التأمني            

                           ُ    َ  ن رواتب العاملني، واشتراكات ُتقتطَع                       ُ    َ      يف هذا اجملال باشتراكات ُتقتطَع م      اخلدمات  ل   َّ موَّ ُ ُت و  .                  من الدرجة الثالثة و          والثانوية 
  .      السكان                                                                  أصحاب العمل، واشتراكات من املزارعني، وخمصصات من امليزانية لبعض فئات      رواتب   من 

                                                                                    الرعاية الصحية، يف مجهورية صربسكا، من خالل صندوقها للرعاية الصحية، وخدمات                 خدمات      َّ  وتنظَّم -   ٢١٨
         تمويل يف          مماثل لل                    مجهورية صربسكا     يف                        ومتويل الرعاية الصحية      .         والثالثة                                       الصحية من املرتبة األوىل والثانية              الرعاية

      يف كال      هبا                                        َّ            يف مقاطعة برتشكو بالطريقة ذاهتا اليت تنظَّم               الصحية    َّ                    وتنظَّم خدمات الرعاية      .                      احتاد البوسنة واهلرسك  
  .                      خدمات الرعاية الصحية         ة املقاطعة    حكوم            ِّ   الكيانني، ومتوِّل 
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    يف   ٨٠ (        املرضى   ية ُ           وُتعفى أكثر   .                                            رك املرضى يف تقاسم تكاليف اخلدمات الصحية                     التأمني، يشا      جانب     وإىل -   ٢١٩
           كما يتحمل    .        املدعومة    غري                                     بعض اخلدمات مباشرة، مثل األدوية          مثن                ويدفع املرضى     .                    من تقاسم التكاليف    )        املائـة 

         التأمني                        وتتضمن احلقوق اليت يغطيها  .      اخلاصة                                                          املرضـى مباشـرة تقاسـم خدمات الرعاية الصحية يف املؤسسات      
               باالستفادة من                                                        واإلعانات، مبا يشمل إعانات نفقات السفر املتعلقة                الصحية،                                   الصـحي اإلجباري احلق يف الرعاية       

ِ                                ُ           وميكن أن مياِرس حقوق التأمني الصحي الشخص الذي ُيثبت وضعه  .       الصحية        الرعاية    .         دون غريه    عليه   ا    َّ   مؤمَّن       بصفته          

           الرواتب،                 يف املائة من       ١٣ (                               على حدود قصوى لالشتراكات                                       البوسنة واهلرسك، تنص القوانني        احتاد    ويف -   ٢٢٠
           وخيتلف دفع    .          االشتراكات      نسبة   ِّ                       وحتدِّد مجعيات الكانتونات       ).                                               يف املائـة يدفعهـا مباشـرة صاحب العمل          ٤ و

                            ويستويف صندوق معاشات احتاد      .      الصحي                                    والشخص الذي يدفع اشتراك التأمني              املناطق                      االشـتراكات حسـب     
  .             هبا كافة اجلهات     تعهد  ت    ال    اليت                          وأصحاب العمل التزاماهتم،      واجليش                 تب العمل االحتادي،                    البوسنة واهلرسك، ومك

      جانب                           صندوق واحد للتأمني الصحي إىل    ( ا       مركزي     طابعا               التأمني الصحي      يكتسي          صربسكا،       مجهورية    ويف -   ٢٢١
      املائة   يف      ١٥               على العاملني،    (                 لرواتب الصافية    ل      وفقا                        معـدل االشـتراكات            وحيسـب    ).                       مكاتـب يف الـبلديات    

   ).               إىل املزارعني         بالنسبة                                ن عائدات سجل األراضي املساحي       م             يف املائة      ١٥                                   يف املائة للمعاشات التقاعدية و         ٣,٧٥ و
                          مكاتب الرعاية الصحية يف     و  .           الرعاية     لتلك                                       ً                              وانطلـق دفـع خدمـات الرعاية الصحية استناداً إىل عقود جديدة             

  .             ً                     وتوزيعها وفقاً للنظام القدمي املوروث       األموال    مجع    ن   ع      مسؤولة                         يف احتاد البوسنة واهلرسك،  ،          الكانتونات

                        ويف احتاد البوسنة واهلرسك،   .                                             َّ                مناذج التعاقد اجلديدة يف مرحلتها األولية وال تطبَّق إال يف كانتونني    تزال    وال -   ٢٢٢
       وجيري  .                             ً                   الصحي ومن ميزانية االحتاد، فضالً عن صندوق التضامن      التأمني                                  جيري توفري املوارد ومجعها من اشتراكات 

  .      عليه    َّ  املؤمَّن           ُ                                                            أساس عقود ُتربم مع مؤسسات الرعاية الصحية، على حنو جيعل األموال تقتفي أثر    على             توزيع املوارد 

لتَزم   غري                   ومقاطعة برتشكو،   ني                                    َّ                      بشأن تنفيذ احلق يف الرعاية الصحية موقَّع بني الكيان              اتفاق       ويوجد -   ٢٢٣ َ      أنه ال ُي    ُ       
     ً  ونظراً   .                                بالرعاية الصحية على ذلك األساس       يتمتعون          َّ         ألشخاص املؤمَّن عليهم    ا   ً    جداً من                    ً     ً   به، وبالتايل فإن عدداً قليالً 

   إىل              العائدين أدى       َّ    املشرَّدين                                 التأمني الصحي، فإن تغري مكان إقامة       جمال    يف       متوائمة     غري       ال تزال                   إىل أن قوانني الكيان 
  .        الصحية                 ها مؤسسات الرعاية ت                                            فقدان تأمني الرعاية الصحية وتكاليف إضافية حتمل

                                                                 والنفقات الشاملة لنظام الرعاية الصحية بسبب عدم وجود نظام                   اإليرادات             حسابات          تقيـيم          ويصـعب  -   ٢٢٤
           من أجل       ٢٠٠٢        عام         األنشطة         وانطلقت    .          الكيان     صعيد        على    ى                والتحاليل جتر    ات                ذلك أن التقييم    .       رمسي        حماسـبة 

     ً        وتبعاً لذلك،   .                    حية على صعيد الكيان     الص       الرعاية       ونفقات         إيرادات             حلساب جمموع               األساليب املتبعة              التوفيق بني هنج 
    عام          إيرادات          ً                                    واستناداً إىل التأمني الصحي اإلجباري، فإن         .                      يف البوسنة واهلرسك         الدولة      صعيد                 التقييم على         جيـري 
   ة       قابل      ماركا   ٤ ٠ ,   ١٥٧                للتحويل أو     ة                     مليون ماركا قابل        ٥٨٩,٧                                         عـلى صـعيد البوسنة واهلرسك كانت             ٢٠٠١

     ً               ِّ           ووفقاً هلذا النهج، تبيِّن األرقام   .     عليه                    َّ         للتحويل لكل شخص مؤمَّن       ة       قابل     اركا م     ١٩٨                               للـتحويل للفرد الواحد، أو      
                    قابلة للتحويل أو ما       ماركا    ٤١    َّ                     مؤمَّن عليه ما ال يقل عن    شخص                                 أنـه ينبغي للدولة أن تدفع عن كل              التقريبـية  
           ت دقيقة عن                     وبسبب عدم وجود بيانا  .                                   قابلة للتحويل من االعتمادات اإلضافية     اركا        لـيون م  م       ٣١,٨٥        جمموعـه  

  .                                                    ً     يف نظام الرعاية الصحية، فقد يكون الرقم األخري أدىن شيئاً ما     األخرى       املوارد 
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 ٣ اجلدول

 ) للتحويلةقابلالاركا املمباليني (نفقات الرعاية الصحية /إيرادات جمموع حساب

  ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠١/٢٠٠٠ معدل
       واهلرسك          البوسنة     احتاد    ٤١٩     ١٤٠    ٤٤٢     ٩٨٩      ١٠٠,٩
         صربسكا      مجهورية    ١٥٠     ٢٠٢    ١٦٦     ٧٠٠      ١١٠,٦
         واهلرسك       البوسنة    ٥٦٩     ٣٤٢    ٥٨٩     ٦٨٩      ١٠٣,٥

  .                                                   البوسنة واهلرسك، صندوق التأمني الصحي جلمهورية صربسكا    الحتاد               التأمني الصحي     مكتب   :     املصدر

      مبوجب          َّ                            يتلقى املؤمَّن عليه الرعاية الصحية                                         واألحوال الصحية املتعلقة باملهنة،                       إصابات العمل        حاالت   يف -   ٢٢٥
          إتاحة  يف     احلق  ُ       ُيعمل   و  .   ها            والوقاية من                                  األحوال الصحية املتعلقة باملهنة                                           انني التأمني الصحي، إىل جانب تشخيص         قو

ِ                                                           األجهزة املساِعدة لألطراف االصطناعية للشفاء وإعادة التأهيل الطيب من إصابات                         واألحوال الصحية املتعلقة        العمل           
   ة   جاز  اإل                                السفر، والتعويض عن الراتب خالل      نفقات         تعويض عن     ال     ويدفع  .                              بغرض استعادة القدرة على العمل       باملهنة 
  .         يف املائة   ١٠٠       بنسبة    ية    املرض

                                           التأمني الصحي اإلجباري يف كال الكيانني ويف           من        ً جزءاً                  احلمل والوالدة       على          الصحي         التأمني         ويشـكل  -   ٢٢٦
                         أو البلديات ومقاطعة     ،          الكانتونات                                       للتعويض عن إجازة احلمل يف ميزانيات               األموال      َّ    وتوفَّر    .            برتشـكو          مقاطعـة 
  .         التشريعات                   حسب مستويات تقررها        برتشكو 

           إىل بعض           ً واستناداً  .                                     َّ                                  يف جمال محاية الطفل إجازة األمومة، وتنفَّذ من خالل التأمني الصحي                  اللوائح      وحتكم -   ٢٢٧
    عن         ض لألمهات                             َّ      أو الكانتونات، أي أنه ال يعوَّ            البلديات                                      ُ                       البيانات غري الرمسية، فإن هذا االلتزام ال ُيحترم يف بعض           

  .         القانون   ذلك                         إجازة األمومة كما ينص على 

          ا منتظمني   ب     ً                  عاماً إذا كانوا طال      ٢٦    و   ١٥         رهم بني    ا  عم أ       تراوح   ت               َّ                     على أطفال املؤمَّن عليه الذين          َّ  يؤمَّن     كما -   ٢٢٨
        تعليمهم             يتوقفون عن              َّ              وحيق ألطفال املؤمَّن عليه الذين   .        النظامي                                                يف التعليم الثانوي أو العايل، أي خالل فترة التعليم 

      ومبوجب   .                                                                      أو اإلصابة احلصول على التأمني الصحي خالل فترة املرض أو اإلصابة               املرض                       املدرسي النظامي بسبب    
                   على العمل قبل          يقدرون                         بصفة كاملة ودائمة وال           عجزة                    َّ                            خاصة حيق ألطفال املؤمَّن عليه الذين يصبحون                 أنظمـة   

  .     عجزهم           خالل فترة       التأمني      خدمات        ً                                  عاماً، أي خالل فترة التعليم، احلصول على  ١٥          بلوغهم سن 

                         وحيق لألطفال الذين يوجد      .                يف حالة تيتمهم          التأمني      من      َّ                     مؤمَّن عليه االنتفاع                   الذين يتبناهم            لألطفال      وحيق -   ٢٢٩
       على     َّ  تعذَّر                  َّ                                             والذين يتبناهم مؤمَّن عليه االنتفاع من التأمني الصحي إذا                               مها على قيد احلياة              أو كال          أبويهـم        أحـد   
  .                رعايتهم ودعمهم ،                          الصحية أو غريها من األسباب  ما  ته          ، بسبب حال      أبويهم

ـ  و -   ٢٣٠    أو           النظامية           اجلامعات                           املدارس الثانوية وطلبة                                       حق التأمني الصحي لصاحل تالميذ                  وانـني على     الق    نص   ت
          التأمني     سوى         تأمني     أي                                                      ِّ                إذا كانوا مقيمني يف البوسنة واهلرسك أو من مواطنيها وال يغطِّيهم                       لـثانوية       ا         املـدارس 
                        ِّ      َّ         لكن، ورغم أن القانون يعرِّف املؤمَّن عليه   .        الصحي       بالتأمني                        َّ                ويربز مما سبق أنه حيق للمؤمَّن عليه االنتفاع   .      األسري
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                       َّ                                                      التأمني ألفراد أسرة املؤمَّن عليه، فإنه يوجد بعض الشرائح الضعيفة من              حق    ً  أيضاً           ومينح            النطاق           أساس واسع      على  
            إذا مل يكن       التأمني                             طفال دون سن التعليم ال يشملهم                                            ال يشملها التأمني الصحي، من ذلك أن األ           الـيت           السـكان   

  .                       عليهم بطريقة أو بأخرى ا                      َّ  آباؤهم أو أولياؤهم مؤمَّن

                   والتأمني ضد العجز-                     بتأمني املعاش التقاعدي           املتعلقة      احلقوق

        الجتماعي  ا         والضمان                                         من حقوق الرعاية االجتماعية األساسية                                       التقاعدي والتأمني ضد العجز         عاش  امل      تأمني  ُ     ُيعترب -   ٢٣١
  د  ض و         التقاعدي     معاش             ني اإلجباري لل     التأم                وتشمل تلك احلقوق   .                 على أساس العمل             جيري التمتع هبا        الـيت           األساسـي، 

   أو          ُّ    بسبب تقلُّص      العجز                  الشيخوخة، ومعاش       مبعاشات                    ، واحلقوق املتعلقة           للقوانني                                ً        العجـز والتأمني الطوعي لألفراد وفقاً       
  .              َّ                     االجتماعي للمؤمَّن عليهم وأفراد أسرهم       الضمان             ليه، وإتاحة    ع    َّ  املؤمَّن                       القدرة على العمل ووفاة       فقدان 

    ّ     يتلقّاها       عليه                                                             َّ                تلك احلقوق على مدة أقدمية املعاش ومستويات الرواتب اليت كان املؤمَّن                  تطبيق          ويـتوقف  -   ٢٣٢
  .       العجز          والتأمني ضد         التقاعدي      لمعاش    ل      التأمني                                   ساس املبالغ املدفوعة بصفتها اشتراكات  أل      وفقا                  خالل فترة عمله، أو 

   .      الزوج                                               ً                     األزواج االنتفاع مبعاش الباقي على قيد احلياة، وفقاً للقانون، بعد وفاة     جلميع     وحيق -   ٢٣٣

       اشتراك                 سنة أقدمية      ٤٠     ً                   عاماً من العمر أو        ٦٥  :  ا       نفسه  ي ه            على املعاش              الرجال        إلحالة          اإلجبارية       والسن -   ٢٣٤
           اشتراك      ً          عاماً أقدمية    ٢٠ و     ً               عاماً من العمر       ٦٥       هي                 لتقاعد الرجال        طوعية                                   التقاعدي، يف حني أن السن ال           املعاش   يف  

     ً   عاماً   ٢٠     ً                         عاماً من العمر وما ال يقل عن   ٦٠     هي         اإلجبارية                               وبالنسبة إىل النساء، فإن الشروط   .                 يف املعاش التقاعدي
        املعاش     تأمني         سنة من   ٢٠                                                    يف حني حيق لكل من الرجال أو النساء الذين مل حيصلوا على          التقاعدي،              من تأمني املعاش 

     ً                                           عاماً من األقدمية يف ذلك املعاش داخل احتاد           ٢٥                        ً        ً                                    التقاعدي أن يتلقوا معاشاً تقاعدياً إذا كان هلم ما ال يقل عن             
               الرجال الذين         يسري على              معاش تقاعدي          احلصول على        احلق يف    فإن                     ويف مجهورية صربسكا،      .                  البوسـنة واهلرسك  

  .     ً                    عاماً بالنسبة إىل النساء  ٥٠           العمر أو   من     ً   عاماً   ٥٥      بلغوا 

        املتعلقة                   ً            تأمني ضد العجز وفقاً للتشريعات      وال        التقاعدي      املعاش       تأمني                  عـلى احلـق يف              القـانون         ويـنص  -   ٢٣٥
                 والتأمني ضد العجز          التقاعدي        املعاش     تأمني    يف     واحلق  .             َّ                                    باألشخاص املؤمَّن عليهم من جانب أصحاب العمل والدولة

ـ    .                                           إىل أشخاص آخرين أو أن تؤول هلم باملرياث                     أن تنتقل       ميكن             ترابطة؛ وال     امل      ادية    امل        شخصية و   ال     قوق    احل       و من    ه
  ي        التقاعد            بتأمني املعاش        تعلقة                      ومن أجل إعمال احلقوق امل  .                     املستحقة عند الوفاة        املدفوعات                     وميكن أن تنتقل باملرياث 

  .                والتأمني ضد العجز          التقاعدي        املعاش      لتأمني   ني                                            والتأمني ضد العجز، أنشئ صندوقان تابعان للكيان

      أو         إجبارية          َّ                          عندما يؤمَّن الشخص املعين بصفة                ضد العجز      َّ                             املؤمَّن عليه باحلق يف التأمني            الشخص          وينـتفع  -   ٢٣٦
  :         التالية      الشروط              والذي يستويف         ضد العجز                                   طوعية يف املعاش التقاعدي أو يف التأمني 

    َّ                              يؤمَّن على أساسها أو القدرات اليت    اليت      نشطته           القيام بأ                            من فقدان القدرة على          يعاين            أن يكـون     -
                          ا لالضطالع بنشاطه االقتصادي؛     حيتاجه

          أحيل على                                           السابق أو التدريب اإلضايف، غري أنه               التدريب                          القدرة على العمل، رغم        ُ            أن ُيحرم من     -
  .   عجز  ال     حدوث                 التقاعد يف تاريخ 
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               احلصول على معاش          ال حيق له                           التدريب أو التدريب اإلضايف                            عاجز الذي اكتسب احلق يف تلقي         لعامل ال ا و -   ٢٣٧
        َّ             الذي يدرَّب على العمل        العاجز         والعامل   .                  ً                           ً       ً    يف مرحلة الحقة سناً معينة حتول دون تلقيه تدريباً إضافياً      جتاوز   إذا     عجز

       العجز                              ، ويفقد القدرة على العمل بسبب  )      للنساء (     ً   عاماً   ٤٥   أو   )       للرجال (     ً   عاماً   ٥٠                        ّ    يف مهنة أخرى والذي يبلغ سّنه 
      وظيفة            ً              مل يكن قادراً على العمل يف           العجز إذا                           كتسب احلق يف احلصول على معاش    ي      األخرى،         الوظيفة         حىت يف تلك 
  .      إضايف     تدريب          جديدة دون 

    لك ذ               إذا كان سبب              العجز              ً                                                عليه طوعياً على أساس نشاطه الزراعي احلصول على معاش              َّ  للمؤمَّن      حيـق  و -   ٢٣٨
             وحيق لكل شخص  .        املعاش يف                               ، دون مراعاة طول سنوات األقدمية                        حالة صحية متعلقة باملهنة             إصابة عمل أو       العجز 

     تغطي         رط أن                    نتيجة للعمل، بش         ً   أو مرضاً          إصابة        عجزه                                    احلصول على معاش إذا كان سبب                 ضد العجز               يتمتع بتأمني   
        غري ناجم      ً                عاماً، بسبب مرض      ٣٠         قبل سن           للعجزة       وحيق    .     األقل               العمل على       مدة                            يف املعاش التقاعدي ثلث        ته     أقدمي
  .     عملهم                      ني ما ال يقل عن ثلث مدة                         بشرط أن يغطي ذلك التأم        ضد العجز     تأمني   ال            احلصول على       العمل،    عن

        للمعاش        املالئمة          املئوية                                   ً                 ب مرض أو إصابة ال تتصل بالعمل وفقاً للنسبة           ا  عق    يف أ        العجز      معاش   ُ       وُيحسـب  -   ٢٣٩
                                 اليت يبدأ مبوجبها إعمال احلق يف          التقومي                                                 َّ                       التقاعدي األساسي، وأقدمية ذلك املعاش، ونوع جنس املؤمَّن عليه وسنة           

       العجز         حسب معاش                           ُ حالة صحية متعلقة باملهنة، ُي               إصابة عمل أو        ناجم عن     عجز         الة وجود     ويف ح  .               املعاش التقاعدي
                                                    ً                     األساسي، دون مراعاة أقدمية ذلك املعاش، وهو أكثر تفضيالً من معاش                    التقاعدي                             حسب النسبة املئوية للمعاش     

                   مالءمة للمرأة، غري         أكثر                    يف كلتا احلالتني          العجز              ومستوى معاش     .                                         بسبب مرض أو إصابة ال تتصل بالعمل            العجز
  .     الرجل                                                أهنا تنتفع بذلك احلق يف ظل نفس الشروط اليت ينتفع هبا 

                   والتأمني ضد العجز      ي         التقاعد       املعاش          تأمني                                                 املعاشات التقاعدية يف مجهورية صربسكا قانون            نظام      وحيكم -   ٢٤٠
                        والتأمني ضد العجز أحد       ي         التقاعد       املعاش     ني     تأم ُ               وُيعترب احلق يف       ).   ٠٠ /  ٣٢                             الرمسية جلمهورية صربسكا،           اجلريدة (

 ُ                         وُيحصل عليه بالعمل، أي      .            للمواطنني         االجتماعي       لضمان            األساسية ل        عناصر         أحد ال                             احلقوق االجتماعية األساسية و   
  .                                 والتأمني ضد العجز والتأمني االختياري  ي        التقاعد     معاش             اإلجباري لل      التأمني                   أن القانون ينص على 

       عليها                                          والتأمني ضد العجز بوضوح احلقوق املنصوص                 التقاعدي       املعاش      تأمني ب         املتعلقة             القوانـني           وحتـدد  -   ٢٤١
                       املسنني، واحلقوق عند        حقوق   :                                         ً                                       والقائمـة على التأمني اإلجباري والطوعي، وفقاً ملبادئ التعاون والتضامن، مثل          

     وينص   .                                           أو اإلصابة لتوفري التأمني ألفراد األسرة             بالوفاة   ُّ                                                         تقلُّـص القـدرة على العمل أو فقداهنا، واحلقوق املتعلقة           
       ويستند   .     تهما                        التأمني ضد العجز وممارس                 يف احلق يف      و    أ         التقاعدي       املعاش        تأمني      يف      احلق                           القانون على شروط إعمال     

    على         التأمني         َ  صناديَق    وميول  .          الرواتب        ومستويات                        ىل أقدمية املعاش التقاعدي  إ                ، مبوجب القانون،  ني     احلق    ذينك      تطبيق 
          التقاعدي       املعاش        تأمني         واحلق يف     .                  العمل والدولة        وأصحاب           ن عليهم،                        َّ    والتأمني ضد العجز املؤمَّ             التقاعدي         املعـاش   

                                                            وماديان غري قابلني للتصرف وال ميكن حتويلهما أو نقلهما                شخصيان                               الـتأمني ضد العجز مها حقان                 احلـق يف     و
              يتوقف إعمال    ال   و  .                                                                 التقاعدية غري املصروفة بسبب وفاة املتقاعد أن تؤول للورثة                 للمعاشات        وميكـن     .         بـاملرياث 
        والتأمني           التقاعدي            على املعاش           التأمني              وأنشئ صندوق     .                                   يف احلاالت اليت ينص عليها القانون       ّ  إالّ              املكتسبة        احلقوق

  .                والتأمني ضد العجز  ة         التقاعدي    ات         على املعاش         بالتأمني                                     احلقوق وحتديد املتطلبات واملصاحل املعنية  ة              ضد العجز ملمارس
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           اتفاقية   ع    م          ضد العجز       تأمني    ال                  املعاش التقاعدي و        تأمني          بأحكام     ة        املتعلق                   مجهورية صربسكا         قانون         ويتوافق -   ٢٤٢
                       ، يف جزئها الذي يشري      )   ١٠٢     رقم   (      ١٩٥٢                                           املستويات الدنيا يف الضمان االجتماعي،           بشأن                   العمل الدولية         منظمة

         الة وفاة                         واملدفوعات ألفراد األسر يف ح                               واألحوال الصحية املتعلقة باملهنة،                                      إىل اشتراكات املسنني، وإصابات العمل     
                                                                         من اتفاقات ذات صلة يف هذا اجملال تضمن تساوي حقوق مجيع األشخاص الذين              أحكام               ً        معيل األسرة، فضالً عن     

  .        ضد العجز        والتأمني               املعاش التقاعدي       تأمني ب    ً                 وفقاً للقانون املتعلق           استحقاقات                هلم احلصول على   حيق

  :       كما يلي         ضد العجز         والتأمني             عاش التقاعدي     امل    تأمني        احلق يف        القانون      ِّ  ويعرِّف -   ٢٤٣

  ؛        للشيخوخة               املعاش التقاعدي   :       للمسنني -

        واحلق              وظيفة جديدة            النقل إىل    و                   التدريب اإلضايف      أو            التدريب         العجز،      معاش    :      العجز         حاالت    يف -
                    نقل إىل وظيفة جديدة؛  ال                     يف التدريب يف انتظار    احلق                        يف التعويض املايل على أساس 

  .                           ً      ً  املعاش التقاعدي الشخصي معاشاً أسرياً           املستفيد من                َّ                حاالت وفاة املؤمَّن عليه، يتلقى  يف -

  :                                                                            واحلق يف معاش العجز يكتسبه األشخاص املؤمن عليهم إجباريا أو طوعيا يف احلاالت التالية -   ٢٤٤

                          ند إليها يف تأمني الشخص                    ُ     أداء أنشطة استُ      على                                              شخص فقد القدرة على العمل، أو القدرة           كل -
           اقتصادي؛   شاط ن        أداء                   أو فقد القدرة على ،    املعين

      حيق        لكن ال    ،   ا        إضافي  ا     تدريب      منحه                 تدريبه أو          بإعادة            على العمل            املتبقية            قدرته        ترتبط        شخص     كل -
  )                  بالنسبة إىل النساء (     ً   عاماً   ٥٠   أو   )                  بالنسبة إىل الرجال (     ً   عاماً   ٥٥                                 للمؤمن عليه تلقيه، عندما يبلغ    

  .     العجز            بتاريخ حدوث 

       العجز                                                     تلقي إعادة تدريب أو تدريب إضايف ال يستحق معاش                         اكتسب احلق يف        الذي         لعاجز             الشخص ا    أن      غـري    -   ٢٤٥
  .                              احلق يف ذلك التدريب عند بلوغها  له     ضمن                       ُ  بعد بلوغه السن اليت ال ُي ه                  يطالب باالعتراف ب    الذي       العجز       ً    استناداً إىل 

      ً عاماً    ٥٠            ، بعد بلوغه      ويفقد                            ً       ً                            يعاد تدريبه أو يتلقى تدريباً إضافياً لشغل وظيفة أخرى،                الـذي           العاجـز  و -   ٢٤٦
           احلصول على                 يكتسب احلق يف                              ، تلك الوظيفة اجلديدة،          العجز         مستويات              وبسبب تغري     )       للنساء (    ٤٥    أو    )       للرجال (

  .                  تدريب جديد أو إضايف     تلقي       دون      العجز     معاش 

       إذا     عجز               تلقي معاش                      يكتسبون احلق يف                     ً                                املؤمن عليهم طوعياً على أساس نشاطهم الزراعي              ألشـخاص  ا و -   ٢٤٧
    وحيق   .                      أقدمية املعاش التقاعدي                                      حالة صحية متعلقة باملهنة بصرف النظر عن       مل أو          إصابة ع     العجز     ذلك        كان سبب 

        خارج       إصابة       العجز          تتسبب يف                                     احلصول على ذلك املعاش عندما          عجز                           مؤمن عليه مبوجب معاش           شـخص        لكـل   
   اص         وحيق لألشخ  .         املهنية     حياته                                                     إذا كانت له أقدمية يف ذلك املعاش تغطي ما ال يقل عن ثلث   و                العمـل أو مرض،  

                  إذا كانت أقدمية    عجز                 ، احلصول على معاش            إصابة مهنية     ً                عاماً، بسبب مرض أو   ٣٠         قبل سن     بعجز             الذين يصابون 
  .     العمل                العمر املرتقب من                             معاشهم تغطي ما ال يقل عن ثلث 
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            ً        ً                                    يتلقى معاشاً تقاعدياً يف مجهورية صربسكا، حىت كانون          ا           مـتقاعد     ١٦٥     ٤٨١           جممـوع        بـني        ومـن  -   ٢٤٨
   ا    مارك        ١١٧,٧٥                  مبتوسط معاش قدره    عجز       معاش          حيصلون على        أشخاص   ٣٢     ٥١٠       يوجد  ،    ٢٠٠١      ديسمرب  /    األول

   ).     ٢٠٠٢       أبريل   /        نيسان         وتوصيات،           ضد العجز            والتأمني                 املعاش التقاعدي         تأمني                 تقرير عن حالة     (                  قابلـة للتحويل    
        إىل حد   ها         لعجز توفر    ضد ا         والتأمني               املعاش التقاعدي       تأمني    يف    احلق     عمال                             أن االعتمادات املالية الالزمة إل         ونظرا إىل 

           ضد العجز                           املعاش التقاعدي والتأمني          تأمني           مدفوعات         لتلقي        سجلني    امل                           وأن عدد املؤمن عليهم               االشتراكات        بعـيد   
          خالل هذا          التقاعدية                             ، نستخلص أن ارتفاع املعاشات      ٢٩٨     ٤٩٧        ، كان       ٢٠٠١       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١      حـىت   

    صاحل                         ببعض التدابري احلمائية ل             لضروري التعهد   ا  من            وعليه، يبدو   .                                        ً     العام مقارنة بعدد املتقاعدين سيكون رمزياً فقط
  .           يات معيشتهم   ستو  امل                ملتقاعدين تتناول  ا

                       حية وإصابات أخرى غري            أحوال ص                                                        عليهم غري القادرين على العمل بصفة مؤقتة بسبب               املؤمن         ويشـمل  -   ٢٤٩
           أو طفل       لزوج            الرعاية       دمون  يق                                 رسل للمعاجلة الطبية أو الذين             ُ    مريض أُ             يسهرون على                     األشـخاص الذين            مهنـية 
  .         العمل  ن        املؤقت ع         لعجزهم             السابق        للشهر                                 يف املائة من راتبهم األساسي         ٨٠                            وحيق هلم تلقي تعويض يبلغ        .     مريض

  .         يف املائة   ١٠٠          التعويض     يبلغ                              ويف حالة مضاعفات احلمل واألمومة، 

   ه     ويدفع                 املتعلقة باملهنة                              العمل أو األحوال الصحية                                         عن فقدان الراتب بسبب إصابات              التعويض        وحيسـب  -   ٢٥٠
  .            ل املؤمن عليه                                   ّ الشخص القانوين، أي الطبيعي، الذي يشّغ

                                                                              املؤمـن عليهم احلصول على األطراف االصطناعية وغريها من األجهزة املساعدة،                    لألشـخاص        وحيـق  -   ٢٥١
            اتب املختصة        املك      ومتوهلا                 السلطات العامة          بيعها             ً                           األسنان، فضالً عن األدوية اليت تسمح ب            طاقم            تثبيت            ومستلزمات

                                            اخلبيثة، مبا يف ذلك متالزمة نقص املناعة              األمراض              بالوقاية من                                        ويـتعهد الكيانان ومقاطعة برتشكو        .                  للـتأمني الصـحي   
   .              املكتسب، والسل

                أسباب العيش       توفري                                                                              على األشخاص املقيمني يف الكيانني أو يف مقاطعة برتشكو غري القادرين على                     ً   إجـبارياً          ويؤمـن  -   ٢٥٢
  .                                                                 أنفسهم، للرعاية الصحية إىل احلدود املعترف هبا ألفراد األسرة املؤمن عليهم     عالة                          لني والذين يفتقرون للمال إل            والعمل املستق

          الدولية       املساعدة

               إىل حد اآلن          واهلرسك                      وتلقى احتاد البوسنة      .                                                      برتشكو مبساعدة إدارية وقانونية من اجملتمع الدويل             مقاطعة         تتمـتع  -   ٢٥٣
                                   وفيما يلي املشاريع اليت نفذت أو        .     صحية  ال       رعاية    ال      نظام          بلورة      على        مساعدة       أميا              اليت ساعدت                               العديد من اهلبات والقروض     

  :               اليت جيري تنفيذها

                                  ويهدف إىل حتقيق تغطية لتلقيح          ١٩٩٢     عام        املشروع         انطلق    :    حصني      ع للت  س          سـيف املو   ي        اليون         بـرنامج  -
              على األمراض؛       والقضاء          يف املائة   ٩٥      بنسبة    ٦              األطفال دون سن 

               ملكافحة عوز       ١٩٩٨                    انطلق املشروع عام      :          والطفل    األم             صحة وتغذية         بشأن     ٤- ٣           الفرعي     وع      املشـر  -
                                                            من املشروع هو مكافحة األمراض النامجة عن عوز املغذيات               واهلدف  :                                   املغذيـات الدقيقة والوقاية منها    

        منها؛        والوقاية        الدقيقة 
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        ومحايتها         ودعمها               الطبيعية                   النهوض بالرضاعة  و         والطفل؛                  صحة وتغذية األم          بشأن         سـيف    ي        اليون        بـرامج  -
   ؛     ١٩٩٣                 اليت انطلقت عام       لألطفال                         ومبادرة املستشفيات املالئمة 

                                    الناجم عن العوز الغذائي لصاحل          الدم                  الوقاية من فقر             ، بشأن       ١٩٩٩     عام               الذي انطلق        سيف   ي        اليون       برنامج -
         سنوات؛ ٦       رهم عن  ا  عم أ   قل  ت             األطفال الذين 

                                           للطب النفساين واجلانب االجتماعي وإعادة             السويدي     روع     املش  :                   البوسنة واهلرسك  -           السويد        مشروع -
  ؛ "                              الصحة العقلية يف البوسنة واهلرسك     نظام       إصالح   : "                      التأهيل للبوسنة واهلرسك

          واهلرسك؛       البوسنة  يف                 الصحة العقلية     نظام             املقدم إلصالح      الدعم -

                   لنفسي وعلم النفس                             األمراض العقلية، والطب ا        جمال                      لدراسات العليا يف     ل   و     ييف          جامعة سرا        قسـم          دعـم  -
                      لصاحل األطفال واملراهقني؛

                                    يف املركز الطيب السريري الحتاد البوسنة              من مجيع الفئات                               العاملني يف قطاع الصحة العقلية      تدريب -
        واهلرسك؛

                                             وغريها من مراكز الصحة العقلية يف احتاد             ستار، و  وم   ال   ز      ، وتو        سراييفو             جلامعـات            نشـورات      امل       توفـري  -
   ؛     ٢٠٠٣-    ١٩٩٧                البوسنة واهلرسك، 

                           الصحية يف البوسنة واهلرسك؛       الرعاية                 من أجل إصالح نظام                       املمول من االحتاد األورويب       شروع  امل -

                                                  من خالل نظم فعالة ومستدامة للرعاية الصحية              واهلرسك                                    باألوضاع الصحية لسكان البوسنة            النهوض -
               وقطاع الصيدلة؛

                                     ت، واستحداث نظم مؤسسية، والتخطيط                     أفضل املمارسا        باتباع                       شبكة الرعاية الصحية           كفاءة         حتسـني  -
                       من القضايا الرئيسية؛     وغريها                     االستراتيجي، والتعليم 

           ، من أجل    ني                      أربعة مستشفيات ومصحت      ويف               األساسية،        الستة                                       املديرين يف مرافق الرعاية الصحية            تدريب -
                             استحداث خطط عمل استراتيجية؛ 

        الصحية؛          الرعاية      مرافق                                مبادئ توجيهية لوضع استراتيجية      صياغة -

  -                          الرعاية الصحية األساسية         جمال                        املعدات الطبية يف        حتسني  :                         الرعاية الصحية األساسية    :            سوميتومو     شركة -
  ؛    ١٩٩٩   ،    مصحة    ٢٩                      منحة لشراء معدات لصاحل 

                       معدات لثالثة مراكز          يف شكل          منحة   -               االستشفائية         الصحية                     حتسني معدات الرعاية      :            سوميتومو     شركة -
  ؛    ١٩٩٨-    ١٩٩٧  ،       راييفو  بس                          وموستار واملستشفى احلكومي  ، ال ز     ، وتو       سراييفو  :           رعاية صحية

                   إقامة مركز للصحة     :   ية     هلولند ا                    الشؤون اخلارجية         وزارة   ،  BUZA                                الدولية للصحة، بتمويل من              الشـبكة  -
   ؛     ٢٠٠٠                          العقلية يف البوسنة واهلرسك، 

                 األمراض النفسية                    احلد من اعتالل ووفيات  :         الوسطى       البوسنة                                 الصحة العقلية اجملتمعية يف كانتون      خدمات -
  .                                    إدماج ومشاركة املرضى املصابني يف اجملتمع    وحتسني          الوسطى،        البوسنة         يف كانتون 
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          القانونية       األنظمة 

         يف أي       متييز                                                                            القانونية على شرط أن يشترك كل مواطن من مواطين البوسنة واهلرسك دون                     األنظمة       تنص -   ٢٥٤
                               احتاد البوسنة واهلرسك، ومجهورية       حكومات           ، توجد لدى      ً      ووفقاً لذلك  .                                  جمال من جماالت تغطية التأمني االجتماعي

   :                        تنظم احلقوق يف هذا اجملال      ً تقريباً                                     صربسكا، ومقاطعة برتشكو قوانني متماثلة 

                   محاية الطفل واألسرة؛ و             االجتماعية،        الرعاية -
                         الصحية، والتأمني الصحي؛       الرعاية -
                                ً      تعتمد حكومة مقاطعة برتشكو قانوناً        مل  :       ملحوظة (           ضد العجز                         التقاعدي والتأمني         املعاش      تأمني   -

                 ، رغم املبادرات       ٢٠٠٣-    ٢٠٠٠           الفترة      خالل           ضد العجز                         التقاعدي والتأمني         املعاش       بتأمني         يتعلق  
   ). ني      الكيان   يت            مع ممثلي حكوم        املعقودة           العديدة           واالجتماعات

  .     ً             منصفاً قدر املستطاع       ألموال       توزيع ا      ليكون                      تضامن يف الكانتونات       صناديق        وأنشئت

                                               قانون شامل واحد لكل جمال من جماالت الرعاية             سوى     ،      ١٩٩٢                  واهلرسـك عام             لبوسـنة  ل          يكـن   مل و -   ٢٥٥
  :     التايل                      قوانينهما على النحو  ،                 ومنذ تغري السلطة    ١٩٩٢                              سن الكيانان املنشآن، منذ عام      بينما           االجتماعية، 

                     الرعاية االجتماعية؛     قانون -
                  الرعاية الصحية؛     قانون -
                التأمني الصحي؛     قانون -
          ضد العجز؛        والتأمني         التقاعدي       املعاش     تأمني      نون  قا -

  :                   بقت القوانني التالية      ُ مدت وطُ     ُ ، اعُت    ٢٠٠٠             برتشكو عام       مقاطعة         وبإنشاء -   ٢٥٦

                  الرعاية الصحية؛     قانون -
                التأمني الصحي؛     قانون -
                     الرعاية االجتماعية؛     قانون -
  .             رعاية الطفل     قانون -

 ١٠ املادة

          الدولية      الصكوك

           والسياسية؛                باحلقوق املدنية             الدويل اخلاص     العهد -
              حقوق الطفل؛       اتفاقية -
  .     املرأة                                  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد        اتفاقية -
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      من       تتألف                                                                            من قانون األسرة، يف البوسنة واهلرسك، األسرة على أهنا جمموعة متعايشة              ٢         املـادة         تعـرف  -   ٢٥٧
               هنا تشمل، إضافة  إ            األوسع، إذ       مبعناها          ريف األسرة                     وتشكل األسرة هبذا التع  .                                األبوين واألطفال وغريهم من األقرباء

      ألشخاص     من ا    وسع        طائفة أ          مما يترك         ً        ً            قانونياً وتعريفاً سليمني          ً إطاراً                ويشكل التعريف     .                        ً      إىل األبويـن، األقرباء أيضاً    
  .                                                       الطفل، األمر الذي يكتسي أمهية بالغة لنماء الطفل العاطفي    حقوق                 املسؤولني عن ممارسة 

                                                               أسس الرعاية االجتماعية، ومحاية ضحايا احلرب املدنيني ومحاية              قانون       من    ٢     ادة    امل            أحكـام            ومبقتضـى  -   ٢٥٨
          الزواج      إطار              املولود داخل    (                                                         الزوج، سواء كانت هناك روابط زوجية أم ال، والطفل،            :      من      األسرة               األسرة، تتألف   

  ،  )                كال جانيب األبوين      من     (     واجلدة                     واألب، واألم، واجلد،      )                                                        أو خارجـه، وطفل الزوج أو الزوجة أو الطفل املتبىن         
  .             وأشقاء األزواج

ـ  أ   يف         األسـرة    َّ      تعـرَّف    و -   ٢٥٩                                                                          قانونية أخرى يف البوسنة واهلرسك، مثل قانون املرياث، وقانون عالقات            ة     نظم
                                                                                               تأمني املعاش التقاعدي والتأمني ضد العجز وما يف حكمها، بصفتها طائفة واسعة من األشخاص                     وقانون        السكن،  

  .   قات                        عند حتديد بعض احلقوق والعال

      بلوغ     ً                  عاماً، يكتسب عند       ١٨       سن                                                         اخلاصة يف البوسنة واهلرسك، يعترب الطفل أي شخص دون              احلياة    ويف -   ٢٦٠
               إىل قانون أسس         واستنادا  .                                  ويكتسب البالغون احلق يف التصويت      .                                                 تلـك السن النضج والقدرة الكاملة على العمل       

    ١٨                              ً              اليت هلا أطفال، يعترب الطفل شخصاً دون          ر   األس                                                          الـرعاية االجتماعية، ومحاية ضحايا احلرب املدنيني ومحاية         
                                        الطفل واألحكام املتعلقة بالتسجيل يف املدارس               املزايا اخلاصة ب       حقوق      إعمال     على    ً                          عاماً، باستثناء احلاالت اليت تنص 

  .     ً  عاماً  ٢٦          ويقل عن   ١٨                                    للتالميذ والطالب، فإن سن الشخص يفوق        املدرسية        أو املنح 

            قات الزوجية       والعال      الزواج            النامجة عن      احلقوق

   غ    ِّ                   ويعرِّف الدستور يف كاتالو  .                 البوسنة واهلرسك       دستور                             حبماية خاصة، كما ينص على ذلك     األسرة       تتمتع -   ٢٦١
  .                          ، احلق يف الزواج وتكوين أسرة ) ي ( ٣        ، البند   ١٢       املادة          اإلنسان،     حقوق

                             هذه املسألة قانون األسرة         وحيكم  .                                  يف الكيانني ويف مقاطعة برتشكو            الزوجية                                  وتنظم القوانني الزواج والعالقات      -   ٢٦٢
ـ           املـوروث    (         الرمسية        اجلريدة (                                                             يف احتاد البوسنة واهلرسك، وقانون األسرة يف مجهورية صربسكا            )                     الدولـة السابقة    ن   ع

                                       من الناحية القانونية بصفته وحدة            الزواج                         َّ        وتقضي هذه القوانني بأن يعرَّف         ).   ٠٢ /  ٥٤          ، العدد                    جلمهوريـة صربسـكا   
                                            الرجل واملرأة، إىل جانب تساوي الزوجني،        ء               الزواج برضا     عقد                 من القوانني حق           كما تض   .            وامـرأة            ٍ      مجاعـية لـرجلٍ   
  .     ً  باطالً    ذاته      ً                                               وعملياً، ال توجد عوائق إلعمال هذا احلق، وإال اعترب الزواج   .         بينهما        املتبادلني                واالحترام والدعم 

             تكوين أسرة   دعم

         لكل أم   حيق    اليت  (                  واستحقاقات األمومة                                              التعويض عن الراتب املفقود خالل إجازة األمومة؛      الدعم       يتضمن -   ٢٦٣
  ؛  )                ً      ً      يبلغ طفلها عاماً واحداً      حىت                                                                               االنـتفاع هبـا؛ وحيق لكل أم عاطلة عن العمل احلصول على تلك االستحقاقات               

                                                   وتنظيم تقدمي وجبات يف املطاعم املدرسية؛ ويقضي             أسرة؛                                                     وتقـدمي مساعدة القتناء جمموعة لوازم الرضيع، لكل         
  .       لألسرة      األطفال                       القانون بدفع استحقاقات 
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                                                                                         احلقـوق السالفة الذكر، توجد حقوق وتتاح فئات أخرى من الرعاية االجتماعية لصاحل                إىل          وإضـافة  -   ٢٦٤
             حقوق األسرة   عن                                   م دفعة واحدة، وقروض، وتقدمي املشورة    َّ قدَّ        ُ  مساعدة تُ   :                              يف البوسـنة واهلرسك، مثل             األطفـال 

   .          التالميذ    لصاحل            ها من املواد                                                 والتشريعات املتعلقة هبا، واقتناء الكتب املدرسية وغري

                           ضد املرأة على أساس األمومة       التمييز              األمومة ومنع     محاية

  .        متواصلة                                                                                       امرأة، خالل احلمل، والوضع ورعاية الطفل التمتع بإجازة أمومة تدوم سنة واحدة                   لكـل       حيـق  -   ٢٦٥
      توسط            على أساس م      صربسكا  ة  ُ                     وُيحسب التعويض يف مجهوري  .                                                وأثناء إجازة األمومة، حيق للعاملة تلقي راتب تعويض

                                  ويف االحتاد، مل تستحدث سوى أربعة        .       واهلرسك                                أربعة رواتب يف احتاد البوسنة           آخر        توسط                       آخـر ثالثة رواتب، وم    
  .         فة النساء ا       على ك    يسري                            أمهات، لذلك فإن ذلك احلق ال      يصبحن    اليت                لصاحل النساء ال     أنظمة         كانتونات 

           األم عن      ختلي                                                تفاع بإجازة األمومة عند وفاة األم، يف حالة               االن  يف                          العمل على حق الطفل           قانون        ويـنص  -   ٢٦٦
  .                        إجازة األمومة بني األبوين     تقسيم       وال ميكن   .                                                 الطفل أو يف احلاالت األخرى اليت حتول دون إعمال ذلك احلق

        حيظر      العمل      ً                  ، نظراً إىل أن قانون                         ضمان ثبات الوظيفة                                                لفترة احلمل وإجازة األمومة أن يؤثرا يف            ميكن    وال -   ٢٦٧
             وميثل ذلك    ،               إجازة أمومة       تستحق و   ً الً       هنا حام   كو                          ، أي تسريح امرأة جملرد            لتوظيف                               إجـراء اختبارات احلمل عند ا     

  .         جرمية خطرية

      وكل       الثالث     ً                   شهراً لتوأمني أو للطفل   ١٨     ً        ً        شهراً متتالياً، أو   ١٢                        الوضع يف مجهورية صربسكا      إجازة       وتدوم -   ٢٦٨
                     ويعترب عدم التعويض عن   .        الطفل    محاية                   هورية صربسكا صندوق                                 ويغطي نظام التعويض عن الراتب يف مج  .         طفل يليه

    قيد         ً                               واستناداً إىل تعديل مقترح لقانون العمل،   .          لغرامات       مرتكبها                                    ِّ   الراتب خالل إجازة الوضع جرمية خطرية يعرِّض 
  .     ً             يوماً بعد الوالدة  ٦٠                        من إجازة الوضع، لفترة         االستفادة                  باالتفاق مع األم،     لألب،      ، ميكن       ً  حالياً     عتماد ال ا

        رعاية       تستلزم                                                                   العمل، ال يطبق دوام العمل املرن لصاحل الرجال والنساء إال يف احلاالت اليت      قانون       ومبوجب -   ٢٦٩
  .               واستنتاجات طبية     آلراء                ً  خاصة للطفل وفقاً 

              مبوجب منوذج              الكانتونات،                              كأداة حلماية األمومة، إىل       ،     أطفال    هلا                      لصاحل األسر اليت          ألموال    ا     توفري    ُ    وأُحيل -   ٢٧٠
                          ذا القانون ودستور احتاد     هل       ووفقا  .          واهلرسك        البوسنة                    العامة يف احتاد            إليرادات                 قانون ختصيص ا      حسب     زي،        ال مرك 

  .     لذلك     ً    وفقاً        ألموال                                                           جمربة على وضع لوائح على صعيد الكانتون وعلى تأمني ا                    الكانتونات                       البوسنة واهلرسك، فإن    
                  كانتونات وضعت     ١٠        من بني        فقط     ٥        ، فإن                           بسبب عسر احلالة املالية     :                  حتاد هو كما يلي    ال                        غـري أن الواقـع يف ا      

  .                         وكانتونات اهلرسك الغربية      بودريين  -   ة    بوسن  ال    ال، و ز         سانا، وتو  -                    وهي سراييفو، وأونا             ها اخلاصة هبا،      لوائح

       محاية        واهلرسك،                                                                 مبوجب نظام الرعاية االجتماعية، ومحاية الطفل واألسرة يف احتاد البوسنة     سرة،    األ      وتتلقى -   ٢٧١
                  ً                        محاية األمومة، نظراً إىل أن القدرات املالية  يف                                            ، وميكن بالتايل احلديث عن انتهاك سافر حلق املرأة                حمدودة أو منعدمة

                                                     لديها الستيفاء التزاماهتا النامجة عن التشريع احمللي              أموال                دون وجود       حتول                                     للمجـتمعات احمللـية والكانـتونات       
                           واهلرسك، بسبب تفشي الفقر،        البوسنة            الوالدات يف               املدى يف أرقام    بعيد          اخنفاض كبري      هناك      ً        وتبعاً لذلك،   .       والدويل

    ".      الفقر      تأنيث  "     َّ                            مما ولَّد عبارة جديدة يف جمتمعنا وهي 
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  :        مبا يلي     يتعلق                                                                      مبكان التشديد على التطورات اجلديدة اليت تتجلى يف اعتماد حقوق جديدة فيما      األمهية     ومن -   ٢٧٢

    ُ        كان ُيعترف   (                        ، والوضع ورعاية طفل            احلمل     بسبب                                      عن راتب أم عاملة خالل إجازهتا،               التعويض -
  ؛ )      الصحية                           ذا احلق يف إطار نظام الرعاية  هب

                            املايل خالل مدة احلمل والوضع؛     الدعم     تقدمي  -

                                               بلوغه سن ستة شهور وتقدمي أغذية إضافية لألم خالل   حىت                      لتأمني الغذاء للرضيع        املساعدة     تقدمي  -
                  الرضاعة الطبيعية؛

                                              للزوجني اللذين يرغبان يف إجناب أطفال وإىل احلوامل؛      اخلاصة      اعية                        املعاجلة النفسية واالجتم     إتاحة -

           احلضانات؛ يف                                األطفال من خالل توفري وجبات طعام      إيواء -

  .                     ومنح للتالميذ والطالب          االبتدائية،           يف املدارس  ة                وجبة طعام يومي    توفري -

  .        الطفل    لصاحل                   ة حلماية املرأة واألم                                    القانون االحتادي اإلطاري وظيفة مباشر          اليت يشملها        اجلديدة      حقوق  لل و -   ٢٧٣
  .                     الدولة حلماية السكان     سياسة              غرافية يف إطار  و                                             ويؤكد ذلك أن احتاد البوسنة واهلرسك وضع سياسة دمي

         الرعاية                                                                                         منع أو تقييد أي حق من احلقوق السالفة الذكر لصاحل املرأة غرامة تدفعها مؤسسة                    جزاء      َّ  ويقدَّر -   ٢٧٤
                         العامة، مببلغ يتراوح         الشركة                                              ، أو صاحب العمل، أو الشخص االعتباري أو                                        االجتماعـية، أو الشخص املسؤول    

   ).  ٩٨       املادة             قانون االحتاد،  (                قابلة للتحويل  ا      مارك ٥     ٠٠٠ و     ١٠٠   بني 

            خالل احلمل،        للمرأة،        بأنه حيق   )   ٩٩ /  ٤٣                                  الرمسية الحتاد البوسنة واهلرسك،         اجلريدة (          العمل        قانون      يقضي و -   ٢٧٥
     ً              شهراً عند والدة      ١٨ ُ             ُترفع إىل            متواصلة،                                       على إجازة وضع لفترة سنة كاملة                                        والوضـع ورعايـة الطفل احلصول     

   ):  ٥٥      املادة  (                                      توأمني، أو طفل ثالث أو أية والدة تالية، 

                            وفاة أم طفله، أو إذا          حالة      يف     ٥٥       املادة                        احلق املنصوص عليه يف                                 ألب طفل أن يستفيد من          ميكن -
            بذلك احلق؛        انتفاعها                           إذا حالت أسباب مربرة دون و                  ختلت األم عن طفلها أ

      ً                واحداً، أن يعمل نصف     ً عاماً                 بعد بلوغ الطفل  ،                 أنه حيق ألحد األبوين ب                    يقضي قانون العمل،    كما -
   ).  ٥٨      املادة  (                       احلاجة إىل رعاية مكثفة      وجيهة       صحية       حتقيقات            إذا أثبتت      نوات،              دوام ملدة ثالث س

             يف املائة من   ٥٦                   عتبة الفقر، حيث إن      ين عن         طر التد                ً       هم األكثر تعرضاً خل          األطفال        ، فإن             تقدم أعاله       وكما -   ٢٧٦
      من      أكثر                                                           وهتدد هذه احلالة باخلصوص أطفال مجهورية صربسكا، حيث إن            .      أطفال    هلا             يف أسر          يعيشون           الفقـراء   

    ١٣           ويعيش زهاء   .                 البوسنة واهلرسك    احتاد                                                       ُّ ُ      نصف السكان ينتمون إىل أسر فقرية، يف حني تبلغ تلك النسبة الثُّلُث يف 
     عتبة        مستوى             أسر يف        داخل                   يف املائة منهم       ٢٩      يعيش   و   ،      منها     فئة      أفقر      إىل         تنتمي        أسر       داخل      طفال                    يف املائـة من األ    

     حاالت     من                                       عامل، يف حني تعاين األسر املشردة           فرد                                يف األسر اليت ال يوجد فيها              حدة    أشد          الفقر        ويكون  .        الفقـر 
        خطورة       وتتجلى          خلطر شديد،  ً  ةً    خاص                            ويتعرض األطفال دون سن اخلامسة   .        األسرة  ّ رّب           حيث ال يعمل        للغاية      صعبة 
         يتابعون               من األطفال         املائة      يف    ٩         أقل من    (                         لتعليم ما قبل املدرسي                يف مرحلة ا      ً    جداً       حمدود      حضور    :             فيما يلي    هم   وضع
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                                                    لتعليم الثانوي، وتغطية التأمني الصحي بنسبة أدىن            إىل ا          الفقراء       ألطفال   ا      وصول         تقييد      ، و  )                        التعليم ما قبل املدرسي   
       ً أساساً     وذلك   )        اجلنسني     من كال (                                     ويؤثر نقص التأمني الصحي يف صغار األطفال   .          الريفية    ناطق  امل               بكثري، ال سيما يف 

  .       بالكبار         مقارنة   هلا                وقلة مقاومتهم         واإلصابات                                 لتعرض األطفال أكثر من غريهم لألمراض 

    ذين   ال        األطفال                              هم أكثر عرضة للخطر من                                 نظام الرعاية االجتماعي          يتعهدهم       الذين            واألطفال            واأليـتام  -   ٢٧٧
        ً     واستناداً إىل    .                          لتوفري الرعاية املالئمة        ً مادياً                    ًَ                              ً            إىل األسر الفقرية، نظراًَ إىل أن مجيع تلك النظم ضعيفة جداً                      ينـتمون   

    ً                            طفالً حتتضنهم مؤسسات الرعاية      ٩     ٧١٨   ،      ٢٠٠٠                         البوسنة واهلرسك عام         احتاد                                   البـيانات املتوفرة، فقد كان يف       
      دوائر       وتسهر  .   ١٩     ٤٢٣           وعددهم                  الوحيدو الوالد       طفال                                     يعـاين مـن احلرمان الشديد األ            كمـا   .            االجتماعـية 

           يف منائهم،       اختالالت    ً             طفالً يعانون من  ٢     ٥١٥      ً     يتيماً، و   ٨٢١             على رعاية                                 الرعاية االجتماعية يف مجهورية صربسكا
  . ا    ً        طفالً منحرف ١     ٨٣٧ و

             املائة من    يف    ٢٠       من               ذلك أن أقل    .                                                                  االستنتاجات املفاجئة أن الفقر ليس النتيجة املهيمنة للبطالة          من         ويستخلص -   ٢٧٨
   رب  ل             يعيشون يف أسر            من الفقراء             تلك النسبة                                                                    الفقـراء يعيشـون يف أسر ال يعمل فيها رب األسرة، يف حني أن ضعف            

        ومن جهة   .             واحد منها    فرد                                       يف أسر يعمل فيها ما ال يقل عن                 الفقراء                 يف املائة من       ٦٣             ويعيش زهاء     .       عمل        فيها        األسـرة 
  .       الفقراء                                           ُ ُ             لني عن العمل هم فقراء، غري أن العاطلني ميثلون ثُلُث جمموع عدد           من العاط     املائة    يف   ٢٨          أخرى، فإن 

         البوسنة ُ                              ً                                                     ُيبحث عن تفسري هلذه الظاهرة أساساً يف الظروف االقتصادية العسرية اليت تشهدها                أن          وينـبغي  -   ٢٧٩
        ً  ماركاً  ١٣ ٥  ،     ٢٠٠٢      ديسمرب  /    األول                                                  كان متوسط الراتب يف احتاد البوسنة واهلرسك خالل كانون       فقد    .       واهلرسك

        ً  ماركاً   ٤٥٩                        مقارنة بسلة املستهلك وهي  (          للتحويل      قابلة        ً  ماركاً   ٣٦٥                                    قابلة للتحويل، وكان يف مجهورية صربسكا 
                 وإضافة إىل ذلك،      ).                                     قابلة للتحويل يف مجهورية صربسكا           ً   ماركاً    ٤٥٨            واهلرسك و         البوسنة                         قابلة للتحويل يف احتاد     

  .      شهور ة     بعد      متأخرة                 ً  ، اليت تدفع أحياناً       لرواتب   ين ا                                      عدد كبري من املؤسسات من ضعف اإلدارة وتد    يعاين

      تكفي                                                       ً                    املعـوزة من السكان املسنني، وأصحاب املعاشات التقاعدية عموماً، الذين ال                 الشـرائح         وتضـم  -   ٢٨٠
                               يف املائة من الفقراء ينتمون إىل   ٢٠                            ويشري حتليل تقييم الفقر إىل أن   .                         حاجاهتم املعيشية األساسية       الستيفاء        معاشاهتم 

     ً                     عاماً وال حيق هلم تلقي        ٦٠                          يف املائة من الفقراء        ٢٥     ل            سن ا        يتجاوز     كما    .          العجزة                          ب املعاشات التقاعدية أو       أصحا
     تلك         ، وأصبحت    ٣:١                                                    ، كانت نسبة أصحاب املعاشات التقاعدية مقارنة بالعاملني     ١٩٩١      عام   ويف  .            معاش تقاعدي

       ، كان      ٢٠٠١     عام       وحبلول    .      ١,٤:١                                             ، واستقرت يف احتاد البوسنة واهلرسك بنسبة           ١,٣:١      ١٩٩٥                 النسـبة عـام     
                 البلدان اليت متر              السائد يف         توسط  امل        يتجاوز                         دخل الفرد، وهو ما          توسط                         ُ ُ             املعاش التقاعدي يف االحتاد ثُلُثي م           متوسط

  .         واهلرسك      لبوسنة                                  يف املائة من متوسط الراتب يف احتاد ا  ٣٦    هو                              غري أن متوسط املعاشات التقاعدية   .               مبرحلة انتقالية
           التقاعدية   ن                                                                      املعاشات التقاعدية هن يف موقف أصعب مقارنة بالرجال، ألن معاشاهت                صاحبات       أن                وجدير باملالحظ 

  .                                    يف وظائف تدفع هلا أجور أقل من الرجال ن                  أقل، بسبب استخدامه

       اخللية                    ذلك أن األسرة هي       .                                               ، فإنه من الالزم ضمان بيئة أسرية متوائمة         ئه                   منـو الطفل ومنا         أجـل        ومـن  -   ٢٨١
  .      ِّ                        ً      ً   اليت متكِّن الطفل من مناء شخصيته مناًء كامالً    وهي       جملتمع،         ن منها ا        اليت يتكو        األساسية 



E/1990/5/Add.65 
Page 57 

                                              إىل اختالل تنظيم األسرة على نطاق واسع، إىل          )     ١٩٩٥-    ١٩٩٢ (                       يف البوسنة واهلرسك           احلـرب       وأدت -   ٢٨٢
                شخص قتلوا خالل    ٢٠٠     ٠٠٠                              وتفيد البيانات أن ما يربو على   .                                    خسائر كبرية يف أرواح األبوين واألطفال    جانب
   ٤     ٠٠٠                   املسجلني نتيجة احلرب،        العجزة     من     ١٧٦     ٠٠٠                    ويوجد من بني أكثر من   .      طفل  ٢٢     ٠٠٠         رب، منهم   احل

     وشرد   .         العامل     أحناء           يف مجيع      ان      بلد    ١١٠    إىل         طفل،      ٢٥٠     ٠٠٠         ً                                وطرد قسراً أكثر من مليون شخص، منهم          .    طفل
                ضح العسر الذي                          طفل، األمر الذي يو       ٤٢٠     ٠٠٠               شخص، منهم     ١     ٣٧٠     ٠٠٠        واهلرسك      ً                  داخلـياً يف البوسـنة      

         البقاء،                          ، مثل احلق يف احلياة، واحلق يف  ً اً    دولي          املعترف هبا                            وانتهاك كافة حقوق اإلنسان  ا        وأطفاهل    األسر            عانـت منه   
  .     حكمها                                                                 واحلق يف السكن ويف حياة أسرية، واحلق يف التعليم ويف بيئة طبيعية، وما يف 

          املدنية      احلرب                                 رعاية االجتماعية، ومحاية ضحايا                            ُ             يف قانون األسرة وقانون أُسس ال            األيتام      محاية       وجتسدت -   ٢٨٣
                                      فإن أشكال احلماية املقدمة لتلك الفئات           االجتماعية،                            ويف جمال قانون األسرة والرعاية   .        أطفال  هلا               ومحاية األسر اليت 

       لدى      لكفالة                  التبين، واحلضانة، وا  :                                   تقدمي املساعدة االجتماعية واخلربة، هي     خدمات                            الضعيفة من األطفال، إضافة إىل 
                      شكل احلماية األكثر       َّ  يطبَّق       ً                                وإقراراً مببادئ مصلحة الطفل الفضلى،        .                                           أسـرة أخـرى أو مؤسسة رعاية اجتماعية       

  .                  االجتماعية املختصة       الرعاية      ً                 ، وفقاً ملا تقرره دوائر               العدمي الوالدين                مالءمة على الطفل 

-   ١٤٢       املواد   (                    نية، قانون األسرة        قانو      محاية                   العدمي الوالدين                                        التبين، بصفته مؤسسة حلماية الطفل              ويـنظم  -   ٢٨٤
     ًٍّ نياًٍّ    تب   ٤٢٠  :      أيتام     ٥٠٧   ه    جمموع   ما       ، تبين     ٢٠٠٠-    ١٩٩١             خالل الفترة    جرى                        ويف احتاد البوسنة واهلرسك،    ).    ١٧١
  . ً اً      جزئي   ًٍّ نياًٍّ    تب  ٨٧   و ً الً   كام

      ث إن    حي  :                            محاية قانونية واجتماعية                                             ألطفال الذين يفتقرون إىل الرعاية األبوية      ا                     هي مؤسسة حلماية              واحلضـانة  -   ٢٨٥
     ً      كثرياً ما  ه     فإن      ً  وعملياً،  .                                    غري قادرين على تقدمي الرعاية األبوية و                            أو حرموا من احلقوق األبوية أ      فقدوا،                    والديهم توفوا، أو   

   ).                                اجلد، أو اجلدة، أو أعمامهم وأخواهلم (         أقارهبم     أقرب              هلم أبوان إىل    ليس             األطفال الذين  ب              يعهد خالل احلرب 

            بالرعاية      تعلق                                      االجتماعية ينظمه قانون الكيان امل            الرعاية   ً          حقاً يف جمال                                    اإليـواء لـدى أسرة أخرى               ويشـكل  -   ٢٨٦
       أسرهتم                                                                                      آباء هلم أو األطفال الذين حيتاجون إىل رعاية وعناية دائمني يفتقران إليهما يف                ال                            االجتماعـية لألطفال الذين     

  ،      أيتام   ٢     ٢١٠      من بني     ً  تيماً  ي   ١     ٢٢٠  ،     ٢٠٠٠                                جرى إيواء لدى أسرة أخرى عام        ،                          يف احتاد البوسنة واهلرسك    و  .       األصلية
     ١٠٠                                املبالغ املدفوعة لألسر احملتضنة بني        وتتراوح  .                 البوسنة واهلرسك    احتاد       ً                                        استناداً إىل دوائر الرعاية االجتماعية احمللية يف     

          األطفال       إيواء    أن        وثبت    .                     ً                                                        قابلة للتحويل شهرياً، حسب القدرات املادية لدى الكانتونات والبلديات                ماركـا    ٥     ٢٥٠ و
               ً  طريقة فعالة جداً      يشكل                 من بيئة أسرية       احملرومني                                                      حمتضنة أخرى كشكل من أشكال الرعاية البديلة لألطفال               لـدى أسر  

  .                                                    احملبذة يف كافة اخليارات اإلصالحية يف احتاد البوسنة واهلرسك       الطريقة                                  حلماية األطفال الضعفاء، وبالتايل فهي 

  .                                         الرعاية االجتماعية لألطفال الذين ال أباء هلم       إطار  يف                         ً  مؤسسات رعاية اجتماعية حقاً             الكفالة لدى      عترب ت و -   ٢٨٧
                مؤسسات متوهلا    ٦    ً                     طفالً جيري إيواؤهم يف         ٤٣٩    ً            طفالً، منهم       ٩٢٤              ما جمموعه         لالحتاد                             وتؤوي دور األيتام التابعة     

      ً                   طفالً يف املؤسسات املمولة   ٤٨٥   ء      إيوا   جيري        ك، يف حني  ا                                            يف سراييفو، وموستار، وتوزال، وزينيكا وغراداش      الدولة
                  ش، وكوالن فاكوف،    ت                    ميدوغورجي، وبيها   يف                                      اليت متوهلا منظمات غري حكومية دولية                        يف املؤسسـات         ً      حملـياً أو  

                          ً      ماركا قابلة للتحويل شهرياً عن    ٥٠٠   و   ٤٥٠             املؤسسات بني    تلك            اإليواء يف    مثن         ويتراوح    .                     وسـراييفو ولوكافاك  
  .                           ة املختصة بصفتها سلطة احلضانة                      دائرة الرعاية االجتماعي      تتخذه               طفل يف مؤسسة      إيواء      وقرار   .       كل طفل
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            ً  ولن ميكن أبداً   .                                          ً                                  والطفل وحيد الوالد ينتمي إىل فئة ضعيفة جداً يف احتاد البوسنة واهلرسك، بسبب احلرب -   ٢٨٨
                                    ً           ً     ً                                 ً                           إحصـاء العدد الشامل هلؤالء األطفال، نظراً إىل أن عدداً كبرياً منهم غادر البوسنة واهلرسك التماساً للجوء يف                  

      ١٩٩٨                                                                    َّ        بيانات غري كاملة من دوائر الرعاية االجتماعية احمللية، أن عدد األطفال املسجَّلني عام       وتفيد   .           بلدان أخرى
        ً                                            واستناداً إىل بعض املؤشرات، يوجد يف احتاد البوسنة          .           دون أم   ٣     ٧٥١             دون أب و     ١٩     ٨٠٥         منهم     ٢٣     ٥٥٦     بلغ  

                       األطفال يف االحتاد، ألهنم        َّ                                       ويشكَّل هؤالء األطفال بال شك أضعف شرائح          .                    طفل عدمي الوالد     ٣٢     ٠٠٠        واهلرسك  
     ً                     وكثرياً ما توجد بالتأكيد      .                                                                                         ال يستفيدون من الرعاية االجتماعية الدائمة إذا أصيب الوالد املتبقي بعجز عن العمل            

ُ                                    وميكن لتلك اُألسر الوحيدة الوالد احلصول على         .  ُ                                                              أُسـر تعاين من مشاكل عالقة تتعلق بترتيبات السكن والعمالة                     
  .                              َّ                                                    طار نظام الرعاية االجتماعية، حيدَّد مستواها بالقدرات املالية املتوفرة لدى الكانتون املعين                      مساعدة مالية مؤقتة يف إ

                                                                                     ويعترب احلق يف تلقي الدعم املادي، واالستحقاقات لدعم ورعاية شخص آخر، واإليداع يف مؤسسة رعاية  -   ٢٨٩
            ُ                         صاحل العام، وُيعهد مبسؤولية توفريها                             ُ                                     ً                اجتماعـية أو اإليواء لدى أُسرة أخرى ودوائر العمل االجتماعي، حقوقاً لل           

    ِّ                                                              ويوفِّر الكيانان والكانتونات االعتمادات لنماء األطفال والشبان، الذين    ).                البلديات، واملدن (                    للمجـتمعات احمللية    
ّ                                          تعـّرض منـاؤهم النفسـي والبدين الضطرابات               ِّ       ً                                                 كما توفِّر أمواالً لبناء مؤسسات الرعاية االجتماعية وتكييفها          .   

  .   زها             وترميمها وجتهي

  .                        ْ         يف املائة من سكان الكيانْين      ٧                                               مستفيد من برامج الرعاية االجتماعية، أو           ٢٦٠     ٠٠٠                 ويوجـد زهـاء      -   ٢٩٠
ّ     ويسّجل                  يف املائة يف     ٦                                        يف املائة يف احتاد البوسنة واهلرسك و        ٢ (                                        مستفيد إضايف يف برامج محاية الطفل           ١٢٥     ٠٠٠   

                              األيتام، واألطفال احملرومون من      :               كال الكيانني                                          وفيما يلي الفئات اليت حتظى باحلماية يف         ).                   مجهوريـة صربسـكا   
                                                                                                 التعليم، واألطفال الذين يعانون من اختالل يف منائهم بسبب ظروف عائلية، والعجزة واألشخاص الذين يعانون من 
                                                                                                          صـعوبات يف منـائهم اجلسدي والعقلي، واألشخاص غري القادرين على العمل والذين ال يوجد لديهم أي دعم                  

ُ                                                         دون رعاية أُسرية، واملنحرفون اجتماعيا، واُألسر اليت تعاين من العوز االجتماعي بسبب ظروف                            مادي، واملسنون                              ُ            
   ).   ١٢٧                    البوسنة واهلرسك، ص -       ٢٥٣٤٣                         البنك الدويل، التقرير رقم  (                   حمددة وأحوال املعيشة 

     ٤٣٥     ٥٠٥  ،  ٢   ٢٠٠      ُ        ً          ً                                                            وكما ذُكر سابقاً، واستناداً إىل بيانات إحصائية رمسية، كان هناك حبلول هناية عام            -   ٢٩١
                      يف املائة يف االحتاد        ٤٢,٧       أو      ٢٩٠     ٧١٥ (                                        يف املائة من سكان البوسنة واهلرسك            ٤١,١                        أشـخاص يعملـون، أو      

                                   يف املائة من جمموع العاطلني عن           ٤٦,٣               وتشكل النساء      ).                               يف املائة يف مجهورية صربسكا         ٣٨,٢       أو      ١٤٤     ٧٩٠ و
                                                     تقاة من دراسة قياس مستويات املعيشة أجراها فريق                ً                  استناداً إىل بيانات مس    -                            وتفيد دراسة تقييم الفقر       .        العمـل 

                                                                 يف مرحلة أولية، أن عتبة الفقر العامة يف البوسنة واهلرسك           -                                                    خرباء تابع للبنك الدويل بالتعاون مع خرباء حمليني         
     أن         ويف تقدير  .      ً       سنوياً للفرد  )                                                   االحتياجات الدنيا للتغذية، أي عتبة الفقر املدقع      (                          ماركا قابلة للتحويل        ٧٦٠        تـبلغ   

                                                          يف املائة من حجم عتبة الفقر دليل على أن النفقات             ٣٤                                                      االحتياجات الغذائية يف البوسنة واهلرسك ال ميثل سوى         
  .                  ً     ً                       الغذائية تشكل قسطاً هاماً من االحتياجات األساسية

     ُ                                                                                                        ومل ُيثبـت حتلـيل البيانات اإلحصائية املتوفرة بشأن نسبة اإلنفاق السنوي للفرد وجود فئات يف البوسنة                 -   ٢٩٢
                  يف املائة من سكان   ١٩                      وتقع مستويات عيش زهاء   .                                                       واهلرسك يقترب مستوى معيشتها من عتبة الفقر املدقع أو دوهنا

                           يف املائة يف احتاد البوسنة     ١٦                                 يف املائة يف مجهورية صربسكا و        ٢٥      حوايل   (                                             البوسـنة واهلرسك دون عتبة الفقر العامة        
                                          يف املائة من سكان البوسنة واهلرسك يتجاوزون   ٣٠           ا يربو على                                    وتفيد استطالعات الرأي والتحاليل أن م   ).       واهلرسك
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                                                 ماركا قابلة للتحويل، أي ضمن شرحية تتجاوز         ٣     ٢٩٧                           حيث يبلغ إنفاقهم العام      (                            َّ         مباشرة عتبة الفقر العامة احملدَّدة      
           هتدد بدفعهم                                              وهم يتعرضون بشدة إلمكانية حدوث هزات اقتصادية،    ).                                    يف املائة من مبلغ عتبة الفقر العامة  ٥٠      بقليل 

   ).            ، اجلزء الثاين  ٤٦    ، ص      ٢٥٣٤٣                         البنك الدويل، التقرير رقم  (                                  إىل مستوى أقل من عتبة الفقر العامة 

                                                 ً                                                               غري أنه ينبغي للمرء أن يراعي أن الفقر أكثر انتشاراً يف البوسنة واهلرسك منه يف أي بلد آخر من بلدان                     -   ٢٩٣
                                 يف املائة من الفقراء معاناة        ٢٠             ويعاين زهاء      ).        غريها                 ً                  وهو أكثر انتشاراً يف كوسوفو دون      (                      يوغوسـالفيا السابقة    

                                              اإلسكان، والظروف الصحية والوصول إىل مؤسسات        :                                                          شـديدة من كافة أو شبه كافة اجلوانب األساسية للرفاه         
                              ً                  كما أن مستوى الفقر املتدين نسبياً، يف الوقت          .                                                                  الرعاية الصحية، واإلملام بالقراءة والكتابة، واالندماج يف اجملتمع       

ّ    وموَّل ذلك اإلنفاق إىل حّد   .                                                                       احلاضر، لدى السكان ناتج عن اإلنفاق، الذي يفوق بكثري مستويات اإلنتاج احلالية                  َّ   
                                                        لذلك جيب على احلكومات يف البوسنة واهلرسك إجياد طرائق           .                                 ً                اآلن الدعـم الـدويل الذي ال يشكل أفقاً حمتمال         

  .                                    ووسائل ممكنة ملقاومة ارتفاع نسبة الفقر

ـ    -   ٢٩٤                                                                                                 ية مبكان التشديد على أن التعرض للفقر واسع االنتشار جدا يف البوسنة واهلرسك وأن الفقراء                           ومـن األمه
ُ                                                          يشكلون جمموعة غري متجانسة ويعين ذلك أن اُألسر املعيشية النموذجية ذاهتا تتعرض بشدة لالنغماس يف عامل الفقر                                      .  

                                   دين، واملسنون وسكان الريف الفئات          ً                                                        وكثرياً ما يشكل األطفال، واألشخاص ذوو املستوى التعليمي املت         -   ٢٩٥
              األطفال، وخباصة   :                                           ً                           ويبني حتليل لعامة السكان أن أشد الفئات تعرضاً للفقر هي التالية            .                           اليت تعيش حتت عتبة الفقر    

                                                                                                        األطفـال دون سن اخلامسة، واملشردون، والعائدون، والعاطلون عن العمل واألشخاص ذوو املستوى التعليمي              
               ً                                            ُ                         الفقر ليس أساساً مشكلة العاطلني عن العمل، واملشردين والعجزة وأُسر قدماء احملاربني                         وبإجيـاز، فإن      .        املـتدين 

                                                    ُ        يف املائة من الفقراء، بل إن أغلبية الفقراء تتكون من أُسر هلا   ٥٠            ً                               املتوفني، نظراً إىل أن هذه الفئات تشكل أقل من 
ٍ         أطفال، بسبب تدين دخلها، وبالتايل فإن راتباً واحداً غري كاٍف لتظل   .                      األسرة فوق عتبة الفقر                                        ً      ً      

                                       محاية األطفال، واملسنني والعجزة من االستغالل

                                          يف املائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم  ١        ، فإن       ٢٠٠٠       ً                     ُ                  اسـتناداً إىل دراسة استقصائية أُجريت عام         -   ٢٩٦
           لصاحل شخص                                           ً                 وأدى حوايل ستة أضعاف إضافية من األطفال أعماالً بغري أجر           .      ً         ً          عاماً أدوا عمالً بأجر      ١٤    و  ٥    بني  

ِ                 آخـر ال ينـتمي إىل أسـرة معيشية، وعِمل                                                                                   يف املائة من األطفال يف املزارع أو أدوا وظائف مشاهبة داخل أسرة               ١٥                              
                                                                                                            ويعترب األطفال الذين يؤدون أعماال بأجر أو بغري أجر لصاحل شخص ال ينتمي إىل األسرة املعيشية أو األطفال                    .       معيشية

                          وتبلغ نسبة األطفال العاملني    ".         عمل مؤقت "            ً                  ساعات يومياً، أهنم يقومون ب   ٤     جاوز                                 الذين يقومون بعمل يف البيت ملدة تت
  .                   يف املائة لدى اإلناث  ١٦                      يف املائة لدى الذكور و  ٢٠           يف املائة،   ١٨                            بصفة مؤقتة يف البوسنة واهلرسك 

            صاحب معاش                                                                َّ            ويف مجهورية صربسكا فإن احلالة أصعب بكثري، ذلك أن العامل الواحد املؤمَّن عليه يدعم -   ٢٩٧
                                                       ، وهكذا فحىت االشتراكات املرتفعة يف حد ذاهتا وخمصصات          ١  :     ١,٠٨            ً                            تقـاعدي واحداً، وبذلك تكون العالقة       

                                ويبلغ مستوى املعاشات التقاعدية يف   .                                                  يف املائة من متوسط دخل الفرد من املعاشات التقاعدية  ٣٠                امليزانية ال تغطي 
        ماركا       ١٢٠،١٨      ديسمرب  /                          ملعاش التقاعدي يف كانون األول           كان متوسط ا (                              مجهورية صربسكا نصف معاش االحتاد  

   ).                         يف املائة من متوسط الراتب  ٣٤                 قابلة للتحويل أو 
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                                                                                           ويشكل التفاوت الواضح بني اإليرادات والنفقات املصدر الرئيسي للمشاكل القائمة يف إدارة تأمني املعاش  -   ٢٩٨
                                            ها متأخرة، زيادة يف تعرض أصحاب املعاشات                                                                   التقاعدي، ويسبب، إىل جانب اخنفاض املعاشات التقاعدية ودفع       

   .                                   التقاعدية خلطر الوقوع يف فئة الفقراء

                                                                                      وبصفة عامة، يطغى عدد املسننني بسرعة على سكان البوسنة واهلرسك، بسبب اخنفاض النمو الدميغرايف،  -   ٢٩٩
                 نة واهلرسك يتجاوز                         يف املائة من سكان البوس   ١٢                     وتفيد التوقعات أن      .                                          وارتفـاع العمـر املتوقع وهجرة الشباب      

                                   ويعيش معظم املسنني مبفردهم، وخباصة       .                               يف املائة يف مجهورية صربسكا       ١٥                           عاما، وتتجاوز نسبتهم       ٦٥       عمرهم  
  .                  يف املائة من املسنني  ٥٨                                                      النساء الاليت يفوق العمر املتوقع لديهن عمر الرجال ويشكلن 

                                            فإن نسبة الفقر تتباين بني منطقة وأخرى،                                                                     ورغـم أن الفقراء يعيشون يف كافة أحناء البوسنة واهلرسك،            -   ٣٠٠
       وينتشر   .                                يف املائة من الفقراء يف حميط حضري  ٢٠            وال يعيش سوى   .                                      وبالتايل فهي أعلى بكثري يف مجهورية صربسكا

                                وخطر وقوع السكان يف الفقر يف        .                                                                              الفقـر يف معظم املناطق الريفية، اليت عادة ما عانت أيضا من ويالت احلرب             
  .          يف املائة  ١٢        مقابل   ٢٧                                                               أعلى بكثري يف املناطق الريفية منه يف املناطق احلضرية؛ وتبلغ النسبة                 مجهورية صربسكا هو

      ً                          وعملياً فإن مجيع اجلوانب اليت تؤثر   .          يف املائة  ١٥        مقابل   ١٦                        احلضر يف البوسنة واهلرسك    /                         وتبلغ نسبة فقراء الريف   
ُ                 ً                             يف مسـتويات معيشة اُألسر هي أقل مؤاتاةً يف املناطق الريفية                                                           ذلك أن عدم وجود سياسة موحدة لتنمية القرى          .                  

     وحيول   .                                                                                                       تردع االستثمارات يف القطاع الزراعي إىل جانب تدين إمكانات فئات العمالة األخرى يف املناطق الريفية              
                                                                    ً       ً                    ً    ذلك دون مغادرة مجيع املشردين أماكن إقامتهم املؤقتة يف املدن، مما يضفي ضغطاً إضافياً على العدد الصغري أصالً 

  .                                                                         ص العمل املتوفرة ويؤدي إىل صعوبات يف توفري التعليم، واخلدمات الصحية واالجتماعية     من فر

                           وباملقارنة مع بيانات أغلبية   .                    ً      ً                                        واألقليات هي أقل حظاً مادياً بدرجة هامة يف مجيع مناطق البوسنة واهلرسك -   ٣٠١
                                ناء األقليات فقراء، يف حني أن                         يف املائة من أب      ٥٠                                                             السكان، يف بعض أجزاء مجهورية صربسكا، فإن ما يربو على           

  .                                                                                                               يف املائـة من أسر األقليات اليت تقيم يف األجزاء من االحتاد ذات األغلبية الكرواتية، تنتمي إىل هذه الفئة                    ١٥,٦
  .             ُ                                 يف املائة من أُسر األقليات تدخل ضمن فئة الفقراء  ٢٥                                          ويف األقاليم ذات األغلبية البوسنية، فإن زهاء 

                              ورغم أنه ال ميكن حتديد عدد الغجر   .      ً       ً                                     متاماً تقريباً يف البوسنة واهلرسك، وهي أقلية الغجر               ومثة أقلية مهملة -   ٣٠٢
                 ، فإنه من شبه     )  ٨٠     ٠٠٠          وحوايل     ١٧     ٠٠٠                                             تتراوح التقييمات اليت تقدمها رابطاهتم بني        (                      يف البوسـنة واهلرسك     

                             غلبيتهم ال تزال تعيش حياة                              ً               ويصعب حتديد عدد الغجر نظراً إىل أن أ         .                                          املؤكـد أهنـم يشكلون أكرب أقلية عرقية       
                                 ويعود أحد أسباب صعوبة حتديد عددهم   .                                                                ترحال، رغم أن العديد منهم اندجموا يف اجملتمعات احمللية اليت متثل أغلبية

                                                                   ً                               إىل أن الكـثري مـنهم يصـرحون بـأهنم أعضاء يف الفئات األخرى ذات األغلبية، سعياً منهم لتحسني وضعهم         
  .ُ            ُيحسدون عليه                            االجتماعي شيئا ما، وهو وضع ال 

                                                                                                ورغم أنه مل جير إعداد أي حتليل دقيق لتفشي الفقر لدى السكان الغجر، تفيد املعلومات أهنم من أشد الشرائح  -   ٣٠٣
       وللغجر   .       ً       ً                                                                                                  حـرماناً، وكثرياً ما يعيشون دون مستويات املعيشة الدنيا وعادة دون أموال لدعم أسرهم أو لتعليم أطفاهلم                

            يف املائة     ٩٠                               ً                                     يف املائة من نسبة البطالة تقريباً، وال يتمتع ما يربو على                ١٠٠     مي و                                    كشـرحية سـكانية أدىن مستوى تعلي      
     ً                                    ً                                                               ونظراً إىل أهنم يشكلون أقلية يف كل مكان فكثرياً ما يواجهون التمييز بصفتهم من العائدين، ويهمشون                  .           بتأمني صحي 

  .                       اعية، بسبب جهلهم للنظام ُ                                                                 وُيحرمون من العديد من احلقوق القانونية، مبا فيها احلق يف الرعاية االجتم
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                                                                                                    واملشـكلة العويصة يف حتديد أولويات ووضع برامج للحد من الفقر لدى الغجر هي تغطية اإلحصاءات                 -   ٣٠٤
ُ  َّ                                     ذلك أن عدداً كبرياً منهم ال يزال يعيش حياة شبيهة حبياة الُرحَّل، لذلك فإن األطفال، وكذلك العديد   .          الرمسية هلم                                     ً     ً           

                               ويؤدي التهميش االجتماعي وتدين      .                                        صية، وال توجد لديهم حىت شهادات ميالد                                      من الكبار، ال ميلكون وثائق شخ     
  .                                                                                                               املسـتوى التعليمي إىل صعوبة اعتماد برامج رعاية اجتماعية عامة ويفرض احلاجة إىل وضع برامج معدلة حمددة                

      ومية،                                                                                                        ومـن أجـل مساعدة الغجر عن طريق برامج احلد من الفقر، ينبغي النهل من جتارب املنظمات غري احلك                  
  .                               والوكاالت الدولية واملؤسسات احمللية

        ً                                                                                                واسـتناداً إىل مـا سبق، فإنه باإلمكان الوقوف على أكثرية أسباب انزالق األسر والسكان يف البوسنة                  -   ٣٠٥
                                                                                        ويتباين تأثري عوامل الفقر يف خمتلف الفئات، بصفة مباشرة أو غري مباشرة، فرادى أو                .                         واهلرسك حنو الفقر املدقع   

   ).                                                                  احلرب، والفترة االنتقالية، واالنقسام السياسي واالجتماعي يف أعقاب احلرب   مثل (      جمتمعة 

                                                                                                      وألسـباب إنسانية واقتصادية، جيب على البوسنة واهلرسك أن تتناول قضية الفقر، بسبب انتشاره على                -   ٣٠٦
        هامة من                           وهذه التطورات ستقلل بدرجة   .                                                                     نطـاق واسـع جدا إىل درجة أنه يهدد بأن ينقلب إىل ثورة اجتماعية         

                                                  ً                                        ً                  حظـوظ البوسنة واهلرسك يف هتيئة بيئة استثمار أكثر وثوقاً كما ستعرقل استقرار النمو االقتصادي، نظراً إىل أن         
  .                                                             احلد من الفقر على املدى الطويل يتوقف على حتقيق منو اقتصادي مستدام

 ١١املادة 

                                مستويات املعيشة يف البوسنة واهلرسك

                                                                    اليت أجريت بشأن مستويات املعيشة يف البوسنة واهلرسك تقدير مستوى                                         مت يف إطـار بعض االستفتاءات        -   ٣٠٧
                سعرة حرارية    ٢     ١٠٠  (                                            ً                                              اإلنفاق اإلمجايل لألسرة الواحدة على الغذاء مقاساً بالسعرات احلرارية والقيمة الغذائية            

  .       ً            ً   ماركاً للفرد سنوياً ٢     ١٩٨     ً                                            ووفقاً لتلك التقديرات، يصل املبلغ الكلي لإلنفاق إىل    ).       ً                      تقريباً يف اليوم الواحد للفرد
                                                        أما خط الفقر املدقع املشكل من احلد األدىن لالحتياجات الغذائية  (                                         وهذا هو اخلط العام للفقر يف البوسنة واهلرسك 

      ٣٤,٥                                                           والواقع أن تقييم االحتياجات الغذائية اليت تشكل نسبة ال تتجاوز    ).       ً                   ً   ماركاً للفرد الواحد سنوياً   ٧٦٠      فيبلغ 
  .                                                                                     الفقر العام يبني أن اإلنفاق على الغذاء يشكل نسبة كبرية من اإلنفاق على االحتياجات األساسية                  يف املائة من قيمة خط

                                                                                                       ومل يتضـح من حتليل البيانات اإلحصائية املتوفرة عن معدل اإلنفاق السنوي للفرد يف البوسنة واهلرسك                 -   ٣٠٨
                    ولكن مستوى املعيشة     .              أو يقع دونه                                                                           وجود جمموعات من األفراد يعيشون يف مستوى يقترب من حد الفقر املدقع             

                   يف املائة يف مجهورية   ٢٥   حنو  (                                                       من السكان يف البوسنة واهلرسك هو دون خط الفقر العام         ١٩,٥                  لنسبة تقترب من    
                                                           ويتبني من استطالعات الرأي والدراسات التحليلية أن نسبة           ).                                      يف املائة يف احتاد البوسنة واهلرسك        ١٦         صربسكا و 
         حيث يبلغ  (                                                                      سكان البوسنة واهلرسك تعيش مباشرة فوق هذا اخلط العام احملدد للفقر                         يف املائـة من      ٣٠          تـتجاوز   

    وأن   )                                 يف املائة من قيمة خط الفقر العام  ٥٠      ً                               ماركاً أي أن إنفاقها يتجاوز بالكاد  ٣     ٢٩٧                     مستوى إنفاقها السنوي 
                          وى دون خط الفقر العام                                                                                        احـتمال تعرض هؤالء السكان للصدمات االقتصادية احملتملة اليت هتدد بدفعهم إىل مست            

   ).                       ، اجمللد الثاين باإلنكليزية  ٤٦         ، الصفحة      ٢٥٣٤٣                         البنك الدويل، التقرير رقم  (           كبري للغاية 
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     ً                                                                                                     ونظراً لتوفر بيانات قليلة يف البوسنة واهلرسك تسمح بتحديد مستوى الفقر املطلق والنسيب، فقد ارتأينا                -   ٣٠٩
                                           ويتحدد خط الفقر املطلق بقيمة إنفاق كل         .             الفقر ورصده                                                       أن استخدام خط الفقر املطلق أنسب الوسائل لتعريف         

                             ُ                                          فالفقر يعرف اليوم بأنه وضع ال ُتلىب فيه االحتياجات األساسية حلياة             .                                         فرد بصرف النظر عن وقت ومكان إقامته      
                                                                                                       وينعكس هذا الوضع يف أحوال خمتلفة مثل انعدام الدخل، واجلوع، ونقص التغذية، وسوء احلالة الصحية،                 .     كرمية
                                                                                                           وصـول احملـدود أو املنعدم إىل التعليم وغريه من اخلدمات األساسية، وارتفاع معدل الوفيات، ألسباب منها                    وال

      وتشمل   .                                                                                                           املـرض أو التشـرد أو سوء الظروف السكنية أو البيئة غري اآلمنة أو التمييز والعزل االجتماعيني، إخل                 
   ).            املأوى واملالبس (   اء                                                        العناصر اليت يتحدد مبوجبها خط الفقر العام متطلبات غري الغذ

                                                                                                          ورمبا تكون البطالة أخطر مسألة تؤثر على اجليل الشاب يف كل من املناطق احلضرية والريفية يف البوسنة                  -   ٣١٠
                                                                                                          واهلرسك، وحني تقترن مبشاكل السكن واستمرار األزمة االقتصادية يركن الشباب، وقد أعيتهم احليلة وانعدمت              

                                             ومنهم من خيططون للهجرة اليت يروهنا الفرصة         .                   املشروبات الكحولية                                          الفـرص أمـامهم، إىل تعاطي املخدرات و       
                                       شاب قد غادروا البوسنة واهلرسك يف         ٩٢     ٠٠٠                            وتبني البيانات املتاحة أن       .                                   الوحـيدة للحصول على حياة افضل     

    يف   ٦٢                                      ، وتشري بعض استطالعات الرأي إىل أن نسبة      ٢٠٠١      مارس   /        وآذار     ١٩٩٦       يناير   /                          الفـترة بني كانون الثاين    
                                              وهذا االجتاه حيول بالتأكيد دون حتقيق انتعاش         .                                     ُ                            ائـة مـن الشباب مستعدة للهجرة إذا ما أُتيحت هلا الفرصة             امل

   .                                   اقتصادي طويل األجل يف البوسنة واهلرسك

                                                                                      إن فئة املشردين والالجئني املتواجدين يف مجيع أحناء البوسنة واهلرسك معرضة بصفة خاصة خلطر االنزالق  -   ٣١١
                                                                   ً                             رنة مع السكان الذين مل جيربوا على التنقل، وذلك ألن هذه الفئة ال متلك عادةً، أي مصدر ثابت                               يف الفقـر باملقا   

     ً                            ووفقاً لبيانات أعدهتا وزارة حقوق     .                                                                           للدخـل وألهنـا غري مشمولة على النحو املناسب بنظام الرعاية االجتماعية           
      ٢٠٠٢                               لشؤون الالجئني، بلغ يف هناية عام                                                            اإلنسان والالجئني يف البوسنة واهلرسك ومفوضية األمم املتحدة السامية

            منهم إىل      ٢٢٥     ٦١٦     ً       ً               الجئاً ومشرداً حيث عاد         ٦٨٥     ٦٥٠                                                                  عـدد الالجئني واملشردين الذين عادوا إىل احتاد البوسنة واهلرسك           
     ً                   الجئاً يف اخلارج منهم        ٦٢٤     ٢٥٠     ً                             ووفقاً للتقديرات، ال يزال هناك        .                            منهم إىل مقاطعة برتشكو      ١٩     ٤٢٢                 مجهورية صربسكا و  

  .                                                                          ال تزال أوضاعهم غري مستقرة مما حيمل على توقع عودهتم عن قريب إىل البوسنة واهلرسك   ٢٩٧     ٥٥٠

                                                                                                      ومـن املشاكل األساسية اليت يعاين منها املشردون أهنم غري مشمولني على النحو الواجب بنظام الرعاية                 -   ٣١٢
      وعادة   .                                ا إليهم منظمات وطنية ودولية                                                                فهم يعتمدون يف الغالب على املساعدات اإلنسانية اليت تقدمه          .          االجتماعية

     ً          ووفقاً لبيانات   .                                                                                       ما تكون ظروفهم السكنية سيئة، سواء كانوا يعيشون يف مساكن مجاعية أو شقق سكنية مأجورة      
    يف  ٢     ٠٠٠                                                   شخص مشرد يعيش يف مأوى مجاعي يف احتاد البوسنة واهلرسك و ١     ٠٠٠                       رمسية، ال يزال هناك حوايل 

                                                               املساعدات إىل درجة كبرية واقتراب موعد التوقف عن تقدميها، يعيش                 وبسـبب ختفيض    .                   مجهوريـة صربسـكا   
  .                                       أو يف الكيانني لتمويل احتياجات املشردين ت              ً                                                   املشردون أوضاعاً صعبة للغاية لعدم وجود نظام ثابت يف الكانتونا       

            تطيع بدورها                                                 ُ                                   ولذلك فان مسألة املشردين هي، يف حاالت عديدة، مسألة ُتفرض معاجلتها على البلديات اليت ال تس
  .                           تقدمي ولو أدىن قدر من املساعدة

                                                                                            وعلى الرغم من عدم توفر بيانات عن مدى انتشار اجلوع وسوء التغذية يف البوسنة واهلرسك، فإننا نغتنم  -   ٣١٣
                                                                                                            هـذه الفرصة لإلشارة إىل أوضاع األطفال وحالتهم الصحية بوجه عام يف حال وصوهلم إىل الغذاء املناسب ويف                  

     ً               ووفقاً للتقديرات، ال   .                                                               للمرض ويف حال بلوغهم كمون النمو الكامل وتلقيهم التغذية الصحية                حال عدم تعرضهم  
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     وهذه   .            يف املائة   ٣      ً                                     غراماً عند الوالدة يف البوسنة واهلرسك           ٢٢٥                                                تـتجاوز نسـبة األطفال الذين يقل وزهنم عن          
     وتشري    ).          يف املائة ٢ (                 مع املناطق احلضرية          باملقارنة   )          يف املائة ٤ (                                                  النسبة منخفضة، ولكنها مرتفعة يف املناطق الريفية     

       باتباع                ولكن التقديرات   .                                                                           هذه التقديرات إىل األطفال دون سن اخلامسة الذين كان وزهنم أقل من ذلك عند الوالدة
  .                                                                                            هذه الطريقة تشري إىل مستويات منخفضة للوزن عند الوالدة، ألن بعض األطفال توفوا قبل بلوغهم سن اخلامسة

             يف املائة،    ٤                                                                                 ة األطفال دون سن اخلامسة الذين يعانون من سوء التغذية يف البوسنة واهلرسك                         تـبلغ نسب   -   ٣١٤
           يف املائة،   ١٠                                                                                       وتبلغ نسبة األطفال الذين يعانون من بطء يف النمو أو من اخنفاض شديد يف النمو مقارنة بأعمارهم 

                           يف املائة، ولكن ينبغي تفسري  ٦           بأعمارهم                                                                وتبلغ نسبة األطفال الذين يعانون من نقص يف الوزن عند الوالدة مقارنة
                                                                                               وال يعاين أطفال النساء احلاصالت على التعليم الثانوي أو العايل من حنافة أو نقص يف الوزن                  .                 هذه األرقام حبذر  

                 دراسة عن املرأة     :      املصدر   . (                                                                                     باملقارنة مع أطفال النساء احلاصالت على التعليم االبتدائي أو األمهات غري املتعلمات           
    ).                                             ، اليونيسيف ووكالة اإلحصاءات يف البوسنة واهلرسك    ٢٠٠٠                                   طفال يف األسر يف البوسنة واهلرسك يف عام    واأل

  .                                                                                                         إن السـبيل حنـو التغلـب على الفقر يف البوسنة واهلرسك هو، يف مجلة أمور، تنمية القطاع الزراعي                   -   ٣١٥
               ً         يف املائة تقريباً من       ٥٠                   مليون هكتار أي    ٥ , ٢                                                                     فاملسـاحة اإلمجالية لألراضي الزراعية يف البوسنة واهلرسك تقدر ب             

    يف   ٤٠      متر    ٥٠٠                                                    ومتثل األراضي الزراعية اليت تقع فوق مستوى سطح البحر ب    .              هكتار للفرد   ٠,٧               مساحة البلد أو 
                يف املائة، يف      ٣٥        متر    ١     ٠٠٠    و    ٥٠٠                                                                           املائة من اجملموع، وتلك اليت تقع فوق مستوى سطح البحر مبا يتراوح بني              

                            ومتثل األراضي اليت يتم زراعتها   .          يف املائة  ٢٥      متر  ١     ٠٠٠                                 ي اليت تقع فوق مستوى سطح البحر ب              حني متثل األراض
    يف   ١٦                        وتغطي السهول اخلصبة نسبة   .                   يف املائة من اجملموع  ٣٢                                           يف املائـة من جمموع األراضي، ومتثل احلقول        ٦٨

                           يف املائة، وتشكل منطقة       ٦٢         ل نسبة                                                                          املائـة من اجملموع، وتغطي األراضي األقل خصوبة يف مناطق التالل واجلبا           
                               والترتيب احلايل لتوزيع األراضي      .                                                            يف املائة من جمموع األراضي الزراعية يف البوسنة واهلرسك           ٢٢               البحر املتوسط   

                                                وإعادة األراضي املهجورة أو اليت مت االستيالء عليها من   .                                                 الزراعية ال يسمح بتنظيم إنتاج مناسب لألسواق احلديثة
  .             عملية بطيئة           قبل الغري هي

                                                                                                         ومن العوائق اخلطرية اليت تواجه تنمية اإلنتاج الزراعي الكثيف املعاصر جتزؤ األراضي الزراعية إىل درجة                -   ٣١٦
                                                                                             وينبغي أن تشجع التدابري املتخذة يف جمال السياسات الزراعية على دمج األراضي للسماح بتطبيق التقنيات    .     كبرية

                                                                                     وتفترض التنمية الزراعية القابلة للدوام القيام بتنمية ميكن حتقيقها من الناحية             .                                   الزراعية احلديثة وزيادة العائدات   
                                                                       ً                                      التقنـية وميكن إخضاعها للمساءلة االجتماعية وتكون قادرة على البقاء اقتصادياً لضمان احتياجات اإلنسان من            

  .                      لتنوع البيولوجي السليم          ً                                                                الغذاء فضالً عن السماح بصون املوارد الطبيعية ومحاية الطبيعة من التلوث وحتقيق ا

                                                                                                        وبعبارة أخرى، فإن التنمية املخطط هلا واملسؤولة هي التنمية اليت لن هتدد حياة األجيال املقبلة لصاحل أي             -   ٣١٧
                                                                                                         وينـبغي أن تكـون هذه املبادئ هي املبادئ احلاكمة لوضع كافة التدابري املتعلقة بالسياسات الزراعية                  .      جهـة 

                                                                                   ربية احليوانات والتدابري االقتصادية، من أجل استدامة التنمية الزراعية واإلنتاج                                             والتقنـيات الزراعـية وتقنيات ت     
  .                 الغذائي يف املستقبل

                                                وتتم خصخصة منظومات كبرية من املزارع دون أن          .                                                     إن املـزارع الفردية جمزأة وليست موجهة حنو السوق         -   ٣١٨
            ، والتسويق،  )                املبادئ التوجيهية (                   اع الزراعة إىل اخلربة          ويفتقر قط  .                                                 تطبق برامج الرعاية االجتماعية يف حالة تسريح العمال
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                                                                                                                 واإلدارة واالسـتراتيجية الشـاملة، ودعـم تطورات مضمونة لألسعار، وسياسة املزرعة الوحيدة، ونظام املعلومات،               
     زوال                وال سبيل ملنع      .                                                                                           والتعليم، واملؤسسات العلمية وبيوت اخلربة، والتشريعات، وتوحيد معايري وضع اخلطط والربامج          

  .                                                                                          القرى يف البوسنة واهلرسك إال بعودة الالجئني واملشردين إىل أراضيهم غري أن الدافع إىل العودة غري موجود

                                                             وال تتلقى املبادرات أو املشاريع اخلاصة باإلنتاج الزراعي أي          .                                                   وال تزال املمتلكات الزراعية جمزأة إىل درجة كبرية        -   ٣١٩
                                                                                   لواردة أو املمنوحة من اخلارج العائد املتوقع؛ فاملواشي املستوردة مصابة بأمراض،                                            وال يتأتى من البذور واملواشي ا       .      دعـم 

                            وال توجد معايري حتدد كثافة       .                                                                      ويتم بشكل ال ميكن تربيره جتاهل السالالت احمللية والتكنولوجيا العضوية           .              وهـذه كارثة  
  .                                         الت املستخدمة يف تربية املواشي قليلة الكفاءة     والسال  .                                                                   الـزراعة أو الـتربة أو املواد الالزمة لزراعة الفواكه واخلضراوات      

                                        ومل تطبق يف البوسنة واهلرسك، حىت اآلن،         .                                                                                 ويـتم جتاهل الطرق احلديثة لتكاثر املواشي احمللية وتوفري الرعاية الصحة إليها           
  .                                                   وال توجد قدرات حملية كافية إلنتاج احلليب واللحوم والصوف  .                               النماذج التجارية لتربية املواشي

                                                                                                                وتتطلـب عملـية إعـادة بناء املوارد الزراعية واستدامتها يف البوسنة واهلرسك استراتيجية متكاملة لإلنتاج                 -   ٣٢٠
  .                                                                                 واملطلوب إجراء تغيريات تكنولوجية تستهدف تكييف اإلنتاج الزراعي مع ما يفضله العمالء     .                       والتسـويق والـتمويل   

                          وال تزال املهام من قبيل نقل   .                        ر، وحترير الصفقات املالية                                                            وحتدد هذه العملية قواعد العرض والطلب، واألسعار واالستثما       
                                                                                                                 ملكـية أو إدارة األراضـي الزراعية ومحاية استخدام املوارد الطبيعية األخرى بطريقة إيكولوجية اقتصادية قابلة للدوام      

                   األراضي والبيئة هبذه                                                    وتقوم وزارات الزراعة واحلراجة ووزارات االقتصاد وختطيط   .      ً                             مهامـاً ينبغي القيام هبا يف املستقبل  
  .                                                                            ولألسف فإن اهليكل املؤسسي الزراعي يف البوسنة واهلرسك ليس على درجة كافية من التطور  .                     املهام يف معظم البلدان

                            قانونية مالئمة واختاذ سلسلة -                                                                     أما فيما يتعلق باستراتيجية التنمية الزراعية، فينبغي إرساء أسس مؤسسية  -   ٣٢١
   .                                                                                اء املؤسسات بغية استدامة اإلنتاج الزراعي وتعزيزه واستخدام األرض بصورة قابلة للدوام                     من التدابري احلافزة إلنش

               احلق يف غذاء كاف

                    جودة األغذية وسالمتها

                                                                                                      مـن الواضح أن األنظمة القائمة ال تنسجم مع أنظمة االحتاد األورويب وتوصيات منظمة الصحة العاملية                 -   ٣٢٢
                                                                            لغذاء السليم الذي حيتوي على مجيع عناصر السلسلة الغذائية الالزمة لصون                                                  فيما يتعلق بتوفري كميات كافية من ا      

     ً                                                                                 ونظراً لألمهية البالغة للغذاء فإنه من بني العوامل البيئية املعرضة ملخاطر شديدة جتعلها تؤثر     .                    وتعزيز صحة السكان  
  .                                    بصورة متزايدة على ظهور األمراض املعدية

           ً                                                    تنتج أطناناً من املواد الغذائية، سواء عن طريق اإلنتاج الصناعي أو                                وعلى الرغم من أن مجهورية صربسكا  -   ٣٢٣
                                         ويقوم مفتشو الصحة واملفتشون البيطريون       .                                                                  يف مزارع صغرية احلجم، فإنه يتم استرياد كميات كبرية من األغذية          

             وال يستخدم إال    ).                                                مبا يف ذلك مياه الشرب بوصفها أهم العناصر الغذائية (                                      باإلشراف على إنتاج وبيع املواد الغذائية 
      وتتوىل   .                                                                                            عدد قليل من املختربات نقاط املراقبة احلرجة يف حتليل املخاطر ملراقبة األغذية خالل العمليات التكنولوجية

                                                                                                                خمتـربات معهد مجهورية صربسكا حلماية الصحة مراقبة الصحة العامة، ويؤذن هلا بإجراء الرقابة الصحية، بينما                
  .                                  مليكروبيولوجية إىل معهد الطب البيطري                          تعود املسؤولية عن الرقابة ا
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                                                                                                         وتـرجع رداءة نوعـية املواد الغذائية إىل وجود كميات مفرطة من مبيدات اآلفات واملعادن الثقيلة مثل                -   ٣٢٤
                                                                                                              الكادمـيوم والرصـاص والزرنيخ وكذلك إىل نقص البيانات املدونة على عبوات األغذية املعلن عنها على علب                 

                                                                           وبالنظر إىل العدد اإلمجايل للمنتجات الغذائية اليت مت حتليلها يف معاهد الصحة          .     يدها                            التغلـيف األصلية وعدم توح    
                                                                                                      العامة، ميكن استنتاج أن عدد عينات املنتجات الغذائية اليت خضعت للرقابة غري كاف وهو قليل للغاية باملقارنة مع 

   ).       مواطن ١     ٠٠٠           عينة لكل   ١٥ (                    ما ينص عليه القانون 

                                  ومل جتر على املنتجات الغذائية يف        .                                                   بالغ عن اإلصابة باألمراض أو التسمم بسبب الغذاء                  ً     ويكثر نسبياً اإل   -   ٣٢٥
                 ً    ويتم التقييم وفقاً     .                                                                                             السنوات املاضية حتاليل باستخدام األشعة أو حتاليل الختبار السمية بسبب عدم كفاية املعدات            

  .                                  اليل حسية وكيميائية وميكروبيولوجية                                                           لألنظمة القانونية املعمول هبا، وذلك بالدرجة األوىل باالستناد إىل حت

 ٤اجلدول 

         ّ             حتليل العي نات الغذائية

 الكيميائي/التحليل الفيزيائي التحليل امليكروبيولوجي
 عينات غري مطابقة للمواصفات عينات غري مطابقة للمواصفات
 اجملموع العدد النسبة املئوية اجملموع العدد النسبة املئوية

 السنة

١٩٩٨ ٢ ٢٨٦ ٢٥٣ ١١,٠ ٣ ٩٢٧ ٥٣٧ ١٣,٦٧ 
١٩٩٩ ٢ ٤١٨ ٢٢٠ ١١,١ ٣ ٢٢٥ ٥٤٧ ١٦,٩٦ 
٢٠٠٠ ٢ ٦٤٧ ٣٩٨ ١٥,٠ ٥ ٢٤٣ ٥٢٨ ١٠,٠٧ 
٢٠٠١ ٣ ٠٠٤ ٤٤٦ ١٤,٨ ٥ ٨٧٢ ٦٦١ ١١,٢٥ 
٢٠٠٢ ٤ ٧١٢ ٦١٨ ١٣,١ ٧ ١٢٨ ٨٩٢ ١٢,٥١ 

   ).                                          معهد محاية الصحة يف مجهورية صربسكا، بانيالوكا   (    ٢٠٠٠ /    ١٩٩٩ /    ١٩٩٨         التقرير،   :        املصدر

                                                                                                خيضـع موظفو مفتشية الصحة يف إدارة شؤون التفتيش على املستوى احمللي لفحص صحي دوري بواقع                 -  ٢٦ ٣
                                                                           مسح احلنجرة واألنف، وفحص الرباز للكشف عن الطفيليات والكائنات الوحيدة           (                             مـرتني يف السنة على األقل       

            ويتم إصدار    .              م يتطلب ذلك                                                                         والفحص اإلكلينيكي، وكذلك الختبارات إضافية إذا رأى الطبيب أن وضعه           )      اخللية
                                                                                                     الشهادة الصحية بعد االنتهاء من الفحوص الطبية وتلقي نتائج الفحوص أو تقدمي التوصيات املناسبة ملواصلة معاجلة 

  .                                    املرضى إذا كشف الفحص عن اإلصابة مبرض ما

        االلتحاق   )          يد األطعمة         مرافق تور (                                                             ويتعني على مجيع املوظفني العاملني يف قطاع إنتاج األغذية أو يف املطابخ  -   ٣٢٧
                                                                                                             بـدورات يتم فيها تدريس األسس األولية للصحة والنظافة، مث اجتياز امتحان للحصول على شهادة بذلك قبل                 

                      ويف إطار اإلشراف على      .                                                          ويفترض التحقق من وقت إىل آخر من معارف هؤالء املوظفني           .                      العمـل يف هذا اجملال    
                                                                        هذه املرافق، يتم أخذ عينات من املواد الغذائية ومسحات من أسطح                                                           مرافق إنتاج املواد الغذائية وعلى العاملني يف      

  .                                                               العمل، ومالبس العمل، واألواين، وأيدي األشخاص املشاركني يف عملية اإلنتاج
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                                                                                                     وتقوم دائرة األمراض الوبائية التابعة ملعهد محاية الصحة مبراقبة األمراض اليت تسببها األغذية عندما يتعلق       -   ٣٢٨
          ويقوم خمترب   .                                                                             امليكروبيولوجي، وذلك باالستناد إىل تقارير ترسلها إليها بشكل منتظم مراكز الصحة            األمر بالتلوث

                                                                                                                   امليكروبيولوجيا التابع ملعهد محاية الصحة بتحليل إفرازات وحمتوى األمعاء وكذلك بقايا املواد الغذائية اليت يشك               
                                                        مراقبة األمراض اليت تسببها املواد الغذائية امللوثة                                 وال يتم يف الوقت الراهن      .                                    يف أهنـا تسـببت يف اإلصابة باملرض       

                                                                                                     باملواد الكيميائية ألن مثل هذا التلوث يندرج ضمن فئة التلوث الطويل األجل الذي ال تظهر آثاره إال بعد التعرض 
    ررة                                                                                               لـه ملدة طويلة، وليست هناك شروط مسبقة ملراقبته على الرغم من أن منظمة الصحة العاملية تشري بصورة متك

  .                    إىل ضرورة القيام بذلك

                                                                                                           وتـزداد صـعوبة حتليل انتقال األمراض املعدية عن طريق املياه والغذاء بسبب انعدام التقارير املقدمة يف                -   ٣٢٩
                                                                                                         حينها وعدم وجود نظام حديث للمعلومات وعدم كفاية أنشطة املختربات املوضوعة للكشف عن أسباب انتشار               

                                       ُ               وبالنسبة جلميع األمراض املشار إليها أعاله، ُيفترض أن        .                  معظم البلديات                                        األمـراض املعديـة، وهذا هو احلال يف       
  .                                                               حاالت الوفيات الفعلية بسبب هذه األمراض هي أعلى بكثري مما يتم تسجيله

                                  ً     ً                                                                  وقـد كـان تلوث املواد الغذائية موضوعاً هاماً وقد ازدادت أمهيته اليوم عندما أدخلت منظمة الصحة                  -   ٣٣٠
                                                                       ويؤكد هذا املفهوم على أمهيتها الكبرية كعوامل خطر يف البيئة معرضة              ".                     الغذائية املأمونة       املواد "                  العاملـية مفهوم    

                                    وتؤكد منظمة الصحة العاملية اليوم       .                                                                             للـتلوث بسبب املواد الكيميائية واألحيائية والطفيليات وغريها من امللوثات         
                                             اجلماعية املقترنة بالعادات الغذائية السيئة                                                                           على الغذاء كعامل رئيسي يف التسبب يف اإلصابة باألمراض غري املعدية            

                                                                                                         ومنـط احلياة اخلاملة والتدخني من جهة، واملعاناة من سوء التغذية والنقص يف املغذيات الكبرية املقدار واملغذيات        
  .             ، من جهة أخرى .                 الزهيدة املقدار إخل

  :                                           وتتضمن استنتاجات منظمة الصحة العاملية ما يلي -   ٣٣١

                                                              اإلنتاج، واملصانع واآلالت، واألشخاص العاملني يف جمايل اإلنتاج                                   إن اإلشـراف عـلى مرافق      -
                                                                                  والتفتيش بوصف ذلك السبيل إىل مراقبة الصحة العامة، غري كامل وغري منظم بالقدر الكايف من 

                         حيث النطاق والبارامترات؛

       من حيث                                                                               إن االلتزامات القانونية املتعلقة بالرقابة اإللزامية غري واضحة من حيث نطاقها وكذلك  -
                               ً                                                            املؤسسـات املسؤولة عن تطبيقها نظراً لتداخل املسؤوليات عن الصحة العامة وصحة احليوان،             

                                             ً  وحىت يف حال وجود هذه األنظمة فهي غري مطبقة عملياً؛

                                                       املكان واملعدات واإلدارة ومستوى املراقبة والبارامترات       (  ُ                                       مل ُتسـتوف شـروط اعـتماد املختـربات           -
   ).        اإللزامية

  :                             ات منظمة الصحة العاملية ما يلي           وتتضمن توصي -   ٣٣٢

                                                        احلد من حاالت اإلصابة بأمراض يسببها تلوث الغذاء ومكافحتها؛ -

                      وضع سجل بأمساء املنتجني؛ -
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                                                                                                  األخـذ بـنظام نقاط املراقبة يف حتليل املخاطر يف مصانع إنتاج املواد الغذائية إىل جانب ضمان                  -
  ؛ )                           نتج األول إىل املستهلك النهائي     من امل (                                          سالمة املواد الغذائية يف سلسلة اإلنتاج برمتها 

                                                                                                التشـجيع عـلى توعية اجلمهور يف وسائط اإلعالم بطرق إعداد املواد الغذائية املنتجة يف املرتل                 -
                                      وتعليبها واحملافظة على قيمتها الغذائية؛

                                            ً  فرض الرقابة على املواد الغذائية احملورة وراثياً؛ -

                                       ات غري احلكومية على املشاركة يف تقدمي             واملنظم  )                    مجعيات املستهلكني إخل   (                   تشـجيع اجلمهـور      -
                                        املعلومات عن سالمة ونظافة املواد الغذائية؛

  ؛ )                                     املكان واملعدات واملوظفون ومستوى التعليم (                          إنشاء نظام العتماد املختربات  -

                                                 وضع نظام معلومات واحد لإلشراف على املواد الغذائية؛ -

                                              العاملني يف جمال التفتيش املتعلق بالصحة العامة؛                                             حتسني الربوتوكوالت القائمة واملتعلقة بوظائف املفتشني -

                                                     التوعية بالنظم الغذائية الصحية وأمهية العادات الصحية؛ -

                  احلق يف السكن الالئق

   ٥     ٨٢٥               وحدة سكنية يف  ١     ٢٠٧     ٦٩٣                                       عدد الوحدات السكنية يف البوسنة واهلرسك     ١٩٩١          بلغ يف عام  -   ٣٣٣
       ١٦,٦٨     ً      ً                     متراً مربعاً لألسرة الواحدة أي      ٦٠,٤٥             دة السكنية                                 وبلغ متوسط مساحة األرض للوح      .               وحـدة جمتمعية  
  .    ً      ً        متراً مربعاً للفرد

                     ً                                                                                غـري أن احلرب تسببت أيضاً، إىل جانب الدمار الدميغرايف، يف تغيري قطاع السكن يف البوسنة واهلرسك                  -   ٣٣٤
ُ          ً        ً      تغيرياً جذرياً، حيث ُدمرت جزئياً أو كلياً                    دمة أو اليت حلقت هبا                                   وحدة سكنية وبلغت نسبة املنازل امله   ٤٥١     ٩٠٠     ً      ً      

  .         يف املائة  ٨٠           أضرار خطرية 

  ٥      اجلدول 

ُ                     عدد الوحدات السكنية اليت تضررت أو د مرت يف البوسنة واهلرسك                                   
 ١٩٩٥-١٩٩٢يف الفترة 

ُ         ُ                   عدد الوحدات السكنية اليت د مرت أو أ تلفت بشدة يف الفترة                          ١٩٩٥-١٩٩٢ 
 )درجة الضرر(

 

النسبة 
 املئوية

 اجملموع
  يف املائة١٠٠-٢٠

 اجملموع
  يف املائة١٠٠-صفر

أكثر من 
  يف املائة٧٠

 ٧٠ و٢٠بني 
 يف املائة

 يف ٢٠حىت 
 املائة

 الكيان

                    احتاد البوسنة واهلرسك ٨٨ ٩٠١ ١٦١ ٢٠١ ٥٦ ٨٣٦ ٣٠٦ ٩٣٨ ٢١٨ ٠٣٩ ٦١,٨٣

١٠ ٣٨٣ ١٠٩ ٣٤٩ ٢٥ ٢٣٠ ١٤٤ ٩٦٢ ١٣٤ ٥٧٧ ٣٨,١٦  

٩٩ ٢٨٤ ٢٧٠ ٥٥٠ ٨٢ ٠٦٦ ٤٥١ ٩٠٠ ٣٥٢ ٦١٦ ١٠٠  
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                                        بالدرجة األوىل يف ضمان توفري الظروف           ١٩٩٥                                                       قـد تركـز الدعم املقدم إىل قطاع السكن بعد عام             و -   ٣٣٥
                                                                                                              املناسـبة لعـودة الالجئني واملشردين هبدف إصالح الضرر الذي حلق بالوضع الدميغرايف للبلد نتيجة الرتاع، بعد                 

  .                                                   اإلعالن عن االتفاق اإلطاري العام للسالم يف البوسنة واهلرسك

ـ  -   ٣٣٦                            ً                                                                      ت البوسـنة واهلرسك تعتمد كلياً على املساعدة اخلارجية يف الفترة التالية مباشرة للحرب وهو                     وكان
                                                 يف التشجيع على العودة إىل البوسنة واهلرسك وتيسريها     ١٩٩٦                                            السبب الذي جعل اجلهود الدولية تتركز منذ عام  

                                     لنهج بالنسبة لقطاع السكن التركيز على           ويعين ذلك ا  .                                                    وال سيما عودة اجملموعات اليت يطلق عليها األقليات العائدة
  .           حقوق إشغاهلا /                                     إعادة التشييد واحلق يف استعادة املمتلكات /                                 جمالني رئيسيني للعمل مها إعادة البناء

                  ً                يف املائة، ومت أيضاً يف الفترة ما    ٢٠     ً                                                                  ووفقـاً للـتقديرات، مت إعادة بناء مجيع املنازل اليت تضررت بنسبة              -   ٣٣٧
  .                                                       وحدة سكنية لتلبية احتياجات العائدين إىل البوسنة واهلرسك   ١٢٥     ٠٠٠          ناء قرابة          إعادة ب    ٢٠٠٢   و    ١٩٩٦   بني 

                                  وعلى الرغم من فعالية توجيه األموال   .                                                                ومتيزت الفترة األوىل إلعادة البناء بتوفر أموال كثرية إلعادة البناء       ٣٣٨
                  نسبة عدد املقيمني    (       ً    منخفضاً                                                                                         فإن ذلك مل يتم بشكل يتمشى مع الرغبة الفعلية يف العودة؛ فقد كان معدل العودة              

                                                            مما أدى إىل بقاء عدد من الوحدات السكنية اليت أعيد بناؤها شاغرة   )                                          إىل عدد الوحدات السكنية اليت أعيد بناؤها   
  .                                                                                    ألن عملية إعادة البناء مل تنجح يف الوقوف على مدى رغبة الالجئني واملشردين املستهدفني يف العودة

  :                                                       الحتاد البوسنة واهلرسك املتعلق حبماية الالجئني واملشردين مما يلي                     ويتألف اإلطار القانوين  -   ٣٣٩

                                          العائدين يف احتاد البوسنة واهلرسك ولوائحه؛-                      قانون املشردين والالجئني  -

                                                           جاري اعتماد قوانني للكانتونات تتعلق بقضايا املشردين والالجئني؛ -

                                  لسكنية املهجورة، وقانون إهناء العمل                                قانون إهناء العمل بقانون الشقق ا (                      قوانني امللكية ولوائحها  -
  ؛ )                             ً                    بقانون العقارات املهجورة مؤقتاً اليت ميلكها املواطنون

  . ٧                    اتفاق دايتون، املرفق  -

  :                                                    وتعاجل السلطات قضية الالجئني واملشردين على كافة املستويات -   ٣٤٠

                                          وزارة البوسنة واهلرسك حلقوق اإلنسان والالجئني؛ -

                                         بعة لالحتاد ومكتبها املعين بالالجئني واملشردين؛                          وزارة املشردين والالجئني التا -

                                           شعبة بالبلديات وأربعة مكاتب إقليمية        ٥٢                                                 وزارة مجهورية صربسكا لالجئني واملشردين اليت هلا         -
       ً   موظفاً؛   ٥٢٠                                يف احتاد البوسنة واهلرسك يعمل فيها 

                             قطاع الالجئني يف مقاطعة برتشكو؛ -

      ادية؛                                         قطاع مقاطعة برتشكو للتخطيط والتنمية االقتص -

          التسعة؛ ت                                 الوزارات التابعة لكل من الكانتونا -

  .                             بلدية باالحتاد تعىن هبذه املسائل  ٨٤                  اخلدمات اليت تقدمها   -
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                                                                                               ولدعم عودة الالجئني واملشردين جيري ختصيص أموال على مجيع مستويات السلطة، ولكن هذه األموال               -   ٣٤١
  :                 فد لألغراض التالية                                           وعلى الرغم من ذلك، ال تزال املعونات الدولية ت  .        يف تناقص

  ؛ )                      يف املائة من االحتياجات ٣     نسبة  (                                  أموال مليزانية احتاد البوسنة واهلرسك  -

  ؛ ت                       أموال مليزانية الكانتونا -

                        أموال مليزانية البلديات؛ -

                                 أو يتم تقدميها مبوجب قرارات       ت                                                          أمـوال أخرى تقررها حكومة االحتاد أو حكومات الكانتونا         -
  .               بلدية أو إدارية

ـ    -   ٣٤٢                                                                                                   ل املعنية بالعودة وإعادة البناء التابعة ملكتب املمثل السامي هي بالتأكيد أهم هيئة من بني                              وفـرقة العم
                                                      وتقوم هذه الفرقة مبهامها من خالل سبع بعثات خاصة           .                                                       املـنظمات الدولية العاملة يف جمال دعم عودة الالجئني        

                                 سامية لشؤون الالجئني بتنسيق األنشطة                            وتقوم مفوضية األمم املتحدة ال  .                                      وستة مكاتب إقليمية وسبعة فروع ميدانية
                                                                                                                املـتعلقة بعـودة الالجـئني وتسجيلهم، يف حني تؤدي كل من منظمة األمن والتعاون يف أوروبا واللجنة املعنية                   
                       ً                                                                            باملطالبات العقارية دوراً يف تنفيذ حقوق امللكية وحقوق املشردين والالجئني، بالتعاون مع منظمات أخرى تسهم    

                                                                                             ودة الالجئني بصورة ناجحة مثل االحتاد األورويب والوكالة األمريكية للتنمية الدولية وبرنامج                               يف هتيئة الظروف لع   
                                                                                                 األمم املتحدة اإلمنائي واملنظمة الدولية للهجرة ومنظمات حكومية وغري حكومية عديدة أخرى تقدم الدعم لعملية 

  .                    إعادة البناء والعودة

                                                               دعم جممل عملية إعادة بناء املنازل واهلياكل األساسية اليت                                                      ومبـا أن البوسـنة واهلرسك غري قادرة على         -   ٣٤٣
                                                                                                                 دمرهتا احلرب، فإن املؤسسات املختصة هي اليت تتخذ القرارات بشأن إعادة بناء الوحدات السكنية املدمرة املعنية                

  .                                                         بعملية العودة، وذلك من خالل أنشطة استراتيجية وأنشطة خمطط هلا

                        ً                                                  تمام بعودة الالجئني متمشياً مع هتيئة الظروف املواتية لتحقيق ذلك، فإن                                        وحنن نرى أنه لكي يكون االه      -   ٣٤٤
             شخص مشرد      ٢٠٠     ٠٠٠                                                                                        عـدد الوحـدات السكنية اليت ينبغي إنشاؤها على سبيل األولوية لتأمني عودة قرابة               

  ،                                             وسيسمح ذلك، إىل جانب تنفيذ لوائح امللكية        .               وحدة سكنية     ٥٠٠     ٠٠٠                                     والجئ يف السنوات األربع املقبلة هو       
  .                                             ً     ً                                              بتنفيذ مضمون املرفق السابع التفاق دايتون تنفيذاً كامالً وبإجناز عملية العودة إىل البوسنة واهلرسك بنجاح

                                                                                       ولتحقيق هذا اهلدف االستراتيجي الطموح، من الضروري تنسيق السياسة واألنظمة يف هذا اجملال، إلعادة  -   ٣٤٥
                                                    ولويات ومعيار اختيار املستفيدين منه بغية تنفيذ                                                                     إنعـاش صـندوق العودة وللقيام على هذا األساس بتحديد األ          

  .                                                                               وميكن بذلك توجيه نداء إىل اجملتمع الدويل للتربع باألموال واملشاركة يف تنفيذ أنشطة مشتركة  .       املشروع

      املائة     يف    ١٠٠   و  ٨٠                                                                            ومبا إن نسبة األضرار اليت حلقت ببقايا الوحدات السكنية اليت مل يعاد بناؤها تقدر بني  -   ٣٤٦
  .            مليون مارك   ٩٠٠                    وحدة سكنية سيتطلب   ٥٠     ٠٠٠                                                   اخلربة املكتسبة حىت يومنا هذا تبني أن متويل إعادة بناء    فإن

                        ً                                                                           وتعتـرب إعادة املمتلكات حقاً من احلقوق األساسية لالجئني واملشردين وأحد الشروط املسبقة الرئيسية               -   ٣٤٧
                                            ايا عودة الالجئني وإعادة املمتلكات يف البوسنة                   ً                                       وقبل سنتني تقريباً وضعت املنظمات الرائدة املعنية بقض         .         للعـودة 
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                                                                                      مفوضـية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ومكتب املمثل السامي ومنظمة األمن والتعاون يف     (          واهلرسـك   
                                    ً     ً     خطة لتنفيذ قانون امللكية وأحرزت تقدماً كبرياً يف   )                                                          أوروبا واللجنة املعنية باملطالبات العقارية للمشردين والالجئني

                                                                                                      جمـايل القضـاء على العوائق السياسية وممارسة احلق يف إعادة املمتلكات واحلق يف السكن بوصفهما من القضايا         
                                                                                                  وتقوم الوكاالت املعنية بتطبيق خطة تنفيذ قانون امللكية بإصدار تقارير إحصائية مشتركة شهرية               .              اإلدارية احملضة 

  .                                      عن تنفيذ قانون امللكية يف البوسنة واهلرسك

                                                                                                  عكس هذه اإلحصاءات تنفيذ قوانني امللكية يف البوسنة واهلرسك منذ إصدارها، مبا يف ذلك التعديالت                 وت -   ٣٤٨
                                                      ويقوم املوظفون امليدانيون العاملون لدى منظمة األمن         .     ١٩٩٩        أكتوبر   /                                       الـيت أدخلـت علـيها يف تشرين األول        

                               ب املمثل السامي جبمع اإلحصاءات كل                                                                والتعاون يف أوروبا ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ومكت
                                                ويتفق عدد الطلبات مع عدد املنازل اليت تتلقى بشأهنا   .                                                   شهر باالستناد إىل معلومات تقدمها إليهم السلطات احمللية

  .                             سلطات البلديات مطالبات للعودة

            ات السكنية       الوحد "                                                                 هو العدد الكلي للقرارات اليت تصدرها سلطات البلديات، وعدد            "              عدد القرارات  " و -   ٣٤٩
                                                                 ُ                                  هو العدد اإلمجايل للمالكني أو أصحاب احلق يف شغل الوحدات السكنية الذين أُعيدت إليهم ممتلكاهتم                 "         املعـادة 

  .                                            عندما تسلموا مفاتيح املساكن من هيئات البلديات

    عدد                                                                                ً                      وتـتحدد النسـبة املئوية للتنفيذ بالعدد اإلمجايل للوحدات السكنية اليت تتم إعادهتا مقسوماً على                 -   ٣٥٠
                                                                 وال تتضمن هذه اإلحصاءات معلومات عن القرارات الصادرة وإعادة           .              ً                            املطالـبات معـرباً عـنه بالنسب املئوية       

  .                                                         املمتلكات املهجورة وأماكن األعمال التجارية واألراضي إىل أصحاهبا

                                السكن غري الالئق يف البوسنة واهلرسك

                                              راد من املستأجرين الذين كانوا يشغلون قبل                           ً                                      إن أكـثر الفـئات تضرراً يف جمال السكن هي األسر واألف            -   ٣٥١
                                                                                                        احلرب مساكن ميتلكها غريهم، مث اضطروا إىل مغادرهتا دون أن يكون هلم احلق يف شغل مساكن بديلة، بصرف                  

  .                                           النظر عما إذا كانوا مشردين أم من أسر املنطقة

                       ة واهلرسك، يف حني تشري                                                                                  وال تـتوفر حـىت اآلن بيانات عن عدد األفراد أو األسر املشردين يف البوسن               -   ٣٥٢
                     وتبني املصادر نفسها أن   .      شخص   ٨٠٠                           والبلديات يف االحتاد إىل أهنم  ت                         ً              البيانات اليت مت مجعها جزئياً من الكانتونا

       أسرة    ٨٠٠     ٠٠٠      وهناك   .      ً                 شخصاً احلماية األساسية   ٥٥٠                                         أسرة ال تعيش يف منازل الئقة بينما ال يتلقى    ٤٠٠      قرابة 
                                      ً                         أما اجلزء املتبقي من البيانات املتعلق مثالً بعدد األشخاص غري            .               حصول على سكن                                مسجلة على قائمة االنتظار لل    

                                                                                                 املشمولني باحلماية األساسية وبعدد األشخاص الذين تتجاوز نفقاهتم املستوى املقبول، فإنه يعود إىل سنوات سابقة 
  .          سنة واهلرسك                                                                    وبالتايل فليس باإلمكان اعتبارهم مندرجني ضمن فئة هؤالء األشخاص يف احتاد البو

                                    املساكن اليت ال يتوفر فيها املاء أو      (                              ً      ً                              ويـبلغ عدد األسر اليت ال متلك مسكناً مالئماً يف مجهورية صربسكا              -   ٣٥٣
                                                                                     وكذلك عدد الذين يعيشون يف منازل مزدمحة ورطبة وغري آمنة وغري الئقة ألسباب أخرى                )                      التدفئة أو الكهرباء  

  .                        أسرة وهو أمر مثري للقلق  ٩٤     ٥٧٠
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                    أسرة، وال تتعرض      ٤٤     ٣٥٠                 ُ                                                لغ عدد األسر اليت طُردت من مساكنها يف السنوات اخلمس األخرية                 ويـب  -   ٣٥٤
                                                                                            مجيع األسر اليت حيق هلا احلصول على سكن بديل للطرد القسري لكنه يتم يف معظم األحيان تزويدها بسكن بديل 

                    احلرب، وحيق هلا مبوجب                                     أسرة معظمها من مستأجري فترة ما قبل ٥     ٥٠٠                  ومع ذلك، فقد طردت   .     ً         وفقاً للقانون
  .                           القانون أن حتصل على سكن بديل

                                                                         أسرة يف مجهورية صربسكا مسجلة على قائمة االنتظار للحصول على سكن             ١     ٠٠٠                     وهناك اليوم قرابة     -   ٣٥٥
  .                                                         ويبلغ متوسط فترة االنتظار للحصول على هذه املساعدة ثالثة أشهر  .                                بديل أو إعانة استئجار مسكن بديل

  :                 ً     ً         سر اليت تقطن مسكناً بديالً ما يلي          بلغ عدد األ -   ٣٥٦

                  ُ               أسرة تقطن مساكن ُتدفع إجياراهتا؛ ٥     ٣٧٤ -

                              مت بناؤها أو تكييفها أو إصالحها  (               ً                                    أسرة تقطن شققاً سكنية مستخدمة كمساكن بديلة         ١     ٧٢٦ -
  ؛ )                                                  هلذا الغرض، وكذلك الشقق اليت قدمت طلبات للعودة إليها

                                   ملوتيالت واملدارس اليت مت ترميمها وغريها               مثل الفنادق وا (                           أسرة تعيش يف مساكن حكومية    ٦٨٠ -
  ؛ )                                        من األماكن اليت حتتوي على مرافق صحية مشتركة

                                                                                                     وفـيما يتعلق حبالة السكن يف مجهورية صربسكا، ال تتوفر إحصاءات أو معلومات دقيقة ميكن التعويل                 -   ٣٥٧
                   نسمة ويبلغ متوسط  ١     ٥١٣   ٧  ١٢     ً                                                         فوفقاً لتقديرات الوزارة يبلغ العدد اإلمجايل لسكان مجهورية صربسكا     .      عليها

    ً               وفضالً عن ذلك تشري      .        أسرة    ٣٧٨     ٢٨١                                    أفراد، مما يعين أن هناك قربة         ٤                                      عـدد األفـراد يف األسـرة الواحدة         
  :                   التقديرات إىل ما يلي

                                     يف املائة من األسر تعيش يف مساكن الئقة؛  ٥٠           أسرة، أي    ١٨٩     ١٤٠   أن  -

                يف مساكن الئقة؛                        يف املائة من األسر ال تعيش  ٢٥           أسرة، أي   ٩٤     ٥٧٠   أن  -

                                             يف املائة من األسر ال تزال تعيش يف ممتلكات غريها؛ ٣           أسرة، أي   ١٠     ٠٠٠   أن  -

                                    يف املائة من األسر تعيش يف مسكن بديل؛ ٢           أسرة، أي  ٧    ٦٥   أن  -

  .                                      يف املائة من األسر تعيش يف منازل مستأجرة ٢           أسرة، أي   ٧٥     ٦٥٦   أن  -

                                                            صربسكا واالحتاد، ينبغي تناول وتنظيم قطاع اإلسكان، بوصفه                                                 وبعـد تنفيذ قوانني امللكية يف مجهورية         -   ٣٥٨
                                      ونرى أن القوانني املعمول هبا يف جمال خصخصة   .                                                      مشكلة ملحة للبلد بأسره، من خالل قانون على مستوى الدولة

     ني غري                                                                                               الشقق السكنية احلكومية واألراضي املهجورة اليت ستظل سارية بعد االنتهاء من تنفيذ قوانني امللكية هي قوان
  .                              ً     ً                   كافية لتنظيم قطاع السكن تنظيماً كامالً على مستوى الدولة

                                                                                  وتقوم مجهورية صربسكا، من خالل صندوق اإلسكان التابع جلمهورية صربسكا الذي مت إنشاؤه مبوجب  -   ٣٥٩
                                                                                                         قانون خصخصة الشقق السكنية احلكومية، جبمع األموال من مالكي الشقق السكنية، وتستخدم هذه األموال يف               

  .    ٢٠٠٠      سبتمرب  /                            وقد بدأت هذه العملية يف أيلول  .                                                قروض بشروط ميسرة من أجل إقامة املشاريع السكنية   منح
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                         مرتل من املنازل اليت كانت  ١     ٠٠٠                                                              ومـنذ بداية تنفيذ قوانني امللكية يف مقاطعة برتشكو مت إخالء قرابة    -   ٣٦٠
                       ً  ومل يتم إخالء املنازل قسراً   .            ى مسكن بديل                                                         تسكنها أسر انتهى مبوجب قوانني امللكية اجلديدة حقها يف احلصول عل

                                         ً   وقد أجرت حكومة مقاطعة برتشكو تقديرات وفقاً    .                                                              عـند قـيام دائرة الالجئني واملشردين بتطبيق قانون امللكية         
                                                   فقامت حبساب مبلغ اإلجيار لألسرة املؤلفة من أربعة          .                                                       ملؤشر سعر االستهالك بغية محاية األسر ذات أدىن الدخول        

                     وال توجد برامج ملساعدة    ).       ً    ماركاً     ٦٩٠    ً                                              علماً بأن متوسط املرتبات يف مقاطعة برتشكو هو          (      اركا      م     ٤٥٠         أفراد ب 
                             ختصيص مبالغ كبرية للقطاع         ٢٠٠٣                                                           اجملموعات أو ملساعدة املتقاعدين ولكنه مت يف ميزانية عام           /               هـذه الفـئات   

   .                               االجتماعي وهلذه الفئات من السكان

        ويتجاوز   .                                                     جتماعية مسجلة يف قائمة االنتظار للحصول على مسكن                                 أسرة حباجة للرعاية اال      ٢٢         وهـناك    -   ٣٦١
     ً                 ووفقاً لذلك وبغية احلد   .      ُ                                             وقد اُتخذت بالفعل التدابري الرامية إىل تقصري هذه املدة  .                           متوسط مدة االنتظار ستة أشهر

                                                                                                             مـن احلاجـة إىل مسكن بديل، شرعت حكومة مقاطعة برتشكو يف أنشطة يتم من خالهلا إعادة توجيه ما كان                   
                                          وسيساعد ذلك يف معاجلة مشاكل السكن اليت         .                                                           خيصص للمأوى البديل من أموال إىل صندوق العمل االجتماعي        
     ٥٠٠     ٠٠٠         ترصد       ٢٠٠٣                       كما أن ميزانية عام       .                                                                  تواجهها األسر اليت حتتاج للرعاية االجتماعية معاجلة أكثر فعالية        

  .    ً  مرتالً  ١٧                                      تفيدين من هذا الربنامج ومن املتوقع بناء                 وقد مت اختيار املس  .                                       مارك لبناء املساكن لفئات اجتماعية خمتلفة

                                                                                      وحدة سكنية من خمتلف أشكال السكن تستخدم إليواء املشردين وإيواء جزء أصغر من                 ٦٤٠         وهـناك    -   ٣٦٢
       شقة     ١٨٢  :                                       وحدة سكنية مت بناؤها هلذه األغراض         ٣٢٠                            ومن بني هذا العدد، هناك        .                         ً   السكان املتضررين اجتماعياً  

                     شقة سكنية يف بوكفيك   ٢٨                     شقة سكنية يف تسرييك و  ٣٢                         شقة سكنية يف غربافيتسا و  ٦٠   ؛ و                سكنية يف بروتاتسي
                                َّ          شقة سكنية متلكها الدولة أو مل يقدَّم بشأهنا    ١٤٠      وهناك   .                      شقق سكنية يف إيفيتسا ٨                    شقق سكنية يف بركا و  ١٠ و

ُ                               طلـب بـالعودة أو ُرفض طلب العودة إليها                         اع السكن هلاتني                         ً                    وتستخدم هذه الشقق أيضاً إلجياد حلول ألوض        .                
                                                                                               كما توجد وسائل خاصة لتوفري سكن بديل هلاتني الفئتني من خالل استئجار مساكن مملوكة للقطاع                 .         الفئـتني 

                                                                                وهناك إجراء  قانوين ينبغي اتباعه ومستوى حمدد لسعر اإلجيار ينبغي عدم جتاوزه، حيث توجد   .               اخلاص من أجلهما
  .      أسرة   ١٨٦                       وحدة سكنية تعيش فيها   ٩٠

                                                                                             جانـب هـذه الطرق املتبعة يف إجياد حلول ملشاكل سكن املشردين يف مقاطعة برتشكو، ختصص                    وإىل -   ٣٦٣
    ١٢                                                                                                  مـبالغ كبرية إلجياد حلول ملشكلة سكن املشردين بفرض إجراء مينح مبوجبه دعم مايل للمشردين ملدة                           احلكومـة   

                                مارك ألسرة مؤلفة من فردين       ١     ٨٠٠                                  وتصل قيمة هذا الدعم املايل إىل         .     ً                                      شهراً يف حالة فقداهنم حلقهم يف مسكن بديل       
     وهبذه   .                        من مخسة أفراد أو أكثر                     مارك ألسرة مؤلفة    ٣     ٦٠٠                                                     مـارك ألسرة مؤلفة من ثالثة أو أربعة أفراد و           ٣     ٠٠٠ و

  .    ٢٠٠٣      أغسطس  /                       أسرة قد انتهت حبلول آب   ٢٩٤                            الطريقة تكون مشكلة السكن ل  

    ً                                      وفقاً للبيانات املتاحة، عدد كبري من املشردين                                                وهناك وضع مماثل يف احتاد البوسنة واهلرسك حيث يوجد،  -   ٣٦٤
                     ً     ًً                                واألسر اليت ال متلك مسكناً الئقاًً، وعدد كبري من األسر اليت تعيش     )   ٥٦     ٤٤٢ (           ُ                     واألسر اليت طُردت من مساكنها      

   ).                        املاء والكهرباء والطرق اخل (                                                يف مساكن منشأة بصورة غري قانونية وبال مرافق أساسية 

                                                                                 كال الكيانني ويف مقاطعة برتشكو محاية حقيقية يقدمها إليها اجملتمع فيما يتعلق                                    وال متلك أسر عديدة يف       -   ٣٦٥
      شخص   ١٨     ٠٠٠   و ٩     ٠٠٠                                                         وينطبق ذلك بصفة خاصة يف حالة الروما الذين يتراوح عددهم بني   .            بظروف السكن
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               تشري إىل أن                                                                             وعلى الرغم من اجلهود اليت تبذهلا احلكومة يف هذا اجملال، فإن التقديرات             .                         يف البوسـنة واهلرسـك      
                                                           وقد قدم اجملتمع الدويل مساعدة كبرية للغاية يف جمال السكن،          .                                           ضعف احتماالت إجياد حل سريع ملشاكل السكن      

                                             وأمام جملس وزراء البوسنة واهلرسك وكيان ومقاطعة   .           ً                                        ولكن نادراً ما كان يعاد توجيه األموال إىل أغراض أخرى
                                                           فية وإدخال حتسينات يف هذا اجملال بغية الوفاء باملستويات                                                             برتشـكو مسـؤولية والتزام كبريين لبذل جهود إضا        

  .                           واملعايري الدولية يف جمال السكن

                         التشريعات املتعلقة بالسكن

                        وال توجد أحكام يف هذه       .                                                                          تـنظم مسألة السكن قوانني وأنظمة على مستوى الكيانني ومقاطعة برتشكو           -   ٣٦٦
     وهذه   .                                                         ناء احللول غري الطوعية أو البديلة ذات الطابع املؤقت                                                          القوانني واألنظمة إلجياد حلول لقضايا السكن باستث      

  .                                                                 حلول غري مقبولة باستثناء تلك اليت تتعلق باحترام احلقوق األساسية للسكن

  :                                   وفيما يلي القوانني االحتادية ذات الصلة -   ٣٦٧

                                        قانون العالقات السكنية يف البوسنة واهلرسك؛ -

                     اجلريدة الرمسية الحتاد    (                                           ء العمل بقانون الشقق السكنية املهجورة                                            التعديالت اليت أدخلت على قانون إهنا      -
   )    ٢٠٠٢ /  ١٥   و    ٢٠٠١ /  ٥٦   و  ٩٩ /  ٤٣   و  ٩٩ /  ٢٧   و  ٩٩ /  ١٢   و  ٩٨ /  ٣٨   و  ٩٨ /  ١١    رقم                البوسنة واهلرسك 

    ٩٩ /  ٢٧   و  ٩٨ /  ٢٩   و  ٩٨ /  ١١    رقم               اجلريدة الرمسية  (                                          وقانون امللكية املهجـورة اليت ميلكها املواطنون 
         تشرين   ٤                                     خلـت مبوجب قرار املمثل السامي يف                              والـتعديالت الـيت أد      )   ٠١ /  ٣٧    و   ٩٩ /  ٤٣ و

                                            ؛ وقانون تنفيذ قرار اللجنة املعنية باملطالبات  )  ٠١ /  ٥٦      رقم              اجلريدة الرمسية   (    ٢٠٠١      نوفمرب  /     الثاين
   ).  ٩٩ /  ٤٩      رقم              اجلريدة الرمسية (                          العقارية للمشردين والالجئني 

                                       ون إهناء العمل بقانون إشغال املساكن         قان  :                                                                وتـنظم حقوق السكن يف مجهورية صربسكا قوانني امللكية التالية          -   ٣٦٨
   ٠٢ /  ٦٤    و   ٠٢ /  ١٣    و   ٠١ /  ٦٥    و   ٩٩ /  ٣١    و   ٩٩ /  ١٢    و   ٩٨ /  ٣٨        رقم                                  اجلريدة الرمسية جلمهورية صربسكا    (         املهجورة  

  ،  )  ٠١ /  ٦٥    و   ٩٩ /  ٣٣        رقم                 اجلريدة الرمسية  (                                                             ، وقـانون املشردين والالجئني والعائدين يف مجهورية صربسكا           )  ٠٣ /  ٣٩ و
   ٠٢ /  ٤٧    و   ٠١ /  ٣٥    و   ٠١ /  ١٨    و   ٠٠ /  ١١     رقم                  اجلريدة الرمسية    (               هورية صربسكا                               خصخصة املساكن احلكومية يف مج            وقانون  

   ).  ٠٣ /  ٤١      رقم              اجلريدة الرمسية (                                      ، وقانون أراضي البناء يف مجهورية صربسكا   ٠٣ /  ٦٥ و

                                                                وفيما يلي القوانني واألنظمة املعمول هبا يف جمال السكن يف مقاطعة برتشكو -   ٣٦٩

                   ية للبوسنة واهلرسك؛                                       قانون العالقات السكنية للجمهورية االشتراك -

                              قانون إعادة املمتلكات املهجورة؛ -

                                                                     قانون شراء الشقق السكنية واحلق يف شغل املمتلكات العامة يف مقاطعة برتشكو؛ -

                                          فرقة خرباء إلجراء دراسة لسياسة اإلسكان         ٢٠٠٠                                                    وقد عني جملس الوزراء مبوجب قراره الصادر يف عام           -   ٣٧٠
                                                                     فرقة اخلرباء يف تعريف األساس الذي تقوم عليه سياسة اإلسكان يف البوسنة                ومتثلت مهمة   .                     يف البوسـنة واهلرسك   
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                                                                                                             واهلرسـك باالسـتناد إىل الوضع الراهن وبالتشاور مع خرباء من ميثاق االستقرار، وتقدمي اقتراحات إىل جملس                 
  .                                                                           الوزراء حبلول قانونية ملعاجلة مسألة السكن على مستوى البوسنة واهلرسك بفعالية أكرب

                                                                                              ولفـرقة اخلـرباء بـرنامج أنشطة، ويف الوقت نفسه فإن املشاورات وتبادل اآلراء مع اخلرباء من ميثاق        -   ٣٧١
                                              إىل أنشطة فرقة اخلرباء إضفاء الطابع املؤسسي                                      يقترح جملس الوزراء باالستناد       أن               ومن املتوقع     .                 االستقرار مستمرة 

                                       انون إطاري للعالقات السكنية واقتراح                                                                       على موضوع السكن على مستوى البوسنة واهلرسك، من خالل إصدار ق          
                                                                                                                تدابـري لـتعديل األنظمة األقل مستوى، ملعاجلة هذا النوع من القضايا االجتماعية وتيسري بناء املساكن ومعاجلة                 

   .                                                     القضايا األخرى املتعلقة بسياسة اإلسكان يف البوسنة واهلرسك

                            فاملشروع بكامله يعتمد على      .                 ى مستوى الدولة                                                          كما ينبغي تنظيم التخطيط االستراتيجي يف هذا اجملال عل         -   ٣٧٢
              وينبغي إنشاء    .                                                                                                 األمـوال اليت تقدمها هلذا الغرض مشاريع االحتاد األورويب اليت تكون الدولة فيها الطرف الكفيل              

  .                                                                    مديرية أو أي دائرة أخرى يف إطار وزارات البوسنة واهلرسك لتناول هذا اجملال

                                                   دوق اإلسكان الذي أنشئ بعد أن دخل قانون خصخصة املساكن                              وتقوم مجهورية صربسكا من خالل صن -   ٣٧٣
                                                                                                                 احلكومية حيز النفاذ، جبمع األموال املتأتية من سداد القطاع اخلاص وإعادة شرائه للمساكن احلكومية اليت متلكها                

   .                                        ً                                             الدولة، مث متنح مواطين مجهورية صربسكا قروضاً وائتمانات بشروط ميسرة ألغراض تقتصر على السكن

   ١٢  ة     املاد

                        احلق يف رعاية صحية مناسبة

                                               ً       ً          ً                                           إن التمتع حبالة صحية جيدة يعين الرفاه التام جسدياً ونفسياً واجتماعياً ال جمرد عدم اإلصابة باملرض أو                  -   ٣٧٤
       الظروف  (                                                                                              ويسـتمد الفرد واجملتمع بأسره عافيته من تفاعل أسس بيولوجية وعوامل خارجية من البيئة                 .         اإلعاقـة 

                                              وبالتأكيد من نوع الرعاية الصحية اليت حيصل         )                                       وظروف املعيشة واحمليط السياسي والثقايف                 الثقافية   -           االجتماعية  
                                                                     ً        ً                  وإذا كانت صحة السكان هي عامل من العوامل اليت حتدد ما إذا كان اجملتمع فقرياً أم غنياً، فيمكننا القول   .      عليها

  .                                          إن احلالة الصحية تتفق مع مدى النمو االقتصادي

                    السكن واملأوى والعمل  (                         االقتصادية  وسوء املعيشة -                            قر، أي سوء الظروف االجتماعية                ويعين ذلك أن للف -   ٣٧٥
  .                           ً       ً                                  وطرق املعيشة غري الصحية تأثرياً مباشراً على أي أمة وعلى إمكاناهتا الصحية  )               والبيئة العامة

             ضع االقتصادي                                                                                                 وإذا افترضنا أن الصحة هي شرط لتقدم اجملتمع وثرائه، فإن ذلك يعين أن الوضع الصحي والو                -   ٣٧٦
  -                                                          وختتلف احلالة الصحية فيما بني خمتلف اجملموعات االجتماعية           .                                                 للفـرد واجملـتمع يـتوقف كل منهما على اآلخر         

     ً  ووفقاً   .                                    ً                                                            وذلك حىت يف أكثر البلدان املتقدمة منواً، وال تكون مشروطة بنوعية الرعاية الصحية وحدها                         االقتصـادية 
       كان      ٢٠٠٠                   وحبلول منتصف عام      .        نسمة  ٤     ٣٧٧     ٠٣٣       اهلرسك                               ، بلغ عدد سكان البوسنة و         ١٩٩١             لتعداد عام   

               وقد كان هيكل     .            ً                              نسمة، وفقاً لتقديرات وكالة اإلحصاءات      ٣     ٨٢٨     ٣٩٧                                   عـدد السكان يف البوسنة واهلرسك       
     ً  ووفقاً   .       ً     ً              ، مشكالً هرماً قمته ضيقة     "               املتناقص اجلانبني  /      الثابت "              من النوع        ١٩٩١                                 التكوين العمري للسكان يف عام      
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                                                                                             إن هيكل التكوين العمري احلايل لسكان البوسنة واهلرسك ال يزال عند املستوى الذي سجله يف                              لنفس املصدر، ف  
   .                       بأهنم يف تناقص بيولوجي    ٢٠٠٢                                        ولذلك ميكن وصف سكان البوسنة واهلرسك يف عام   .     ١٩٩١    عام 

        اب ذلك           وأهم أسب   .                                                                                 وتتدهور بصورة مستمرة احلالة الصحية لسكان البوسنة واهلرسك منذ انتهاء احلرب           -   ٣٧٧
                                                                                        االقتصادية والبطالة واهلجرة وضخامة عدد املشردين وعدم كفاية التغطية اليت يوفرها            -                  احلالة االجتماعية     :     هـي 

                                وعلى الرغم من أن احلرب أثرت        .                                                                      الضـمان االجـتماعي وأسلوب املعيشة غري الصحي وغري ذلك من األسباب           
       سنة    ٧٥    و   ٧١               يتراوح بني        ٢٠٠٠                املتوقع يف عام                                                                   بصورة مباشرة على احلالة الصحية للسكان، فإن متوسط العمر          

ُ                    وهـو مـا ُسجل يف عام                                             وكان مستوى التلقيح ضد مرض السل         ).     ٢٠٠٣      مارس   /                   البنك الدويل، آذار     (    ١٩٩٠       
     يف    ٩٥ (                        ً      ً        يف البوسنة واهلرسك مرتفعاً نسبياً           ٢٠٠٠                                                             والدفـترييا والكزاز والسعال الديكي وشلل األطفال يف عام          

ُ                ستوى الذي ُسجل يف عام                             ولكنه كان أقل من امل      )        املائـة                             وكانت البوسنة واهلرسك من       ).            يف املائة    ٩٨   (    ١٩٩١          
ً        ً                                                                    البلدان اليت سجلت مستوًى منخفضاً لوفيات حديثي الوالدة، حيث بلغ معدل وفيات حديثي الوالدة                     يف      ١٦,٤                     

                                                                                وبعد احلرب وبسبب اختالف طرق التسجيل تفاوتت معدالت الوفيات إىل درجة كبرية             .     ١٩٩١              األلف يف عام    
     وعند   .                   لكل ألف مولود حي  ١١                                                       ولذلك ينبغي توخي احلذر عند اإلشارة إىل عدد الوفيات البالغ   .              يف مناطق خمتلفة

                                                                                                  مقارنة عدد وفيات حديثي الوالدة يف البوسنة واهلرسك مع عدد وفياهتم يف أوروبا الغربية يتضح أن ذلك العدد يف 
                                        كما أن معدل وفيات األطفال هو أحد املؤشرات   .       لغربية                                               البوسنة واهلرسك يساوي ضعفي عدد وفياهتم يف أوروبا ا

                                          وقد كان معدل وفيات األطفال يف البوسنة         .                                                                   اليت يعول عليها لبيان ظروف الرعاية الصحية يف البوسنة واهلرسك         
                                              ً           ومل يتم نشر بيانات عن هذا املعدل بعد احلرب؛ ووفقاً            .           يف األلف      ١٠,٧                                      واهلرسـك يف فـترة مـا قبل احلرب          

  .                             إن معدالت وفيات األطفال يف تزايد           للتقديرات ف

               الذي حيدد احلالة   "                           جدول األحوال الصحية يف العامل "                                              وحتتل البوسنة واهلرسك املرتبة التاسعة والسبعون يف  -   ٣٧٨
   .                       الصحية العامة يف كل بلد

            ب كما أهنا ال                                                                               وقائمة األسباب الرئيسية احلالية للوفيات يف البوسنة واهلرسك مل تتغري عن نظريهتا قبل احلر -   ٣٧٩
                 مثل ارتفاع ضغط     )            يف املائة    ٥٠ (                       ، كانت أمراض القلب         ١٩٩١         ويف عام     .                                 ً       ختتلف عن نظريهتا يف أكثر البلدان منواً      

  .                                                                                                            الـدم وتصلب شرايني القلب تتصدر قائمة األسباب الرئيسية للوفيات وفقدان سنوات من العمر بسبب العجز               
           وتأيت أمراض   .                                          ، وقد ازداد عدد اإلصابات هبا يف العقود األخرية )       املائة   يف  ١٨ (                                    وتأيت األورام اخلبيثة يف املرتبة الثانية 
              ً                                                              وقد ازداد أيضاً عدد اإلصابات وحاالت التسمم وهي حتتل املرتبة الرابعة يف              .                                     أخـرى غري حمددة يف املرتبة الثالثة      
                     ي األمراض اليت تصيب                                                       وأهم األمراض املعدية الثالثة يف البوسنة واهلرسك ه         .                                   قائمـة األسباب الرئيسية للوفيات    

  .                                                واألمراض املعدية اليت تصيب األطفال وااللتهابات املعوية  )          األنفلونزا (              اجلهاز التنفسي 

     ً        ً       ً                                              بلداً أوروبياً برناجماً ملكافحة السل يف أوروبا يف إطار احلملة             ٤٦                                      وقـد بـدأت البوسـنة واهلرسك مع          -   ٣٨٠
         ، بينما     ١٠٠     ٠٠٠            يف ال          ٦٥,٦                    عدل اإلصابة بالسل             ، بلغ م      ٢٠٠٠     ً                ووفقاً لبيانات عام      .                       األوروبية ملكافحة السل  

                                  وقد ارتفع معدل اإلصابة بالسل يف       .    ١٠٠     ٠٠٠            يف ال        ٧٦                                                      بلغ معدل حاالت اإلصابة بالسل يف البلدان األوروبية         
                            ً                وقد ازدادت يف هذه الفترة أيضاً معدالت الوفيات   .                                                      البوسنة واهلرسك بعد احلرب ولذلك صلة مباشرة بزيادة الفقر

ُ       ُسجلت     ٢٠٠٠       ويف عام   .          راض القلب       بسبب أم        ويواجه   .     ١٩٩١             حالة يف عام   ١١     ٠٦٩               حالة يف مقابل   ١٢     ٥٠٠ 
                                                                                            بالتحديد املسنون الذين يعيشون يف ظل الفقر الذي حيد من فرص وصوهلم للحماية الصحية، صعوبات يف احلصول 
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     يف     ١٠٠     ٠٠٠            يف ال         ٢٧٥   ت                                                                كما أن عدد األمراض املميتة يف تزايد حيث بلغ معدل الوفيا            .                    على احلماية الصحية  
     وتبني   .              ً                                                         وتتزايد أيضاً حوادث السيارات واإلصابات البدنية واألمراض العقلية            ١٩٩١           يف عام       ١٧٥             يف مقابل        ٢٠٠٠     عام  

            بلغ عدد       ١٩٩١         ويف عام     .                                        شخص مصاب بإعاقة بدنية بسبب احلرب        ٤٧     ٠٠٠                                           البـيانات املـتاحة أنه يوجد أكثر من         
  .                                           وتشري االسقاطات يف هذا اجملال إىل أن الزيادة كبرية  .    ١٠٠     ٠٠٠    ً       شخصاً يف ال       ٢٣٤                        املصابني يف حوادث السيارات 

                                  ً     ً                                                                 وتشغل األمراض املعدية بطبيعتها جانباً كبرياً من اهتمامات اجملتمع، ويتطلب القضاء عليها تنفيذ تدابري               -   ٣٨١
              فظروف احلرمان    .    تمع                                                                   ومثة عوامل تؤثر إىل درجة كبرية على مسببات املرض املوجودة يف اجمل             .                 خاصـة ملكافحتها  

                                                                                                 االقتصـادية، وعدم كفاية اإلمداد باملياه الصاحلة للشرب، وعدم إدارة النفايات بصورة مالئمة،            -             االجتماعـية   
  .                                                                            والعيش يف مساكن غري الئقة كلها عوامل تزيد من خطر تفشي وانتشار أمراض معدية عديدة

                             فإىل جانب رعاية األم، توجد       .                   صحية جلميع السكان                                                      وال ميكن مراقبة صحة األطفال دون مراقبة احلالة ال         -   ٣٨٢
                    ً                                                                                          عوامـل أخـرى تؤثر أيضاً على صحة األطفال مثل البيئة االجتماعية واحمليط املادي، وال سيما يف ظل الظروف                   

                                                                           ومما لـه داللته أن نسبة األطفال دون سن اخلامسة تبلغ من اجملموع الكلي               .                                   االقتصـادية احلالية اجملتمعة للطفل    
              وعلى الرغم من    ).                                   هناك اختالفات بني الكانتونات واملناطق (                                   يف املائة، وأن معدل الوالدة يف اخنفاض   ٥, ٨       للسكان 

  .                                                ً وجود أزمات إقليمية، فإن معدل الوفيات يعترب منخفضاً

                                                      يف املائة من السكان، وتبلغ منهن نسبة النساء الاليت يف سن   ٥١     ً                                  ووفقاً آلخر التقديرات، تبلغ نسبة النساء  -   ٣٨٣
ُ                          وهناك العديد من األمور املشتركة اليت ُرصدت بني النساء يف سن اإلجناب  .          يف املائة  ٢٥    جناب   اإل              امليل إىل حدوث   :                                   

                                                                                                            اخنفاض يف معدالت اخلصوبة العامة واخلاصة بكل فئة عمرية، نتيجة للجوء إىل اإلجهاض املتعمد كوسيلة لتنظيم                
                                              زدياد حاالت االغتصاب واالعتداء اجلنسي وممارسة                                                              األسـرة، وزيادة معدالت حاالت احلمل غري املرغوب فيه با         

                                                 وتتمثل املشاكل اليت تواجهها املرأة فيما يتعلق         .                                                                الـبغاء، مما يؤدي إىل زيادة األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي         
  ت                                                                                                             حبالتها الصحية، يف عدم املساواة يف الوصول إىل احلماية الصحية بني املناطق الريفية واحلضرية، وتدين مستويا               

                                                                                                                التعلـيم، وعدم توفر خدمات احلماية الصحية املتعلقة بأمراض النساء وعدم تقدمي املشورة إىل املراهقات، وتدين                
  .                                                                                 مستويات احلماية الصحية وعدم اتباع هنج تكاملي متعدد التخصصات إزاء مشاكل املرأة الصحية

                    يف املائة وهذا يدرج   ١٠          نة واهلرسك              من سكان البوس  "             العمر الثالث "                               تتجاوز نسبة األشخاص الذين بلغوا  -   ٣٨٤
                                               ويرجع هذا إىل اخنفاض معدل الوالدة والتناسل،         .                          ً                                     سكان البوسنة واهلرسك، وفقاً للمعايري الدولية، يف فئة املسنني        

                                                  ويواجه السكان املسنون مشاكل صحية خاصة تتعلق يف معظم   .                                           وكذلك إىل مغادرة أعداد كبرية من الشباب للبلد
                          وكانت األمراض الرئيسية يف     .             االقتصادية -                   ً                          إن كانت مرتبطة أيضاً بأوضاعهم االجتماعية                            األحـيان بأعمارهم و   

                     يف املائة، وأمراض        ٢٦,٢                                                                            هـي أمراض الدورة الدموية حيث بلغ املؤشر اهليكلي لإلصابة هبا نسبة                  ٢٠٠١       عـام   
  .            يف املائة اخل ٩                                     يف املائة وأمراض العظام والعضالت نسبة     ١٨,٣                   اجلهاز التنفسي نسبة 

                                                                                 ً                      ومثـة مشكلة خاصة تتمثل يف توفري الرعاية الصحية للمسنني العائدين إىل البوسنة واهلرسك نظراً لعدم                 -   ٣٨٥
  .                                             وجود حتديد واضح للرعاية الصحية فيما بني الكيانني
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                                                                                                        مـن الضـروري حتسني خدمات الرعاية الصحية املقدمة إىل املسنني من خالل توفري الرعاية الصحية األولية                  -   ٣٨٦
     ً  ووفقاً   .                                                                                                     يض املـرتيل عـن طريق إدارات طب األسرة وإعادة التأهيل والرعاية الصحية هلذه الفئة من السكان                        والـتمر 

               ً                                                                             يف املائة تقريباً من إمجايل سكان البوسنة واهلرسك مصابة بنوع ما ودرجة ما من أنواع                  ١٠                           للـتقديرات، فـإن نسبة      
                                                 يفة للغاية وهم حباجة مستمرة ألنواع خمتلفة من                                    ويشكل هؤالء األشخاص فئة ضع      .                               ودرجـات اإلعاقة ألسباب خمتلفة    

                                                                                                  ومل يتم إعداد خدمات الدعم املختلفة، مما يؤدي إىل زيادة عزل تلك الفئة والتأثري على صحتها                  .                    الـرعاية الصـحية   
  .       العقلية

   هبا                                                                                       وجيب عند إجياد حل هلذه ملشكلة دراستها من عدة زوايا وباالستناد إىل تعددية االختصاصات املتعلقة   -   ٣٨٧
                                                           ً                                          ألهنا ال تتعلق بالرعاية الصحية فحسب بل بالرعاية االجتماعية أيضاً وبالتدريب والعمل، مما يتطلب اختاذ إجراءات 

                                                                                 ويواجه سكان البوسنة واهلرسك مشاكل صحية خطرية، كما أهنم ميارسون عادات ضارة              .                      للوقايـة من اإلعاقة   
                                             ن السلوك غري االجتماعي، والعنف، واالكتئاب،                   ، ويعانون م   )                                 الـتدخني وتعاطي اخلمور واملخدرات     (          بالصـحة   

                          وقد ازداد بصورة ملحوظة      .                                                                                 والـرتوع إىل االنتحار، ومن طائفة واسعة من االعتالالت البدنية والعقلية األخرى           
                                                                                              تعرض سكان البوسنة واهلرسك ملخاطر التدخني وارتفاع ضغط الدم واإلصابة مبرض السكري وارتفاع مستويات     

       ، إخل،   )     اإليدز (                                                                          القيام بنشاط جسماين، وخطر اإلصابة باألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي                             الكوليستريول، وعدم 
                                               وتؤثر التغذية غري الصحية ومياه الشرب غري املناسبة   .                                                     األمر الذي يؤثر على القدرات الصحية للفرد واجملتمع بأسره

  .                             م والعوامل السلبية هي السائدة                                                           على الصحة، ومبا أن األوضاع مل تتغري منذ سنوات، فإن األزمة يف تفاق

     ً                                                                                            ووفقاً لدستور البوسنة واهلرسك، تكون كافة الصالحيات يف جمال تنظيم احلماية الصحية على مستوى               -   ٣٨٨
                                                                                               وجيري تقاسم هذه الصالحيات يف احتاد البوسنة واهلرسك على مستوى االحتاد والكانتونات، مما جيعل                .        الكيانني

                                 ويوجد هذا التقسيم نفسه على مستوى   .                                     االحتاد يف املقام األول بدور  تنسيقي                                       قطاع الصحة غري مركزي مع قيام       
                                               ومجهورية صربسكا مقسمة إىل مناطق لكن االضطالع         .                                                       االحتاد والكانتونات والبلديات فيما يتعلق باملسؤوليات     

        ىل ثالثة                                                           ويف كال الكيانني ومقاطعة برتشكو ينقسم النظام الصحي إ          .                                          باملسـؤوليات يـتم عـلى مستوى الكيان       
  .                                        املستوى األول واملستوى الثاين واملستوى الثالث  :        مستويات

                                              وقامت وزارات الكيانني، بالتعاون الوثيق مع        .                                                          وقد بدأ تعديل نظام الرعاية الصحية بعد احلرب مباشرة         -   ٣٨٩
           الة وأكثر                                                                                                      املنظمات الدولية، بإعداد الوثائق الالزمة إلصالح النظام الصحي هبدف جعل الرعاية الصحية أكثر فع             

   .        استدامة

                                                  حتويل الرعاية الصحية األولية إىل فرق مؤلفة من         (                                                   ومـع ذلـك، وعلى الرغم من التوجه حنو اإلصالح            -   ٣٩٠
       عيادات  (                                                                           فقد ظل االجتاه الرئيسي يتمثل يف تشييد مبان مكلفة على مساحات شاسعة               )                      أخصائيني يف طب األسرة   

                                                           ه زيادة كبرية يف التكاليف والنفقات املتعلقة بتوفري اخلدمات                ً     ً                      جمهـزة جتهيزاً جيداً، مما تترتب علي        )            ومستشـفيات 
  .                                                                              الصحية، مع اخنفاض يف مستوى استخدامها، وهذا ال يتمشى مع اإلمكانات االقتصادية للمجتمع

                                                                                                  ويؤدي التفاوت يف مستويات توفر املعدات الصحية والعاملني الصحيني، وال سيما األطباء على مستوى               -   ٣٩١
                                                                                                ت يف مستويات الرعاية الصحية املقدمة، مما جيعل سكان املناطق الريفية يتلقون اخلدمات الصحية                              البالد، إىل تفاو  

   .                                                                       من املمارسني العامني، يف حني يتلقى سكان املدن اخلدمات الصحية من أطباء أخصائيني
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              راط يف التركيز                                                                              والربط بني خمتلف مستويات الرعاية الصحية والتنسيق فيما بينها غري كاف، حيث يتم اإلف -   ٣٩٢
  .                                                  والنقص يف عدد األخصائيني واضح، ويتركز يف املراكز الكربى  .                                           على الرعاية الصحية على حساب الرعاية األولية

                                                                                                      والتخطـيط للموارد البشرية والتعليم غري منسق مما يؤدي إىل ختريج أعداد كبرية من العاملني يف ختصصات معينة        
   .                                 وإىل زيادة أعداد العاطلني عن العمل

                    متويل الرعاية الصحية

                                                                                                       متـول الـرعاية الصحية من اشتراكات يسددها العمال بنسبة مئوية من الدخل الذي حيصلون عليه من                  -   ٣٩٣
                               ُ                                                   وبالنسبة لفئات معينة من السكان ُتدفع االشتراكات من قطاع الزراعة ومن حتويالت خارجة عن   .           صاحب العمل

                                      وتقوم مكاتب التأمني الصحي يف الكانتونات   .              لك ألغراض حمددة   وكذ  )                               الكيانان والكانتونات والبلديات (         امليزانية 
          وإىل جانب    .                                                                                             وصناديق التأمني االجتماعي يف مجهورية صربسكا جبمع أموال االشتراك اإللزامي يف التأمني الصحي            

   لغ            وال تكون مبا  .                                                                                       هذا النوع من التأمني، يسهم املستفيدون من نظام التأمني الصحي يف تكاليف اخلدمات الصحية       
                                   وتدفع تكاليف بعض اخلدمات الصحية        ).            يف املائة    ٨٠ (                                                       هـذه املسامهة كبرية ألن معظم املستفيدين معفون منها          

                                 أما اخلدمات الصحية اليت تقدمها       .                                                                           مباشـرة مـثل تكاليف األدوية اليت حيصل عليها املريض مبوجب تذكرة طبية            
  .         عار السوق                         َّ                       ً     املؤسسات الصحية اخلاصة فتسدَّد تكاليفها بالكامل وفقاً ألس

                    يف املائة يدفعها     ٤                                           يف املائة من املرتب أو أي دخل آخر و           ١٣ (                                            وتـنص قوانني االحتاد على نسبة االشتراكات         -   ٣٩٤
                   ويتفاوت معدل دفع     .                                                                       وحتـدد برملانات الكانتونات الفئات اليت تكون ملزمة بدفع االشتراكات            ).                صـاحب العمـل   

                                                      فتدفع صناديق املعاشات التقاعدية واملكتب االحتادي لالستخدام   .   فع                                         االشتراكات حبسب املناطق واجلهات اليت تقوم بالد
  .                                                                                    والقوات املسلحة وأصحاب العمل اشتراكاهتا بصورة جزئية، يف حني ال تدفع جهات أخرى أي اشتراكات

                                         صندوق واحد للتأمني الصحي لـه فروع يف        (                                                      يقوم التأمني الصحي يف مجهورية صربسكا على املركزية          -   ٣٩٥
            يف املائة     ١٥ (                                                                              ويـتم حسـاب االشتراكات يف صندوق التأمني الصحي باالستناد إىل صايف الدخل                .  )          الـبلديات 

          ويتم دفع     ).                                     يف املائة من دخل املزارعني املسجل        ١٥                                          يف املائة ألصحاب املعاشات التقاعدية، و          ٣,٧٥           للموظفني، و 
   .                          ً                               ً  تكاليف اخلدمات الصحية وفقاً لعقود جديدة بدأ العمل هبا حديثاً

    ً                                                                                                  نظراً لعدم توحيد قوانني التـأمني الصحي يف الكيانني، فإن تغيري حمل إقامة العائدين واملشردين يؤدي                و -   ٣٩٦
  .                                                                  إىل فقداهنم لتأمينهم الصحي وإىل عدم متكنهم من الوصول إىل املؤسسات الصحية

                                                                                         وليسـت نسـب وأسـس االشتراكات يف صناديق التأمني الصحي واحدة يف مجيع الكانتونات وجلميع          -   ٣٩٧
                                       يف املائة من املرتبات اإلمجالية وهي         ١٧                                            وتبلغ نسبة وأساس التأمني الصحي للموظفني         .                     األشخاص املؤمن عليهم  

                                                                     غري أن نسب ومعدالت االشتراكات لغريهم من األشخاص املؤمن عليهم مثل             .                                متسـاوية يف مجـيع الكانتونات     
                                    كاتب االستخدام، واجملندين للخدمة يف                                                                      أصـحاب املعاشات، واملزارعني، والعاطلني عن العمل املسجلني لدى م         

  .                                             القوات املسلحة وغريهم، فهي متفاوتة حبسب الكانتون

     ً                                                                                                ووفقـاً لبيانات قدمتها مكاتب الرعاية الصحية يف الكانتونات، ال يفي معظم األشخاص امللزمني بدفع                -   ٣٩٨
                          يف املائة من اإليرادات       ٩٠         كثر من                                             بالتزاماهتم بدفع االشتراكات، ولذا فإن أ       )            يف املائة    ٥٠          أكثر من    (           االشتراكات  
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           وعلى الرغم   .                                                                                    املتأتية من االشتراكات يف التأمني الصحي اإللزامي تأيت من االشتراكات اليت يدفعها أصحاب العمل
                                                               ً                                                   من أن أعباء االشتراكات اإللزامية للتأمني الصحي اإللزامي عالية نسبياً باملقارنة مع املرتبات وغريها من مصادر                

  .                                          إليرادات احملققة أقل بكثري مما ينص عليه القانون            الدخل، فإن ا

                                                                                      والسبب الرئيسي ملا ورد أعاله هو ضعف تغطية السكان بنظام التأمني وعدم قيام األشخاص املسجلني يف  -   ٣٩٩
                                                                                    ومن األمثلة على مشكلة التمويل النامجة عن ضعف تنفيذ القوانني واللوائح، صندوق              .                          الـنظام بدفع اشتراكاهتم   

                                                                                                        التقاعدية الذي هو أكرب مدين فيما يتعلق باالشتراكات اإللزامية يف التأمني الصحي رغم أن املتقاعدين                        املعاشات  
                                      كما أن جهات أخرى ملزمة بدفع االشتراكات   .                                                       هم يف الوقت نفسه أكثر املستفيدين من خدمات الرعاية الصحية

                                        ت للتأمني الصحي على الالجئني واملشردين                                                                         مثل مكاتب االستخدام وامليزانيات اليت ترصدها البلديات والكانتونا       
                                                               ً                                   واألشـخاص العاجـزين واملدنيني من ضحايا احلرب واجملندين واملهمشني اجتماعياً واملزارعني وبعض الشركات          
                                                                                                         اخلاصة واملتورطني يف السوق السوداء وحىت بعض العاملني يف مؤسسات قطاع التأمني الصحي الذين ال يتقاضون                

ْ                           رحيهم، منها َمْن ال يفي حالياً بالتزاماهتا ومنها َمْن مل يكن يفي هبا يف املاضي                    مرتبات أو الذين مت تس  َ                   ً             ْ  َ            .  

                                                                                                وختـتلف فـيما بـني الكانتونات عملية تغطية السكان بالتأمني الصحي، وهذه التغطية غري كافية على          -   ٤٠٠
         وقد سجل    .          ع السكان                     يف املائة من جممو      ٨٥                                                                 مستوى احتاد البوسنة واهلرسك، ألن نسبة املشمولني هبا ال تتجاوز           

                يف املائة، وسجل      ٩٦,٧٧         وقدرها     ٢٠٠١                                                                كانتون زينيكا دوبوج أعلى نسبة مئوية للتغطية بالتأمني الصحي يف عام 
                                         وكان متوسط اإليرادات احملققة من االشتراكات يف   .          يف املائة     ٤٧,٨٤                                        كانتون بوسافينا أدىن نسبة للتغطية وقدرها 

         ويتضح يف    .       ً                      ماركاً للشخص املؤمن عليه          ٢٢٠,٨٧     ً                 ماركاً للفرد املقيم و           ١٨٢,٩٢                      على مستوى االحتاد         ٢٠٠١       عـام   
     ساكن  /                                                                                                     مجيع أحناء الكانتونات التفاوت الكبري يف مستوى اإليرادات من االشتراكات حيث تراوحت لكل شخص مقيم              

   من                                                  يف كانتون سراييفو، بينما تراوحت اإليرادات              ٣٤١,٣٢             البوسنة و  -      ً                        ماركـاً يف كانتون اهلرسك            ٩٩,٢٧      بـني   
  .      ً                   ماركاً يف كانتون سراييفو      ٣٦١,٢٦                 يف كانتون توزال و      ١٤٨,١٢                             اشتراكات كل شخص مؤمن عليه بني 

                              يف املائة من هذه األموال،        ٣٧                                                                  وختصـص نسبة تتجاوز ثلث جمموع األموال يف البوسنة واهلرسك، أي             -   ٤٠١
    ١٨                          حية من املستوى الثاين ونسبة                      يف املائة للرعاية الص  ٣٥                                              للرعاية الصحية من املستوى األول، بينما ختصص نسبة 

                                                              ومن العوامل احملددة إلنفاق قطاع الصحة مستوى الناتج اإلمجايل           .                                                يف املائـة للرعاية الصحية من املستوى الثالث       
                                 بلغ نصيب الفرد من الناتج اإلمجايل     ٢٠٠١       ويف عام   .                                                 احمللي ونصيب نفقات قطاع الصحة من الناتج اإلمجايل احمللي

     يف   ٨                                        نسبة اإلسهام يف النفقات الصحية            ٢٠٠١     ً                                    ووفقاً للبيانات املتوفرة، بلغت يف عام         .  ً اً       مارك  ٢     ٥٥٩        احملـلي   
  .              ً                ماركات تقريباً للفرد يف السنة   ٢٠٥                                    املائة من الناتج اإلمجايل احمللي الذي بلغ 

  ة                                                                                     وينص القانون على أنه حيق لألشخاص املؤمن عليهم، يف حالة وقوع حوادث يف أماكن العمل أو اإلصاب -   ٤٠٢
                                                                                                              باألمراض املهنية، احلصول على الرعاية الصحية وتنفيذ التدابري الرامية للكشف عن مثل هذه احلوادث واألمراض               
                                                                                               ّ                    ومنع وقوعها أو اإلصابة هبا واحلصول على املساعدة الطبية املناسبة، واحلق يف استخدام األدوات الطبية اليت تقّوم                 

                                                              ة استعادة القدرة على العمل، والتعويض عن تكاليف التنقل                       ويتم ذلك بغي    .                                    أعضـاء اجلسم بغرض إعادة التأهيل     
                                                                                                             ألغـراض تلقـي خدمات إعادة التأهيل والرعاية الصحية بعد وقوع حوادث العمل واإلصابة باألمراض املهنية،                

  .                                                      والتعويض عن املرتبات غري املصروفة طوال فترة اإلجازة املرضية
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                                                 ستطيعون العمل بصورة مؤقتة بسبب إصابتهم بأمراض أو                                             كمـا حيق لألشخاص املؤمن عليهم الذين ال ي         -   ٤٠٣
                                                                                           جبروح أو حوادث أخرى غري مهنية واألشخاص الذين يتم عزهلم إلصابتهم بأمراض معدية  واألشخاص الذين يتم 
                                                                                                          تعييـنهم لرعاية مرضى حباجة للعالج أو إعادة التأهيل واألشخاص الذين يقدمون الرعاية لزوج أو طفل مريض،           

  .                          عويض عن املرتبات غري املصروفة           احلصول على ت

                                           يف املائة من التعويض األساسي، وال جيوز          ٨٠                                                       ويتم حتديد التعويض عن الدخل الشخصي حبد أدىن قدره           -   ٤٠٤
  .                                                    أن يقل عن احلد األدىن لألجر يف الشهر الذي حيدد التعويض عنه

   :                    اسي يف احلاالت التالية                        يف املائة من التعويض األس   ١٠٠                                   ويتم التعويض عن الدخل الشخصي بنسبة  -   ٤٠٥

                                                                   فترة العجز املؤقت عن العمل بسبب حوادث العمل أو اإلصابة بأمراض مهنية؛ -

                                                                               فترة العجز املؤقت عن العمل بسبب اإلصابة مبرض أو حدوث تعقيدات بسبب احلمل أو الوالدة؛ -

  .                                                                فترة العجز املؤقت عن العمل بسبب نقل أنسجة أو أعضاء حية إىل شخص آخر -

                                                                                                 ويقـوم الشخص االعتباري أو الطبيعي الذي هو رب عمل الشخص املؤمن عليه، حبساب التعويض عن                 -   ٤٠٦
                                                                                           الدخل الشخصي غري املصروف بسبب وقوع حوادث العمل أو اإلصابة بأمراض مهنية ودفع التعويض من مصادره 

                          كيانني ومقاطعة برتشكو، فلم                                                                     وعلى الرغم من التوقيع على اتفاق بشأن تطبيق نظام الرعاية الصحية بني ال  .      اخلاصة
  .                                                                                     يتم تنفيذ هذا االتفاق وال يستفيد إال عدد قليل من األشخاص املؤمن عليهم من هذا احلق يف التعويض

              الصحة العقلية

  .                                                                                                            ازداد إىل درجـة كـبرية تواتر ظهور املشاكل املتعلقة بالصحة العقلية باملقارنة مع فترة ما قبل احلرب                  -   ٤٠٧
                                                                              ر ظهور هذه املشاكل يف فترة ما قبل احلرب وفترة ما بعد احلرب أن مشاكل الصحة العقلية                     ويتضح من مقارنة توات

                                                                                           قد ازدادت كنتيجة مباشرة للحرب، وال سيما يف صفوف اجملموعات املستضعفة مثل الالجئني واملشردين واألطفال 
  .                            واملسنني والشباب واجلنود املسرحني

                                                                املائة من سكان احتاد البوسنة واهلرسك تعاين من صدمات نفسية،                يف     ١٥                               وتشري التقديرات إىل أن نسبة       -   ٤٠٨
                    ً                                    وأكثر األمراض انتشاراً هي االضطرابات العصبية املرتبطة         .                                                  وال سـيما مـن اضـطرابات نفسية الحقة لإلصابة         

   دد                                                                          يف املائة من إمجايل حاالت اإلصابة؛ وأمراض االنفصام يف الشخصية أو السلوك الذي يه  ٦١                باإلجهاد اليت متثل 
                        ً                             وال توجد بيانات دقيقة مثالً عن زيادة حاالت العنف           .                                    يف املائة من جمموع حاالت اإلصابة        ١٤                  الغـري اليت متثل     

                                      واهلجرة والبطالة وتغيري الظروف العائلية   .                                                                 نتـيجة االضطرابات العقلية، مثل معدل زيادة حاالت االنتحار والقتل    
                                                تكون السبب يف مجيع حاالت اإلصابة باالضطرابات العقلية                                                     وزيادة العنف وغريها من عوامل اخلطر الشديد تكاد        

      ١٠٠     ٠٠٠    ال    يف    ٣٢ و  )     ٢٠٠٠   (   ١٠٠     ٠٠٠        يف ال     ٣,٨                   وتبلغ نسبة االنتحار   .                              والسـلوكية املؤدية إىل االنتحار 
          يف املائة   ٦٤   و    ٢٠٠١                يف املائة يف عام     ٧١,٨                 ً                                  وأكثر الفئات ضعفاً اليت بلغت نسبة حاالت االنتحار فيها    ).     ٢٠٠١ (
  .     ً  عاماً  ٦٤   و  ١٥                                                     هي السكان العاملني والنشيطني الذين تتراوح أعمارهم بني     ٢٠٠٠      عام  يف
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                                                                                                      ويتبني من البحوث الوبائية أن نوع اجلنس هو أقوى عامل من عوامل التعرض جلميع أنواع االضطرابات                 -   ٤٠٩
  .                     سط عنها بني الرجال                                                                                 فاإلصـابة باالضطرابات العصبية تزيد بني النساء مبرتني أو ثالث مرات يف املتو              .          العقلـية 

                         ويف حاالت االضطرابات األخرى،   .       مرات  ١٠                                                           وتعاين النساء من االضطرابات التغذوية أكثر من الرجال بثمان أو 
                                                                                              مبا يف ذلك تلك اليت يصاب هبا الرجال أكثر من النساء وكذلك االضطرابات اليت يصاب هبا اجلنسان بنفس القدر، 

          واالختالفات   .                                                      تظهر يف عوامل التعرض للخطر ويف اجلوانب اإلكلينيكية                                                 فـإن الفروق اليت تقوم على نوع اجلنس         
                                                                                                         الـيت تقـوم على نوع اجلنس يف حتديد شكل االضطرابات العصبية وخماطر االرتداد وتواتر ظهور االضطرابات                 

  .                                                                                                         وخطـورة األعـراض أو اإلعاقة تكون كلها هامة للغاية يف حتديد العالج واخلدمات اخلاصة الواجب تقدميها                
                                                                                   ً                          باإلضـافة إىل ذلك، فإن التأثري االجتماعي الذي تسببه االضطرابات العقلية للمرأة يأخذ أبعاداً كبرية أثناء فترة         و

      يتسبب  (                                                                         وتشمل العناصر األخرى للصحة اإلجنابية والصحة العقلية األعراض اإلجنابية            .                       احلمل واإلجناب والرضاعة  
                                                     ات إجنابية مثل اإلفرازات املهبلية ويتم معاجلة هذه                                                                 اإلجهـاد أكـثر مـن العوامل اخلارجية يف حدوث اضطراب          

                إن أحد األشكال    (                         والعنف والصحة العقلية      )                                                             االضطرابات، كقاعدة عامة، كمشكلة جسمانية ال كمشكلة نفسية       
                                                                                                 املعوقة والطويلة األجل لالضطرابات النفسية الالحقة لإلصابة هو االضطرابات النامجة عن ممارسة العنف ضد املرأة 

                                            قد تعاين املرأة اليت ختضع لعمليات استئصال الثدي  (                                                والعمليات اجلراحية املتعلقة باإلجناب والصحة العقلية   )  ل     والطف
                  واإلصابة بفريوس نقص   )                                                                                واستئصـال الـرحم وأية عملية جراحية تتعلق باألمراض النسائية من اضطرابات عقلية    

                                                ة اليت يعاين منها املصابون بفريوس نقص املناعة                         االضطرابات العقلي  (                          اإليـدز والصحة العقلية      /                   املـناعة البشـرية   
                                                                                                        اإليدز نتيجة وصمة العار والتمييز النامجني عن اإلصابة باملرض وكذلك اآلثار املباشرة وغري املباشرة على               /       البشرية

    ).                                                                         املخ نتيجة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية وغريه من األمراض املعدية الثانوية

                                                                             املرأة املستفيد األول من العالج واخلدمات املقدمة ملعاجلة االضطرابات العقلية، غري أنه ال               وعادة ما تكون  -   ٤١٠
                                                                                                   تـتوفر بيانات كثرية عن االستنتاجات والبحوث الوبائية واإلكلينيكية املتعلقة بقضايا االختالف بني اجلنسني اليت   

                                      ام املؤسسات والرعاية املناسبة املقدمة إىل      وانعد  .                                                    جتري من خالل سياسات قطاع الصحة العامة واملؤسسات املعنية
  .                                                                                    األشخاص املصابني باضطرابات عقلية يشكل عقبة أمام الالجئني الذين هم حباجة إىل مثل هذه الرعاية

 ٦اجلدول 

 االضطرابات العقلية والسلوكية يف احتاد البوسنة واهلرسك

١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  

 النسبة لكل
 عدد احلاالت  شخص١٠٠ ٠٠٠

  لكلالنسبة
 عدد احلاالت  شخص١٠٠ ٠٠٠

 النسبة لكل
 عدد احلاالت  شخص١٠٠ ٠٠٠

٥١ ٤٣٥ ٢ ٢٤٠ ٥٦ ٤٦٠ ٢ ٤٧٠ ٤٨ ٤٦٤ ٢ ١٠٠ 

             االضـــطرابات 
ــية               العقلـــ

          والسلوكية

                التطعيم ضد السل

               ضد داء السل    ٢٠٠٠                                                                             بلغ متوسط النسبة املئوية لألطفال يف مستوى التعليم االبتدائي الذين مت حتصينهم يف عام  -   ٤١١
                                                وسجل كانتون ليفنو أعلى نسبة للتحصني وقدرها         .     ٢٠٠١           يف عام        ٩٢,٥                                              يف املائـة، أي أقل من نسبتهم البالغة            ٩١
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                                وقد شرعت البوسنة واهلرسك، إىل       .            يف املائة      ٩٨,٥                                                            يف املائة وسجل كانتون توزال أدىن نسبة للتحصني وقدرها               ٩٩,٥
     وإذا    ".                            الربنامج األورويب ملكافحة السل  "                    يف أوروبا وعنوانه                                                       دولة أوروبية، يف تنفيذ برنامج ملكافحة السل           ٤٦        جانـب   

                                                         ، نرى حدوث زيادة يف عدد األشخاص املصابني بالسل، كما              ٢٠٠١-    ١٩٩٩                                               ألقينا نظرة على البيانات املتعلقة بالفترة       
  .                                                                                      يتبني ذلك من بيانات اجلدول الوارد أدناه املتعلقة بعدد اإلصابات بالسل يف احتاد البوسنة واهلرسك

 ٧جلدول ا

 املصابون بالسل يف احتاد البوسنة واهلرسك

١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ 
عدد احلاالت لكل 

 اجملموع  شخص١٠٠ ٠٠٠

عدد احلاالت لكل 
 اجملموع  شخص١٠٠ ٠٠٠

عدد احلاالت لكل 
 اجملموع  شخص١٠٠ ٠٠٠

٢٩٧ ١١٣,٢ ٣٤٠ ١١٣,٤ ٣٦٨ ١٢٠,٦ 

                                                    حلرب باملقارنة مع فترة ما بعد احلرب، ويتصل ذلك                                                                      وقـد ازدادت نسبة حاالت اإلصابة بالسل يف فترة ما بعد ا           
  .                  مباشرة بفقر السكان

                            ً                          األسباب واملعدالت األكثر تكراراً فيما يتعلق حبدوث الوفيات 

   .                                                                     ليس لدى البوسنة واهلرسك سياسة صحية وطنية أو برنامج وطين للرعاية الصحية -   ٤١٢

                    نسمة من السكان       ١٠٠     ٠٠٠                    حالة وفاة لكل         ٢١,٤         يبلغ       ١٩٩٠                                          كان معدل وفيات األمهات قبل احلرب عام         -   ٤١٣
                                                                 ً                والبيانات املتعلقة مبعدل وفيات األمهات بعد احلرب غري موثوقة، لكنه وفقاً للبيانات         .                                 املقـيمني يف البوسـنة واهلرسـك      

     ١٠٠     ٠٠٠                  يف املائة لكل      ٨         يبلغ       ٢٠٠٠                                  ً                                            املـتاحة، عندما يكون سبب الوفاة حمدداً، كان معدل وفيات األمهات يف عام              
   .                                                   ً                                     وجيب توخي احلذر عند األخذ بالبيانات الواردة أعاله نظراً لعدم كفاية املعلومات عن أسباب الوفيات  .    سمة ن

  :    هي    ٢٠٠٢                       يف البوسنة واهلرسك يف عام   )               بالنسبة املئوية (                                    وكانت األسباب الرئيسية لوفيات األطفال  -   ٤١٤

           يف املائة؛    ٦٧,٧  -                          بعض الظروف السابقة للوالدة  -

           يف املائة؛    ١٢,٦  -                                لقية والتشوهات واالختالالت الصبغية          العيوب اخل -

           يف املائة؛   ٢,١  -                     أمراض الدورة الدموية  -

                                                                         ُ  ّ          األعـراض والعالمات وغري ذلك من النتائج غري الطبيعية والتشخيصات املختربية اليت مل ُتصّنف      -
           يف املائة؛ ٦  -

           يف املائة؛   ٣,٩  -                 أمراض معدية حمددة  -

           يف املائة؛   ٧,٨  -       أخرى                     أمراض وأوضاع وإصابات -

   ).                                 ، وكالة اإلحصاءات يف البوسنة واهلرسك    ٢٠٠٣       لعام  ٥                  نشرة اإلحصاءات رقم   :   ١٨      اجلدول   :      املصدر (
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                                         هو أمراض الدورة الدموية اليت بلغت           ٢٠٠٢        يف عام     )              معدل الوفيات  (                                 وكـان السبب الرئيسي للوفيات       -   ٤١٥
                                 يف املائة من الوفيات، وشكلت          ١٧,٥               ام اخلبيثة يف                وتسببت األور   .                                 يف املائـة من معدل الوفيات          ٥٣,١          نسـبتها   

     ٢,٧                                                                      يف املائة من الوفيات، وبلغت الوفيات بسبب أمراض اجلهاز اهلضمي               ٣,٢                              اإلصابات وحاالت التسمم نسبة     
                          وال توجد حىت اآلن بيانات       .            يف املائة      ١٣,٥                                                    كما بلغت نسبة الوفيات بسبب مجيع األمراض األخرى           .           يف املائـة  

   .                                          عدالت احملددة للوفيات فيما خيص كل مرض على حدة            قياسية عن امل

                    وخالل فترة ما بعد      .            يف املائة   ٧         يبلغ       ١٩٩١                                                          وكـان معدل الوفيات العام يف البوسنة واهلرسك يف عام            -   ٤١٦
                                 وينبغي النظر إىل هذه البيانات       .     ٢٠٠٢                  يف املائة عام        ٧,٩                                                    احلرب، حدثت زيادة طفيفة يف هذا املعدل حيث بلغ          

  .         نات أولية           على أهنا بيا

  :    هي    ٢٠٠٢                                                   وكانت األسباب الرئيسية للوفيات يف البوسنة واهلرسك عام  -   ٤١٧

           يف املائة؛    ٥٣,١  -                     أمراض الدورة الدموية  -
           يف املائة؛    ١٧,٥  -              األورام اخلبيثة  -
                                                                    ُ  ّ                   والعالمـات وغـري ذلك من النتائج والتشخيصات غري الطبيعية واملختربية اليت مل ُتصّنف                      األعـراض  -

      ملائة؛     يف ا   ٩,٩  -

           يف املائة؛   ٣,٢  -                                                            اإلصابات وحاالت التسمم وغريها من األسباب اخلارجية لإلصابة باألمراض  -

           يف املائة؛   ٢,٧  -                  أمراض اجلهاز اهلضمي  -

           يف املائة؛    ١٣,٥  -                     األسباب األخرى للوفيات  -

   ).    هلرسك                             ، وكالة اإلحصاءات يف البوسنة وا    ٢٠٠٣       لعام  ٥                  نشرة اإلحصاءات رقم   :   ١٨      اجلدول   :      املصدر (

 ٨اجلدول 

 ٢٠٠١-١٩٩٩اجملموعات الرئيسية لألمراض يف احتاد البوسنة واهلرسك يف الفترة 

١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ 
اهليكل 
املؤشر 

)٪( 

معدل اإلصابة 
باملرض لكل 

  نسمة١٠ ٠٠٠

اهليكل 
املؤشر 

)٪( 

معدل اإلصابة 
باملرض لكل 

  نسمة١٠ ٠٠٠

اهليكل 
 املؤشر

)٪( 

معدل اإلصابة 
رض لكل بامل
 األمراض  نسمة١٠ ٠٠٠

                    أمراض اجلهاز التنفسي - ١  ٣     ٤٦١     ٣٦,٢  ٣     ٣٤٧     ٣٥,٢  ٣     ٠٩٥     ٣٥,٧
                     أمراض الدورة الدموية - ٢    ٨٥٠    ٨,٩    ٩١٧    ٩,٦    ٨٥٣    ٩,٩
        البويل-                     أمراض اجلهاز التناسلي  - ٣    ٧٠٦    ٧,٤    ٦٦٨    ٧,٠    ٥٠٣    ٥,٨
                  أمراض اجلهاز اهلضمي - ٤    ٥٥٤    ٥,٨    ٥٣٦    ٥,٦    ٥١٢    ٥,٩
                     أمراض العظام والعضالت - ٥   ٢٩ ٤    ٤,٥    ٥٠٣    ٥,٢    ٤٥٩    ٥,٣
                           أمراض اجللد واألنسجة حتت اجللد - ٦    ٤١٩    ٤,٥    ٤٢١    ٤,٤    ٤٢٩    ٥,٠
                    اليت تسببها الطفيليات              األمراض املعدية  - ٧    ٣٩٨    ٤,٢    ٣٢٤    ٣,٤    ٢٤٥    ٢,٨
                         أمراض الغدد الصماء واأليض - ٨    ٢٥٩    ٢,٧    ٢٥٣    ٢,٧    ٢٢٠    ٢,٥
             أمراض العيون - ٩    ٢٥٦    ٢,٧    ٢٨٥    ٣,٠    ٢٤٧    ٢,٩
             أمراض األذن-  ١٠    ٢٥٤    ٢,٧    ٢٤١    ٢,٥    ٢٣٨    ٢,٧
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                                                              ارتفاع معدل األمراض املزمنة الواسعة االنتشار غري املعدية             ٢٠٠١-    ١٩٩٩                               ويبني التحليل املقارن للفترة      -   ٤١٨
  .                     يف احتاد البوسنة واهلرسك

 ٩اجلدول 

 ٢٠٠١-١٩٩٩اجملموعات الرئيسية لألمراض يف مجهورية صربيا، 

١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ 

 األمراض عـدد احلاالت النسبة املئوية عـدد احلاالت النسبة املئوية عـدد احلاالت املئويةالنسبة 

                    أمراض اجلهاز التنفسي - ١  ٣     ٥٦٨      ٢٩,٠٠    ٢٨٩     ٠٥٤      ٣٣,٦٠    ٢٨٣     ٧١٦     ٣١,٢

                     أمراض الدورة الدموية - ٢    ١٠٣     ٧٤٦     ٨,٤٢   ٨٥     ١٦٩     ٩,٨٩    ١١٠     ٦٥١     ١٢,٢
       البويل-             هاز التناسلي         أمراض اجل - ٣    ١٠٦     ٥٠٥     ٨,٦٥   ٩٦     ١٦٤      ١١,٢٠    ١٠٢     ٣٤٥     ١١,٣
                  أمراض اجلهاز اهلضمي - ٤    ٢٩١     ٧٨٧      ٢٣,٧٠   ٦٢     ٥٦١     ٧,٢٧   ٦٨     ٩٣٢    ٧,٦
                     أمراض العظام والعضالت - ٥   ٦٢     ٤٩٧     ٥,٠٧   ٥٤     ٦٣٣     ٦,٣٤   ٦١     ٢٤٩    ٦,٧
                           أمراض اجللد واألنسجة حتت اجللد - ٦   ٣٥     ٣٧٠     ٢,٩٠   ٣١     ٤٣٦     ٣,٦٥   ٣٦     ٠٤٣  ٤      
          والطفيلية              األمراض املعدية  - ٧   ٣٣     ٦٥٤     ٢,٧٠   ٢٧     ٠٢٥     ٣,١٤   ٢٧     ١٨٨  ٣      
٤,٨    Soo-T98

  ) أ (

٤٣     ٣٤٤   
٣,٥٦   ٢٥     ٥٦٠     ٢,٩٧     Soo-T98

  ) أ (

٤٣     ٨٩٥   
                         أمراض الغدد الصماء واأليض - ٨

٣,١٥   ٢٤     ٠٥٧     ٢,٦٥     FOO-F99
  ) ب (

٢٧     ١٢٣   
             أمراض العيون - ٩   ٣١     ٣٦٤     ٢,٥٤

٤,٦٠  ٢     ٥٢٩    ٢,٨     Soo-T98
  ) أ (

٣٩     ٥٨٠   
٢,٤٠     FOO-F99

  ) ب (

٢٩     ٨٠٥   
             أمراض األذن-  ١٠

               أمراض أخرى            ١٣٥     ٢٩١     ١١,٠    ١٢٢     ٠٩٢      ١٩,٢٠    ١٢٦     ٤٩٩   ١٤      
 اجملموع  ١     ٢٣٠     ٧٩٠    ١٠٠        ٨٦٠     ٣٩٧    ١٠٠            ٩٠٩     ٣١٦    ١٠٠      

  .                                                            اإلصابات واحلوادث، والتسمم والنتائج املترتبة على عوامل خارجية-  Soo-T98  ) أ (

  .                      االختالل العقلي والسلوكي  Foo-F99  ) ب (

  .                                                             ارتفاع معدل األمراض املزمنة واجلسيمة وغري املعدية يف مجهورية صربيا    ٢٠٠١- ٩   ١٩٩                          يبني التحليل املقارن للفترة 

ِ                                                                                    وإذا ُدِرست األسباب الرئيسية للوفيات خالل فترة الثالث سنوات، يتضح أن هذه الظاهرة مل تتغري بقدر  -   ٤١٩  ُ      
                    الوفيات يف البوسنة                                                            ً               وعند مقارنتها بقائمة األسباب الرئيسية واألسباب األكثر تكراراً حلدوث            .               يسـتحق الذكر  

                                                                                                                   واهلرسـك قـبل احلرب، وحىت عند مقارنتها بغالبية البلدان األوروبية، جند أن القائمة احلالية لألسباب الرئيسية                 
                                                                                       وتأيت أمراض القلب واألوعية الدموية، مثل أمراض الشريان التاجي وارتفاع ضغط الدم              .                       ً   للوفيات متماثلة تقريباً  

                                                                            املائة من األسباب الرئيسية للوفيات والسنوات الضائعة بسبب اإلعاقة يف               يف   ٥٠                              يف املقدمـة حيث شكلت نسبة       
                         يف املائة وازداد عدد       ١٨                                                       وتأيت األورام اخلبيثة يف املرتبة الثانية وسجلت نسبة           .     ١٩٩١                          البوسـنة واهلرسـك عام      

                        احملددة فتحتل املرتبة                                          أما األعراض املرضية واحلاالت األخرى غري       .                                               حاالت اإلصابة هبا خالل العقود القليلة املاضية      
   .                                                                              كما تتزايد اإلصابات وحاالت التسمم وتأيت يف املرتبة الثالثة من األسباب احملددة للوفيات  .                   الثالثة من القائمة
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 ١٠اجلدول 

 ٢٠٠١-١٩٩٩األمراض املزمنة املعدية الواسعة االنتشار يف احتاد البوسنة واهلرسك للفترة 
 ) نسمة١٠٠ ٠٠٠معدل اإلصابة لكل (

١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١  
            أورام خبيثة    ٢٣٠    ٢٣٠    ٢٣٠

                            اضطرابات وظائف الغدة الدرقية    ٤٤٨    ٤١٨                  أمراض دورة دموية   ٣٨٥
          مرض السكر  ١     ٤٩٣  ١     ٥٤٨  ١     ٣٥٨
                   أمراض الرئة املزمنة  ١     ٧٥٨  ١     ٧٩٧  ١     ٣١٦
                        فقر الدم بسبب نقص احلديد  ٢     ٠٣٥  ١     ٨٨١  ١     ٧٣٤
     وكية                       االضطرابات العقلية والسل  ٢     ٢٣٨  ٢     ٤٢٨  ٢     ١٠٠
                         أمراض اجلهاز اهلضمي املزمنة  ٤     ١٥٣  ٢     ٣٢١  ٢     ٨٥٢
                     أمراض العظام والعضالت  ٤     ٢٨٦  ٤     ٩٤٧  ٤     ٥٩٤

     ١٠٠     ٠٠٠               إصابة لكل     ٨     ٣٠٠                                                                        مـن الواضـح أن أمراض الدورة الدموية تأيت يف املقدمة مبعدل قدره               -   ٤٢٠
                            ز اهلضمي مث االضطرابات العقلية                        ً                                               نسمة، بينما يتزايد أيضاً معدل أمراض العظام والعضالت، يلي ذلك أمراض اجلها

               ، مع استثناء       ٢٠٠٠                        عند مقارنتها بعام         ٢٠٠١                                                 وكـل هذه املعدالت كانت متيل إىل التراجع عام            .            والسـلوكية 
   .                                                   أمراض اجلهاز اهلضمي املزمنة اليت يتزايد معدل اإلصابة هبا

              األمراض املعدية

        حالة   ٢     ٤١٥              حالة، أي      ٥٥     ٧٣٣           اض معدية                                            بلغ إمجايل احلاالت املسجلة لإلصابة بأمر          ٢٠٠١        يف عام    -   ٤٢١
                  هي األنفلونزا،       ٢٠٠٠                          ً                                    وكانت األمراض األكثر انتشاراً يف احتاد البوسنة واهلرسك عام            .        نسمة    ١٠٠     ٠٠٠     لكل  

ّ         املُكّورات الّسبحية                                      والتهاب األمعاء، واجلديري، واجلرب، و            ّ                                       يف املائة من إمجايل األمراض املعدية         ٩٠              اليت شكلت      ُ 
ُ  ِّ      ُسجِّلت    ٩٩٩ ١       ويف عام   .       املسجلة     ٥٢     ٠٥٠                                                        حالة انتشار وبائي ألمراض معدية وبلغ عدد اإلصابات املسجلة   ٢١ 

        حالة،   ٤٢     ٦١٤                       وبلغت اإلصابات املسجلة     ٢٠٠٠                                    حالة انتشار وبائي ألمراض معدية عام   ٣٩               حالة، كما حدثت 
    هذه  (     الة      ح   ٣٦     ٥٧٢                                                              حالة انتشار وبائي ألمراض معدية وبلغت اإلصابات املسجلة            ٣١         حدثت       ٢٠٠١         ويف عام   

    ).                                   األرقام تشمل حاالت اإلصابة باألنفلونزا

                                                                                                  وإذا الحظنا معدالت األمراض املعدية واألمراض اليت تسببها الطفيليات خالل فترة السنوات الثالث يف               -   ٤٢٢
                                                                                                           البوسـنة واهلرسك، يتضح أن اجتاه هذه األمراض ثابت إىل حد ما، وذلك باستثناء التهاب الغدة النكفية الوبائي         

                                                ً                           ويظهر هذان املرضان بشكل وبائي ألن معدالهتما أبدت ميالً إىل التصاعد خالل              .     أ -                     هاب الكبد الفريوسي        والت
   .     ٢٠٠١   و    ٢٠٠٠     عامي 

      ً   مريضاً   ٥١                                                 ، بلغ عدد مرضى اإليدز املسجلني يف البوسنة واهلرسك         ٢٠٠٢       إىل       ١٩٩٦                  وخالل الفترة من     -   ٤٢٣
      ً                                            مصاباً بفريوس نقص املناعة البشرية يف البوسنة           ٣٥٠      وجود                         ومثة تقديرات تشري إىل       .               ً       ً        وقـد توفـوا مجيعاً تقريباً     

          ومكافحته،   )      اإليدز (                             متالزمة نقص املناعة املكتسب      /                          فريوس نقص املناعة البشرية                          ومن أجل الوقاية من       .       واهلرسك
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  ن   وم  .      اإليدز /                                                                                                 قـام جملس الوزراء يف البوسنة واهلرسك بتشكيل جلنة استشارية حملاربة فريوس نقص املناعة البشرية              
   .      اإليدز /                                ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية    ٢٠٠٤                             املنتظر اعتماد استراتيجية عام 

 ١١اجلدول 

 ٢٠٠١-١٩٩٩اعتالل الصحة بسبب األمراض املعدية يف احتاد البوسنة واهلرسك، 

١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ 
                      معـدل اإلصابة باملرض    

       نسمة   ١٠٠     ٠٠٠    لكل 
                      معـدل اإلصابة باملرض    

       نسمة   ١٠٠   ٠  ٠٠    لكل 
                      معـدل اإلصابة باملرض    

       نسمة   ١٠٠     ٠٠٠    لكل 
               نوع املرض املعدي

          األنفلونزا - ١  ٢     ٣٤٢  ١     ٧١٩  ١     ٥٤٧
              التهاب األمعاء - ٢    ١٩٤    ١٦٢    ١٥٦
       اجلديري - ٣    ١٧٦    ١٨٨    ١٧٩
     اجلرب - ٤    ١٥٨   ٩٧   ٨١
ّ        ّ    املكّورات الّسبحية - ٥   ٩٣   ٧٤   ٧٤     
      الدرن - ٦   ٧٨   ٦٨   ٦٩
                               التهابات الغدة النكفية الوبائي - ٧   ٥١    ١٥٣    ١٣١
               التسمم الغذائي - ٨   ٤٣   ٤٧  ٧ ٣
              احلمى القرمزية - ٩   ١٩   ١٨   ٢٢
    أ-                     التهاب الكبد الفريوسي  -  ١٠   ١٩   ٦٩   ٣٢
                 أمراض معدية أخرى -  ١١    ٩٨٤   ٩٩   ٨٩
      اجملموع   ٣     ٢٧٤  ٢     ٦٩٥  ٢     ٤١٥

 ١٢اجلدول 

 ٢٠٠٢-١٩٩١، الفترة ضد السل" جي - سي - يب"لقاح ب التحصني 

       التحصني السنة  )   ائة    يف امل   (       ضد السل  "   جي  -    سي  -   يب "     لقاح   
        التطعيم ١٩٩١   ٩٤          

١٩٩٩      ٩٤,٧٨  
٢٠٠٠      ٨٩,٦٨  
٢٠٠١      ٩٢,٥٠  

    ٢٠٠٢     ٩١,٩  
              إعادة التطعيم ١٩٩١   ٩٢          

  ١٩٩٩               ال يعاد التطعيم
  ٢٠٠٠               ال يعاد التطعيم
  ٢٠٠١               ال يعاد التطعيم
  ٢٠٠٢               ال يعاد التطعيم

  .                             املكتب الفيدرايل للصحة العامة :     املصدر
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           أما مشروع    .                                                                                       والقـانون السـاري فيما يتعلق باألمراض املعدية موروث عن مجهورية البوسنة واهلرسك             -  ٢٤ ٤
  .                                             القانون اجلديد املتعلق هبذه األمراض فهو قيد النظر

                                                                                                وكـان مـن تبعات احلرب، ارتفاع املعدالت املسجلة لبتر األطراف وإصابات النخاع الشوكي وخناع                -   ٤٢٥
         ومن املهم   .                                                                  غـية املسببة للصدمة، وإصابات األعصاب الطرفية، والصدمات املتعددة                                العظـم، واإلصـابات الدما    

                ويوجد يف الوقت     .                                                                                           التشـديد على أن معظم هذه اإلصابات مين هبا الشباب واجملموعات السكانية األكثر إنتاجية             
                     راكز من خالل مشروع          ً                                                 ُ                         مركزاً إلعادة التأهيل البدين يف احتاد البوسنة واهلرسك، وقد أُنشئت هذه امل              ٣٨        الراهن  

                             ومع ذلك، جيب مالحظة أن مثل هذه    ".                        إعادة تأهيل ضحايا احلرب  "                      ُ                        لـوزارة الصـحة االحتادية أُطلق عليه اسم         
   .                                                                                        املنشآت غري متوفرة بصورة متساوية يف خمتلف أحناء البلد، وهي غري متوفرة على اإلطالق يف بعض األقاليم

  )             اللقاح الثالثي   ) (      الكزاز (           والتيتانوس   )       الشهاق (    يكي            والسعال الد  )      اخلناق (                   التحصني ضد الدفترييا 

                                                                                        ، بلـغ متوسـط من مت حتصينهم ضد الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس يف البوسنة                   ٢٠٠٠          يف عـام     -   ٤٢٦
    يف     ٩١,٧           اليت بلغت     ٢٠٠١                             ً                                يف املائة، وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بنسبة من مت حتصينهم عام     ٧٣,٩       واهلرسك 

                                            يف املائة، بينما كانت النسبة األدىن هي            ٨٩,٨                                             مقاطعة ليفنو أكرب نسبة حتصني حيث بلغت                  وقد سجلت   .        املائـة 
   .                           يف املائة يف مقاطعة سراييفو    ٥٩,٧

                                                                                                      ويعـزى اخنفـاض النسبة املئوية لألطفال احملصنني إىل األزمة اليت أعقبت حالة إصابة طفل من سراييفو                  -   ٤٢٧
ِ                       بااللـتهاب الدماغي بعد أن ُحِقن بلقاح حي           ُ                       وقد اتضح بعد إجراء      .                                        أسترايل املصدر قامت اليونيسيف بتوزيعه                            

  .                                                                                                   التجارب يف الواليات املتحدة األمريكية أن اللقاح كان السبب يف حدوث التغريات الوراثية الالحقة اليت حدثت للطفل

                     التحصني ضد شلل األطفال

                                 اح الفموي ضد شلل األطفال عام                                                                            بلـغ متوسـط النسبة املئوية لألطفال الذين مت حتصينهم بواسطة اللق            -   ٤٢٨
                                                                  يف املائة، وهذه النسبة أقل بكثري مقارنة بالنسبة املسجلة يف               ٨١,٨                                     يف مجيع مقاطعات البوسنة واهلرسك           ٢٠٠٢
                                    يف املائة يف مقاطعة يونا سانا،         ٩٤                                 وكانت أكرب نسبة تغطية للتحصني        .            يف املائة      ٩٢,٣              اليت بلغت        ٢٠٠١       عـام   

   .                           يف املائة يف مقاطعة سراييفو    ٦١,٩                           بينما كانت النسبة األدىن هي

                التحصني ضد احلصبة

           ، وهي نسبة     ٢٠٠٢              يف املائة عام   ٨٦                                                                   بلـغ متوسط النسبة املئوية لألطفال الذين مت حتصينهم ضد احلصبة             -   ٤٢٩
                                   وكانت أقل نسبة لتحصني األطفال يف        .            يف املائة      ٩١,٧                            حيث بلغت نسبة التحصني          ٢٠٠١                      منخفضة مقارنة بعام    

  .         يف املائة    ٩٦,٢                                                         يف املائة، بينما كانت النسبة األعلى يف منطقة غورزادا وبلغت     ٦٢,٨              ييفو حيث بلغت           مقاطعة سرا
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 ١٣اجلدول 

 التحصني ضد احلصبة بالنسبة املئوية

 شلل األطفال احلصبة
الدفتريا والسـعال 
 السنة الديكي والتيتانوس

 التحصني
 )يف املائة(

  م      التطعي     ١٩٩١   ٩٤             ٩٣             ٩٥          
١٩٩٩      ٩٥,٠٦      ٩٥,٠٦      ٨٠,٧٤      
٢٠٠٠      ٨٢,٢٣      ٨٥,١٥      ٨٨,٦١      
٢٠٠١      ٩١,٧٩      ٩٢,٣٠      ٩١,٧٠      

          ٢٠٠٢     ٧٣,٩         ٨١,٨       ٨٦      
              إعادة التطعيم     ١٩٩١   ٩٥             ٩٦             ٩٨          

١٩٩٩      ٩٢,٦٩      ٩٢,٦٩      ٧٤,٨٨      
٢٠٠٠      ٧٨,٨٩      ٨٩,٢٢      ٩٠,٠٣      

    ٢٠٠١     ٨٩,٢         ٩٠,٦         ٨٣,٥      
    ٢٠٠٢     ٦٢,٦         ٨١,٨         ٨٧,٢      

                             اآلثار الضارة النامجة عن املياه

                                                                                                      تتضـح اآلثار الضارة النامجة عن املياه بصورة جلية يف كل أحناء البوسنة واهلرسك، وذلك بسبب عدم                  -   ٤٣٠
                                                               النظام املائي، والعوامل املناخية، واجلغرافية، والطوبوغرافية،       (                                                       الـتوازن وعدم املساواة يف توزيع العناصر الطبيعية         

                                                              ً                   وتتميز أراضي البوسنة واهلرسك بسهول تتخللها منحدرات مرتفعة نسبياً تؤدي، باإلضافة إىل   .  )               واألنشطة البشرية
                                                     وتدفق املياه من سفوح اجلبال إىل املرتفعات املنخفضة          .                                                          عـدم توازن توزيع األمطار، إىل عدم توازن تدفق املياه         

                                      اه املباشر من األجزاء العليا من احلوض إىل                                                              املوجودة حول هنر سافا شديد األمهية، كما هو احلال بالنسبة لتدفق املي
      ً                                                                                                وغالباً ما نشهد تزامن موجات الفيضانات الناجتة عن هذا التدفق وتتابع تدفقها، مما يؤدي يف بعض                  .           هنـر سافا  

                     ويتزايد قطع الغابات،   .                                                       ويزداد تفاقم التأثريات البشرية بسبب مياه الفيضانات       .                                  األحيان إىل فيضان هنر سافا نفسه     
                  املباين، والصناعة،   (                                                                               وسـائل االتصـاالت باملناطق املتأثرة بالفيضانات وجيري استغالهلا بصورة مكثفة                      وإقامـة   

                                                                         ويساهم كل ذلك يف اإلسراع بتصريف املياه، حيث جيري ختفيض كميات املياه               ).                          واملواصـالت، وما إىل ذلك    
     ً                          ونظراً النعدام التنسيق يف جمال       .                                                                             احملـتجزة مـن خالل تقليل الفيضانات بواسطة تنظيم األحواض املائية الصغرية           

  .                                                                               ً األنشطة البشرية، فقد أصبحت األوضاع يف األحواض الدنيا جلميع املمرات املائية أكثر تعقيداً

                                                                                                      وقـلما توجـد سدود دفاعية فعلية ملقاومة الفيضانات، كما تزداد صعوبة ظروف تشييد هذه السدود                 -   ٤٣١
           ً                                          وتتوفر أيضاً إمكانية حتويل املياه من حوض إىل آخر، إال أن    ).    ياه      ً                           وخصوصاً فيما يتعلق بتجميع وحجز امل (         الدفاعية 

                                    بسبب وجود هذه املنشآت يف أحد أجزاء     (                                                                هـنالك مشكلة توفري املنشآت ملنع حدوث فيضان يف أحد األحواض            
   ).           بلدية خمتلفة /                                                    احلوض عندما ميتد تأثري املاء إىل جزء آخر يتبع وحدة إدارية



E/1990/5/Add.65 
Page 89 

                   كبار السن واملعوقون

    لسن      كبار ا

                يف املائة من      ١٠    ً                                                                                  وفقـاً للـتقديرات اليت وضعتها الوكاالت اإلحصائية للدولة، يشكل كبار السن نسبة               -   ٤٣٢
                                                           ويعين ذلك، باملقاييس الدولية، تصنيف البوسنة واهلرسك بأن سكاهنا   .                                   إمجايل اهليكل السكاين يف البوسنة واهلرسك

                             ويعاين كبار السن من مشاكل       .                     الشباب إىل اخلارج                                             ونتج ذلك عن اخنفاض معدل املواليد وهجرة         ".           كبار السن  "
  .                     ً                             ً                                                    صحية حمددة ترتبط أساساً بتقدم السن، غري أن هنالك أيضاً املشاكل الناجتة عن الظروف االجتماعية واالقتصادية الصعبة

     يف      ٢٦,٢                                                         تتعلق باضطرابات الدورة الدموية اليت بلغت نسبتها             ٢٠٠١                                 وكانـت غالبية األمراض يف عام        -   ٤٣٣
  .           يف املائة  ٩                                                   يف املائة، مث اضطرابات العظام والعضالت بنسبة             ١٨,٣                                             ئة، تليها اضطرابات اجلهاز التنفسي بنسبة          املا

    وحنن   .                                                                                                          وهنالك مشكلة مستقلة تتمثل يف توفري الرعاية الصحية هلذه الشرحية السكانية، وال سيما املتقاعدين منهم              
   .                               حية من خالل ترتيب بني طريف الدولة                                              نفتقر إىل أسلوب شامل حمدد بدقة لتوفري الرعاية الص

                                                                                                         ومن الضروري تعزيز احلماية الصحية لكبار السن من خالل احلماية اليت توفرها الرعاية الصحية األولية،                -   ٤٣٤
                                                                                                              كجـزء مـن قطاع طب األسرة، وضمان وضع برنامج لتقدمي العالج يف املرتل، وإعادة التأهيل والرعاية الطبية                  

   .        لسكانية                   املقدمة هلذه الشرحية ا

        املعوقون

               ً   يف املائة تقريباً   ١٠                                                                                           ال تتوفر بيانات دقيقة فيما يتعلق باملعوقني، إال أن بعض التقديرات تشري إىل أن نسبة                 -   ٤٣٥
           وميثل هؤالء    .                                                                                         من السكان يف البوسنة واهلرسك من األشخاص املعوقني من خمتلف األنواع واملستويات واألسباب            

                          ويؤدي تدين مستوى اخلدمات      .                                              حتياجات دائمة ملختلف أشكال الرعاية الطبية                         ً             األشخاص فئة ضعيفة جداً لديها ا     
                                               وحل هذه املشكلة يقتضي النظر إليها من عدة          .                                                                 املساندة إىل عزهلم مبا لـه من تأثري إضايف على حالتهم النفسية          

        ً          علق أيضاً باحلماية                                                                          ً          زوايا وبصورة شاملة، إذ إهنا ليست مشكلة تتعلق بالقطاع الصحي فحسب، وإمنا أيضاً مسألة تت
  .                                                                                           االجتماعية، وتوفري التدريب على العمل وتصريف شؤون احلياة، والعمل الوقائي لدرء أسباب حدوث اإلعاقة

                                   العوامل اليت تؤثر على الظروف الصحية

                     الغذاء والنشاط البدين

      وتشهد   .           راض احملتملة                                                                        إن مرحليت الطفولة واملراهقة من الفترات احلرجة فيما خيص الصحة والوقاية من األم -   ٤٣٦
                                  وهنالك بعض السلوكيات اليت يؤثر       .                                                                         هـذه املرحلة بداية العديد من السلوكيات اليت تنطوي على خماطر صحية           

              ، أجرى معهد       ٢٠٠٢         ويف عام     .                                                                             وجودهـا أو عدم وجودها مثل النشاط البدين على صحة األطفال طوال حياهتم            
                                             ُ              حول السلوكيات الصحية لألطفال يف سن الدراسة، وقُدمت                                                    ً         الصـحة العامة التابع الحتاد البوسنة واهلرسك حبثاً       

                            وكان اهلدف األساسي من ذلك       .                                                                              معلومات للمرة األوىل عن التغذية والعادات الغذائية لطالب املدارس يف االحتاد          
   .                                                         البحث هو وضع نظام معلومات يتعلق بصحة الشباب وأسلوب حياهتم
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                                                                  ، نقدم فيما يلي بيانات خمتارة عن العادات الغذائية والنشاط                                                     وألغـراض هذا التقرير، الذي مل ينشر بعد        -   ٤٣٧
      ً   عاماً     ١١,٥                                                            وقد استهدف هذا التقرير فئتني عمريتني تبلغان يف املتوسط            .                                     الـبدين لدى األطفال يف سن الدراسة      

                         يف املائة من التالميذ         ٦٠,٥  ّ                   وبّينت النتائج أن      .         تلميذ  ٣     ٢٠٠     ً                                      عامـاً، ومشلـت العينة موضوع البحث             ١٣,٥ و
ـ                                غري أن عدد الصبيان والبنات       .                                                                             ناولون طعام اإلفطار مخسة أيام يف األسبوع، ويتساوى يف ذلك البنني والبنات               يت

   .          يف املائة    ١٤,٨                                            ً         ً          الذين ذكروا أهنم ال يتناولون طعام اإلفطار مطلقاً كان كبرياً إذ بلغ 

                               م أولئك الذين ال ميارسون أي                                                 ً                               ويـبني هذا التقرير أن نسبة الطالب اخلاملني بدنياً، وجيري تعريفهم بأهن            -   ٤٣٨
                               وتقل هذه النسبة بني الصبيان       .            يف املائة      ٢٧,٢                                                                  نشاط بدين أو ميارسونه ملدة يومني فقط أو أقل يف األسبوع تبلغ             

                               وبالنسبة للبنات، هنالك تغري هام   .          يف املائة  ٣٣                                                يف املائة مقارنة بالبنات الاليت تبلغ النسبة بينهن     ٢١,٣         حيث تبلغ 
  .                                                                      حصائية فيما يتعلق بالنشاط البدين للطالبات من الصف السادس إىل الصف الثامن             من الناحية اإل

ِ                                                     وعـلى مستوى البوسنة واهلرسك واالحتاد، اعُتِمدت خطة عمل لألطفال تغطي الفترة من عام                -   ٤٣٩            إىل عام       ٢٠٠٢                                    ُ 
                      ذ اإلصالحات الدستورية     ُ                                                                                وأُنشـئ جملس معين باألطفال تابع جمللس الوزراء يف البوسنة واهلرسك، من أجل تنفي               .     ٢٠١٠

                                                                                                 أما خطة العمل املتعلقة حبماية صحة األمهات واألطفال فينبغي أن تشدد على أمهية تنفيذ برامج                 .                         املـتعلقة حبماية األطفال   
  :                                                                                           الوقاية واألهداف احملددة بوضوح اليت تتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل وأهداف منظمة الصحة العاملية وهي

                         ألمراض بني األطفال واألمهات؛                     تقليل معدل الوفيات وا -

             حتسني التغذية؛ -

                                   حتسني توفر مياه الشرب والنظام الصحي؛ -

                                                                                              الوقاية من السلوكيات اخلطرة املرتبطة باألمراض املنقولة عن طريق اجلنس، مع التركيز بصورة              -
  ؛ )     اإليدز (                         متالزمة نقص املناعة املكتسب  /                                خاصة على فريوس نقص املناعة البشرية

  .                              دخني وتعاطي املخدرات وإدمان اخلمر       منع الت -

                                                                                     وللمرة األوىل، مكنت البحوث يف جمال عوامل اخلطر من تقييم عادات التغذية واألكل من خالل األطعمة  -   ٤٤٠
                                                                     والشرحية السكانية اليت استهدفها البحث املتعلق بعوامل اخلطر يف ما            .                                           اليت يتناوهلا الراشدون يف البوسنة واهلرسك     

          وبلغ عدد    .      ً                             عاماً من سكان البوسنة واهلرسك       ٦٤    و   ٣٥                                           املعدية هي الفئة العمرية ما بني سن                       خيص األمراض غري  
                                                                                  ولتقييم احلالة الصحية لألشخاص، استخدمت مقاييس أجزاء جسم اإلنسان، مبا يف ذلك              .      ً   شخصاً  ٣     ٠٢٠        العينة  

  .              منسب كتلة اجلسم                                                    قياس الطول والوزن واخلصر والفخذين، والوزن املطلوب حسب 

                      يف املائة تعاين من       ٤١                                                              يف املائة من اجمليبني يعانون من زيادة الوزن، وأن نسبة                ٢١,٥     ً              عموماً، اتضح أن     و -   ٤٤١
                    وتبني النسبة املئوية    .            يف املائة      ٣٦,٩                                                                               السـمنة املفرطة، بينما بلغت نسبة أصحاب الوزن الطبيعي أو دون الطبيعي             

                                                  من السمنة، زيادة هذه الشرحية من الناحية اإلحصائية                                                  ألصحاب الوزن الزائد من بني اجمليبني، وال سيما من يعانون
                                                                                               وعالوة على ذلك، فإن نسبة السمنة مرتفعة بشكل عام بني النساء، بينما ترتفع نسبة زيادة                 .                  مـع مرور السنني   

   .   ٣٠   و  ٢٥                                                     الوزن بني الرجال حيث يتراوح معدل منسب كتلة اجلسم ما بني 
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                        ً      ً                                  ئة من اجمليبني ميارسون نشاطاً بدنياً يف أوقات فراغهم أكثر من                    يف املا      ١٥,١   ّ                          وتبّين من البحث أن نسبة       -   ٤٤٢
     وحسب   .                ُ                                                                                     مـرة يف األسـبوع، وُيعرف النشاط البدين بأنه التمارين اليت تؤدي إىل سرعة التنفس أو تفصد العرق             

   ).     ملائة       يف ا    ١٢ (              نسبة النساء     )            يف املائة      ١٩,٦ (                                                   ً      ً            الفـئات العمرية، تفوق نسبة الرجال الذين ميارسون نشاطاً بدنياً           
    لكن   .                                                                                        وتبني نتائج الدراسة بوضوح أنه ال يوجد أي سوء تغذية يف صفوف الراشدين من سكان البوسنة واهلرسك

                                                                                                            معظم الراشدين يعيشون منط حياة تتسم باخلمول األمر الذي ينعكس يف زيادة عدد األشخاص الذين يعانون من                 
        كما أن    .                                      ضمن فئات األمراض الرئيسية اخلمسة                                                                  زيـادة الوزن ويتعرضون خلطر اإلصابة بأمراض غري معدية تأيت         

  .                 ُ                                        األمراض غري املعدية ُتعد السبب الرئيسي للوفيات يف صفوف السكان

                          وهذا أمر متوخى يف إطار خطة   .                                                                ويوحي كل ذلك بأن هناك حاجة إىل تنفيذ برامج الصحة العامة الوقائية -   ٤٤٣
  .                     يف احتاد البوسنة واهلرسك                                                  عمل تتعلق بالغذاء والتغذية جيري العمل على استكماهلا 

      ٢٠٠٢                                                                                             ويف مجهورية صربيا، عكف مركز احلماية الصحية الكائن يف بانيالوكا على إجراء حبث يف عام                 -   ٤٤٤
                                               وقد مجع هذا البحث معلومات عن األطعمة اليت يتناوهلا   .                                                حـول السـلوكيات الصحية لألطفال يف سن الدراسة     

  -     ً    عاماً     ١٥    و   ١٣    و   ١١                                      استهدف البحث ثالث فئات عمرية وهي        و  .                                         األطفال يف سن الدراسة يف مجهورية صربيا      
   .        ً  تلميذاً ٥     ١٣٥                      وغطت العينة جمموع قدره 

    ٩٤                                                                  يف املائة من الذين مشلتهم الدراسة يتناولون طعام اإلفطار كل يوم، وأن   ٨٦   ّ                    وتبّين نتائج البحوث أن  -   ٤٤٥
                          ً      ً         يف املائة منهم ميارسون نشاطاً بدنياً         ٨٨       ا أن     كم  .                                                                    يف املائـة منهم ينظفون أسناهنم بالفرشاة مرة أو أكثر يف اليوم           

     يف     ٤,٢                               ً      ً                       أما األطفال الذين ال ميارسون نشاطاً بدنياً فتبلغ نسبتهم            .         دقيقة   ٦٠                                  أكـثر من مرتني يف األسبوع ملدة        
   .          يف املائة    ٢٢,٩                                    ً      ً                        املائة، كما تبلغ نسبة من ميارسون نشاطاً بدنياً أقل من مرتني يف األسبوع 

ِ               وقـد وِضعت خطة ع     -   ٤٤٦                                          على مستوى البوسنة واهلرسك وكذلك يف           ٢٠١٠                            مل خاصة باألطفال حىت عام           
                                                                                               وفيما يتعلق باحلماية الصحية لألمهات واألطفال، ينبغي خلطة العمل أن تشدد على أمهية تنفيذ                .              مجهورية صربيا 

   .                                                                 برامج الوقاية املبينة أيضا يف خطة العمل اخلاصة باحتاد البوسنة واهلرسك

      وكانت   .                                             تتعلق بعوامل اخلطر بالنسبة لألمراض غري املعدية    ٢٠٠٢                     يف مجهورية صربيا عام   ُ         وأُجريت حبوث -   ٤٤٧
     ً                عاماً، وبلغ عدد      ٦٤    و   ٢٥                                                                                     الشرحية السكانية املستهدفة هي سكان مجهورية صربيا الذين تتراوح أعمارهم ما بني             

   ١     ١٤٣             لتهم الدراسة                من بني الذين مش  ١٨                      وبلغ عدد من هم دون سن   .      ً  شخصاً ٥     ٩٥٢                     من مشلتهم هذه الدراسة 
     ومشلت    ).            يف املائة    ٩٠ (     ً    شخصاً    ٤     ٣٢٨                                           ، بينما بلغ عدد من جتاوزوا هذه السن          )             يف املائـة        ١٩,٢٥ (    ً    شخصـاً   

                                        ولتقييم حالة التغذية، استخدمت القيم       .                                                                    دراسـات قياس اإلنسان اآللية قياس الطول والوزن واخلصر والفخذين         
  .                           املوصى هبا حسب منسب كتلة اجلسم

                              يف املائة من الذين مشلتهم          ٥٥,٧                   يف نسبة قدرها       ٢٧  ّ                                     تبـّين أن منسب كتلة اجلسم يتجاوز              ً      وعمومـاً،    -   ٤٤٨
                                            ً           يف املائة من الذين مشلتهم الدراسة ميارسون نشاطاً            ٦,٧     ّ                 كما بّين البحث أن       .       شخص    ٦٥٠     ٠٠٠              الدراسة، أي   

                        ائة من مستويات كولسترول       يف امل  ٥٥                                                     يف املائة يعانون من ارتفاع ضغط الدم، بينما تعاين نسبة     ٤٢,١     ً       بدنياً، وأن 
   .                  ميليمول لكل لتر   ٥,٥       تتجاوز 
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                                                                                                       وتـبني نتائج البحوث عدم وجود أي سوء تغذية يف أراضينا، بينما توضح من جهة أخرى أن الكثريين                   -   ٤٤٩
                                                                                                            يتـبعون أسـلوب حياة يتسم باخلمول وينعكس ذلك يف ارتفاع عدد األشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن                  

         كما تشكل   .                                                                   ابة باألمراض املزمنة غري املعدية اليت تأيت ضمن فئات األمراض الرئيسية اخلمس                ويتعرضون خلطر اإلص
  .                                                             األمراض املزمنة غري املعدية األسباب الرئيسية للوفاة يف مجهورية صربيا

              التدخني والصحة

               االجتاهات حنو                                                                                             عـند حتليل احلالة الصحية للسكان يف احتاد البوسنة واهلرسك جيب إعطاء مكانة هامة لرصد               -   ٤٥٠
                                    ويتم تقييم االجتاهات اإلجيابية والسلبية   .                                                                   اكتساب العادات الضارة، مثل التدخني وشرب اخلمر وتعاطي املؤثرات العقلية

                                                                                                          من خالل البيانات اإلحصائية الرمسية والدراسات البحثية، والغرض من ذلك هو تقييم مستوى تعرض السكان لتأثريات       
  .                                                         ً حتديد الربامج الوقائية اليت تستهدف أشد اجملموعات السكانية ضعفاً                   ً     بعض عوامل اخلطر، فضالً عن 

            حول عوامل     ٢٠٠٢     ً                                                                       ووفقاً لنتائج البحوث اليت أجراها معهد الصحة العامة يف احتاد البوسنة واهلرسك عام  -   ٤٥١
               تدخني هو العادة                                                                                  اخلطر فيما خيص األمراض غري املعدية بني السكان الراشدين يف احتاد البوسنة واهلرسك، ال يزال ال

                  يف املائة، يدخنون     ٣٧,٦                                              واتضح أن نسبة كبرية من الذين مشلتهم الدراسة، أي   .                     ً         الضارة األوسع انتشاراً يف االحتاد
     ً         ُ                                             ووفقاً لدراسة أُجريت بني األطفال يف سن الدراسة يف احتاد            .      ً                                                يومياً، والنسبة املئوية للمدخنني مرتفعة بني الشباب      

                            سجالت عادة التدخني يف املاضي ويف   :                                         يات الصحية، نظر للتدخني من موقعني مها                                      البوسـنة واهلرسـك حول السلوك     
                                                        يف املائة من اجمليبني أهنم قاموا بالتدخني يف السابق،              ٢٠,٨                                                وفـيما يتعلق بعادات التدخني يف املاضي، أكد           .        احلاضـر 

                                   زدادت نسبة املدخنني مع تقدم عمر        وا   ).            يف املائة      ١٦,٣ (              نسبة البنات     )            يف املائة      ٢٥,٣ (                              وجتاوزت نسبة الصبيان بينهم     
                                                                                    غري أن من املهم أن نذكر، فيما يتعلق بالبحث اخلاص بعادات التدخني احلالية، أن                .      ً   عاماً   ١٤       إىل     ١٢                األطفـال مـن     

  .                   يف املائة من البنات    ٩٣,٥                    يف املائة من البنني و    ٨٧,٧                                               يف املائة من اجمليبني ينكرون قيامهم بالتدخني، منهم     ٩٠,٦

                                         ُ                                                 ليل احلالة الصحية للسكان يف مجهورية صربيا، أُعطيت مساحة كبرية لرصد اجتاهات العادات                      وعـند حت   -   ٤٥٢
                                            ويتم تقييم االجتاهات اإلجيابية والسلبية من خالل    .                                                        ً         الضارة، مثل تدخني التبغ، وتعاطي اخلمر واملواد املؤثرة نفسياً        

                                  ذلك توفري عناصر لتحليل مستوى                                                                              اإلحصـاءات الصـحية الرمسية أو من خالل الدراسات البحثية، والغرض من           
                                                                                     ً                        تعـرض السـكان لـتأثريات عوامل خطر حمددة، وحتديد الربامج الوقائية اليت تستهدف أكثر الفئات ضعفاً من                  

                    حول عوامل اخلطر        ٢٠٠٢     ً                                                                    ووفقـاً لنتائج البحث الذي أجراه معهد احلماية الصحية يف خريف عام               .         السـكان 
                                                                       ن الراشدين يف مجهورية صربيا، كان التدخني هو العادة الضارة األكثر                                                    املـتعلقة باألمراض غري املعدية بني السكا      

              يف املائة، أو     ٣٣,٦       ً                                                                           انتشاراً بني الراشدين يف مجهورية صربيا حيث تبلغ نسبة السكان الذين يدخنون بصورة يومية 
   .      ً  عاماً  ١٨                        شخص ممن تتجاوز أعمارهم    ٤٢٠     ٠٠٠

                            ُ                   سن الدراسة يف مجهورية صربيا، ُنظر إىل التدخني من                ُ                          ويف البحـث الذي أُجري عن جمموعة األطفال يف    -   ٤٥٣
                                        وفيما يتعلق مبمارسة التدخني يف املاضي،        .                                                         ممارسة الشخص لعادة التدخني يف املاضي ويف الوقت الراهن          :       زاويتني

     يف      ١١,٦     ً       عاماً، و    ١١                                  يف املائة منهم التدخني يف سن           ٤,١     بدأ   (                                        يف املائة قيامهم بالتدخني يف املاضي            ١٤,٢     أكد  
                                 يف املائة من اجمليبني أهنم من املدخنني    ٤,٢               ، بينما ذكر     )     ً   عاماً   ١٥                    يف املائة يف سن          ٢٦,٨     ً       عاماً، و    ١٣              املائة يف سن    

   ).     ً  عاماً  ١٥               يف املائة يف سن     ١٠,٦     ً     عاماً، و  ١٣               يف املائة يف سن    ١,٤     ً     عاماً، و  ١١               يف املائة يف سن    ٠,٧ (     ً  حالياً 
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                   الصحة وتعاطي اخلمور

                                                                                 ري عن عوامل اخلطر املتعلقة باألمراض غري املعدية بني السكان الراشدين يف احتاد                 ً             ُ     وفقاً للبحث الذي أُج    -   ٤٥٤
                                 ً                                                      يف املائة من اجمليبني أهنم تعاطوا نوعاً ما من اخلمور خالل السنة السابقة للدراسة                   ٢٩,٥                       البوسنة واهلرسك، أكد    

                       لذكر فيما بني الفئات                                                                                        االستقصـائية، بصـرف النظر عن الكمية املستهلكة، وال توجد أي اختالفات تستحق ا             
            يف املائة       ٥٤,١                                                                                   وكانت هنالك اختالفات كبرية بني اجمليبني من الذكور واجمليبات من اإلناث؛ فقد ذكر                .        العمرية

   .                        يف املائة فقط من اجمليبات    ١٢,٥                                 من اجمليبني أهنم يتعاطون اخلمور مقابل 

                                   لى تعاطي اخلمور وتأثريه على صحة       ُ                                                             وُيعـد حـدوث األمراض املرتبطة باخلمور من املؤشرات اهلامة ع           -   ٤٥٥
     ً                                                                                                  ووفقاً للمعلومات املقدمة من معهد الصحة العامة يف االحتاد، فإن االضطرابات العقلية والسلوكية اليت                .       السكان

     إىل     ١٩٩٨     ً                                            عاماً كانت متيل حنو الزيادة املطردة خالل الفترة من   ١٩                                         يسببها تعاطي اخلمور بني السكان فوق سن      
                      كما لوحظ تصاعد هذا      .        نسمة    ١٠٠     ٠٠٠        لكل        ١٠١,٣                      حدوث هذه االضطرابات                         ، حيـث بلغ معدل          ٢٠٠٢

       لكل      ٦٧,٢       إىل       ٦٥,٥                                                                                         االجتاه من خالل زيادة حدوث أمراض الكبد املرتبطة بتعاطي اخلمور إذ ارتفع معدهلا من               
   .     ٢٠٠٢             نسمة يف عام    ١٠٠     ٠٠٠

                                ة هبذه األمراض بني الراشدين يف           ً                    ُ                                              ووفقـاً لنـتائج البحث الذي أُجري عن عوامل اخلطر املتعلقة باإلصاب            -   ٤٥٦
                                                           يف املائة من األشخاص الراشدين يتعاطون اخلمور، بينما بلغت       ٧٨                                          مجهورية صربيا خالل السنوات األخرية، كان       

   ).      نسمة   ١٠٩     ٠٠٠ (          يف املائة   ١٠                                  نسبة من يتعاطون اخلمور بصورة يومية 

                            يف املائة من اجمليبني يتناولون   ٤١           ة صربيا أن       ّ                ُ                            كما تبّين الدراسة اليت أُجريت بني طالب املدارس يف مجهوري -   ٤٥٧
          يف املائة     ٤٨,٧     ً     عاماً، و  ١٣               يف املائة يف سن     ٤٢,٢     ً       عاماً، و    ١١                     من اجمليبني يف سن          ٣١,٥   ) (     البرية (             مشروب اجلعة   

     يف    ٣٦     ً       عاماً، و    ١١                     من اجمليبني يف سن          ٢٢,٨ (             يف املائة        ٣٣,٤                                     ، وتبلغ نسبة من يتعاطون النبيذ        )     ً   عاماً   ١٥       يف سن   
                                  يف املائة من الطالب مشروبات كحولية   ١٢        ويتعاطى    ).      ً  عاماً  ١٥               يف املائة يف سن     ٤١,٣     ً     عاماً، و  ١٣       يف سن      املائة
   ).     ً  عاماً  ١٥               يف املائة يف سن   ١٣     ً     عاماً، و  ١٣               يف املائة يف سن     ١٤,٣     ً     عاماً، و  ١١                من اجمليبني يف سن    ٨,٧ (     قوية 

                               تعاطي املخدرات واملؤثرات العقلية

                                                                       ً              االقتصادية الراهنة يف البوسنة واهلرسك عقب انتهاء النـزاع جتعل البلد مفتوحاً            -                       إن البيئة االجتماعية     -   ٤٥٨
                                                    ويعتمد حتليل هذا االجتاه على نتائج الدراسات ذات          .                                                       أمـام املخدرات وغريها من الظروف املفضية إىل اإلدمان        

              وس نقص املناعة   فري                                                                          ومبـا أن تعـاطي املخـدرات واملؤثـرات العقلـية يقترن يف الكثري من األحيان ب        .        الصـلة 
                          بتنفيذ مشروع التقييم        ٢٠٠١                             ، فقد قام اليونيسيف عام       )     اإليدز (                                   مـتالزمة نقـص املـناعة املكتسب         /         البشـرية 

                                من الشباب يف توزال وموستار         ٦٧٦                                                                       واالسـتجابة السـريعني يف احتـاد البوسنة واهلرسك، ومشل هذا املشروع             
                           من اإلناث، يبلغ متوسط       ٨٣                من الذكور و      ١٢٨     ً                           شخصاً يتعاطون املخدرات أكد         ٢١٢           ومـن بني      .           وسـراييفو 
                        وبلغت نسبة الذين مارسوا   .      سنة  ١٥     ً                                                         عاماً، أهنم تعاطوا املخدرات للمرة األوىل عندما كان عمرهم          ١٨         أعمارهم  

ُ                                        يف املائة منهم أهنم ُعرضة لإلصابة بفريوس نقص املناعة              ٣٥,٣                   يف املائة، قال         ٦٧,٩                         اجلـنس من جمموع اجمليبني                         
     يف     ٤,٢                                                                                   األمراض املنقولة عن طريق اجلنس، ومل خير اختبار فريوس نقص املناعة البشرية سوى                                 البشرية وغريه من    
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  )          يف املائة    ٥٢,٨ (                                                                       أمـا بالنسـبة ألنـواع املخدرات واملؤثرات العقلية املستخدمة فهي احلشيش         .                املائـة مـنهم   
                             من اجمليبني أهنم يتعاطون نوعني أو           يف املائة   ٥٠     وذكر    ).          يف املائة   ٩,٤ (            والديازيبام   )          يف املائة    ١٨,٤ (          واإلكستاسي 

   .                                              يف املائة من اجمليبني ممارسة اجلنس حتت تأثري املخدرات    ٣٧,٧                                       أكثر من املخدرات يف نفس الوقت، بينما أكد 

         وثيقة      ٢٠٠١                                                                ُ                         ولدعـم حماربة السلوكيات اخلطرة والعادات الضارة بصورة أكثر فعالية، أُعدت يف عام               -   ٤٥٩
    ُ            ، وأُرسلت هذه    "                                                    الربنامج االحتادي للوقاية من إدمان اخلمور واملخدرات       "            ية بعنوان                                بـرعاية وزارة الصحة االحتاد    
  .                          الوثيقة إىل الربملان العتمادها

                                       حتسني البيئة والصحة العامة يف جمال الصناعة

                                                                                           مجيع الفئات السكانية معرضة للمخاطر البيئية، وبصفة خاصة األطفال واحلوامل واملصابون بأمراض مزمنة  -   ٤٦٠
   .       ر السن    وكبا

                                                         وهلذا فإن اإلمداد باملياه يعترب من املشاكل ذات األولوية يف احتاد   .                                   واملياه هلا تأثري هائل على صحة السكان -   ٤٦١
                                                       يف املائة من السكان تتاح هلم إمكانية الوصول إىل            ٥٠                                                       البوسنة واهلرسك حيث تشري بعض التقديرات إىل أن حنو          

                                          يف املائة فقط من السكان، ويشمل ذلك          ٥٥                                ة للمياه فتستفيد منها نسبة                        أما املعاجلة الصحي    .                     شـبكة إمداد املياه   
                                          ومع تباين مناطق احلماية الصحية للمياه        .                                                                   املعاجلـة امليكروبيولوجـية والكيميائية واإلشعاعية مبستويات مرضية       

ِ            إىل ِسِجل موحد                                                                                                    واسـتخدام األسلوب القدمي لتنقية املياه بواسطة الكلور، يبدو أن املشكلة الرئيسية هي االفتقار               ِ     
                                                                                   ويؤدي ذلك إىل منع التحقق التام من الوضع واعتماد التدابري الكفيلة بتحسني اإلمداد الراهن   .                    ملرافق اإلمداد باملياه

                                                                                 وميكن تقدير جودة اإلمداد باملياه من خالل انتشار األوبئة املرتبطة باملياه، وهي             .                                 باملياه يف احتاد البوسنة واهلرسك    
                                                                      والتحسن الطفيف الذي طرأ فيما يتعلق بانتشار األوبئة خالل السنتني            .                      ألمراض املعوية املعدية                     يف املقـام األول ا    

   .                                                              املاضيتني قد يكون عالمة على حدوث بعض التحسن يف نظام اإلمداد باملياه

   اد                                                                                                    وباسـتعراض نـتائج التحليالت امليكروبيولوجية والكيميائية اليت أجرهتا خمتربات الصحة العامة يف احت             -   ٤٦٢
    ً                                               خالفاً للمؤسسات األخرى اليت تتوىل مسؤولية مراقبة نوعية  (                                            البوسنة واهلرسك، مبا يف ذلك نظام اإلبالغ اإللزامي 

ٍ       ً                                               ، يتـبني لنا وجود مستوى عاٍل نسبياً من العينات غري الصحية من الناحية               )                                      املـياه مـن الناحـية الكيميائـية                                
ّ     وتتمثل غالبية امللّوث    .                            امليكروبيولوجية والكيميائية  ّ       الّسبحية  و                        ات يف بكتريا الكوليفورم                  ّ        املُكّورة الّسبحية (         ّ   ،   ِ       الِبرازية  )   ُ 

ّ                            ومـن بني امللّوثات الكيميائية هنالك                                                                                    األمونيا والنترات والنتريتات، واملعادن الثقيلة النادرة وغريها من العوامل           :           
                             لنفايات السائلة الناجتة عن                                                                                   وترتبط األسباب الرئيسية لتلوث مصادر املياه باألنشطة البشرية، مثل إلقاء ا            .     ّ   السمّية

                                                         ً                         وتتأثر نوعية املياه نتيجة للتخلص العشوائي من النفايات، فضالً عن عدم مالئمة              .                            الصـناعات واجملتمعات احمللية   
ّ                    أنابيب اإلمداد باملياه وكذلك أنابيب الصرف الصحي، مما يؤدي إىل زيادة تعرض السكان الستهالك مياه ملّوثة                                                                                                           

                                                                                    كمـا أن حتليل املواد الغذائية، مبا يف ذلك املياه، يشمل التحليل امليكروبيولوجي               .              ً          ً      ميكروبيولوجـياً وكيميائـياً   
                                                                                                  والكيميائي واإلشعاعي قبل عرضها يف األسواق، أما حتليل املبيعات فيعين إجراء بعض التحليالت بعد عرض املواد    

  .                                                   الغذائية يف األسواق احمللية واألجنبية وإتاحتها للمستهلكني
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                                                                                        فهـوم الصحة البيئية أن يوجه جزء من األنشطة الصحية إىل حتسني التفاعل بني اإلنسان                           ويسـتوجب م   -   ٤٦٣
      وتؤدي   .             ً                                                                                    والبيئة نظراً إىل التدهور املستمر يف البيئة نتيجة لألخطار التقليدية واحلديثة على حد سواء يف مكان العمل

                                     إىل تزايد استخدام مواد تؤدي إىل تسمم                                                               الظروف املتصلة بزيادة عدد السكان واهلجرة املكثفة إىل املدن والتحديث
         ُّ                                                                    ويؤثر تغيُّر نوعية البيئة بصورة مباشرة على صحة اإلنسان من خالل املياه              .                                       البيـئة واملواد املشعة، وما إىل ذلك      

  .                                                     واهلواء والتربة، وبطريقة غري مباشرة من خالل سلسلة الغذاء

                                        ية صربيا أحد أهداف مجيع استراتيجيات                                                               وينـبغي أن يكون النهوض بصحة كل فرد ومجاعة يف مجهور           -   ٤٦٤
                     ، واهلواء، والغذاء،    ه    امليا (                                                                                  وميكن أن تدعم العوامل البيئية التوازن الدينامي، أي الصحة واملوارد الصحية              .          التنمـية 

                                                                      ً              ؛ غري أن هذه العوامل قد تصبح من املخاطر الصحية إذا تغريت بصورة جتعلها خطراً على التوازن  )              والتربة والسكن
  .                                                يث تقلل اإلمكانيات الصحية وتؤدي إىل اإلصابة باألمراض       الصحي حب

  :                                                                                 وتتوقف نوعية احلياة ورفاه اإلنسان على نوعية البيئة اليت ميكن تصنيفها إىل أربعة مستويات -   ٤٦٥

                                                                البيئة الصاحلة للعيش، وتعين كبح اجتاهات تفشي األوبئة على نطاق واسع؛ - 

                                                       اهات انتشار األوبئة واحلوادث والظروف الصحية الناجتة                             ّ                بيئة األمن األساسي، وتتمّيز بكبح اجت      -
                عن سوء التغذية؛

              أساليب احلياة   (                                                                                           بيئة النتائج الفعلية، أي التغذية املناسبة، وتوفر احلافز على العمل والبيئة املالئمة              -
  ؛ )      الصحية

   .                                   ّ                          البيئة املرحية، اليت توفر الدوافع ومزّية التمتع بالنواحي الفنية - 

      املياه

                                                                                                          إن دور وأمهـية املياه يف حياة اإلنسان جعلت منظمة الصحة العاملية تضع معايري تتعلق مبتطلبات ونوعية                  -   ٤٦٦
 ُ     وُيعد   .                                               ويدلل ذلك على أمهية املياه كمورد عاملي ال بديل لـه  .                                              مـياه الشرب ملا هلا من تأثري على صحة اإلنسان     

  .                   ياة العصرية والرفاه                                                  توفري اإلمداد املناسب مبياه الشرب النقية من ضروريات احل

     يف      ٢٧,٧                                                                 يف املائة من األسر املعيشية بشبكات إمداد املياه يف املدن، و               ٥١,٤                          ويف مجهورية صربيا ترتبط      -   ٤٦٧
      وتعاين   .                      يف املائة من األسر         ١٣,٤٥                                                                                  املائـة بالشبكات احمللية لإلمداد باملياه، بينما تشكل اآلبار مصدر املياه لنحو             

               يف املائة يف        ٤١,١                       يف املائة يف املدن و         ٤٢,٢ (                                      سر املعيشية من انقطاع مياه الشرب                          يف املائة من األ        ٤١,٦        نسـبة   
ِ                                                              ومجهورية صربيا ليس لديها ِسِجل واحد ملرافق اإلمداد باملياه، كما تفتقر العديد من هذه املرافق    ).               املناطق الريفية  ِ                         

  .                                        توفري احلماية الصحية ملوارد املياه وتنقيتها                                                                        إىل التوثـيق التقين والتكنولوجي املالئم، أو ال توجد هبا مناطق ثابتة ل         
                                        اليت تفقد كميات كبرية من املياه بسبب         )            يف املائة    ٦٠-  ٢٥ (                                                       وهـنالك العديد من املرافق املركزية لإلمداد باملياه         

                   ُ                                                         ويف الكثري من األحيان ُتعزى مشكالت مياه الشرب ونوعيتها من الناحية الصحية إىل عدم   .                      شبكات التوزيع البالية
                                                                                                               مة التخلص من النفايات السائلة والصلبة الناجتة عن املصانع واملنازل، وعدم االلتزام حبماية املنطقة املخصصة                 سال

   ا                                                                                                                   ملـرافق اإلمـداد باملـياه، وعدم مالئمة تشييد املرافق العسكرية واخلزانات واالفتقار إىل املوارد املادية لصيانته                
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                                                            اإلنتاج التكنولوجي وعملية معاجلة املياه، وال سيما عدم القيام                                                وتشغيلها، وعدم مالئمة صيانة األجهزة وعمليات     
   .                                      بالتعقيم أو القيام هبا بطريقة غري سليمة

                                                                                            ومبوجب القانون النافذ، تتم مراقبة نوعية املياه من حيث مالءمتها للصحة العامة بواسطة ستة خمتربات يف  -   ٤٦٨
     وهذه    ).                                                 دوبوج، لوكافيكا، زفورنك، سريبنجي، تريبنجي               بانيالوكا، (                                         مجهورية صربيا تابعة ملعهد محاية الصحة       

     ً     ومتشياً مع   .                                                                                            املختربات مسؤولة عن إعداد التقارير والرصد والتحقق وعقد مقارنة بني البيانات وحالة انتشار األوبئة
     تحقق                                                                                                            مـبادئ حتليل املخاطر من خالل رصد نقاط املراقبة احلرجة، تقوم السلطات املسؤولة عن اإلمداد باملياه بال                

                       وخالل السنوات املاضية،     .      ً                                                                             دوريـاً من املرافق خالل عمليات جتهيز وإنتاج وتوزيع مياه الشرب على املستهلكني            
ّ                                             مشلـت امللّوثـات اليت كشفتها الفحوص امليكروبيولوجي          Mesophyllic                                   زيادة كلية يف البكتريا اهلوائية        :           ما يلي   ة       

ّ       الّسبحية    وE.coli                وبكتريا القولون  ّ     املُكّورة الّسب (         ّ                                              ، بينما كشفت التحليالت الكيميائية وجود حمتويات   ِ       الِبرازية  )    حية  ُ 
     ً                 وإمجاالً، ميكننا القول      ).                                منتجات ثانوية لعملية التعقيم    (                                               ّ           عضوية، وأمونيا، ونترات، ونتريتات، وحديد ومواد مسّية        

  .                                               يف املائة من السكان مشمولون مبراقبة الصحة العامة  ٥٠       بأن حنو 

 ١٤اجلدول 

 حتليل املياه

 الكيميائي/التحليل الفيزيائي ليل امليكروبيولوجيالتح
 العينات غري املرضية العينات غري املرضية

 السنة اجملموع العدد النسبة املئوية اجملموع العدد النسبة املئوية

١٩٩٨ ١ ٨٣١ ٢٥٨      ١٤,٠٩ ٢ ٣٨٠ ٥٣٨ ٢٢,٦ 
١٩٩٩ ٢ ٠٧٧ ٢٤٥      ١١,٧٩ ٢ ٦٣٨ ٤٨٤ ١٨,٣٤ 
٢٠٠٠ ٣ ٤٨١ ٣٣٢     ٩,٥٣ ٤ ٥٢٢ ٨٩٢ ١٩,٧٢ 
٢٠٠١ ٣ ٧٢٠ ٣٣٠     ٨,٨٧ ٤ ٧١١ ٩٢٧ ١٩,٦٧ 
٢٠٠٢ ٣ ٨٣٣ ٧٧٠     ٢٠,٨ ٤ ٩٤٦ ٩١٠ ١٨,٣٩ 

  .                                                                           مجهورية صربيا، معهد محاية الصحة، إدارة الصحة العامة والبيئة الصحية، بانيالوكا  :        املصدر

  :                                     االستنتاجات اجلديرة باملالحظة تشمل ما يلي -   ٤٦٩

              وال يزال عدم     .                                             ورية صربيا يصلون إىل شبكة اإلمداد باملياه                               يف املائة من سكان مجه       ٥٠        أن حنو    -
                                                                                  مالئمة الوصول إىل املياه النقية وعدم كفايتها من حيث الكم ميثل مشكلة يف بعض أحناء مجهورية 

        صربيا؛ 

ِ                                      ال يوجد ِسِجل واحد فيما خيص مرافق اإلمداد باملياه؛ -   ِ         

                                        اد باملياه هي تفاوت املناطق الصحية املخصصة                                             أن املشكلة األساسية اليت تواجه مجيع مرافق اإلمد   -
          يف املائة   ٩٥                                                                       حلماية مصادر مياه الشرب وفق مقتضيات منظمة الصحة العاملية اليت تطالب حبماية 

               من هذه املصادر؛
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                                       يف املائة من السكان، مما يعين عدم          ٥٠                                                           أن مراقبة الصحة العامة تغطي ما يزيد بعض الشيء عن            -
                                     ثوقية مياه الشرب من حيث النوع والكم؛                    كفاية املعلومات عن مو

                                                                                        عدم كفاية رصد املعايري الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية وفق ما تقتضيه منظمة الصحة العاملية  -
                                                                                          واالحتاد األورويب؛ كما أن افتقار خمتربات املعهد لألجهزة واملعرفة الالزمة إلجراء التشخيصات            

ّ      يثة اليت ال يدرك عامة اجلمهور وجودها وّمسيتها                                حيول دون كشف العديد من املخاطر احلد                                    .  

  :                     وتشمل التوصيات ما يلي -   ٤٧٠

ِ                                                            وضع س ج ل واحد لكل نوع من أنواع مرافق اإلمداد باملياه يف مجهورية صربيا؛ -   ِ      

                                                                                   توجـد حاجـة إىل مشاريع متعددة املراحل من أجل التعزيز املؤسسي للمختربات املشار إليها،     -
ّ      جهزة، وتعليم املوظفني، وتوسيع نطاق الكشف عن امللّوثات                    وذلك من خالل توفري األ        ترسبات  (                                             

  ؛ )                                                                         املبيدات احلشرية، واملعادن، والفلزات، والنويدات املشعة، وغريها من املواد السامة

                                                               البيئية بغية تعزيز دعم التفتيش واحلماية الصحية ملصادر مياه الشرب  /                         ينبغي تطبيق املعايري الصحية -
                         يات منظمة الصحة العاملية؛               مبا يتمشى مع توص

                                                                 ً                                القيام بعمليات رصد مستمرة ومنهجية للمرافق العامة ملياه الشرب متشياً مع اللوائح التنظيمية القانونية؛ -

                                                                                                 تنفـيذ إجراءات لرصد الوضع فيما خيص تعبئة املياه أو املياه املعروضة يف األسواق وفق منشور                 -
  .             القواعد اجلديد

      اهلواء

    ثاين  (                                                                                 احتـاد البوسنة واهلرسك نظام موحد لكشف وقياس املعايري األساسية لتلوث اهلواء                           ال يوجـد يف      -   ٤٧١
                                                           ويف الوقت الراهن، تقتصر املراقبة املستمرة على سراييفو وزينيكا    ).                                      أكسيد الكربيت، واجلسيمات الساحبة يف اهلواء

         وال تزال    .             طاق السيطرة                                                                    وتكمن املشكلة بشكل خاص يف زيادة حركة السري بصورة خارجة عن ن             .          وكاكـاجني 
ّ                                                                                                              امللّوثات اليت تنبعث من املصانع أقل بكثري مما كانت عليه يف فترة ما قبل احلرب حيث كانت تفوق احلد األقصى                        

                                                                                         وخالل السنوات الثالث املاضية مل يكن من املتوقع  أن يزداد مستوى ثاين أكسيد الكربيت يف سراييفو       .          يف العادة 
                                       ويؤدي جتاوز تركيز ثاين أكسيد الكربيت        .                             ميكروغرام لكل متر مكعب       ١٠٠   ز                              وزينيكا وكاكاجني حبيث يتجاو   

  .                                                                                         للحد األقصى إىل حدوث مشاكل يف اجلهاز التنفسي لدى السكان، وال سيما أصحاب األمراض املزمنة واألطفال
          علق بثاين                                                                                                      ويفتقر االحتاد إىل وجود نظام موحد لكشف املؤشرات األساسية لتلوث اهلواء، سواء كان ذلك فيما يت               

  .                                      أكسيد الكربيت أو اجلسيمات الساحبة يف اهلواء

                                                                                                            وعـلى الـرغم من افتقار مجهورية صربيا لنظام ملراقبة اهلواء أو لتعريف الصحة من حيث النوعية، فإن                   -   ٤٧٢
             وال توجد أي     .                                                                                                 الـتدابري املـتخذة يف بعض املناطق تشري إىل ارتفاع كثافة تلوث اهلواء يف بعض املناطق احلضرية                

                                                                                                         الت خاصة مبلوثات اهلواء، كما أن التشريعات احلالية ال تتفق مع توصيات منظمة الصحة العاملية ومعايري                    سـج 
   .             االحتاد األورويب
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             ، وتستمر هذه  )         يف املائة  ٢٠ (                                                                    ومتـت مراقـبة نوعية اهلواء يف بعض األحيان يف عدد حمدود من البلديات         -   ٤٧٣
                         وأهم عوامل تلوث اهلواء هي    ).     ١٩٨٩                             ار اختذته إدارة املدينة عام            مبوجب قر  (                                     املراقبة بشكل متواصل يف بانيالوكا      

                 ويف كثري من األحيان   .                                                                                    الصـناعة ومنشآت توليد الطاقة وحركة السري وأجهزة التدفئة الفردية خالل فصل الشتاء      
   يت                  يف املائة من الكرب ٤-   ٢,٥                                                                      يستخدم الوقود األحفوري الصلب ألغراض التدفئة، ويشتمل هذا الوقود على نسبة 

                              وتطلق كميات كبرية من ثاين أكسيد    ).          يف املائة  ٣٠-  ٢٠ (                                             وينتج كميات كبرية من ثاين أكسيد الكربيت والرماد 
                                        ويتسبب استخدام الزيوت اليت حتتوي على        .                                                               الكربيت يف اهلواء بسبب استخدام زيوت التشحيم ألغراض التدفئة        

                                    وت هبا رصاص حيتوي على أول أكسيد                                                                            ربـاعي إيثـيل الرصـاص يف الكثري من التلوث، وكذلك استخدام زي            
                     طنا من الرصاص تطلق    ٢٥٠                 وتبني من الكشف أن   .                                                      الكربون، وأكسيد النتروجني، والنتروهيدريد املتعدد احللقات

ّ                          وعلى الرغم من وجود التزام قانوين مبواصلة رصد مجيع امللّوثات يف اهلواء،              .                                     يف اهلواء سنويا يف بانيالوكا وحدها                                                        
                                                                   يف املائة فقط من البلديات اليت قامت باستخدام أسلوب بريغمان             ١٠        وهنالك    .           ورة فعلية                     فإن ذلك ال حيدث بص    

                                     وتوجد سبعة مراكز بيئية يتم فيها        .                                                                           لرصـد الدخان الصادر عن املصانع ومنشآت توليد الطاقة من حني إىل آخر            
ّ     رصد تلوث اهلواء من خالل قياس امللّوثات                                .   

                    ً                                  د الكربيت ال خيتلف كثرياً حسب املوقع، غري أن انبعاث الغازات                                    ومتوسـط التركيز السنوي لثاين أكسي    -   ٤٧٤
                                                                                                                  من السيارات يزداد بزيادة كثافة حركة السري وهي السبب الرئيسي لتحول تصنيف نوعية اهلواء من املرتبة األوىل                 

           منطقة نقية   )  أ   : ( ن                                ، ميكن تقسيم منطقة املدينة إىل جزأي )   ُّ    السُّخام (                                  وفيما يتعلق بالتلوث بالدخان األسود   .           إىل الثانية
                                                                                             منطقة ذات هواء منخفض إىل متوسط التلوث خالل السنة، ويصل تلوث اهلواء فيها إىل الدرجة                 )  ب (           اهلـواء، و  

ّ                  ُ                                ونظراً إىل نقص املعلومات املتعلقة بامللّوثات الرئيسية، وتغُير األحوال اجلوية والعدد احملدود   .                  القصوى خالل الشتاء                              ً     
                                                                            هذا العامل على الصحة البشرية، رغم أن حتليل البحوث املتعلقة بانتشار األوبئة يشري                           للمعايري، ال ميكن تقييم تأثري 

  .                                                                  إىل التالزم الكبري بني نوعية اهلواء واحلالة الصحية لألطفال دون سن السادسة

 ١٥اجلدول 

 ٢٠٠٢-١٩٩٨         ّ                                            تركيز ملو ثات اهلواء يف مراكز الرصد البيئي يف بانيالوكا، 

 يتثاين أكسيد الكرب    ُّ   الس خام
أعلى متوسط تركيز 
 يومي خالل الشهر

متوسط التركيز 
 الشهري

أعلى متوسط تركيز 
 يومي خالل الشهر

متوسط التركيز 
 السنة الشهري

١٩٩٨ ١٩ ٥٥ ٣٩ ١١٧ 
١٩٩٩ ١٦ ٣٨ ٢٠ ٨٢ 
٢٠٠٠ ١٨ ٥٢ ٢٢ ٩٠ 
٢٠٠١ ١٧ ٤٨ ٢٢ ٦٨ 
٢٠٠٢ ١٨ ٤٦ ٢٠ ٤١ 

  .                              معهد احلماية والبيئة، بانيالوكا  :      املصدر 
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ّ                                                                                ومل يشـتمل الرصـد على انبعاث امللّوثات من مواد البناء، وتأثري التدخني، والغبار الناجم عن املنازل،                  - ٥  ٤٧                              
                                        ، كما مل يتم توضيح تأثري اهلواء على         )                              الكربون، ثاين أكسيد النتروجني    (                                           والنريان املكشوفة واملواد اليت يتم حرقها       

  .                                           صحة البشر يف أماكن العيش وبيئات العمل املغلقة

  :                                           واالستنتاجات اليت ميكن أن نستخلصها تشمل ما يلي - ٦  ٤٧

                                                                           ُ         ال يوجد يف هذا البلد أي رصد يتضمن املعايري اجلديدة املتعلقة بنوعية اهلواء، مبعين ما ُيضاف إىل  -
                            ، ومركبات عضوية متطايرة،     )              رصاص، كادميوم  (                                           اهلواء من نتروجني، وأكسجني، ومواد ثقيلة       

ّ                  وملّوثات عضوية ثابتة؛     

                                                                                              جـد تغـري لنوعـية اهلـواء فيما يتعلق بتأثري ذلك على صحة البشر، على الرغم من أن                        ال يو  -
                                                                                االستعراض العام للنتائج قد يشري إىل عدم وجود تغريات جوهرية يف املعايري اليت يتم قياسها؛

ّ       مل يوضع حىت اآلن أي ِسِجل للملّوثات -        ِ  ِ                  .  

  :                                     والتوصيات اجلديرة بالتنفيذ تشمل ما يلي -   ٤٧٧

ّ                               ِجل يبّين امللّوثات، والقيام بالرصد املستمر؛     ِ وضع ِس -        ّ     ِ 

                                                 ميكرومليمترات، ونسبة الدخان اليت تؤثر على         ١٠                                           إيالء االنتباه للجسيمات اليت يبلغ حجمها        -
                                       صحة السكان عند تقدير القيم املسموح هبا؛ 

  ؛                                                                           مواءمة التشريعات احلالية مع توصيات منظمة الصحة العاملية وتوجيهات االحتاد األورويب -

                                                                                             االستمرار يف مجع البيانات عن العوامل املتعددة اليت هلا تأثريات سلبية على اجملموعات األضعف               -
                                           وتقييم درجة اخلطر اليت تتعرض هلا هذه اجملموعات؛

ّ       حسب انبعاث امللّوثات   (                                                ينـبغي أن توجـه األنشطة حنو مصادر التلوث           -                  واملشاركة يف وضع     )               
ّ      ات اليت ميكن أن تؤدي إىل خفض انبعاث امللّوثات؛                               خمططات األراضي واختيار التكنولوجي                                      

                                                                                            رصد البرتين والبرتوبريين كمؤشرات على املواد املسرطنة يف اهلواء والعمل على خفض انبعاثات              -
ّ              امللّوثات املتنقلة    ؛ )                                                     ضبط املركبات، ووسائط النقل، ونظم قيادة السيارات والنقل (   

   ع                                            مع أخذ مناطق اخلرائط النباتية يف االعتبار ووض                  ّ                       وضع خريطة للبلد تبّين انتشار حبوب اللقاح، -
                                                                                          تقـومي يبني أوقات انتشار حبوب اللقاح؛ وإطالع اجلمهور على اجتاهات انتشار هذه احلبوب              

                       حسب الوقت وفصول السنة؛

ّ                                                            إطالع اجلمهور بانتظام على مستوى ملّوثات اهلواء والتوعية بتأثريها على الصحة واإلجراءات             -                                 
  .  ها             املوجهة حنو خفض
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         النفايات

        ذلك أن    .                                                                                ٍ              إن األسلوب املتبع للتخلص من النفايات السائلة والصلبة يف احتاد البوسنة واهلرسك غري مرضٍ              -   ٤٧٨
                          ً                                                                           يف املائة من السكان، وخصوصاً سكان املناطق احلضرية، ترتبط مساكنهم بشبكة اجملاري، بينما يتخلص                 ٥٠    حنو  

          والنفايات   .                                                       السائلة بواسطة خزانات نفاذة أو شبه نفاذة للمياه                                                        سكان الريف يف الكثري من األحيان من النفايات         
     ً                       ووفقاً للبيانات املقدمة من      .                 يف املائة فقط     ١٥                                                                        السـائلة اليت تتم تنقيتها قبل إطالقها يف األهنار أو البحريات تبلغ             

                ً  ايات الصلبة وفقاً                      يف املائة فقط من النف  ٤٠                                                          معهد الصحة العامة يف احتاد البوسنة واهلرسك، جيري التخلص من حنو 
                                              ً                    كما تشكل النفايات اخلاصة مشكلة حمددة، من ذلك مثالً األدوية املنتهية      .                  الصـحة العامـة    /                 لقواعـد الصـحة   

          وال تتوفر    .     ً                                                           طناً من مثل هذه النفايات يف أراضي احتاد البوسنة واهلرسك             ٧٤٠          ُ                           الصالحية، وُيعتقد أن هنالك قرابة      
     وهلذا   .                                                            رق مثل هذه النفايات، فيما عدا أفران حرق صغرية السعة                                                       املصـانع املـتطورة اليت ينبغي أن تستخدم حل        

  .                                                  ُ                                                             السبب، توضع النفايات يف براميل بالستيكية أو معدنية ُتغلق مبزيج من األمسنت املسلح مث تدفن يف حفر عميقة                 
ٍ       ً     ً                                       وهذا احلل غري مرٍض بتاتاً نظراً لوجود خطر يتعلق بتلويث املياه اجلوفية                .   

                النفايات الصلبة

ّ                                                                    تقـّدر الكمـية السنوية للنفايات الصلبة يف مجهورية صربيا بنحو             -   ٤٧٩              وتوجد مقالب    .                   كيلوغرام للشخص     ٤٠٠  
          شخص يف      ٧٠٠     ٠٠٠                                                         ويشمل جتميع وأخذ ومعاجلة النفايات بصورة منظمة حوايل           .         بلدية   ٢٨                       للـنفايات الصلبة يف     

                       ، وال يستويف أي منها      )         مات عامة            شركة خد    ٤٥ (      ً              مقلباً للنفايات      ٤٤                                                خمـتلف األقالـيم، ويسـتخدم يف هذه العملية          
   .                 للنفايات والرماد  "          العشوائية "                                     ويوجد يف البلديات األخرى عدد من املقالب   .             الصحة العامة /             مقتضيات الصحة

 ١٦اجلدول 

 التغطية باألنظمة العامة للتخلص من النفايات، عدد مقالب النفايات
 املدن/وعدد شركات اخلدمات العامة حبسب األقاليم

 اإلقليم/املدينة تعداد السكان مقالب النفايات دماتشركات اخل
        تريبنجي   ٢٤     ٥٠٠   ٥   ٥ 
       سربنجي /    فوكا   ٢٢     ٢٠٠   ٦   ٧ 
    بايل   ٣٩     ٢٠٠   ٣   ٣ 
         براتوناك   ٤٥     ٠٠٠   ٦   ٦ 
          بيجيلجينا    ١٠١     ٠٠٠   ٣   ٣ 
      دوبوج    ١٠٩     ٠٠٠   ٥   ٥ 
           بانيا لوكا    ٣٥٠     ٠٠٠    ١٦    ١٦ 
 اجملموع    ٦٩٠     ٠٠٠    ٤٤    ٤٥ 

              بيجيلجينا،  -                            بانيالوكا، معهد املياه     -                                                                  املعهد اإلحصائي للجمهورية، معهد ختطيط األراضي يف مجهورية صربيا            :      املصادر
   .                               سراييفو، احتاد البوسنة واهلرسك-  "        ديفوكوت "                   بانيا لوكا، شركة -                               معهد محاية الصحة يف مجهورية صربيا 
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     يف     ٧,٦           ، وهنالك    )           يف املائة    ٤٥ (                 ص من النفايات                                                         وتستخدم غالبية األسر املعيشية اخلدمات املنظمة للتخل       -   ٤٨٠
                   يف املائة مقالب        ١٥,٢                                                                                           املائـة مـن األسر اليت تتخلص من النفايات يف أماكن معدة لذلك، بينما تستخدم نسبة                 

                                               يف املائة من األسر املعيشية إىل التخلص من            ٣,٢                                حبرق النفايات، وتلجأ نسبة          ٢٤,٤                ، وتقوم نسبة     "         عشـوائية  "
   .    خرى               النفايات بطرق أ

                           وهنالك مشكلة خاصة تتعلق      .                                                                        وال يوجـد مقلـب نفايات واحد للتخلص من املواد الكيميائية السامة            -   ٤٨١
ُ                                                باألدويـة واملواد الصحية القدمية بعد انتهاء صالحيتها، مبا يف ذلك تلك اليت ُجلبت إىل البلد يف شكل معونات                                                                                      

                             ً                      هذه املواد يف الوقت الراهن نظراً لعدم وجود أي                                   ومن املستحيل التخلص من       .                                    إنسانية وتقدر كميتها بعدة أطنان    
ُ                  وبقيت هذه األدوية حمفوظة داخل براميل مغلقة بالقرب من املؤسسات الصحية، وقد ُخصصت               .               فـرن حلـرقها                                                                           

                                    أما يف املناطق الريفية فال يشعر السكان   .                                                              موارد مالية ال تكفي إال لنقل نصفها للتخلص منه خارج مجهورية صربيا
                                                               املعاجلة، إعادة استخدامها كعلف للحيوانات أو كوقود صلب أو          (                           ات ألهنم يستخدمون معظمها                    مبشـكلة النفاي  

        ُ                                                                                    ، بيـنما ُيالحظ يف املناطق احلضرية أن كميات النفايات لكل فرد تتجه إىل الزيادة، كما هو احلال يف      )       كسـماد 
                              ت قد أصبح من املشاكل اليت تواجه                                 وحقيقة األمر أن التخلص من النفايا  .                                     البلدان الصناعية اجملاورة شديدة التطور

                                                           ً                                                   الصـحة العامـة عـلى نطاق العامل يف اجملتمعات العصرية اليوم، وخصوصاً حني يتعلق األمر بالنفايات اخلطرة                  
  .                                 وكذلك النفايات احملتمل أن تكون خطرة  )                                  النفايات الطبية واملشعة والصيدالنية (

               الصحة الغذائية

                                                                  اض املعدية على امتداد مخس سنوات بوضوح إىل أن احلالة يف احتاد                                              يشـري االجتـاه العام ملختلف األمر       -   ٤٨٢
                            يف املائة خالل هذه السنة اليت      ٤٤,٠٩                                                               البوسنة واهلرسك ظلت متشاهبة على مر السنني، وأن معدل االعتالل البالغ 

        يت حاالت     وتأ  . ُ                                                                  ً                               ُسـجلت فيها حاالت وفاة بسبب التسمم الغذائي، مل يطرأ عليه أي تغري مقارنةً بالسنة السابقة               
       شهدت     ٢٠٠٢          غري أن سنة   .                              ً                                                 التسمم الغذائي هذه السنة أيضاً يف املرتبة الثامنة لألمراض املعدية الرئيسية يف االحتاد

  .                                                                                 مرضني وبائيني ناجتني عن التسمم الغذائي، وهو ما يقل عن عدد األمراض املسجلة يف سنوات سابقة

                                                    ة العامة يف احتاد البوسنة واهلرسك بشأن املقبولية الصحية                                                   وتشـري البـيانات الـيت مجعتها مخسة خمتربات للصح          -   ٤٨٣
                                                                                                                         لألغذيـة واألشياء األخرى العامة االستخدام، إىل أن النسبة املئوية لعينات اإلنتاج اليت ال تستويف الشروط كانت يف عام                   

                        ط من أصل جمموع عينات                    يف املائة فق    ٦             ً        وقد تبني حتديداً أن       .                                                     أدىن بكثري من النسب املسجلة يف السنوات السابقة            ٢٠٠٢
                                                 يف املائة فقط مـن العينات ال تستويف الشروط            ٢,٦                                                                اإلنـتاج اليت جرى فحصها ال تستويف الشروط الكيميائيـة، وأن           

        ُ                                                  ُّ                                             وميكن أن ُيعزى هذا، على غرار األمراض الوبائية األخرى، إىل التحسُّن املستمر يف عملية إنتاج األغذية                  .               امليكروبيولوجية
                       كما أن وحدات اإلنتاج      .                                                                                 من الناحية العملية على مبادئ نظام نقاط املراجعة احلرجة يف حتليل املخاطر                             اليت أصبحت تعتمد  

                                                             كما قد يعزى ذلك إىل احلمالت املكثفة اليت قامت هبا احلكومة             .                                      ً         ً         اجلديـدة تستخدم تكنولوجيا حديثة ومعترفاً هبا دولياً       
  .                                              صية الواردة يف هذا التقرير املتعلق بالصحة العامة                                               للتشجيع على شراء املنتجات احمللية اليت تتفق مع التو

                     ً                         ً                                                 ومـع ذلك، فحيث إن عدداً من املؤسسات اليت تتوىل أيضاً مراقبة اجلودة الصحية للمنتجات الغذائية ال        -   ٤٨٤
                                                                                                               ختضـع لنظام اإلبالغ اإللزامي يف جمال الصحة العامة، جيب اإلشارة إىل أن االستعراض العام للحالة الراهنة غري                  
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                                                                                                 كما أن مراقبة السالمة الصحية للمنتجات الغذائية ال تزال تقترن مبشاكل عديدة تتعلق بقلة عدد املوظفني       .  ل   شام
  .                                                                      وعدم حصوهلم على التدريب الكايف، ونقص املعدات، والقوانني البالية وغري املوحدة

                     ء والتغذية يف جنوب               سالمة الغذا  "                                                                    ومـن خالل مبادرات ميثاق االستقرار ومشروع البلدان األعضاء فيه            -   ٤٨٥
                                                                                               يف إطار شبكة الصحة جلنوب شرق أوروبا، جيري هتيئة الظروف املؤاتية العتماد قانون عام بشأن                 "            شرق أوروبا 

                                     وعلى صعيد الكيان، تعهد مسؤولية تنفيذ   .                                                                        الغـذاء والسياسـات املـتعلقة بالغذاء والتغذية على الصعيد الوطين          
  .                                          لعامة يف احتاد البوسنة واهلرسك ومجهورية صربسكا                                     املشروع إىل وزارات الصحة ومعاهد الصحة ا

                                                                                         وهـناك نقـص واضح يف التنسيق بني التشريع القائم ومعايري االحتاد األورويب وتوصيات منظمة الصحة      -   ٤٨٦
                                                                                                                    العاملية، من حيث تزويد الكميات الكافية من األغذية السليمة والصحية، اليت تغطي كافة عناصر الشبكة الغذائية                

     ً                                               ونظراً ملا تتسم به األغذية من أمهية بالغة، فهي تعترب       .                 ً                                رب تنفيذها ضرورياً حلماية صحة السكان وتعزيزها               واليت يعت 
                                                          ً           والواضح أهنا من األسباب اهلامة النتشار األمراض املعدية، بل وأيضاً            .                                         عوامـل بيئية تنطوي على أخطار شديدة      

  .                                   تفشي األمراض غري املعدية يف صفوف السكان

                       ً                                                                 هوريـة صربسكا تنتج سنوياً كميات ضخمة من املنتجات الغذائية سواء يف إطار اإلنتاج                           ورغـم أن مج    -   ٤٨٧
                         ويتوىل مراقبة إنتاج وجتارة   .                                                                         الكبري أو الصغري احلجم، فإن البلد ال يزال يستورد كميات ال يستهان هبا من األغذية

                                     ون خمتصون بالشؤون الصحية والسوقية         مفتش  )                                                  مبا يف ذلك املاء الصاحل للشرب بوصفه أهم املواد         (                   املـواد الغذائية    
                                                                                                     وقليلة هي املختربات اليت تقوم مبراقبة األغذية يف إطار نظام نقاط املراجعة احلرجة يف حتليل املخاطر                  .            والبـيطرية 

                                          واملختربات التابعة ملعهد محاية الصحة يف مجهورية   .                                                       كشكل من أشكال املراقبة الداخلية خالل العملية التكنولوجية
                                                                                                    ملرخص هلا بالتحقق من السالمة الصحية، هي اليت تقوم مبعظم إجراءات مراقبة الصحة العامة، يف حني                         صربسكا ا 

  .                                         يقوم املعهد البيطري بالفحوص امليكروبيولوجية

                                                                                                وكانـت أسـباب املستوى غري املرضي جلودة األغذية هي ارتفاع معدالت مبيدات اآلفات أو املعادن                 -   ٤٨٨
                                                                                     والزرنيخ، بينما كانت التصاريح املتعلقة مبادة التغليف األصلية لألغذية منقوصة أو                               الكادميوم والرصاص     :        الثقيلة

                                                                                        والنتيجة هي أن إمجايل عدد املنتجات الغذائية اليت جيري حتليليها يف مؤسسات الصحة العامة غري         .              غـري منسـقة   
ٍ                                            كاٍف وأقل بكثري من العدد الذي ينص عليه القانون     ).      نسمة ١     ٠٠٠           عينة لكل   ١٥ (  

            ومل جتر خالل     .  ُ   َّ                  ً                                                              وُتسجَّل بشكل متكرر نسبياً حاالت اإلصابة باألمراض والتسمم الناجتة عن نقل األغذية            -   ٤٨٩
 ُ                     وُيجرى تقييم السالمة     .                                                             ً                       السـنوات املاضية أي حتاليل راديولوجية وتوكسيكولوجية لألغذية نظراً لنقص املعدات          

  .                                   ليل الكيميائي العضوي وامليكروبيولوجي           ً                                   ً           الصحية وفقاً للتشريع املنطبق، وذلك باالعتماد حصراً على التح

                                                                                                         خيضع األفراد الذين يشاركون يف عمليـة إنتـاج األغذيـة على الصعيد احمللي ملراقبة هيئة التفتيش الصحي                -   ٤٩٠
     مسحة  (                                                            وخيضع املوظفون بانتظـام أي مرتني يف السنة علـى األقل لكشف صحي      .                                  الـتابعة إلدارة شـؤون التفتيش     

                      وكذلك الفحص السريري     )                                                                   نفي واحللقي، وفحص الرباز للكشف عن الطفيليات واألويات احليوانية                          للغشاء املخاطي األ  
                                                                    وبعد إمتام الفحص وتلقي نتائج املخترب، يصدر تقرير احلالة الصحية            .                                           ً       واختبارات إضافية حسب ما يراه الطبيب مناسباً      

  .                        تبني من الفحص وجود مرض ما                                                            أو تقدم التوصيات املالئمة فيما يتعلق بالعالج املستمر للمرضى إذا 
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 ١٧اجلدول 
 الكيميائية/نتائج اختبار األغذية ملعرفة البارامترات امليكروبيولوجية والفيزيائية

 ١٩٩٨/١٩٩٩/٢٠٠٠يف مجهورية صربسكا، 

 الكيميائي/التحليل الفيزيائي التحليل امليكروبيولوجي

  تستويف الشروطالعينات اليت ال العينات اليت ال تستويف الشروط

 السنة اجملموع عدد العينات النسبة املئوية اجملموع عدد العينات النسبة املئوية
١٩٩٨ ٢ ٢٨٦ ٢٥٣ ١١    ٣ ٩٢٧ ٥٣٧ ١٣,٦٧     
١٩٩٩ ٢ ٤١٨ ٢٢٠ ١١,١ ٣ ٢٢٥ ٥٤٧ ١٦,٩٦     
٢٠٠٠ ٢ ٦٤٧ ٣٩٨ ١٥    ٥ ٢٤٣ ٥٢٨ ١٠,٠٧     
٢٠٠١ ٣ ٠٠٤ ٤٤٦ ١٤,٨ ٥ ٨٧٢ ٦٦١ ١١,٢٥     
٢٠٠٢ ٤ ٧١٢ ٦١٨ ١٣,١ ٧ ١٢٨ ٨٩٢ ١٢,٥١     

  .    ٢٠٠٠ /    ١٩٩٩ /    ١٩٩٨                                                  تقرير معهد محاية الصحة يف مجهورية صربسكا، بانيالوكا،   :     املصدر

                                                                                         جيب على كل املوظفني الذين يشاركون يف عملية إنتاج الغذاء، أو الذين يعملون يف مرافق طبخ الوجبات  -   ٤٩١
                                    األساسية الصحية وأن جيتازوا االمتحان        القواعد /                                        أن حيضروا حماضرات بشأن النظافة الصحية       )                  مـرافق املطـاعم    (

         ويف إطار    .                                                                 ويتعني اختبار معارف هؤالء املوظفني من وقت آلخر على مر السنني            .                                 الـنهائي قبل بدء عالقة العمل     
                                                                                                 مراقبة مرافق إنتاج الغذاء، واملوظفني العاملني يف هذا اجملال، تؤخذ عينات من األغذية، ومسحات لسطوح العمل، 

  .                                                  األطباق، وأيدي األشخاص الذين يشاركون يف عمليات اإلنتاج              ولباس العمل، و

                                                                                                              ويف حالـة الـتلوث امليكروبيولوجي، تقوم دائرة علم األوبئة التابعة ملعهد محاية الصحة برصد األمراض اليت                  -   ٤٩٢
             يكروبيولوجيا               ويقوم خمترب امل    .                                                                                          تسـببها األغذية، وذلك باالستناد إىل التقارير اليت تبعثها مراكز الصحة بصورة منتظمة            

  .                                                                               ُ                                        الـتابع ملعاهد محاية الصحة بتحليل اإلفرازات وحمتوى املعدة، إىل جانب بقايا األغذية اليت ُيشتبه يف أهنا سبب املرض                  
                                                                                                                        وال يوجـد يف الوقت الراهن رصد لألمراض اليت تسببها املنتجات الغذائية امللوثة باملواد الكيميائية، وذلك ألن أنواع                  

                                                                                                     فئة التلوث الطويل األجل املزمن الذي ال تظهر نتائجه يف معظم األحيان إال بعد التعرض للمادة                                       التلوث هذه تنتمي إىل   
                                      اجلرعة اليومية املقبولة، واجلرعة اليت      (                                                                                    امللوثة لفترة طويلة، وليس هناك أية شروط مسبقة لرصد هذه األنواع من التلوث              

  .                 ضرورة القيام بذلك    إىل         فتئت تشري      ما                    منظمة الصحة العاملية       رغم أن   )           ً       ً  ال حتدث أثراً ملحوظاً

           بيئة العمل

                                                                                                نظـام احلماية الصحية للعمال نظام معقد، ولذلك فإن البيانات املتعلقة بالصحة يف مكان العمل ال تزال      -   ٤٩٣
                                                                                 ورغم أن املعاهد املتخصصة يف طب العمل يف املقاطعات، إن وجدت، تقوم جبمع بعض البيانات ذات   .          ً نادرة جداً

                                                                      ً                      لخصات اإلحصائية تقتصر يف احتاد البوسنة واهلرسك على بيانات جزئية ال غري، علماً أن هذه                                  الصـلة، فـإن امل    
  .                                                             املسؤولية تقع على عاتق معهد الصحة العامة يف احتاد البوسنة واهلرسك

                                                                                                     ويف الوقـت الراهن، تقتصر البيانات املتوفرة على معدل حدوث اإلصابات، وميكن تعقب هذه البيانات                -   ٤٩٤
                               ً                    ، سجل معدل حدوث اإلصابات ارتفاعاً باملقارنة مع السنة     ٢٠٠٢       ويف عام   .                       اد السنوات اخلمس املاضية         على امتد 
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ُ                                                                          وال زلنا نفتقر للبيانات اليت ُتصِنُف إصابات العمل حبسب أنواع العمل، كما تنقصنا البيانات بشأن                 .          السـابقة   ِ  ُ                           
                                  تيجة لذلك، سيكون من الضروري العمل   ون  .                                                                االعـتالل الناتج عن اإلصابات واحلوادث اليت تقع يف مكان العمل         

  .                                                                    على حتسني اإلبالغ الصحي يف جمال طب العمل ورصد املمارسات الضارة يف مكان العمل

                                                                                                                    وال ميكـن مقارنـة احلالة يف مجهورية صربسكا ببلدان أوروبا الغربية، ولكن ميكن مقارنتها بالبلدان اجملاورة اليت                   -   ٤٩٥
     ً                                                           ً               مجيعاً هو أن الترتيبات واملشاكل املتصلة بالعمال الذين يعانون أمراضاً حمددة تنعكس يف                                      تقلـص إنتاجها واألمر املشترك بينها     

                                               ُ                                       ُ                            نظـام معـروف لإلبـالغ عن اإلصابات، وتسجيل األمراض اليت ُتصيب العمال ونقص الدراسات الوبائية اليت ُتجرى يف                   
                                    اخنفاض عدد هذه الفئة من العمال،       (       وقائي                                                                              صفوف العمال بعد العالج، وتقلص معدل استخدام العمال املختصني يف الطب ال           

                           وفيما يتعلق هبيكل األمراض       ).                                                                                         أو تعرضهم إلجراءات التسريح، وال سيما يف املؤسسات الصناعية الصغرية أو املتوسطة احلجم            
      نفسي،                                                                                                                   املهنـية، ميكن متييز األمراض الناشئة عن االهتزازات اليت تصيب قائدي قطارات السكك احلديدية وأمراض اجلهاز الت                

  .                                                                                         باإلضافة إىل استنشاق الغبار واملواد الكيمياوية اخلطرة وحاالت التسمم، وخمتلف أنواع أمراض احلساسية

                                                                                                      وبشكل عام، هناك اجتاه متزايد حنو الغياب عن العمل واإلصابة باملرض، وال سيما يف صناعات التعدين                 -   ٤٩٦
  -                                                 ع عدد أيام العمل الضائعة بسبب ظروف العمل                                   ً               فهناك أمراض عديدة تؤدي معاً إىل ارتفا        .                   والبـناء والنسيج  

                    وترتبط حاالت العجز     .                                                                                    األمراض التنفسية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب اإلسكينية وأمراض اجلهاز احلركي          
  .                                                                          اجلسدي اجلزئي بزيادة اإلعاقات وارتفاع عدد األشخاص املصابني بأمراض ذات صلة بالعمل

                                              أدناه، استنتاج النسبة املئوية للمرضى يف         ١٨          ً                      تاحة حالياً الواردة يف اجلدول                                    وميكن بعد دراسة البيانات امل     -   ٤٩٧
  .                              ً                             صفوف املوظفني حسب نوع املرض ووفقاً للتصنيف الدويل الساري لألمراض

 ١٨اجلدول 

 ١٩٩٩األمراض الرئيسية يف صفوف العمال يف مجهورية صربسكا يف عام 
 )حسب التصنيف الدويل لألمراض(

 رمز فئة املرض وع املرضن النسبة املئوية
 J00......J99              اجلهاز التنفسي      أمراض ٢٥,١

 I00......I99        الدموية  ة  ر         جهاز الدو      أمراض ١٠,٩  
 M00.....M99        واألوتار       اهليكلي  -              النظام العضلي       أمراض ١٠,٤  

 N00.....N99         التناسلي  -            اجلهاز البويل       أمراض ٨,٠
 K00.....K99                  أمراض اجلهاز اهلضمي ٧,٢
 Z00.....Z99       الصحية      احلالة           اليت تؤثر يف         العوامل ٦,٦
 S00.....S99                       ونتائج العوامل اخلارجية       التسمم      وحاالت         اإلصابات ٥,٨
 F00.....F99         السلوكية           واالضطرابات        الذهنية           االضطرابات ٤,٠
 L00.....L99       اجللدية    وحتت              األنسجة اجللدية       أمراض ٣,٦
 H00.....H99  ن و    العي      أمراض ٢,٩

 --------------     أخرى      أمراض ١٥,٥  
 اجملموع  ١٠٠      

                              ، اليت تتعلق فقط بالعمال الذين RS   ١ /  ٠٥- ٣                                              بيانات عن مجهورية صربسكا تستند إىل االستمارة رقم   :           املصدر
  .           ً                                                        يتلقون عالجاً يف دوائر الطب املهين التابعة ملراكز الصحة ومراكز الطب املهين
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                                                      ً           مال مسامهة ال تستهدف فحسب تشخيص األمراض وعالجها، وإمنا أيضاً                                      قدمـت الرعاية الصحية للع     -   ٤٩٨
                                                                                         ويعين هذا إجراء تقييم لألخطار الصحية واالضطالع باألنشطة املخصصة للحد من هذه األخطار               .                الوقايـة منها  
  .             والقضاء عليها

                 االقتصادية اجلديدة                                                                           مل تستجب اللوائح التنظيمية املتعلقة بصحة العمال للمقتضيات ذات الصلة باألوضاع  -   ٤٩٩
                                       وال يزال العاملون يف عمليات اإلنتاج اخلطرة   .                                                          واملـبادرات االقتصـادية والضريبية وآليات حتسني ظروف العمل    

                  غري أن تبين موقف      .                                                                  عدد منخفض لساعات العمل وإجازات سنوية طويلة والتقاعد املبكر          :                        يتمـتعون مبزايا معينة   
                                                                 شديدة ومنح حوافز لالشتغال هبا يصطدم مبشاكل وصعوبات شديدة                                                    إجيـايب إزاء الوظائف املنطوية على أخطار      
  .                                     لدى تنفيذ الربامج اليت تتصل بظروف العمل

                اإلشعاعات املؤينة

                                                                                                    يقـوم مركز احلماية من اإلشعاعات املؤينة التابع ملعهد الصحة العامة يف احتاد البوسنة واهلرسك بفحص             -   ٥٠٠
                                                        شخصية لقياس اجلرعات اإلشعاعية تسمح باملراقبة الطبية لألشخاص               وتستخدم أجهزة   .                      مصادر اإلشعاعات املؤينة

        وإىل حد    .                                                وختضع مراقبة مصادر اإلشعاع للتشريع ذي الصلة        .                                              العاملني مبصادر التأيني واحمليط احليوي اإلشعاعي     
       ق، إىل                                       وال ختضع األجهزة اإلشعاعية لكشف احلري       .       ً                                    جهازاً من األجهزة الواقية من الصواعق        ١٥                 اآلن، متت إزالة    

            وباإلضافة إىل   .                                                          ً                            جانـب عدد كبري من األجهزة الواقية من الصواعق، ألي مراقبة نظراً لتعذر حتديد هوية أصحاهبا   
  .                                                        ذلك، هناك شركات مفلسة كثرية ال تقدر على دفع تكاليف املراقبة

            ين يف مجهورية                                          يعتمد القانون اجلديد بشأن احلماية من التأ-                                            مراقـبة اإلشـعاعات املؤيـنة وغري املؤينة         -   ٥٠١
                                                                                                     صربسكا توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية املتعلقة مبراقبة مصادر التأين، واإلشراف عليها، وينص على رصد 

                                                                                 واألنشطة املوجهة للحد من تعرض السكان غري الضروري ملصادر اإلشعاعات املؤينة املستخدمة على   .           هذه املصادر
  .       كافية                                    نطاق واسع يف الطب والصناعة والبحوث غري

                                                                                                     ونالحـظ زيـادة يف ما يسمى باإلشعاعات الطبيعية، اليت ازدادت يف بلدنا نتيجة أحداث احلرب اليت                   -   ٥٠٢
  �                                                                                                          أسـفرت عن بعض العواقب غري املرغوب فيها على السكان اليت جنمت عن عوامل مولدة للتغيريات الوراثية                  

                           وال جترى يف مجهورية صربسكا       .           ية املسجلة                                                                   مشوهة أو مسببة للسرطان، وهو ما يؤكده مستوى األورام السرطان         
                                                                      غري أن إدارة خمتصة بالكيمياء اإلشعاعية قد بدأت العمل داخل معهد             .                                       مراقبة األجهزة الشخصية لقياس اجلرعات    

                                                             وتناط هبذه اإلدارة مهمة مواءمة أعماهلا ومعداهتا وموظفيها لتتوافق   .                                      محاية الصحة جلمهورية صربسكا يف بانيالوكا
    ١٩             ويبني اجلدول     .                                                                          اليت تضعها املؤسسات الوطنية واالحتياجات احلقيقية يف جمال محاية الصحة                        مـع الشـروط   

  .                              األنشطة اليت تضطلع هبا هذه اإلدارة
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 ١٩اجلدول 

 استعراض مصادر اإلشعاعات املؤينة اخلاضعة للمراقبة

 املصدر ٢٠٠١ ٢٠٠٢
عدد املصادر اليت 
 خضعت للفحص

العدد 
 اإلمجايل

اليت عدد املصادر 
 خضعت للفحص

العدد 
 اإلمجايل

 

٢٠٦ 
)١٠٠٪( 

٢٠٦ ٢٠٦ 
)١٠٠٪( 

 RTG    آالت  ٢٠٦

١٠ 
)١٠٠٪( 

١٠ ١٠ 
)١٠٠٪( 

 CT    آالت  ١٠

                                  أجهزة الوقاية من الصواعق اإلشعاعية ٢١٥ صفر ٢١٥ صفر
                        مصادر اإلشعاعات الصناعية غري معروف ٦٦ غري معروف ٦٦
     اعية                     أجهزة كشف احلرائق اإلشع ١١ ٨٧٩ صفر ١١ ٨٩٧ ٥٠

                                                                 حالة تتعلق بأجهزة الوقاية من الصواعق اإلشعاعية، قد جرى             ٢١٥                                سـجلت خـالل السنتني املاضيتني        -   ٥٠٣
      ً                                ونظـراً النعـدام الوثائق ذات الصلة،       .                                                             منها، إال أن مستويات النشاط اإلشعاعي مل ختضع للمراقبة           ١٥       تفكيك  

  .                      زة كشف احلرائق اإلشعاعية             ً                                           ال تتوفر فعلياً أي بيانات عن عدد املصادر الصناعية وعدد أجه

      ً                                     جهازاً من األجهزة الواقية من الصواعق          ١٩٣     ً                                                وطـبقاً للسـجل الـراهن يوجد يف مجهورية صربسكا            -   ٥٠٤
      ٣,٧                                                                مبستوى إشعاعي قياسي يتراوح جمموع أشعة بيتا فيه ما بني              ٦٠                                        اإلشـعاعية، حتتوي على مادة الكوبالت       

     ٦٠٠                                وقبل احلرب، كان هناك ما يزيد على   .      ً  عاماً  ١٣   و                          الذي يقدر نصف عمره بنح   ١٥٢                 ، أو الكوبالت       ٧,٤ و
             ِّ                 وخالل احلرب، دمِّر عدد من األجهزة   .                                                                         من أجهزة كشف احلرائق املؤينة اليت حتتوي على عنصر اليوروبيوم املبلور          

     ولدى   .                                                                                                  الواقـية مـن الصواعق اإلشعاعية املزودة بأجهزة كربى لكشف احلرائق كانت منشأة يف مصانع كربى               
                                                                                                    قاض، تشتت املادة اإلشعاعية من أجهزة كشف احلرائق املؤينة دون أية مراقبة ومت التخلص منها مع                            تنظـيف األن  
                                                                                             واألماكن اليت أودعت فيها هذه املواد، كانت يف معظم احلاالت غري مالئمة وميكن اعتبارها جمرد                 .               بـاقي الركام  

                                     ن اجلديد بشأن احلماية من اإلشعاعات                                  ومن املتوقع أن ينص القانو      .                                           حل مؤقت إىل حني العثور على أماكن أفضل       
                                                                                                            املؤينة على مراقبة تعرض السكان غري الضروري ملصادر اإلشعاعات املؤينة املستخدمة على نطاق واسع يف الطب                

  .                                    والصناعة والبحوث وتقليله إىل احلد األدىن

 ٢٠اجلدول 

 فحص األشخاص العاملني يف مصادر اإلشعاعات املؤينة
 نوع الفحص ٢٠٠١ ٢٠٠٢
 

                األشخاص املوضوعني  
           حتت املراقبة

                     العدد اإلمجايل لألشخاص   
ــادر  ــاملني يف مص                     الع

                 اإلشعاعات األيونية

 
ــدد األشــخاص                   ع
                   املوضوعني حتت املراقبة

                     العدد اإلمجايل لألشخاص   
ــادر  ــاملني يف مص                     الع

                 اإلشعاعات األيونية

 

٦٩٤ 
)٩٧٪( 

٦١٣ ٧١٥ 
)٩٧٪( 

                       قـياس اجلرعة اللمعاين     ٣٦٠
       احلراري

٤٦٠ 
)٦٤٪( 

١٢٨ ٧١٥ 
)٢٠٪( 

          فحوص طبية ٣٦٠
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                                                                                        وفيما يتعلق بفحص األشخاص العاملني يف مصادر اإلشعاعات املؤينة، تندرج نتائج قياس اجلرعة اللمعاين  -   ٥٠٥
                                                               ومل يتبني من الفحوص الطبية أي ضرر باحلالة الصحية لألشخاص العاملني يف   .                           احلراري ضمن احلدود املسموح هبا

  .                     مصادر اإلشعاعات املؤينة

 ٢١اجلدول 

 املراقبة الراديولوجية للغذاء واملاء الصاحل للشرب

 نوع العينة ٢٠٠١العينات املأخوذة،  ٢٠٠٢العينات املأخوذة، 
       الغذاء ١٧٠ ٣٤٩
                 املاء الصاحل للشرب ٢٧ ٣١

     ٣٤٩             إىل جانب        ٢٠٠٢                                                                                وفيما يتعلق باالختبار الراديولوجي للغذاء واملاء الصاحل للشرب، جرى يف عام             -   ٥٠٦
          وكانت مجيع   .                         ً                            عينة ختضع للمراقبة سنوياً للكشف عن مخس نظائر مشعة     ٢٤                                   عينة غذائية جرى اختبارها، فحص      

     وكان   .   ُ                                                             وأُجريت اختبارات على املاء الصاحل للشرب لقياس نشاط جمموع أشعة بيتا  .                          العينات خالية من اإلشعاعات
                                 بيتا، تعذر حتديد النشاط اإلمجايل      /         شعة ألفا                               ونتيجة النعدام أجهزة قياس أ      .                                    مجـيع العينات خالية من اإلشعاعات     

  .                                          بيتا يف املاء، وهو إجراء ضروري مبقتضى التشريع /         ألشعة ألفا

                                          فيما يتعلق بتنفيذ مراقبة اإلشعاعات،          ٢٠٠٢ ُ                 ٍ          ً     ً     ُ                        وُيسـتنتج مما سبق ذكرٍه أن تقدماً هاماً قد أُحرز يف عام              -   ٥٠٧
                   واجلرعة السنوية اليت   .                                  ريع الوكالة الدولية للطاقة الذرية                             وقد أحرز تقدم يف جمال تنفيذ مشا  .                       مقارنة بالفترة السابقة

                            ميليليسفرت، مع متوسط قدره   ١٠     إىل  ١                     وتتراوح هذه اجلرعة من   .                                          يتلقاها الفرد، هي نتيجة لإلشعاعات الطبيعية
  .   قبة                                                                            واألهم من ذلك هو وجود عنصر الرادون يف اهلواء داخل املباين املغلقة الذي يستدعي املرا  .             ميليليسفرت   ٢,٤

                                                                                                  وهناك زيادة يف التعرض لإلشعاعات املؤينة يف الطب والصناعة والبحوث، يف كل اجملاالت اليت تستخدم                -   ٥٠٨
               ً                                                                         غري أن هناك حتسناً يف محاية مصادر اإلشعاع ومراقبتها، ولذلك يعتقد أن أخطار التعرض                .                   فـيها اإلشـعاعات   

  .                   اإلشعاعات قد تقلصت                                                  لإلشعاعات املؤينة بالنسبة لألشخاص العاملني يف جمال مصادر

                                                                                        وباالستناد إىل البحوث اليت أجراها خرباء وطنيون بشأن األوضاع الصحية، واألحباث املنشورة، والدراسة  -   ٥٠٩
                                                                                                                   الـيت أجنزها البنك الدويل بشأن الفقر يف البوسنة واهلرسك، وتقرير منظمة الصحة العاملية، يتبني بوضوح تام أن                  

                                                       ً       ً   وقطاع الصحة هو أحد القطاعات االجتماعية اليت ترتبط ارتباطاً مباشراً   .      مرتفع                            معدل الفقر يف البوسنة واهلرسك 
                                                           وميكن حصر مجيع املشاكل اليت يواجهها قطاع الصحة يف املشاكل          .                                         بالقطاعـات األخـرى، وال سيما االقتصاد      

             ساع حلل هذه           وتبذل م   .                                                                                       الناشـئة عن األوضاع الصحية، وعدم رضا املشاركني يف نظم الرعاية، والقضايا املالية            
                                                                                                         املشـاكل عـن طريق تغيري أساليب مجع األموال وإنفاقها، وحتسني اإلدارة، وإشراك اجملتمع احمللي حبيث يصبح                 

  .     ً     ً                                                                   مسؤوالً أيضاً عن صحته، وزيادة فعالية النظام مما يكفل تلبية احتياجات اجملتمع بأسره

                                  ة للنهوض باألوضاع الصحية يف البوسنة                                                      وبغية حتقيق هذا اهلدف، جيري يف الوقت الراهن وضع استراتيجي -   ٥١٠
                          ً                     وتشمل هذه االستراتيجية أيضاً تغيري التشريع اجلاري   .                                                    واهلرسـك، وذلـك يف إطـار استراتيجية احلد من الفقر     

  .                  واعتماد تشريع جديد
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                                      خطر األلغام غري املنفجرة واألجهزة املتفجرة

          ً     ً ُ                             ملناطق خطراً حمدداً ُيحدق بصحة األطفال وصحة                                                             متثل األلغام غري املنفجرة واألجهزة املتفجرة يف خمتلف ا         -   ٥١١
              مليون جهاز،  ١                                                                               وتشري التقديرات إىل أن عدد األلغام غري املنفجرة يف البوسنة واهلرسك يبلغ زهاء            .               الـبلد بأسره  

  .                                  حقل لأللغام يف احتاد البوسنة واهلرسك  ٢٠     ٠٠٠   و  ١٦     ٠٠٠                           يف املائة منها موزعة ما بني   ٧٠

                            وال تتوفر بيانات صحيحة يف       .                                                  هو مصادر اإلشعاعات املؤينة غري اخلاضعة للمراقبة                            وعـامل اخلطر التايل      -   ٥١٢
      ُ                                                      وقد اعُتمد القانون املتعلق باحلماية من اإلشعاعات املؤينة          .                                        والعمل جار يف تسجيل اإلشعاعات املؤينة       .          هذا اجملال 

                          احلماية من اإلشعاعات املؤينة                    ُ                       ومبوجب هذا القانون أُنشئت وحدة إدارية تعىن ب  .     ١٩٩٩                       واألمن اإلشعاعي يف عام    
                                                                                                             واألمـن اإلشـعاعي داخل وزارة الصحة االحتادية، كما أنشئ مركز للحماية من اإلشعاعات املؤينة، يقع مقره                 

  .                 مبكتب الصحة العامة

       سجلت     ٢٠٠١                                                                                وتشـري البيانات الصادرة عن مركز كشف وإزالة األلغام يف البوسنة واهلرسك، أن سنة        -   ٥١٣
ُ          وخالل السنوات الثالث السابقة، ُسجل        .      ً   جرحياً   ٣٧     ً     قتيالً و    ٣٤        ً             حادثاً أسفرت عن     ٦٣       ً             حادثاً أسفرت عن     ١٢٥                            
    ٣٠                           ذكور تبلغ أعمارهم يف املتوسط  (                         يف املائة من الكبار        ٩٠                        ومن بني الضحايا نسبة       .      ً   جرحياً    ١١٣     ً       قتـيالً و     ٧١
                                  املناطق الريفية، الفئة األكثر                                 وميثل العائدون، وال سيما يف      .                         يف املائة من الضحايا      ٢٠                       ، يف حني ميثل الصغار       )    ً عاماً

  .     ً          تعرضاً هلذا اخلطر

     ً     شخصاً،     ٢٩٨                                                      ، بلغ عدد املصابني يف إقليم احتاد البوسنة واهلرسك              ٢٠٠٢       إىل       ١٩٩٨                 خالل الفترة من     -   ٥١٤
                                                         أن عدد اجلرحى والقتلى مل يرتفع خالل السنوات اخلمس            ٢٢             ويبني اجلدول     .                       كانت إصاباهتم مميتة      ١٠٦        مـنهم   
  .                                                                        حقيقة أن األلغام اليت ختلف كل سنة خسائر يف األرواح تدل على خطورة هذه املشكلة     غري أن  .      األخرية

 ٢٢اجلدول 

 عدد القتلى واجلرحى من جراء األلغام وغريها من األجهزة املتفجرة
 ٢٠٠٢-١٩٩٨يف الفترة 

١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢  
       القتلى ٣٠ ١٤ ٢١ ٢٤ ١٧
      اجلرحى ٥٠ ٢٦ ٤٤ ٣٧ ٣٥

  .                                    ز كشف وإزالة األلغام يف البوسنة واهلرسك   مرك  :        املصدر
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 ٢٣اجلدول 

 ٢٠٠٢-١٩٩٣تصنيف القتلى واجلرحى يف الفترة 

 الفئة العمرية ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢
      ً  عاماً  ١٨  -          أطفال صفر    ٢٤  ٩   ٢٨   ١٢   ١١
      ً  عاماً  ٣٩-  ١٩     كبار    ٣٢   ١٥   ١٧   ٢٥   ١٥
      ً  عاماً  ٦٠-  ٤٠     كبار    ١٩   ١١   ١٦   ١٣   ٢١
  ً اً     عام  ٦٠    فوق   ٧  ٣  ٣  ٥  ٥

       غري حمدد  ٨  ٢    صفر  ٦    صفر
  .                                       مركز كشف وإزالة األلغام يف البوسنة واهلرسك  :      املصدر

                                                                      ً     ً                        يتـبني من قاعدة بيانات منظمة الصحة العاملية وحتاليل املؤشرات الرئيسية حقيقةً جليةً وهي أن حوادث         -   ٥١٥
     ً         وتبعاً لوزارة   .          نة واهلرسك                                                                             املـرور ال تـزال متـثل أحد األخطار الرئيسية اليت هتدد صحة السكان يف احتاد البوس      

  .                                                                                              الداخلية على مستوى االحتاد، يوجد يف احتاد البوسنة واهلرسك معدل مرتفع لإلصابات الناجتة عن حوادث املرور
  .    ٢٠٠٢     ً         جرحياً يف عام  ٦     ٦٧٧   ، و    ١٩٩٨     ً         جرحياً يف عام  ٦     ٣٦٠                                      وتشري هذه البيانات إىل أن عدد اجلرحى بلغ 

                                                        يـادة كبرية يف إمجايل عدد حوادث املرور نتيجة الستهالك                      ، سـجلت ز       ٢٠٠٢-    ٢٠٠٠              ويف الفـترة     -   ٥١٦
      ً         حادثاً يف عام   ٢١     ٦٦٩     ً                                                                وطبقاً للمصدر ذاته بلغ عدد احلوادث املسجلة يف إقليم احتاد البوسنة واهلرسك   .       الكحول
        إصابة   ٥٩                                                     ، أي أن معدل اإلصابات الناجتة عن هذه احلوادث ارتفع من       ٢٠٠٢      ً            حادثاً يف عام       ٢٥     ٧٧٢    و     ٢٠٠٠

  .    ٢٠٠٢             نسمة يف عام    ١٠٠     ٠٠٠            إصابة لكل   ٧١     إىل     ٢٠٠٠             نسمة يف عام    ١٠٠   ٠  ٠٠    لكل 

       ويتجلى   .                                                                            وسجلت يف مجهورية صربسكا أنشطة عديدة مضرة بالصحة نتيجة للحرب وفترة ما بعد احلرب -   ٥١٧
     ليات                    وتشري بيانات مركز عم  .                                                                              هـذا يف املعدالت املرتفعة للوفيات واإلعاقات، وال سيما يف املناطق ذات األولوية         

   ٤     ٦٧٩                                                                                        إزالة األلغام يف البوسنة واهلرسك إىل أن عدد حقول األلغام املسجلة يف مجهورية صربسكا بعد احلرب بلغ 
    أما   .                                             يف املائة من العدد احلقيقي حلقول األلغام         ٦٠                                                         غري أن التقديرات تشري إىل أن هذا الرقم ال ميثل سوى              .    ً حقالً

                                                             لنسبة للصحة، فهناك من فارقوا احلياة نتيجة هذه احلوادث يف حني فقد                                     عن اخلطر احملدد الذي متثله هذه احلوادث با
ُ                                    وقد ُسجل أكرب عدد من احلوادث يف عام           ).   ٢٤             انظر اجلدول    (          ً        ً                   آخـرون ساقاً أو قدماً أو كليهما                ، ومنذ     ١٩٩٦    

    نيه   يو /              أبريل وحزيران  /            مارس ونيسان  /               ً                  ومن الواضح أيضاً أن أشهر آذار       .                                       ذلـك التاريخ هناك اجتاه حنو االخنفاض      
  .                                                                        ً              يوليه، هي األشهر اليت يسجل خالهلا أكرب عدد من احلوادث، وقد ظل هذا االجتاه مستمراً على مر السنني /    ومتوز

  :                                         وفيما يلي بعض االستنتاجات اليت ميكن استخالصها -   ٥١٨

                                                                                           أن القوانـني واللوائـح التنظيمـية القائمة ال تتفق مع توصيات منظمة الصحة العاملية واالحتاد        -
                ً     ً    وال تنفذ تنفيذاً تاماً؛      األورويب

               َّ                                                         ً            أن احلوادث ال تسجَّل بالقدر الكايف، رغم أن القوانني تقضي بوجوب التسجيل إلزامياً باالستناد  -
                                              مكان العمل أو يف األسرة املعيشية أو أثناء         (                                                   إىل عـلم أسباب احلوادث واألماكن اليت تقع فيها          

   ).                                      املرور أو يف الصناعة أو الكوارث الطبيعية
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 ٢٤اجلدول 

 إحصاءات بشأن معدالت اإلصابات الناجتة عن تفجر األلغام
 )٢٠٠٢-١٩٩٦(يف مجهورية صربسكا 

 السنة عدد احلوادث عدد الوفيات اإلصابات اخلطرة اإلصابات الطفيفة
١٩٩٦    ١٨٧   ٥١    ١٣١   ٦٨ 
١٩٩٧   ٩٩   ٤٦   ٦٢   ١٣ 
١٩٩٨   ٢٩  ٩   ٢٠  ٥ 
١٩٩٩  ٩  ٩  ٩  ٣ 
٢٠٠٠   ١٨   ١٤  ٩  ٥ 
٢٠٠١   ١٩  ٩  ٧  ٢ 
٢٠٠٢   ١٨  ٩  ٧  ٤ 

      اجملموع     ٣٨١    ١٤٨    ٢٤٦    ١٠٠
  .                                    قاعدة بيانات جلنة الصليب األمحر الدولية  :      املصدر

 ٢٥اجلدول 

 عدد املشمولني باحلوادث، حسب الفئات العمرية

 الفئة العمرية     ١٩٩٦     ١٩٩٧     ١٩٩٨     ١٩٩٩     ٢٠٠٠     ٢٠٠١     ٢٠٠٢
  )  ١٨  -    صفر  (      أطفال    ٢٧   ١٣  ٨   ١٠  ١    صفر  ٨
   )   ٣٩-  ١٩ (     كبار    ٥٨   ٢٥   ٢٤   ٢٤   ٢٣   ١١   ١١
  )  ٦٠-  ٤٠ (     كبار    ٣٩   ٢٨   ٢٥   ١٤  ٨   ١٠  ١

   ٦٠    فوق    ١٨  ٨   ١٠  ٧  ٣  ٢    صفر
           عمر غري حمدد  ٩    صفر  ٢    صفر    صفر  ٣    صفر

  :                         جيب تنفيذ التوصيات التالية -   ٥١٩

                                                                                              اجلمع املستمر للبيانات الشاملة بشأن املناطق ذات األولوية، وبشأن اجلرحى والقتلى من جراء              -
                     ا من األجهزة املتفجرة؛                                  احلوادث الناشئة عن تفجر األلغام وغريه

                                                                                         تكثـيف احلمالت العامة هبدف إعالم السكان، والتركيز على اخلطر، وتقدمي التوجيهات بشأن              -
                          الوقاية من احلوادث وجتنبها؛

  .                                                              التوعية من خالل عملية إعادة التأهيل واملصاحلة لألشخاص املعرضني للخطر -
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 ١٣املادة 

                 احلق يف تعليم مالئم

                  واهلرسك خالل احلرب                 التعليم يف البوسنة

                  َّ                                                                         شاءت الظروف أن يقسَّم نظام التعليم خالل فترة احلرب إىل ثالثة أنظمة منفصلة بعد أن كان هذا النظام  -   ٥٢٠
                                                                          وظل اإلطار املؤسسي والقانوين العام لنظام التعليم، أي هيكل التعليم، دومنا تغيري   .      ً                     خاضعاً إلدارة مركزية وموحدة

                                                                         أن اختالفات ذات شأن ظهرت يف اخلطط واملناهج الدراسية، وال سيما يف تعليم اللغة                        يف مجيع األنظمة الثالثة، إال
                                                   وقد استخدمت املدارس الواقعة يف األقاليم اخلاضعة ملراقبة   .                                                  األم واألدب والـتاريخ واجلغرافيا واملوسيقى والفنون   

                                حني استخدمت املدارس الواقعة يف                                                                                 كـروات البوسنة اخلطط واملناهج الدراسية املعتمدة يف مجهورية كرواتيا، يف            
            أما املدارس    .                                                                                                األقاليم اخلاضعة لصرب البوسنة اخلطط واملناهج الدراسية املعتمدة يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية           

                                                                                                              الواقعـة يف األقالـيم اخلاضعة لسيطرة البوسنيني، فقد استخدمت اخلطط واملناهج الدراسية املعتمدة يف مجهورية                
                                                                     وضع خطط ومناهج دراسية جديدة باإلضافة إىل إصدار عدد كبري من                ١٩٩٤                  ، حىت مت يف عام                     البوسنة واهلرسك 
                                                                                        وحيث إن ظروف العيش والعمل خالل احلرب كانت صعبة للغاية، بل كانت حمفوفة باملخاطر                .               الكتب املدرسية 

  .                                                              ً يف كثري األحيان، فقد توقفت عملية التعليم يف كافة أحناء البلد تقريباً

                          دايتون املتعلقة بالتعليم           أحكام اتفاق

ُ                                                                                     وفقاً التفاق دايتون، ُعهد القسم األكرب من السلطة اإلدارية إىل الكيانني، وقد مشلت هذه السلطة مهمة                 -   ٥٢١                ً    
          من الفصل    )  ب ( ٤       املادة   (     ً                                 ووفقاً لدستور احتاد البوسنة واهلرسك        .                                               اإلشـراف على جماالت التعليم والعلم والثقافة      

                        أما يف مجهورية صربسكا،      .                                                   رة ال مركزية وذلك بنقل االختصاصات إىل املقاطعات                           ، خيضع التعليم إلدا    )        الثالـث 
  .                                           فيخضع التعليم إلدارة مركزية على مستوى الكيان

                 األحكام الدستورية

                     دستور البوسنة واهلرسك

                                                                                                   تتضمن اجملموعة الواسعة من احلقوق واحلريات اليت يكفلها ويشملها باحلماية دستور البوسنة واهلرسك               -   ٥٢٢
   ).            من الدستور̀    ياء̀  ٣  -           ً  املادة ثانياً  (                            ً                                    والصكوك الدولية اليت متثل جزءاً ال يتجزأ من الدستور، احلق يف التعليم 

                                                                                        وينص الدستور على أن دولة البوسنة واهلرسك وكال الكيانني تقع عليها مسؤولية ضمان أعلى مستويات  -   ٥٢٣
                         ويعين هذا أن الدستور يعهد    ).             من الدستور ١  -         ً  ادة ثانياً   امل (                                           ً  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا دولياً 

                                                                                                             إىل الدولة والكيانني مسؤولية ضمان حقوق اإلنسان وعدم التمييز لدى ممارسة هذه احلقوق، وأن على السلطات                
                                                                                                             يف مجـيع مستويات اختاذ القرارات أن تتحقق من إعمال حقوق اإلنسان واحلريات املشمولة حبماية الدستور، مبا                 

  .               ا احلق يف التعليم   فيه
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                                                                                      وعالوة على ذلك، حيدد دستور البوسنة واهلرسك بشكل ملموس توزيع املسؤوليات بني الدولة والكيانني  -   ٥٢٤
                                              وتندرج ضمن اختصاصات الكيانني كافة الوظائف        .                                                        والعالقة املتبادلة بني مؤسسات الدولة ومؤسسات الكيانني      

   من   )  أ ( ٣  -           ً  املادة ثالثاً  (                                    راحة على مؤسسات البوسنة واهلرسك                                                    احلكومـية اليت ال تقع مسؤولية االضطالع هبا ص        
                                                                                                     وبناء على ذلك، تقع املسؤوليات اخلاصة وامللموسة املتصلة بتنظيم التعليم وإدارة شؤونه على عاتق                 ).          الدسـتور 

  .                           الكيانني، أي الوحدات االحتادية

                                 ني يف ما يتعلق باملسائل اليت ال                                                                            وعـالوة على ذلك، تشجع األحكام الدستورية على التنسيق بني الكيان           -   ٥٢٥
                 ً                     وينص الدستور أيضاً على إمكانية أن        .                                                                      تـندرج يف إطار مسؤولية البوسنة واهلرسك حسبما ينص عليه دستورها          

                                                                                                             تـتوىل البوسنة واهلرسك املسؤوليات يف ما خيص املسائل اليت يتفق عليها الكيانان، وإنشاء مؤسسات جديدة يف                 
   ).          من الدستور  )  أ ( ٥- ٤  -           ً  املادة ثالثاً  (            ه املسؤوليات                         البوسنة واهلرسك لالضطالع هبذ

                                                                                                      ويؤيـد دستور احتاد البوسنة واهلرسك مفهوم الطابع الالمركزي للتعليم، وذلك بتوزيع املسؤوليات بني               -   ٥٢٦
                                    ً        وقد أسفر حتديد املسؤوليات اليت تقع حصراً         .                أي املقاطعات  -                                            السلطات االحتادية وسلطات الوحدات االحتادية      

                                                                                        اد، واملسؤوليات املوزعة بني االحتاد واملقاطعات، واملسؤوليات اخلاصة باملقاطعات، إىل توزيع عام جديد        على االحت
  .                                    للسلطة على مجيع مستويات اختاذ القرارات

    ً                                                                                                  وفقـاً لألحكام الدستورية ذات الصلة، تتوىل السلطات االحتادية واملقاطعات، فرادى أو جمتمعة، أو من                -   ٥٢٧
  .                                                                                        لتنسيق من السلطات االحتادية، مسؤولية إعمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف التعليم                             خالل املقاطعات وبا  

      املادة (                                                                                                       وتـتفق السـلطات االحتاديـة وسـلطات املقاطعـات بشـكل دائم على توزيع املسؤوليات فيما بينها                   
    ).           من الدستور  )  ٢ ( و  )  ١   (- ٣   ، و ) أ ( ٢  �     ً  ثالثاً 

   :                                          باملسؤولية يف اجملاالت التالية على وجه اخلصوص                              ويف جمال التعليم، تضطلع املقاطعات -   ٥٢٨

                       حتديد السياسة التربوية؛  ) أ ( 

                                           اعتماد اللوائح التنظيمية املتعلقة بالتعليم؛  ) ب ( 

   ).          من الدستور  )  ب ( �٤           ً  املادة ثالثاً  (             ضمان التعليم   ) ج ( 

                       من خالل االلتزام املتواصل                                 ً                                       وتنص الدساتري يف مجيع املقاطعات أيضاً على تكريس وتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات 
  .                                                                                      من جانب املقاطعات ووحدات احلكم الذايت احمللي بضمان احلماية واإلعمال الكاملني هلذه احلقوق واحلريات

                                                                                                   وجيوز تفويض ونقل املسؤوليات احملددة املصنفة باعتبارها مسؤوليات خاصة باملقاطعات يف جمال التعليم              -   ٥٢٩
                 وينص الدستور يف      ).            من الدستور   )  ١ ( ٢- ١           ً   املادة خامساً    (                 كم الذايت احمللي                                      للسـلطات االحتادية أو لوحدات احل     

                                                                                                   مجيع املقاطعات على هذه اإلمكانية، وكذلك على االلتزام بنقل مسؤوليات حمددة لتلك البلديات التابعة للمقاطعة 
  .                                                                    حيثما متثل أغلبية السكان، من حيث التكوين العرقي، األقلية يف املقاطعة ككل
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                                                                                                 آلـيات نقل املسؤوليات للسلطات احمللية أو االحتادية شكل االلتزام باعتماد قانون خاص لنقل                      وتـتخذ  -   ٥٣٠
                                                                                                 املسؤوليات يف إطار اتفاق متبادل لقبول هذه املسؤوليات واعتماد القانون اخلاص، كما ميكن أن تتخذ شكل قرار 

                                    ليها ال تزال تتسم بطابع خطايب يف                                          غري أن األحكام الدستورية املشار إ       .                                       مـن جانب واحد بنقل هذه املسؤوليات      
     ً                                                                                    ووفقاً للمعلومات املتاحة حىت اآلن، مل تقم مقاطعة واحدة بنقل أي مسؤولية حقيقية تقع على عاتقها   .           املقام األول

                                                                                                                يف جمـال التعليم للسلطات االحتادية، أو أهنا مل تقم بذلك إال بقدر ال يستحق الذكر يف أدىن مستويات السلطة                    
                                                                                         لى سبيل املثال، وحدات احلكم الذايت احمللي بوصفها اجلهات املنشأة للمؤسسات التربوية يف              ع (                  وصـنع القـرار     

   ).                                                                                                 مراحل معينة للتعليم؛ واالشتراك يف متويل عناصر خمتلفة من نفقات الطالب املتعلقة بالنقل والغذاء وما إىل ذلك

                    دستور مجهورية صربسكا

                                            والتعليم إلزامي لكل األطفال دون السادسة        .           يف التعليم                                             يكفل دستور مجهورية صربسكا حق كل مواطن         -   ٥٣١
                      حيق لكل شخص االلتحاق     "                    وباإلضافة إىل ذلك،      .                                               وكال التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي جماين       .                عشرة من العمر  

   لى                  من الدستور ع    ٧             وتنص املادة      ).               من الدستور    ٣٨       املادة     " (                                                       بالتعلـيم الثانوي والتعليم العايل على قدم املساواة       
                                                                                                                  استخدام اللغة الصربية لغة رمسية، واعتماد احلروف السرييلية، ويف األقاليم اليت تعيش فيها مجاعات لغوية أخرى،                

                                          وجتدر اإلشارة هنا إىل عدم القدرة على الوفاء     ".                                              ً             تسـتخدم اللغـات واحلـروف األجبدية لتلك اجلماعات رمسياً         
  )               حاالت اجتماعية  (           ً     ً                ذلك أن عدداً قليالً من الطالب         .         ً  ائي جماناً                                                      بااللـتزام الوارد يف الدستور بتوفري التعليم االبتد       

     ، فال  )           كيلومترات ٤                            الذين يقطعون مسافة تزيد على  (                 أما عن نقل الطالب   .                             ً     حيصـلون على الكتب املدرسية جماناً   
  .                           جيري تنظيمه بأفضل طريقة ممكنة

                          النظام األساسي ملنطقة بريكو

                                                                 ملنطقة بريكو التابعة للبوسنة واهلرسك، الوظائف املنوطة هبذه                           من النظام األساسي    )  ز ( ٩                حتـدد املـادة      -   ٥٣٢
                                                                   من النظام األساسي حبق اجلميع يف التمتع بكافة احلقوق واحلريات             ١٣              وتسلم املادة     .                             املنطقة، مبا يف ذلك التعليم    

  .      أسبابه                                                                             ً       اليت يكفلها الدستور والقوانني يف البوسنة واهلرسك وقوانني منطقة بريكو، دون متييز أياً كانت 

                                                                         من النظام األساسي ملنطقة بريكو على حق كل شخص يف أن ميارس حقه يف التعليم على   ١٦           وتنص املادة  -   ٥٣٣
            وجيوز إنشاء    .                       والتعليم الثانوي جماين    .                                 والتعليم االبتدائي إلزامي وجماين     .                                         قـدم املسـاواة مع اآلخرين ودون متييز       

   .  ن                                  ً        املدارس واملؤسسات اجلامعية اخلاصة وفقاً للقانو

        ، إنشاء  ) ٩      املادة  (                                          ً                            من النظام األساسي على أنه جيوز للعمدة، وفقاً للخطة التنظيمية             ٤٧                 وتـنص املـادة      -   ٥٣٤
  .                                   خمتلف اإلدارات، مبا فيها إدارة التعليم

                             إصالح التشريع املتعلق بالتعليم

                         مركزية يف جمال التعليم،                                                                                       إن األحكـام الدستورية املشار إليها أعاله حتدد بالتايل اإلطار العام لتطبيق الال             -   ٥٣٥
     وكما   .                                                                                                      وهو ما يسمح بالتطوير املستمر لعملية تفويض الصالحيات على مجيع مستويات صنع القرار العليا والدنيا          

                                                                                                          ذكـر أعاله، يشجع دستور البوسنة واهلرسك وكذلك دستور احتاد البوسنة واهلرسك على مثل هذه العمليات،                
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                                                              إفساح اجملال لتفويض املسؤوليات الراهنة وإنشاء مسؤوليات ومؤسسات                                   ويدعماهنا عن طريق حتديد االلتزامات أو
   .                    جديدة يف جمال التعليم

                                                                                              وهبذا املعىن، وبغية ضمان إطار قانوين مالئم لتنظيم نظام التعليم يف البوسنة واهلرسك وإنشاء آليات فعالة  -   ٥٣٦
                                         ة متشتتة، تتنبأ الوثيقة بشأن األهداف                                                                                إلدارة شـؤون التعلـيم بوصفه عملية شاملة ومتواصلة وليس عملية جزئي           

                                                                       املقدمة إىل جملس تنفيذ السالم يف البوسنة واهلرسك يف بروكسل يف تشرين             (                                    االستراتيجية األولية إلصالح التعليم     
   .                                                                   مجلة أمور منها إصالح التشريع الراهن املتعلق بالتعليم يف البوسنة واهلرسك  )     ٢٠٠٢      نوفمرب  /     الثاين

                                                                              املتعلق بالتعليم من شأنه أن يضمن تنسيق وحتديث القوانني غري املنقحة والنمطية الكثرية               وإصالح التشريع  -   ٥٣٧
                                              ومن ناحية أخرى، من املتوقع أن يكفل إصالح          .                                                               اخلاصة بالتعليم اليت ال تتالءم مع مقتضيات التعليم الالمركزي        

                              ان يف البوسنة واهلرسك وكذلك                                                                                        التشـريع املـتعلق بالتعلـيم إتاحة فرص التعليم على قدم املساواة جلميع السك             
                                                                                       ً                       ممارستهم هلذا احلق، وأن يهيئ الظروف ويكفل الشروط الالزمة لتحقيق جودة التعليم ومساوقتها وفقاً للمعايري               

  .                 األوروبية والعاملية

                                                    استعراض القوانني واللوائح التنظيمية املتعلقة بالتعليم

             وجيري يف الوقت   .                                     ئي والتعليم الثانوي يف البوسنة واهلرسك                                           اعتمد القانون اإلطاري املتعلق بالتعليم االبتدا -   ٥٣٨
  :                                                                                                                     الـراهن إعـداد مشروع القانون املتعلق بالتعليم العايل، يف حني اعتمد الكيانان ومنطقة بريكو القوانني التالية                

            الثانوي،                                                                                                            القـانون اخلـاص بالتعليم قبل االبتدائي، والقانون اخلاص بالتعليم االبتدائي، والقانون اخلاص بالتعليم             
   .                             والقانون اخلاص بالتعليم العايل

  :                                      وتشمل االتفاقات املربمة بني الكيانني ما يلي -   ٥٣٩

  ؛    ٢٠٠٠      نوفمرب  /                                 إعالن النوايا، بروكسل، تشرين الثاين  ) أ ( 

  ؛    ٢٠٠٢ /    ٢٠٠١                                         خطاب إعالن النية باالنضمام إىل إعالن بولونيا   ) ب ( 

  ؛ و        ، سراييف    ٢٠٠٣      أغسطس  /    آب ٨    مة،                                         االتفاق بشأن املناهج الدراسية األساسية العا  ) ج ( 

  .    ٢٠٠٢      أبريل  /                   إعالن بولونيا، نيسان  ) د ( 

                                     االتفاق املؤقت بشأن العائدين من األطفال

                                                                                ، وقع وزيرا التعليم يف الكيانيني على االتفاق املؤقت بشأن تلبية االحتياجات                ٢٠٠٢        مـارس    /       آذار  ٥   يف   -   ٥٤٠
                                                 ن هذا االتفاق هو تلبية الشرط األساسي، أال وهو زيادة         والغرض م  .                                       اخلاصة للعائدين من األطفال وإعمال حقوقهم

                                                                                                             عدد العائدين من األطفال املسجلني يف املدارس يف خمتلف أحناء البوسنة واهلرسك، وال سيما يف املدارس اليت ميثل                  
  .                       فيها هؤالء األطفال األقلية
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                           وينص على ضرورة أن تعكس                                                                            ويؤمن االتفاق املؤقت شرط توظيف عدد أكرب من العائدين من املعلمني،             -   ٥٤١
                      ً                                       وينص االتفاق املؤقت أيضاً على ضرورة قيام وزارات التعليم           .                                               جمـالس املدارس التكوين العرقي للسكان احملليني      

   .                                                                                         بإصدار األوامر التنفيذية وتعيني ممثليها املكلفني بتسوية املشاكل اليت يواجهها العائدون من األطفال

      املواد  "                                                ُ           ميكن آلباء العائدين أن يسجلوا أطفاهلم يف الصفوف اليت ُتدرس فيها                 ً           وينص االتفاق أيضاً على أنه   -   ٥٤٢
                                         ُ                                    ويعين هذا أنه باستطاعة الطالب احلضور يف صفوف ُيدرس فيها األدب والتاريخ               ".                           اخلاصـة باجلماعات الوطنية   

   .               ينتمون إليها                                      ً                                             واجلغرافيا والطبيعة والعلوم والدين وفقاً للمناهج الدراسية اخلاصة باجلماعات العرقية اليت

     ُ                                                                                           وقـد أُنشئ جملس التنسيق، الذي يضم ممثلني عن سائر وزارات التعليم يف الكيانني واملقاطعات، لضمان          -   ٥٤٣
        تشرين   ١٣                                                   ووضعت خطة تنفيذ شاملة لتوقع عليها وزارات التعليم يف   .                          ً     ً            تنفـيذ أحكـام االتفـاق تنفـيذاً تاماً      

                                                          الزمة لتنظيم ومتويل تعليم العائدين من األطفال يف إطار                                     وتلخص هذه اخلطة الشروط ال      .     ٢٠٠٢       نوفمرب   /       الـثاين 
   .                                                  الصفوف املخصصة لتدريس املواد اخلاصة باجلماعات الوطنية

                                                                       القانون اإلطاري بشأن التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي يف البوسنة واهلرسك

َ  ِّ              بوصفه نشاطاً ُيَجسِّد فائدة                               ً                                                 إن احلـق يف التعلـيم، بوصفه حقاً من حقوق اإلنسان األساسية، والتعليم               -   ٥٤٤  ُ ً           
        والعامل   .                                  ً                                                                      اجتماعية خاصة، ال ميكن أن يعترب أمراً تنفرد احلكومة مبسؤولية إعماله على الصعيد اإلقليمي أو احمللي               

                                                                                                   الرئيسي لتحقيق املسؤولية والوظائف االجتماعية بفعالية يف جمال التعليم، يكمن يف إعادة حتديد األدوار على مجيع 
  .                                                                          وتكوين القدرات الالزمة لتعزيز التشريع اخلاص بالتعليم، ومن مث النظام التربوي              مستويات السلطة

    ً                                                                                                    وفقاً للمسؤولية الدستورية لدولة البوسنة واهلرسك بأن تعمل على ضمان محاية احلق يف التعليم، اعتمد                -   ٥٤٥
                املبادئ األساسية   "             ي ينص على                                                                                        القانون اإلطاري بشأن التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي يف البوسنة واهلرسك الذ          

                                                                                                                       للتعلـيم قـبل االبتدائي، والتعليم االبتدائي، والتعليم الثانوي، وتعليم الكبار، وإنشاء وتشغيل املؤسسات املعنية               
   ).                             يرد نص القانون كمرفق بالوثيقة    ". (                                      بتقدمي اخلدمات التربوية يف البوسنة واهلرسك

                                              لى الصعيد الوطين يعترب اخلطوة األوىل واألهم على درب                                               واقـتراح وإصـدار مـثل هذا القانون العام ع      -   ٥٤٦
                                                                                                 استحداث إطار قانوين مالئم يتيح جلميع األطراف املؤثرة يف ميدان التعليم فرصة اختاذ إجراءات صحيحة، كما أنه 

                        نظامها التربوي، ومن حتمل   "     خمارج " و  "      مداخل "                                                         ميكـن دولة البوسنة واهلرسك، يف مجلة أمور، من السيطرة على     
  .                                                                     سؤولية عن ضمان جودته، كما هو احلال يف البلدان األوروبية وغريها من البلدان  امل

                                                                                                            يعني القانون املناهج الدراسية األساسية العامة وغريها من املعايري املتعلقة بالتعليم، وحيدد اهليكل املناسب               -   ٥٤٧
                               ام التربوي املوازي القائم يف                                                  ً                                     لتنفـيذها ورصـدها وتطويرها، وهي عناصر متثل شروطاً مسبقة هامة لتنسيق النظ            

                                                                                                وهذا من شأنه أن يفضي إىل حتقيق املستوى املطلوب فيما يتعلق باتساق وختصص نظام التعليم يف                  .              الوقت الراهن 
                                     وسوف يتسىن قياس هذه العناصر ومقارنتها   .                                                           البوسنة واهلرسك، وإىل توحيد وحتقيق اجلودة الالئقة يف جمال التعليم

  .     الدويل                    على الصعيدين الوطين و
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                                                                              ً                               إن التشريع املتعلق بالتعليم يف احتاد البوسنة واهلرسك، واسع النطاق إىل حد بعيد، نظراً للتنفيذ املوازي                 -   ٥٤٨
                                                                                                              للتشريعات اجلديدة اخلاصة باملقاطعات وكثرة اللوائح التنظيمية االحتادية السابقة، وباألخص التشريعات املتعلقة            

             ً                                                               قاطعات تقريباً لوائحها التنظيمية اخلاصة باعتبارها القوانني األساسية اليت                             وقد اعتمدت مجيع امل     .                  بالتعليم الثانوي 
                                          وباإلضافة إىل ذلك، اعتمدت مقاطعات كثرية         ).                                 انظر القائمة الواردة يف املرفق     (                              ً      تنظم كافة مراحل التعليم تقريباً      

                                      ا املقاطعات اليت مل تقم بإصدار كافة        أم  .     ً     ً                                                                     عـدداً كبرياً من اللوائح التنظيمية والنظم املتعلقة مبرحلة التعليم الثانوي          
  .                                                النظم املطلوبة، فينطبق فيها التشريع االحتادي السابق

                                                       القانون املتعلق بالتعليم االبتدائي، والقانون املتعلق        :                                                 واعـتمدت القوانـني التالية يف مجهورية صربسكا        -   ٥٤٩
  .                                                بالتعليم الثانوي، والقانون املتعلق بالتعليم العايل

                                                                                                   ة بريكو، خيضع التعليم للقانون اخلاص بالتعليم يف املدارس االبتدائية واملدارس الثانوية التابعة                       ويف مـنطق   -   ٥٥٠
  .                            ملنطقة بريكو يف البوسنة واهلرسك

                                                                                                    وكجزء من إصالح التشريع اخلاص بالتعليم يف البوسنة واهلرسك، سيجري تنفيذ عملية ترمي إىل تنسيق                -   ٥٥١
                       وستشمل هذه العملية وضع   .                                         خيص التعليم داخل الكيانني، أي يف املقاطعات                          ً      وحتديث التشريع الساري حالياً يف ما

                                            ً                                                                         وتنفـيذ القوانني يف كافة مراحل التعليم، استناداً إىل املعايري والقواعد األوروبية، على أساس االتفاقيات الدولية                
  .                   املتعلقة حبقوق اإلنسان

                          اللوائح التنظيمية السابقة

ِ  َ                       ُنِفذَت اللوائح التنظيمي   -   ٥٥٢                                                             االحتاد املتعلقة بالتعليم بوصفها اللوائح املطبقة يف املقاطعات      /                     ة السابقة للجمهورية  ُ 
                                     االحتاد منذ أن اعتمد مجيع املقاطعات       /                             وتوقف تطبيق قوانني اجلمهورية     .                                        حـىت اعتماد اللوائح اخلاصة باملقاطعات     

  .                            العشر نظمها املتعلقة بالتعليم

                                                               د مجيع النظم املطلوبة يف جمال التعليم، فال يزال بعض القوانني السابقة                                أما يف املقاطعات اليت مل تقم باعتما -   ٥٥٣
  .           ً                  ً                                                    االحتاد سارياً وتطبق بوصفها نظماً خاصة باملقاطعات إىل حني اعتماد نظم خاصة هبذه املقاطعات /         للجمهورية

                 لتعليم ميثل مسألة                                                                              ومجيع القوانني ذات الصلة بالتعليم السارية يف الكيانني ويف منطقة بريكو تنص على أن ا -   ٥٥٤
                                                                            وتشري يف هذا اخلصوص إىل أن التعليم االبتدائي إلزامي للبنني والبنات على              .                                    تـتعلق باملصلحة االجتماعية العامة    

  .      السواء

                                                                                                            والظـروف الـيت سيعمل فيها معلمو املستقبل تتسم بانعدام الفعالية وغياب الشفافية فيما يتعلق بتوفري                 -   ٥٥٥
          ً                                                         وهناك إمجاالً تباين واضح بني التعليم واالحتياجات احلقيقية ملمارسة           .               نشطة التربوية                             األمـوال الالزمة لتمويل األ    

                                                                                                     مهنة التدريس؛ وهناك تشبث شديد بالشكل فيما يتعلق بالترقية املهنية للمعلمني، باإلضافة إىل املشاكل النامجة عن 
                                  ل ودون توفري الكتب املدرسية املناسبة                                       ً                                     املـناهج الدراسـية املوسعة للغاية اليت كثرياً ما جيري تغيريها بشكل مرجت            

                                                                                    وباإلضافة إىل ذلك، املعايري التربوية غري املؤاتية وانعدام اهلياكل األساسية الالزمة             .                             ووسـائل التعلـيم العصرية    
                                             ً                                                    للمؤسسات التربوية وسوء حالة املعلمني، تشكل مجيعاً عوامل حتول دون تنفيذ عملية تدريس جيدة النوعية، رغم 
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                                                                                                   السـبيل الرئيسي لنجاح اإلصالحات املتعلقة بالتعليم يف كافة املراحل، وتنفيذ العهد الدويل اخلاص                            أهنـا متـثل     
  .                                                      باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف البوسنة واهلرسك

                                                                                                         وقـد اعـتمد القـانون اإلطـاري بشـأن التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي يف البوسنة واهلرسك يف                   -   ٥٥٦
                                                                                        وينص هذا القانون على االستعاضة عن نظام التعليم االبتدائي احلايل ومدته مثان سنوات               .     ٢٠٠٣    يه     يون /        حزيـران 

                                                                                          وقد بدأ يف مجهورية صربسكا بالفعل تطبيق التعليم االبتدائي ملدة تسع سنوات، وسوف يطبق هذا النظام   .              بتعليم إلزامي
                                                           يتعني على الكيانني والقطاعات يف االحتاد أن تسن قوانينها               وكان    .                              ً                        يف احتاد البوسنة واهلرسك اعتباراً من السنة القادمة       

  .    ٢٠٠٣                                                 ً                                             اخلاصة بشأن التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي وفقاً ألحكام القانون املشار إليه أعاله قبل هناية عام 

            نوي، وتعليم                                                                                             وينص القانون اإلطاري على املبادئ األساسية للتعليم قبل االبتدائي، والتعليم االبتدائي والثا         -   ٥٥٧
      من    ١٦             وتنص املادة     .                                                                                        الكـبار، وإنشاء وتشغيل املؤسسات املعنية بتوفري اخلدمات التربوية يف البوسنة واهلرسك           

                        وباإلضافة إىل ذلك، جتدر      .                                                                                     القـانون اإلطـاري على أن التعليم االبتدائي إلزامي وجماين بالنسبة جلميع األطفال            
                                                              شامل للتعليم الذي جيري تنفيذه يف الوقت الراهن يف البوسنة واهلرسك،                                    اإلشارة إىل أن املزمع، يف إطار اإلصالح ال

                           ً      يف كافة مراحل التعليم، ابتداًء من   )                           على مستوى الكيان واملقاطعات (                                          القيام بإصالح التشريع احلايل املتعلق بالتعليم 
                        ون بشأن التعليم املهين                                             وجيري يف الوقت الراهن صياغة مشروع قان        .                                                التعلـيم قـبل االبتدائي وحىت التعليم العايل       

  .                                                                                      والتدريب يف البوسنة واهلرسك، وكذلك مشروع قانون إطاري بشأن التعليم العايل يف البوسنة واهلرسك

                                               ً                                                       ويـنفذ إصالح النظام التربوي يف البوسنة واهلرسك وفقاً للمعايري األوروبية، كما جرى يف هذا اإلطار                 -   ٥٥٨
                                                                  وقع وزيرا التعليم يف الكيانني على اتفاق بشأن وضع وتنفيذ              وقد  .                                             وضـع املـناهج الدراسـية األساسية العامة       

                                                                                                                   االسـتراتيجية املشتركة لتحديث التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي العام يف البوسنة واهلرسك، وهو اتفاق يعرف               
   ".              اتفاق جاهورينا "     باسم 

                             هلرسك تعمل يف الوقت الراهن على              ً                                               ومن املهم أيضاً اإلشارة إىل أن السلطات املختصة يف احتاد البوسنة وا -   ٥٥٩
            منظمة األمن   (                       ومبساعدة اجملتمع الدويل      .                                                                          حتديـد االستراتيجية والسياسة العامة والتوجه الرئيسي للنهوض بالتعليم        

           على وثيقة    )                    املقاطعات والكيانان  (                                                     وقعت السلطات املعنية بالتعليم على مجيع املستويات          )                        والـتعاون يف أوروبـا    
           وتروج هذه    .     ٢٠٠٢       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢١                                        أمام جملس تنفيذ السالم يف بروكسل، يف          "   يم           إصالح التعل  "        بعنوان  

                                                                                                               الوثيقة لألولويات واالجتاهات الرئيسية للنهوض بالتعليم يف البوسنة واهلرسك بغية ضمان أن يكون بإمكان مجيع               
        وهذا من   .                      املة دومنا متييز أو حتيز                                                                      األطفال والشباب احلصول على تعليم جيد النوعية يف بيئة متعددة الثقافات ومتك

                 ً      ً         ً                                                                                   شـأنه أن يوفر متويالً رشيداً ومستداماً ويكفل تنفيذ القانون اإلطاري يف ميدان التعليم باالستناد إىل االتفاقيات                 
                                                              وجيري يف الوقت الراهن تنفيذ عدة مشاريع هبدف تنفيذ املهام            .                                               الدولـية املتعلقة حبقوق اإلنسان وحقوق الطفل      

  .                                                     اهات احملددة إلجراء التغيريات الالزمة يف كافة مراحل التعليم           املسندة واالجت

          ً                                                                                       وجيري حالياً تنفيذ استراتيجية مشتركة لتحديث التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي العام يف إطار مشروع   -   ٥٦٠
             لطات املعنية                                                                                                 لالحتاد األورويب يتخذ شكل مساعدة تقنية إلصالح التعليم يف البوسنة واهلرسك، وبالتعاون مع الس             

                                املفوضية األوروبية ومنظمة األمن     (                                                                              بالتعليم يف الكيانني ويف املقاطعات ويف منطقة بريكو، ومع املنظمات الدولية            
                                                                                      وقد وضعت التوصيات املقدمة للسلطات املعنية بالتعليم يف البوسنة واهلرسك وقدمت حتت               ).                    والتعاون يف أوروبا  
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       ، الذي  "            الكتاب األبيض "                                      وعقب مناقشة عامة، بدأ العمل على إعداد   .  )    ٢٠٠٣     مايو  /    أيار   " (            الكتاب األخضر "    اسم 
                                                                                                                يـنص على مهام ملموسة وأولويات حمددة جيب تنفيذها يف جمال التعليم االبتدائي والثانوي، وكذلك فيما يتعلق                 

  .         د األورويب                                                                                           مبواءمـة نظـام التعليم يف البوسنة واهلرسك كي يتوافق مع نظام التعليم يف البلدان األعضاء يف االحتا   
                                                            أما فيما يتعلق بالتعليم املهين الثانوي، فيجري يف الوقت           .     ٢٠٠٣        أكتوبر   /   ُ                                   واعُتمدت هذه الوثيقة يف تشرين األول     

  . "EU-VET"                                                برنامج االحتاد األورويب للتعليم املهين والتدريب        "                                               الـراهن تنفيذ مشروع لالحتاد األورويب بعنوان        
                                                                   يدة للتعليم املهين ووضع املناهج الدراسية املناسبة وبرامج تدريب                                                   ويسـتهدف هذا املشروع حتديد الطريقة اجلد      

  .                                                                   وجيري تنفيذ هذا املشروع بالتوازي داخل الكيانني يف مخس مدارس منوذجية خمتارة  .       املعلمني

                                                                                                    وقـد تعددت يف احتاد البوسنة واهلرسك األنشطة يف جمال إنشاء نظام تعليم أساسي لألشخاص الذين مل                  -   ٥٦١
                       ، غري أهنا مل تتخذ شكل هنج  )                    ، يف القطاع غري احلكوميPHARE VET              يف إطار برنامج  (             مهم االبتدائي            يكملوا تعلي

  .               منتظم حلل املشكلة

                                                                                                              وتـنص املـادة ذاهتا من القانون نفسه املشار إليه أعاله على أنه يتوجب على السلطات املسؤولة عن قطاع                    -   ٥٦٢
  .                                                               لظروف لتمديد فترة التعليم اإللزامي حبيث تساوي مدة التعليم الثانوي                                             التعليم أن تنفذ اإلجراءات الضرورية بغية هتيئة ا

                                                                                      مـن القانون على أن تتخذ السلطات املسؤولة، خالل فترة التعليم اإللزامي، مجيع                ١٨                 وتـنص املـادة      -   ٥٦٣
        سيما                                                                      ً                                  اإلجـراءات الضرورية لتوفري الظروف اليت تكفل للطالب احلصول على التعليم جماناً، واملشاركة فيه، وال              

                    وفيما ال ينص القانون   .                                                                              ً الظروف اليت تضمن احلصول على الكتب املدرسية واألدلة اإلرشادية واملواد التعليمية جماناً
     ً                             ُ                       ً                                             حتديداً على أن التعليم يف هذه املراحل ُيقدم مبقابل، فهناك عملياً بعض اإلجراءات اليت تفضي يف النهاية إىل أشكال 

       ولشراء   )                                                                لتأمني األضرار اليت تلحق مبمتلكات املدرسة خالل السنة الدراسية                   مبلغ أدىن    (                         خمـتلفة لتحصيل الرسوم     
                                             الطالب الذين يلتحقون لبعض الوقت مبدارس       -               ويتحمل الطالب     .                                             الكتـب املدرسـية والدفاتر ومواد التدريس      

  .   تصة                                                                   تكاليف التعليم عن كل سنة، وهي تكاليف حتدد مبلغها وزارة التعليم املخ-                       التعليم الثانوي للكبار 

                       اليت توفر التعليم مقابل   )                            مدارس ابتدائية وثانوية خاصة (                                        وخالل السنوات األخرية، افتتح عدد من املدارس  -   ٥٦٤
  .                            ً                              وال تستطيع إال نسبة ضئيلة جداً من السكان االلتحاق هبذه املدارس  .                                        دفـع الـثمن الكـامل لتكاليف الدراسة    

                        ويقدم التعليم الثانوي     .                                يف الطلبة معايري معينة للدخول                                                               والتعلـيم الثانوي ميسور ومتاح للجميع، شريطة أن يستو        
    ً                                                                                                       جماناً على غرار التعليم االبتدائي، إال أنه يتعني على اآلباء تغطية مصروفات إضافية تتعلق بتنفيذ التدريب التطبيقي، 

         الثانوية                                                       كما أن نفقات نقل الطالب مرتفعة ألن شبكة املدارس            .                                                وهـو تدريب إلزامي يف معظم املدارس الثانوية       
  .                                     ليست متطورة بنفس قدر املدارس االبتدائية

                                                                                                              ومـن حيث املبدأ يتوفر التعليم العايل للطلبة املتفرغني باجملان، بينما يتعني على الطلبة لبعض الوقت دفع                  -   ٥٦٥
                                                                                               حيث إن الدستور يعهد مبسؤولية التعليم إىل املقاطعات، فقد أدرج العديد منها بعض القواعد                .                تكاليف دراستهم 

  .                                           الشاذة القريبة من العزل يف أحكامها القانونية

                                            ً      ً                                         فعلى سبيل املثال، اعتمدت إحدى املقاطعات قانوناً جائراً ينص على أنه ال جيوز التسجيل يف املدارس إال  -   ٥٦٦
                                                             ووضعت بعض املقاطعات معايري حمددة لاللتحاق باملدرسة ختتلف عن املعايري   .                              لألشخاص الذين يقيمون يف املقاطعة
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                                                                                                           عية يف مجيع أحناء البوسنة واهلرسك أو احتاد البوسنة واهلرسك، وهو ما يسبب للطالب صعوبات عند االنتقال                    املر
   ).                          إمكانية التنقل األفقي للطالب (                  من مقاطعة إىل أخرى 

                                                                                                    وميكن ألي شخص مل يستكمل تعليمه االبتدائي ألي سبب أن يتلقى هذا النوع من التعليم اإللزامي يف                  -   ٥٦٧
  .                                                        ائية معينة شريطة اجتياز امتحانات ودفع حد أدىن من املصروفات          مدارس ابتد

                                                                                              من االتفاق اإلطاري بشأن التعليم االبتدائي والثانوي يف البوسنة واهلرسك، تقرر أن يكون                ١٧    ً          وعمالً باملادة    -   ٥٦٨
  .                  ت والقدرات الفردية                     ً                                                      ً           التعليم الثانوي متاحاً للجميع، شريطة إهناء مرحلة التعليم االبتدائي بنجاح وتبعاً لالهتماما

                  القواعد التنظيمية  (                                     هي انعدام التشريعات على الصعيد الوطين   )              ً وال تزال عملياً (                       وكانت الصعوبة الرئيسية  -   ٥٦٩
                                                             ً                       الـيت من شأهنا أن تكفل للجميع احلق يف التعليم على قدم املساواة وفقاً للصكوك                 )                          عـلى صـعيد املقاطعـات     

                   مدرسة تعمل حتت      ٥٢   ،      ٢٠٠٤ /    ٢٠٠٣                                   ، كان هناك حىت السنة الدراسية              وبالتايل  .                               واالتفاقـيات الدولية املقبولة   
                                                                                                           سـقف واحـد يوزع فيها الطالب حسب انتمائاهتم العرقية، إىل جانب أشكال أخرى من التمييز ضد األطفال                  

              انعدام املباين   (                                                                                                      العـائدين وأطفال الغجر، وال سيما فيما يتعلق مبمارسة حقهم يف تلقي تعليم منتظم جيد النوعية                 
                                                                                                         ملدرسية أو الوسائل التعليمية املالئمة يف مناطق العودة، والتباين يف املناهج الدراسية، وبطالة اآلباء، وما إىل ذلك،  ا

   ).                                             وقلة أو انعدام الفرص لتلقي التعليم باللغة األم

       لبوسنة                    إصالح التعليم يف ا    "                                               ، وقع مجيع وزراء التعليم الوثيقة املعنونة            ٢٠٠٢       نوفمرب   /                  ويف تشـرين الثاين    -   ٥٧٠
                                                                                                ، واهلدف املنشود حتقيقه هو توفري تعليم جيد النوعية يتاح للجميع على قدم املساواة يف كافة مراحل          "        واهلرسـك 

   ُ                                                                                   واعُتمد منهج دراسي أساسي عام، ووضعت املدارس اليت تعمل حتت سقف واحد حتت إشراف                .                نظـام التعليم  
                                                     نهج الدراسي األساسي العام منذ بداية السنة الدراسية                   وبدأ تنفيذ امل     ).                              ال تزال هناك مقاومة متفرقة     (              إدارة موحدة   

  .                               يف مجيع املدارس يف البوسنة واهلرسك    ٢٠٠٤ /    ٢٠٠٣

  .                                                                                             وكان من الصعوبات اليت ميكن أن يواجهها نظام التعليم يف منطقة بريكو مشكلة توفري التعليم باللغة األم -   ٥٧١
                                           افئ للغات الصربية والكرواتية والبوسنية                                                                          وقـد أمكـن التغلـب عـلى هذه املشكلة عن طريق االستخدام املتك             

                                                                                                           وللحروف الالتينية والسرييلية يف إطار عملية التدريس، واالضطالع بأنشطة خارجة عن املنهج الدراسي يف مجيع               
  .                                                     مدارس التعليم االبتدائي والثانوي الواقعة يف منطقة بريكو

                                                اجلنسية تلقي التعليم االبتدائي والثانوي يف                                                                 ومـن األمـثلة اإلجيابية أنه حيق للمواطنني األجانب وعدميي          -   ٥٧٢
                ً                                                                                                     منطقة بريكو وفقاً ألحكام القانون املتعلق بالتعليم واالتفاقيات الدولية واالتفاقات املربمة بني الدول والعقود اليت               

  .                                                                           أبرمتها البوسنة واهلرسك والعقود واالتفاقات اليت أبرمها اجمللس النيايب ملنطقة بريكو

                                                                                  الب كان يتردد على املدرسة يف اخلارج أن ينتقل إىل مدرسة ابتدائية أو ثانوية تقع يف منطقة          وجيوز ألي ط -   ٥٧٣
   وال   .                                                                                                            بريكو بعد إجراء عملية التحقق من شهادات النجاح يف الصفوف السابقة يف املدرسة اليت كان يتردد عليها                

                         ً              ة تقع يف منطقة بريكو قدوماً من أي                                                                                    جترى عملية التحقق من الدبلومات بالنسبة للطلبة الذين ينتقلون إىل مدرس          
  .                         مكان آخر يف البوسنة واهلرسك



E/1990/5/Add.65 
Page 120 

 

                 التعليم االبتدائي

   ١     ٨٦٤   ،      ٢٠٠٣ /    ٢٠٠٢                                                                             بلغ جمموع عدد املدارس االبتدائية يف البوسنة واهلرسك خالل السنة الدراسية             -   ٥٧٤
    ميكن    ( .             من الذكور   ٧     ٣٧٢               من اإلناث و     ١٣     ٥٠٢      ً            معلماً، منهم      ٢٠     ٨٧٤       ً     تلميذاً و     ٣٦٤     ٩١٤               مدرسـة هبـا     

   ).                                                  االطالع على بيانات إضافية يف اإلحصاءات الواردة يف املرفق

                   واملدارس االبتدائية    .                                                                                    والتعلـيم االبتدائي إلزامي يتسم بطابع تربوي عام ويشكل األساس للتعليم الالحق            -   ٥٧٥
         وإىل جانب   .                                                                                      ميكن أن تكون عامة أو خاصة، وبوصفها مؤسسات عامة تقوم املقاطعات أو البلديات عادة بإنشائها

                                                                    مدارس ومؤسسات التعليم االبتدائي اخلاص، ومدارس التعليم االبتدائي املوازي   :                                  املـدارس االبتدائية العادية هناك   
                                                    ويبدأ التعليم االبتدائي يف املدارس االبتدائية العادية يف   .                               ومدارس التعليم االبتدائي للكبار  )                     املوسيقى ورقص الباليه (

                                                                                     أما األطفال الذين يعانون اضطرابات يف النمو، فيبدأ تعليمهم االبتدائي من سن              .                              سـن السابعة ملدة مثان سنوات     
  .                         السابعة إىل سن اخلامسة عشرة

                                                                                                   ورغـم أن فـرص التعليم متكافئة لألطفال الذكور واإلناث، فإن هناك بعض االختالفات بني املناطق                 -   ٥٧٦
                                             أن التعليم االبتدائي إلزامي هناك أدلة على عدم        ففي حني   .                                                      احلضـرية واملـناطق الريفية فيما يتعلق بنطاق التعليم    

  .                                                                كفاية اجلهود اليت بذلت لضمان تعليم البنات يف املناطق الريفية املتخلفة

                 منطقة بيهاك، شرق  (                                                                                 وقد لوحظ، حىت قبل احلرب، أن التلميذات يف املناطق الريفية يف البوسنة واهلرسك             -   ٥٧٧
                  ومن أسباب االنقطاع   .                                         ب اشتغاهلن بالزراعة وعملهن يف األسر املعيشية                              ينقطعن عن التعليم االبتدائي بسب  )        البوسنة

                                                          لذلك، فإن التدابري املزمع تنفيذها يف إطار تشريع مالئم           .                  ُ                                         املبكر عن التعليم ُبعد بعض املواقع الريفية عن املدارس        
                   قة حبقوق اإلنسان، وال                                                                                تشري بصفة رئيسية إىل ضرورة تنفيذ التشريعات ذات الصلة واحترام الصكوك الدولية املتعل

  .                              ً     ً  سيما اتفاقية حقوق الطفل تنفيذاً تاماً

                                                                                     ومما يتمشى مع روح االتفاقية األوروبية، أن يقتضي حتقيق مستوى أعلى يف ما خيص ضمان حقوق الطفل  -   ٥٧٨
  .                                                           ومحايتها، وأن يطبق مبدأ مراعاة مصاحل الطفل الفضلى يف مجيع احلاالت

                                                                               ملة يف الوزارات املختصة أي تقارير تفيد بوقوع انتهاكات حلقوق املرأة فيما                                          ومل تتلق دوائر التفتيش العا     -   ٥٧٩
   .                    يتعلق بتعليم البنات

                                                         ، بلغ عدد التالميذ املسجلني يف املدارس العادية يف احتاد البوسنة     ٢٠٠٣ /    ٢٠٠٢                        ويف بداية السنة الدراسية  -   ٥٨٠
               اليت تسمى مدارس  (                       س املوسيقى ورقص الباليه                               وبلغ عدد التالميذ املسجلني يف مدار  .        ً  تلميذاً   ٢٤٣     ٢٦٢       واهلرسك 

       ً                                                                            تلميذاً، يف حني بلغ عدد التالميذ املسجلني يف املؤسسات اخلاصة باألطفال من ذوي               ٤     ٢٠٧  )                  التعلـيم املوازي  
     ٣٨٥                 مدرسة تنقسم إىل  ١     ٠٥٢                                         وبلغ إمجايل عدد املدارس االبتدائية العادية     .        ً   تلميذاً    ٩٥٨                    االحتـياجات اخلاصة    

  .               مدرسة إقليمية  ٦٧ ٦              مدرسة مركزية و

                                                                                                        ويف مجهورية صربسكا، يشمل التعليم االبتدائي األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني السابعة والرابعة               -   ٥٨١
  .     َّ                                      َّ                            ويقدَّم التعليم االبتدائي يف املدارس العامة وميوَّل من ميزانية مجهورية صربسكا  .                           عشرة، وهو جماين ومتاح للجميع
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                                                                                      املدارس االبتدائية ومدارس التعليم االبتدائي اخلاص باألطفال الذين يواجهون مشاكل               َّ                        ويقدَّم التعليم االبتدائي يف   
    ).                          فوق السادسة عشرة من العمر (                                 منو وفروع التعليم االبتدائي للكبار 

     وينص   .                       املوسيقى ورقص الباليه-                                                                 وإىل جانب التعليم االبتدائي العادي، ميكن تلقي تعليم ابتدائي يف الفن   -   ٥٨٢
                                                                                                    اخلاص باملدارس االبتدائية على حق الكبار يف التعليم االبتدائي، وحق أطفال رعايا مجهورية صربسكا                         القـانون   

     ٧٤١                                                ويبلغ جمموع عدد املدارس االبتدائية يف مجهورية صربسكا   .                                      املقيمني يف اخلارج يف احلصول على تعليم إضايف
                                  مدرسة يقدم فيها التعليم ملدة مثان    ٢٦٥   و                                         مدرسة يقدم فيها التعليم ملدة أربع سنوات،   ٤٧٦                    مدرسـة تنقسم إىل     

   صف  (                             من فئة الصفوف املختلطة         ٧٧٠    ً          صفاً منها     ٥     ٣٩٥                                          ويبلغ إمجايل عدد الصفوف يف هذه املدارس          .      سنوات
                 يف املائة، أن         ١٤,٢٧                                                       ويتبني من النسبة املئوية للصفوف املختلطة اليت تبلغ            ).               ً                    واحد جيمع أطفاالً من أعمار خمتلفة     

                                             ويستند هذا التحليل إىل بيانات معهد اإلحصاءات يف   .                                   نفس العمر ال يكفي لسري عملية التدريس               عدد التالميذ من 
  .    ٢٠٠٠ /    ١٩٩٩                                مجهورية صربسكا عن السنة الدراسية 

                                                                                                            ويقـوم بالتعليم يف الصفوف األول إىل الرابع معلم أهنى دراساته اجلامعية التربوية أو متخرج من كلية                   -   ٥٨٣
                                                      فيشرف عليها مدرسون أكملوا دراساهتم التربوية اجلامعية أو   )                اخلامس إىل الثامن (     دمة                   أما الصفوف املتق    .       املعلمني

   .                                                  خترجوا من كلية املعلمني، وكل معلم منهم متخصص يف مادته

                                                                                                                   وتوضع اخلطة الدراسية واملنهج الدراسي باللغة الصربية؛ ويف احلاالت اليت ال تكون فيها اللغة الصربية هي اللغة                  -   ٥٨٤
                 ساعتان دراسيتان   (       ً                                         ً                          تلميذاً على األقل، توفر املدرسة هلؤالء التالميذ دروساً يف اللغة األم               ٢٠                صف دراسي يضم             األم ألي   

                                                                         َّ                                        وإذا كان التالميذ الذين يترددون على املدرسة ينتمون إىل مجاعة إثنية واحدة، يقدَّم التعليم بلغتهم األم مع                    ).          يف األسبوع 
  .                      ً                                 ساعتني دراسيتني أسبوعياً بالنسبة للصفوف الثالث إىل الثامن                                    تلقي تعليم إجباري باللغة الصربية ملدة

                                            ويقدم يف املدارس الثانوية واملدارس الفنية        .                                ً                                والتعلـيم الثانوي جماين ويشكل جزءاً من نظام التعليم العام          -   ٥٨٥
               املباين املدرسية                                                       واملدارس الثانوية هي مدارس عامة، أي أن تكاليف           .                                             واملدارس املهنية واملدارس العسكرية والدينية    

                                      َّ                                                                      وأجـور املوظفـني العاملني يف قطاع التعليم متوَّل من ميزانية مجهورية صربسكا، يف حني يتحمل اجملتمع احمللي                  
                                                   ً     ً                         ويتلقى التالميذ الذين يعانون من مشاكل يف النمو تعليماً خاصاً يقوم على مناهج دراسية   .                       تكاليف املواد التعليمية

  .                                                           ارس التعليم االبتدائي والثانوي اخلاص من ميزانية مجهورية صربسكا   َّ     ومتوَّل مد  .                 تتواءم مع قدراهتم

    ً                                                                                                       وفقاً للقانون املتعلق بالتعليم يف املدارس االبتدائية والثانوية يف منطقة بريكو، حترص احلكومة على توفري                -   ٥٨٦
                      راوح أعمارهم ما بني                            أي األطفال الذين تت    -                                                                   التعليم اإللزامي واجملاين لكل الذين يبلغون سن االلتحاق باملدرسة          

  .                    السادسة واخلامسة عشرة

                                                                                             ويشمل نشاط التعليم االبتدائي تربية وتعليم التالميذ الذين ينعمون بنمو جسدي وعقلي عادي، والتالميذ  -   ٥٨٧
                                                                 أو مشاكل تتعلق بنموهم اجلسدي، والتعليم املوسيقي االبتدائي، والتعليم  /                                      الذيـن يعانون من اضطرابات نفسية و     

             ً      ً                 وميثل هذا أيضاً جواباً على السؤال       (                                                               اص بالتالميذ ذوي املواهب اخلاصة، والتعليم االبتدائي للكبار                    اإلضـايف اخل  
                                                                                                           وقد جيري تقدمي التعليم االبتدائي على أساس التفرغ، أو بالتوازي مع تعليم آخر، أو يف املدارس اخلاصة                    ).       الرابع

   َّ                                                 يقدَّم التعليم االبتدائي لألطفال الذين يعانون من                ً       وميكن أيضاً أن      .                           ً                   باألطفـال الذيـن يعـانون اختالالً يف النمو        
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                                                                          ُ   َّ       ً        صعوبات يف النمو وكذلك التعليم اإلضايف اخلاص بالتالميذ ذوي املواهب اخلاصة، يف صفوف ُتكوَّن خصيصاً هلذا 
       وتستند   .                                                                                                          الغـرض يف مدارس ابتدائية تابعة للمقاطعة اليت تنفذ مناهج دراسية تتواءم مع هذه االحتياجات اخلاصة               

                                                                                                         املناهج إىل مبادئ العلوم واملمارسات العصرية، وأسس اجملتمع الدميقراطي املتعدد اإلثنيات، واخلربات اليت                   هـذه 
  .                                                                اكتسبتها األنظمة التربوية املتطورة للغاية والعصرية يف شىت أحناء العامل

                الكتب واللوازم                                                     ً                                  وتوىل رعاية خاصة ألطفال الغجر الذين حيصلون كل سنة جماناً على جمموعة كاملة من                -   ٥٨٨
                               ، على وجه التحديد بلغ عدد          ٢٠٠٤ /    ٢٠٠٣                     ويف السنة الدراسية      .                                             املدرسـية للصف األول من التعليم االبتدائي      

    ً                       طفالً، وحصل مجيعهم على       ٣٠                                                                               األطفـال الغجـر الذين سجلوا يف الصف الدراسي التمهيدي ملدة ستة أسابيع              
  .                                       جمموعة الكتب املدرسية الالزمة لبدء الدراسة

                                                                                                       قسم مدارس التعليم الثانوي يف منطقة بريكو إىل مدارس ثانوية، ومدارس ثانوية تقنية واملدارس ذات                  وتن -   ٥٨٩
                                                                                                              الصـلة هبـا، ومدارس للتعليم الثانوي املهين، وأفسح اجملال إلنشاء مدارس ثانوية دينية، ومدارس ثانوية خمتلطة،            

  .        الل النمو                                                           ومدارس فنية، ومدارس ثانوية خاصة باألطفال الذين يعانون من اخت

                                                              بيانات إحصائية عن املدارس االبتدائية والثانوية يف البوسنة واهلرسك

           بالنسبة      ٢٠٠٣ /    ٢٠٠٢                                                                                  يـبني اجلـدول التايل عدد املدارس والتالميذ واملعلمني يف بداية السنة الدراسية               -   ٥٩٠
  .                                ملدارس املرحلة االبتدائية لكل الوقت

 ٢٦اجلدول 

 تتالميذ املرحلة االبتدائية لكل الوق

 الوحدة السياسية عدد املدارس عدد التالميذ عدد املعلمني املعلمني/عدد التالميذ
              مجهورية صربسكا    ٧٨٣    ١١٤     ٦٠٣  ٦     ٩٧٧ ١٦
                    احتاد البوسنة واهلرسك  ١     ٠٦٦    ٢٤٣     ٢٠٤   ١٣     ٥١٥ ١٨
            منطقة بريكو   ١٥  ٧     ١٠٧    ٣٨٢ ١٩
               البوسنة واهلرسك  ١     ٨٦٤    ٣٦٤     ٩١٤   ٢٠     ٨٧٤ ١٧

                      مدارس التعليم الثانوي

             ، بلغ جمموع       ٢٠٠٣ /    ٢٠٠٢                           يف بداية السنة الدراسية       :                                                  مدارس التعليم الثانوي يف احتاد البوسنة واهلرسك       -  ٩١ ٥
                                                   ومن أصل هذا اجملموع، بلغ عدد الطلبة املسجلني يف           .       ً   طالباً    ١١٥     ٩١٧                                         الطلـبة املسـجلني يف املدارس الثانوية        

 ً                                                اً، يف حني بلغ عدد الطلبة املقيدين يف املدارس                طالب   ٤٥     ٤٧٨                                                      املـدارس الثانوية التقنية واملدارس ذات الصلة هبا         
      ً                                   طالباً، وكان عدد الطلبة يف املدارس         ٢٧     ٤٩٦      ً                                       طالباً وبلغ عدد طلبة املدارس الثانوية          ٣٨     ٩٩٢                    الـثانوية املهنية    
      ً                           طالباً، ويف املدارس الثانوية      ١     ١٧٨      ً                                                  طالباً، وبلغ عدد الطلبة يف مدارس إعداد املعلمني           ١     ٤٣٧                     الـثانوية الدينية    

  .       ً      ً                                      تلميذاً مقيداً يف مدارس األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة   ٢٨٥      ً        طالباً وكان  ١     ٠٥١       الفنية 
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 ١الشكل 

      ٢٠٠٣ /    ٢٠٠٢                                                                                          ويـبني اجلدول التايل عدد الطلبة واملعلمني والصفوف الدراسية يف بداية السنة الدراسية               -   ٥٩٢
  .                        بالنسبة للمدارس الثانوية

 ٢٧اجلدول 

 سنة واهلرسك يف بداية املدارس الثانوية يف احتاد البو
 ٢٠٠٢/٢٠٠٣السنة الدراسية 

عدد الطلبة 
 يف كل صف

عـدد 
 الصفوف

عدد الطالب 
بالنسبة لكل 

 معلم
عـدد 
 املعلمني

عـدد 
 املدارس

عـدد 
 املقاطعة الطالب

١ ٢ ٣ ٤ ٤:٢ ٥ ٥:٢ 
         سانسكي-       أونسكو  - ١   ١٣     ٠٤٠   ٢٢          ٧٣٧ ١٨    ٤٧٢ ٢٨
         بوسافسكي       مقاطعة  - ٢  ١     ٧٠٢  ٢          ١٢٥ ١٤   ٦٠ ٢٨
         توزالنسكي - ٣   ٢٦     ٢٦٧   ٣٣        ١     ٤٢٢ ١٨    ٨٥٣ ٣١
           دوبوجسكي-       زينيكو  - ٤   ١٩     ٩٨٤   ٣٧        ١     ٤١٥ ١٤    ٧٢١ ٢٨
             بودرينجسكي-         بوزانسكو  - ٥  ١     ٤٩٨  ٣          ١١٨ ١٣   ٥٧ ٢٦
               سريدجنوبوسانسكي - ٦   ١٣     ٤١١   ٢٥          ٨٦٣ ١٦    ٤٦٤ ٢٩
             نرييتفانسكي-           هريسيغوفاكو  - ٧   ١١     ٠٠٤   ٢٩          ٩١٠ ١٢    ٤١٧ ٢٦
             هريسيغوفاكي-        زابادنو  - ٨  ٣     ٦٥٦  ٧          ٢٤١ ١٥    ١٣٤ ٢٧
               مقاطعة سراييفو - ٩   ٢٢     ٦٢٦   ٣٨        ١     ٦٣١ ١٤    ٨٠٨ ٢٨
              هريسيغبوسانسكي -  ١٠  ٢     ٧٢٩  ٨          ٢١٣ ١٣    ١١٣ ٢٤
                    احتاد البوسنة واهلرسك     ١١٥     ٩١٧    ٢٠٤        ٧     ٦٥٧ ١٥  ٤     ٠٩٩ ٢٨

طلبة املدارس الثانوية يف احتاد البوسنة واهلرسك يف بداية السنة الدراسية 2002/2003
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       صربسكا                   الثانوي يف مجهورية        التعليم

   َّ   ينظَّم  و                      عملية التسجيل ذاهتا               على أساس                                            الثانوية على أساس منافسة مفتوحة و            املدارس               التسجيل يف       يـتم  -   ٥٩٣
  .     أغسطس /                                  يونيه وهناك فترة تسجيل إضافية يف آب /        حزيران يف               اختبار التأهيل 

                لفترة ثالثة أو       املستمر                                               ، التعليم الالزم لعملهم أو التعليم والتدريب             الثانوية              يف املدارس            التالميذ،          ويـتلقى  -   ٥٩٤
        التعليم  (          أو أكثر                                  ً  املهين الالزم للعمل لفترة تدوم عاماً       التدريب                          ً  ُ   َّ      ويف مدارس التعليم املهين أيضاً، ُينظَّم    .            ربعة أعوام  أ

ّ       املهـين املبّسـط        ويف  .                                                                                   فترة التدريب املتخصص الالزم للعمل سنة واحدة بعد استكمال التعليم الثانوي                وتدوم   ).         
                           وتدوم فترة الدراسة يف معاهد   .         املستمرين                            م للعمل أو التعليم والتدريب                                         مدارس الفنون، يتلقى التالميذ التعليم الالز

  .                           الفنون الثانوية أربعة أعوام

         الثانوي              تالميذ التعليم   ال                                                                 الدينية، اليت تدوم فترة الدراسة فيها أربع أو مخس سنوات، يتلقى            املـدارس     ويف -   ٥٩٥
  .                              الالزم لعملهم أو التدريب املستمر

     وجتري   .          املستمر        التدريب                                                             رية، يـتلقى التالميذ التعليم الثانوي الالزم لعملهم أو                    العسـك          املـدارس     ويف -   ٥٩٦
     عطي  ُ وُت  .                                            للمدارس الثانوية اخلاصة بتعاطي نشاطها      ُ     وُيسمح  .                 ُ   َّ             ً                   عمليات التسجيل وُتطبَّق املناهج وفقاً لقانون خاص      

  .                  فتح املدارس اخلاصة   على                         الوزارة املسؤولة موافقتها 

                  ذات الصلة بنوع                    مجيع القرارات    ُ     ُتتخذ   ،                 حياهتن الوظيفية                         نات وتدريبهن وخيارات                         يتعلق بتعليم الب        وفيما -   ٥٩٧
  .                                                               اليت نقف عليها ال ميكن أن توجد فقط على الصعيد الفردي                األمناط                           الفردي، غري أن نتائج            الصعيد              التعليم على   

           من األسرة       ً انطالقاً       فتيات،                                                    االعتماد على عمليات التنشئة االجتماعية اليت متر هبا ال ب       ش يف وجو ت      ميلي-  .         ويعتقد أ
                 وبقطع النظر عن      ).   ٥٣  :     ١٩٩٤    ش،   ت    ميلي   (      اجلامعي                 ً                                               حـىت العمالـة، مروراً مبراحل التعليم االبتدائي والثانوي مث           

                                                  سواء كانت يف شكل ثقايف يربز يف طريقة حديثة تتكيف مع -          املتكافئة                                  التأويل اخلاص لعالقات قوى السوق غري  
            قلة احترام                                                                 هجر الذكور العاملني لبعض املهن بسبب رواتبها املنخفضة، أو                          اجلديدة، أو               االجتماعـية           الظـروف   

                     حمل الرجال يف املهنة         العامالت                      أخرى، وإحالل النساء                     أماكن أو جماالت                            أو وجود فرص أفضل يف            فيها             الكـرامة 
              وتؤكد كاتبات    .                                      الذي يؤدي إىل جتزئة سوق العمالة             التوازن                                                فإن القضية بالنسبة إىل النساء هي اختالل         -        ذاهتـا   

       املرأة                                                                    أو ما يسمى باملدرسة اجلنسانية، أن هذه التطورات تسهم يف تدهور موقع            النسائية                      خمـتلفات ضمن احلركة     
  .         بني املهن     للفصل                                       ُ         غري أنه ليست هذه هي الطريقة الوحيدة اليت ُينظر هبا   .                   االقتصادي واالجتماعي

       على        القدرة                                    ث يؤدي يف املقام األول إىل تزايد                                   ً             يف بعض املهن تبعات أخرى أيضاً، حي               النسـاء           ولـتركز  -   ٥٩٨
                   وتتوقف احلالة اليت     .                  العمالة عموما     سوق                                                                          املنافسـة داخل تلك املهن وإضعاف قدرة املرأة العامة على املنافسة يف             

                                                    على ظروف النظام االقتصادي، وما يترتب عليها من أجور      ً  أساساً،    ها،    نفس                      العاملة النسائية     ة                    توجـد فـيها القو    
  .             تلك الوظائف    أداء          دفع مقابل         ُ متدنية ُت

        الفئة   من               مدرسة ابتدائية     ٢٧                         كان يوجد يف مجهورية صربسكا   ،     ٢٠٠٠ /    ١٩٩٩                        هناية السنة الدراسية    يف و -   ٥٩٩
  .                     حىت الفصل الثامن           ابتدائية          مدرسة     ٢٥             فيما تستمر                                                       ان منها تستمر فيها الدراسة حىت الفصل الرابع،          ت           اخلاصة؛ اثن 

    ٧٦                 تالميذ، منهم       ٢٠٨                 الفئة اخلاصة      من                                           لفصول األربعة األوىل يف املدارس االبتدائية                       التالميذ يف ا      عدد              وكـان إمجايل    
                                          ويف الفصول األعلى من املدارس االبتدائية،        .      ً   بنتاً   ٧٥                 التايل، منهم         الفصل                          تالميذ يف االرتقاء إىل         ٢٠٤      جنـح           فـتاة؛ و  
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        منهم    ٩٤       ً      تلميذاً،      ٢٨٣         ح منهم        وجن     ً بنتاً    ٩٤       ً            تلميذاً، منهم       ٢٨٩              ، كان هناك        ٢٠٠٠ /    ١٩٩٩            الدراسي        العام        وخـالل   
  .                                         يف املائة، مقارنة بالنسبة ذاهتا لدى الذكور   ١٠٠       كانت        الفتيات                                   فتيات، ويعين ذلك أن نسبة النجاح لدى 

                                                        عدد املدارس االبتدائية من الفئة اخلاصة خالل العام             إمجايل         ، وبلغ     ٢٠٠٠ /    ١٩٩٩                     خالل العام الدراسي     و -   ٦٠٠
  .                                                 مدرسة حىت الفصل الثامن، ومدرستان حىت الفصل الرابع  ٢٥      منها       مدرسة؛   ٢٧  ،     ٢٠٠٠ /    ١٩٩٩        الدراسي 

 ٢٨ اجلدول

  املدارس االبتدائية من الفئة اخلاصة، حسب نوع اجلنس يف التالميذ
 ١٩٩٩/٢٠٠٠ يف هناية العام الدراسي والنجاح

  الصفوفجمموع  التالميذجمموع التلميذات  الذكورالتالميذ الناجحون الناجحات
               الفصل الرابع-        األول     الفصل ٢٠٨ ٧٦ ١٣٢ ٢٠٤ ٧٥
               الفصل الثامن-         اخلامس     الفصل ٢٨٩ ٩٤ ١٩٥ ٢٨٣ ٩٤

ّ   تشّغل -   ٦٠١                             الفصول من األول إىل الرابع،  يف       ُ   ِّ     معلمة ُتدرِّس   ٢٦ و    ّ  ً     معلّماً؛   ٦٢                                  املدارس االبتدائية من الفئة اخلاصة   
              معلما، منهم   ٣٦               ، يوجد يف اجملموع            إىل الثامن     اخلامس                     ويف الصفوف العليا، من   .           يف املائة    ١٠٠            أن نسبتهن       ويعين  
                     يفوق عدد الرجال             النساء                                                   املرأة تعمل يف أصعب وظائف التعليم، وأن عدد          أن                       ويدل هذا املؤشر على       .         معلمة   ٢٥

  .      صعبة    مهام            الذين يؤدون 

 ٢٩ اجلدول

  املدارس االبتدائية من الفئة اخلاصةيف املعلمون

  اجملموع النساء الرجال

         الرابع     الفصل  -  ل      األو     الفصل ٢٦ ٢٦ صفر
         الثامن     الفصل  -        اخلامس      الفصل ٣٦ ٢٥ ١١
       الثامن        الفصل -       األول      الفصل ٦٢ ٥١ ١١

  .        صربسكا      مجهورية                        وزارة العلوم والثقافة يف   :      املصدر

 ٣٠ اجلدول

 استعراض عدد التالميذ حسب الفصل ونوع:  من الفئة اخلاصةاالبتدائية املدارس
 ٢٠٠٠/٢٠٠١ يف بداية العام الدراسي اجلنس

 الفصل
  اجلنسنوع األول الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس السابع الثامن اجملموع
     ذكور ٣٥ ٣٤ ٤٥ ٣٥ ٤٧ ٥١ ٦١ ٤٢ ٣٥٠
     إناث ١٧ ١٨ ٢٢ ١٩ ٢٥ ٢٤ ٢٧ ٣٢ ١٨٤
      اجملموع           ٥٢ ٥٢ ٦٧ ٥٤ ٧٢ ٧٥ ٨٨ ٧٤ ٥٣٤
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 ٣١ اجلدول

 الفئة اخلاصة حسب نوع عن املعلمني يف املدارس االبتدائية من عامة حملة
 ٢٠٠٠/٢٠٠١ خالل العام الدراسي اجلنس

  اجلنسنوع الرابع - األول الفصل  الثامن- اخلامس الفصل اجملموع
       الذكور  ١    ١٢    ١٣ 

         املئوية      النسبة       ٣,٣٣ ٢٧,٩١ ١٧,٨١
      اإلناث   ٢٩    ٣١    ٦٠ 

     ئوية    امل      النسبة       ٩٦,٦٦ ٧٢,٠٩ ٨٢,١٩
      اجملموع    ٣٠      ٤٣    ٧٣ 

                          يف قطاع متثل فيه النساء      (              يف املائة،      ١٥                     مديرة، أو زهاء       ٢٥        سوى            ابتدائية،          مدرسة      ١٩٨            يوجد يف      وال -   ٦٠٢
      ويف            بيداغوجيا،                                                                            مدرسة ابتدائية يف مقاطعة بريتشكو، توجد ثالث مديرات وسبع أخصائيات              ١٦    ويف   ).        األكثرية

                         ويتلقى التالميذ التعليم     .             بيداغوجيا    تان       وأخصائي                                                                   أربعـة معاهد ثانوية توجد مديرة واحدة، ونائبة مديرة واحدة           
                    تعليمهم االبتدائي      أكملوا                                               الثانوية، وهو تعليم مفتوح جلميع التالميذ الذين       املعاهد                           الثانوي يف مقاطعة بريتشكو يف 

     يف                         االبتدائية والثانوية        املعاهد                                                                        الثانوي، شأنه شأن التعليم االبتدائي، جماين، ويعين ذلك أن تالميذ                    والتعليم  .      بنجاح
                                                            بدفع رسوم التسجيل أو الرسوم املدرسية، وأهنم يتمتعون             َ   مطالَبني                                                 مقاطعة بريتشكو، أو آباءهم أو أولياءهم، غري        

             كما يتمتعون    .                         كيلومترات عن املدرسة    ٤                                              الذين يقيمون على مسافة تبعد أكثر من           إىل                            مبجانـية الـنقل بالنسبة      
                      العروض األخرى اليت       مجيع                  املسارح وحضور     ى             التردد عل                ً            ويستفيدون أيضاً من جمانية     .                    الكتب والشهادات        مبجانية

  .        الثانوية   َّ                                       تنظَّم لصاحل تالميذ املدارس االبتدائية واملعاهد 

     ً            ، فضالً عن األطفال  و                                    لصاحل التالميذ الذين يعانون من مشاكل من     خاصة                      دروس تعليم ثانوي        تنظيم      وميكن -   ٦٠٣
                             لتلك االحتياجات واليت تستخدم         لالستجابة             ً  يت أنشئت خصيصاً                                        يف املعاهد الثانوية يف مقاطعة بريتشكو ال       املوهوبني

                                                            وإضافة إىل تنظيم التعليم العام والتدريب املهين املالئم يف           .       الفئتني       ُ ِّ        ً                             مـناهج كُيِّفـت خصيصاً لكل فئة من هاتني          
  .  ية       اإلضاف      املهنية                                                    توفري مزيد من خمتلف الربامج التعليمية وتنمية القدرات          ً  ميكن أيضاً         الثانوية،       املعاهد 

 ٣٢ اجلدول

 )ب)(أ()بالنسب املئوية( والصايف يف املؤسسات التعليمية اإلمجايل التسجيل معدل

  واهلرسكالبوسنة  البوسنة واهلرسكاحتاد  صربسكامجهورية
 اإلمجايل صايفال اإلمجايل صايفال اإلمجايل صايفال

 

           االبتدائي       التعليم ٩٦,٣٥ ٩٢,٨٠ ٩٦,٠٠ ٩٢,٦١ ٩٧,٠٤ ٩٣,١٧
          الثانوي       التعليم ٨٣,٧٧ ٧٢,٦٤ ٨٥,٥٢ ٧٣,٧٠ ٨٠,٣٩ ٧٠,٦٠
        العايل       التعليم ٣٦,٦١ ٢٤,٢٢ ٣٨,٦٧ ٢٥,٥٥ ٣٣,٢٧ ٢٢,٠٦

                                        التعليمية على أساس دراسة قياس مستويات        املؤسسات             والصافية يف        اإلمجالية                معدالت التسجيل  ت ُ    أُدرج  ) أ ( 
  .    ٢٠٠٣   ، "                      الفقر يف البوسنة واهلرسك       تقييم "                الدويل املعنونة      البنك                               املعيشة، الصادرة يف إطار منشورات 

َ    ُتدَرج   مل  ) ب (    .                             يف هذا املعدل الدراسات العلياُ  
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         واهلرسك       البوسنة               العايل يف احتاد        التعليم

        اجلامعات              بشأن إنشاء                        وتناول قانون وحيد      .                                        ً         العايل يف البوسنة واهلرسك قبل احلرب مركزياً              التعليم     كان -   ٦٠٤
         ، مولدة                ً      يف وضع صعب جداً         العايل                                    تعليم يف البوسنة واهلرسك التعليم                          ووضعت ال مركزية ال     .                    وإدارهتـا وتنظيمها  

  .                                    بذلك جمموعة جديدة من التساؤالت واملشاكل

                                                                                 العايل يف البوسنة واهلرسك على مستوى الكيان يف مجهورية صربسكا وعلى مستوى                      التعلـيم       َّ    ويـنظَّم  -   ٦٠٥
         تتضمن             الكانتونات،                       جامعات على مستوى                                                           يف احتاد البوسنة واهلرسك، حيث يوجد ما جمموعه مخس                   الكانتونات

  .                واملدارس العليا        واجلامعات                                    وتشمل مؤسسات التعليم العايل الكليات،   .                  مؤسسة تعليم عال  ٦٢

        أكثرية    ويف    .            يف املائة     ٢,٢      زهاء      ٢٠٠٢                             نسبة الطالب املسجلني يف عام            بلغت                   عدد السكان،      إىل      نسبة و -   ٦٠٦
                        يف املائة يف البلدان      ٣               ال تقل عن       حني                 يف املائة، يف      ٢   د و د ح   يف             ه النسبة        هذ    تقع                                      الـبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية،       

                                         من الشبان املتعلمني اليت تشكل أساس الرخاء               اجملموعة األساسية     عن       تفصلنا                           ويبني هذا املعيار املسافة اليت   .        املتقدمة
  .                     على املنافسة يف البلد       والقدرة         االقتصادي 

ُ      وُوضعت   .                                                          دراسات العليا يف املعاهد العليا ويف الكليات ويف جامعات الفنون     وال     العايل               تلقي التعليم     وجيري -   ٦٠٧  
     ُ             اليت ُيحصل عليها        النتائج                      وجيري التسجيل على أساس   .                 ً                                     التسجيل استناداً إىل اقتراح تقدمت به وزارة التعليم      خطة

                           يف املعاهد العليا والكليات             ولغة التدريس  .         املهنية        الثانوية                                                 خالل اختبار التسجيل والنجاح يف املدارس التوجيهية أو 
  .        العاملية                                                                    لغة التدريس، حسب رغبة التالميذ وموافقة وزارة التعليم، بإحدى اللغات     تكون        وميكن أن   .           هي الصربية

  .        الفنون        أكادمييات              ِّ                                واحلكومة هي مؤسِّسة املدارس العليا أو الكليات أو 

                                      وحسب قانون اجلامعات، تتمتع الكليات       .  ة                                           فتح بعض املدارس العليا والكليات اخلاص           ًً مؤخراًً           وشـاهدنا  -   ٦٠٨
             ً      األساتذة، فضالً عن        واختيار                                                                    التعلـيم العايل مبستوى رفيع من االستقالل يتجلى يف اعتماد املناهج،                ومؤسسـات 

           البيداغوجي  /              املعهد االقتصادي  :      املصدر (          األساسية        والبحوث                                               حتديد االستراتيجية اإلمنائية وختطيط مشاريع الدراسة  
   ).  كا            جلمهورية صربس

                                  واألنشطة املقبلة يف البوسنة واهلرسك    احملرز         التقدم -          بولونيا     إعالن

          اإلسبانية                                    ، خطاب إعالن النية، إىل الرئاسة           ٢٠٠٢       أبريل   /                           واهلرسك، خالل شهر نيسان           البوسنة       أرسلت -   ٦٠٩
  .     عنه                   االلتزامات املتولدة                      بولونيا وبالعمل جبميع    إعالن                             ً                                لعملية بولونيا، تعلن فيه رمسياً التزام البوسنة واهلرسك باعتماد 

ّ  وأُعّدت -   ٦١٠                      السالم يف بروكسل،         تنفيذ            إىل جملس         وقدمت  "                                التعليمي يف البوسنة واهلرسك         اإلصالح "            املعنونة          الوثيقة    ُ 
                                             وتتضمن هذه الوثيقة املعنية بتنفيذ إصالحات        .       واهلرسك                                 ، وقبلها الكيانان يف البوسنة          ٢٠٠٢       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢١   يف  

  .                  من عملية بولونيا                                           ً  إلصالح التعليم العايل يف البوسنة واهلرسك انطالقاً     واضحة              مبادئ توجيهية              تربوية شاملة 

           البوسنة   يف                                                                                         اجلامعات أنشطتها يف إطار اإلصالح السريع من خالل إنشاء جملس تنسيق التعليم العايل                   نسقت       ً   وأخـرياً،  -   ٦١١
  .                        العايل والتشجيع على ذلك       التعليم          حات يف جمال                                              واهلدف من إنشاء هذه اهليئة هو تنسيق اعتماد اإلصال  .       واهلرسك
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           اجلامعية         املؤسسية            التنمية      خطة "                                                        مؤسسات التعليم العايل واجلامعات واعتمدت أكثريتها           مجيع         وصـاغت  -   ٦١٢
                             التطور ملختلف اجلامعات يف            مستويات              وبسبب تباين     .           بولونيا  ة                 أدرجت فيها عملي       اليت     ، "    ٢٠١٠-    ٢٠٠٣        للفترة  

                      فرادى اجلامعات اجملتمع  ّ    قّيمت و  .                         ً  إصالح التعليم العايل أيضاً   خطط                         باين وترية وأولويات تنفيذ                   البوسنة واهلرسك، تت
  .                     ً      خطط إصالح دينامية وفقاً لذلك         فاستنبطت                  ومستوى التطور،        األكادميي

      اخلاصة                       األطفال ذوي االحتياجات      تعليم

         التعليم                                 وقت احلاضر مبرحلة السعي لتوفري           ال  يف  "                  املالئمة لألطفال           املستشفيات   "      املعنون                     مشروع اليونيسيف        ميـر  -   ٦١٣
                         هؤالء األطفال من التعليم    متكني         واهلدف هو   .                            يقضون فترات طويلة يف املستشفى      الذين                               لألطفـال املصابني بأمراض مزمنة   

ّ                            األطفال اآلخرين الذين يترّددون على املدارس بصفة منتظمة  عن                                        ً النظامي إىل أبعد احلدود، حىت ال يتخلفوا كثرياً                          .  

                            اليت تعترض النظام التعليمي    شاكل  امل

                                                                    لنقل التالميذ إىل مدارس وحيدة العرق بدل نقلهم إىل أقرب مدرسة من            هبا            العمل        اجلاري            املمارسة       تعترب -   ٦١٤
                     تدفع احلكومة مثن نقل       البلد،            ويف بعض أحناء   .       ً                                                 عائقاً حيول دون التعليم يف مدارس مندجمة ومتعددة الثقافات     بيوهتم

               وغري ضرورية جتعل         التكلفة                        آخر، وهي ممارسة باهظة     كيان                              رس تقع يف بلديات أخرى، أو حىت يف               التالميذ إىل مدا
  .     النقل                   ً     ً     التالميذ يهدرون وقتاً طويالً يف 

         ً                     كيلومتراً على طرقات سيئة       ٢٠    و   ١٥                                      أطفال يقطعون مسافات تتراوح بني         عن                   أمـثلة عديدة            وتوجـد  -   ٦١٥
               سوى أمتار عن     تبعد                                          ذي ينتمون إليه، بدل االلتحاق باملدارس اليت ال                             تكون فيها األغلبية للعرق ال     مبدرسة        لاللتحاق 

                                          استتباب السلم وإعمار البلد املستدامني، بل    فقط                                               وتنقل التالميذ لاللتحاق مبدارس وحيدة العرق ال يقوض   .      بيوهتم
  .                                     غري مربر ميزانيات الكانتونات والكيانني  حنو     ً                        أيضاً نفقات باهظة تثقل على   ّ  ولّد ي

         حتت سقف       مدرستني "                                                    والذي يقوض إصالح التعليم يف البوسنة واهلرسك هو ظاهرة        التفرقة      أشكال      برز  وأ -   ٦١٦
      بوسنا   ال         وكانتون          ا دوبوج    س                             مباين املدارس يف كانتون زينت        من         عشرات      ً    متاماً ال    ُ       ، قُسمت       ٢٠٠٠           فمنذ عام      ".     واحد

        حالة    ٥٠                     هناك ما يربو على             ، كان       ٢٠٠٣       يونيه   /      حزيران    ويف    .                      نيريتفا إىل مدرستني   -                        الوسطى وكانتون اهلرسك    
                                     ويالحظ التقسيم يف مجيع جوانب احلياة        .                         احتاد البوسنة واهلرسك    يف  "        واحد    سقف       حتت         مدرستني "                 ممـا يدعى ب       

                 من خمتلف األعراق        التالميذ                                                      ويف بعض احلاالت، يدق جرسا املدرسة يف وقتني خمتلفني، وال يتقاسم   .         تقريبا       املدرسية
                                  يذهب األمر بالتالميذ البوسنيني            القصوى،           ويف احلاالت     .                     وغريها من اخلدمات                                 معدات احلواسيب، وتعلم اللغات   

  .                       يف نفس الوقت خالل اليوم      املدرسة                               والكرواتيني حىت إىل عدم الذهاب إىل 

         األموال     وختصص  .                                     ً     ً      ً                 يف نوعية التعليم يف االحتاد، بل ميثل أيضاً هدراً فاحشاً لألموال                        ال يؤثر فقط                     التفرقة هذا           ونظـام  -   ٦١٧
  .                         موظفي اإلدارة والدعم                     املدرسة، وجمموعيت      ْ جملسْي                                    َ                             جتمع من دافعي الضرائب لدفع رواتب مديَري املدرسة، وأعضاء                الـيت 

  .    عامة                                                                      بطريقة أفضل بكثري بغية حتسني نوعية العمل داخل الفصل وحتسني نوعية التعليم     ذاهتا                          وميكن أن تستخدم تلك األموال 

                                  وبالتوقيع على االستراتيجية، فقد      .                                 مبادئ استراتيجية إصالح التعليم              الحترام       ً سعياً                  توحيد املدارس       وجيب -   ٦١٨
                هدر األموال،       ووقف  "        التعليم                                 حد للفصل والتمييز من خالل          وضع "                                       وزراء الكـيانني والكانتونات على             وافـق 

  .                                            وتداخل نظام التعليم ونواقصه يف البوسنة واهلرسك
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         للجميع        الشامل       التعليم

                                                                        أبواب مدارسها أمام التالميذ من مجيع األوساط االجتماعية وغريها من              فتح ب                    البوسنة واهلرسك           تلـتزم  -   ٦١٩
         التعليم                                                       والتعليم الشامل هو العنصر األساسي يف برنامج إصالح           .             أو األصول      فئات          مجيع ال     ذوي                 األوسـاط وأمام    

                 لبدنية والفكرية              قدراهتم ا        اعتبار                                                                                  الـذي يكفل قدرة التالميذ على االلتحاق مبدارس نظامية قريبة من بيوهتم، دون              
            و االحتياجات  و         التالميذ ذ    تعد                               إىل مبادئ التعليم الشامل، مل        ً واستناداً  .                                        واالجتماعية والعاطفية واللغوية وما سواها

        األطفال                                 بل يلتحقون مبدارس نظامية، مع        .                                               مبدارس خمصصة هلم أو يودعون يف مؤسسات داخلية                يلتحقون         اخلاصة
                        بإذكاء وعي اجملتمعات         اجملال،                                          عاون يف أوروبا على وضع مبادئ يف هذا                                     كما تعمل منظمة األمن والت      .         اآلخـرين 

                                                 لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة إلدماجهم يف املدارس           املساعدة              وعليه، تقدم     .                                   احمللـية بفوائـد التعليم الشامل     
  .                البوسنة واهلرسك    أحناء               النظامية يف مجيع 

       وإضافة   .                                           إنفاذ أحكام تدمج مبادئ التعليم الشامل              ً      أخرى أصالً ب            وكانتونات                    مقاطعة بريتشكو          وبادرت -   ٦٢٠
       ذوي        األطفال                                                           ً                      عدد من املنظمات اليت تعمل على تأمني الوصول األفضل واألوسع نطاقاً لتعليم                  مثـة             إىل ذلـك،    

                             التعليم الشامل يف جامعة         بشأن                                         إعداد دراسة يف إطار الدراسات العليا              ً              مت مؤخراً الشروع يف      و  .                 القدرات املختلفة 
                                       الذهنية املتدنية يف الفصلني األول والثاين        القدرات   ً                                       فضالً عن مشروع منوذجي لدعم إدماج األطفال ذوي          سراييفو، 

                                                                 بلدية يف مجيع أحناء البوسنة واهلرسك بتنفيذ برامج تدريب لصاحل                ست عشرة         وتعهدت    .                          مـن التعلـيم االبتدائي    
  .             ارس االبتدائية                             يف العالج اللغوي ومعلمني يف املد        وأخصائيني                    مستشاري تعليم خاصني، 

              احلق يف التعليم  :      الغجر

ّ   يتعّرض -   ٦٢١       وعدم                                                                              الغجر يف البوسنة واهلرسك لتمييز وراثي، أسهم يف انتشار الفقر، والبطالة، والتشرد     جمتمع     
  .                             االلتحاق باملدارس على نطاق واسع

                  غجر يف الفصول         أطفال                ويكاد ال يوجد      .           شكل متقطع                                                 أطفال الغجر يف الوقت احلاضر باملدارس إال ب             يلتحق    وال -   ٦٢٢
          اليونيسيف               جراه كل من              الذي أ      ٢٠٠٢                         تقرير التقييم لعام       من ُ       وُيستدل    .                                                     املـتقدمة يف املـدارس االبتدائية واملعاهد الثانوية       

          ، أن زهاء  )                                حيث تعيش أكرب نسبة من أطفال الغجر (                         يف أوروبا يف كانتون توزال         والتعاون                          واجمللس األورويب ومنظمة األمن  
ـ       ٨٠                     يف املائة من األطفال   ٦٠     على                           وإضافة إىل ذلك، فإن ما يربو   .                                      ن أطفال الغجر ال يترددون على املدارس                     يف املائـة م
  .         ن باجلامعة ا              ن من الغجر مرمس ا                وال يوجد سوى طالب  .      ً مهنياً                   ً  يف املائة منهم تأهيالً   ٨٠                ، وليس لدى زهاء   ون  ّ مّي ُ أُ

  :       يلي   ما                                       دماج أطفال الغجر يف نظام التعليم،                                                           األسباب العديدة الكامنة وراء النسب املتدنية إل         بني       ومـن  -   ٦٢٣
                                  والتشرد، والعادات والتقاليد،         واحلرب                                                                           الفقـر، والتمييز، والقدح والتحرش يف املدارس، وقلة الثقة يف احلكومة،            

                                                             وضع خطوات إجيابية لرفع العراقيل اليت حتول دون الوصول           يف                           وشرعت السلطات التعليمية      .                     واللغـة وما سواها   
ُ                               االلتزامات الواردة يف وثيقة استراتيجية إصالح التعليم، ُشكل فريق يعىن بوضع                أساس      وعلى    .    ليم               املتسـاوي للتع                                                       

                          هذا الفريق بالدرس قضايا        ويتناول  .                                                                   لتوفري التعليم جلميع أفراد األقليات الوطنية، وأطفال الغجر بصفة خاصة   خطة
  .        والنقل ،           جر يف املدارس         لغة الغ      وتعليم                                             الوصول املتساوي للتعليم، ومتويل الكتب املدرسية، 
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                          على إعمال احلق يف التعليم       احلكومية             املساعدة غري    أثر

      توزال                األول يف كانتون        املهرجان ُ     وُنظم    ".                    التعلم مدى احلياة         مهرجانات "                         املنظمات غري احلكومية        بعض      نظمت -   ٦٢٤
    .    ٢٠٠٣   و    ٢٠٠٢       عامي    يف      موستار     وكا و   يال ل ا           وتوزال، وب        سراييفو، ُ                               وُنظم املهرجانان الثاين والثالث يف   .     ٢٠٠١      يف عام 

         س أوروبا ـ      وجمل ،(Word Vision)  "            وورلـد فيجن " و  (Proni)  "     بروين " و  (Civitas)  "        سيفيتاس "        كل من    عمل ي و -   ٦٢٥
ّ     للمدّرسني        املستمر       التعليم                      ً      واملعاهد الثانوية، فضالً عن          االبتدائية                                     بنشاط من خالل مشاريع التالميذ يف املدارس       .  

   وين         طار القان  اإل   و        األولويات

               اختاذ التدابري     يلزم                                                                    باألهداف البعيدة املدى املزمع بلوغها من خالل إصالح شامل لنظام التعليم،      يتعلق      فيما -   ٦٢٦
  :                  التالية يف هذا اجملال

                                     بالتعليم االبتدائي والثانوي والعايل؛    اخلاص و       من قبل        املعتمد         اإلطاري          القانون      تنفيذ - 

        الدولة؛    توى                              القانون اخلاص بالعلوم على مس      اعتماد - 

                           يف الكيانني ويف الكانتونات؛     إلطاري ا                            بني قوانني التعليم والقانون        التنسيق - 

  .                         اعتماد القوانني واللوائح       استكمال - 

 ١٤ املادة

                 وجمانيته للجميع        االبتدائي          التعليم        إلزامية

    يف                 داومون كل الوقت، ي        ذ الذين                                          ً              االبتدائي اإللزامي، يف البوسنة واهلرسك، جماناً جلميع التالمي       التعليم  ُ   ّ   ُيوفّر -   ٦٢٧
                                         يرغبون يف استكمال تعليمهم أو تغيري             والذين     فقط                                                          حني جيب على التالميذ الذين حيضرون دروسا لبعض الوقت          

  .    به       العمل     اجلاري                      ً              اختصاصهم دفع رسوم وفقاً جلدول الرسوم 

         املميز          والتعاون            نة واهلرسك                                                                   القانون األساسي اخلاص بالتعليم االبتدائي والثانوي يف البوس              اعتماد       وأسهم -   ٦٢٨
                ً                   يف القضاء تدرجيياً على بعض الفوارق         التعليم،                                                      بني وزارات القطاع يف كال الكيانني ويف مقاطعة بريتشكو يف جمال 

  .                      ملحوظ من اجملتمع الدويل    بدعم              العهد السابق،            املوروثة عن           والصعوبات 

 ١٥ املادة

                   يف احلياة الثقافية     يشارك              كل فرد يف أن   حق

        تشريع       اعتماد    وحىت   .                                                                 اتفاق دايتون للسالم، ختضع الثقافة يف البوسنة واهلرسك لوالية الكيانني  إىل       ً تناداً  اس -   ٦٢٩
                                     السابقة ومجهورية البوسنة واهلرسك              االشتراكية       ُ ِّ                                                       جديـد، طُبِّقت القوانني القدمية جلمهورية يوغوسالفية االحتادية         

             ُ                                         ية صربسكا، اعُتمد عدد من القوانني التشريعية خالل                ويف مجهور   .      احلاالت                   ُ                  االشتراكية، وال تزال ُتطبق يف بعض       



E/1990/5/Add.65 
Page 131 

         دفع إىل     الذي       ، األمر  )                        مثل أنشطة املكتبات والنشر (                                  خضع البعض منها إىل تنقيحات عديدة        املاضية،            العشر سنوات 
  .      اجملال   هذا                                وينسحب ذلك على أكثرية اللوائح يف   .                              اختاذ قرار باعتماد قوانني جديدة

     عليه    ّ ّص    ما ن                                                              وسنة واهلرسك، مل تعتمد أغلبية الكانتونات التشريع إىل حد اآلن، رغم           احتاد الب  إىل          وبالنسبة -   ٦٣٠
  .                  اتفاق دايتون للسالم

                 التزاماته إىل      حييل                                                                          إىل دستور احتاد البوسنة واهلرسك، ميكن للكانتون يف جمال الثقافة أن                     ً واستناداً         وباملثل، -   ٦٣١
ّ                                    البلديات اليت تكّونه حيث ال تنتمي أغلبية السكان                                              اإلثين إىل نفس جمموعة السكان الذين تتألف      اهليكل         من ناحية                

                                                                  كما ميكن للكانتون أن ينقل بعض مسؤولياته على املستوى االحتادي إذا أسهم   .       بأكمله                        منهم األغلبية يف الكانتون 
    ُ  َّ       ه مل ُيتَّخذ            أي أن           اإلمكانية،                              يلجأ أي كانتون إىل هذه        مل              وإىل حد اآلن      .       عقالنية                                  يف جعل أدائها أكثر فعالية و         ذلك

  .                         إىل البلديات أو إىل االحتاد   إما          ً                                    قرار إطالقاً يقضي بنقل املسؤوليات يف جمال الثقافة 

     يف         العاملني                                                                           لدينا أحكام خمتلفة يف هذا اجملال تتجلى يف اإلعمال غري املتساوي حلقوق                   لذلك،           وكنتـيجة  -   ٦٣٢
    من                             اخلاص والذين اختاروا العيش       حلساهبم                                                  ويربز ذلك بوضوح يف مثل الفنانني الذين يعملون         .                   القطـاع الـثقايف   

                                                            من االستفادة من احلقوق املنصوص عليها يف القانون اخلاص               متكنهم                                            إبداعهـم، أي أهنم مل يقيموا عالقات عمل         
         يف حني           والصحية،                                                                             بعض الكانتونات، ال ينتفع الفنانون السالفو الذكر باحلماية االجتماعية             ويف  .              بعالقات العمل 

                                          اخلاص وحدد بوضوح وضعهم القانوين منذ            حلساهبم                            بالفنانني الذين يعملون                 ً     ً   اييفو قانوناً خاصاً                   اعتمد كانتون سر  
  .    ٢٠٠١      يناير  /           كانون الثاين

                  أصبحت البوسنة          ثقافته،      شهار                                                                        حق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة الثقافية يف البوسنة واهلرسك وإ                  إعمال       وبغية -   ٦٣٣
   .                              على االتفاقية املنشئة للمنظمة    ١٩٩٢     مارس  /      آذار ١    يف         بالتوقيع            كية الفكرية            ً                      واهلرسك عضواً يف املنظمة العاملية للمل

ُ                                         اتفاق دايتون للسالم يف البوسنة واهلرسك، ُوضعت تشريعات يف جمال الثقافة                   اعتماد      ومنذ -   ٦٣٤         ً   ختضع حصراً                                        
  .                مجيع امليادين                      رغم أهنا ال تغطي          مالئمة،   ّ              وسّنت قوانني          الفرصة                                              ملسـؤولية مجهورية صربسكا، اليت استغلت هذه        

                               ً                          الثقافية يف مجهورية صربسكا، نظراً إىل سعي املؤسسات القائمة        املؤسسات                 أمهية حيوية ملصري   ال               ويكتسي هذا اجمل  
                 احتاد البوسنة        يعتمد    ومل    .                             أي مؤسسات تابعة للدولة     ، "     وطنية "             ً               واهلرسك سابقاً ألن تكون             البوسنة             يف مجهوريـة    

                     وبسبب انعدام الرغبة،    ".                              العمل بتنفيذ القوانني القدميةُ  ِّ   ُمدِّد "       ً        ، وتبعاً لذلك،              ً      ً                واهلرسك تشريعاً واحداً يتصل بالثقافة
ّ                                                         ما يبدو، إىل سّن تشريعات يف هذا اجملال، فإن وضع البوسنة واهلرسك يف الرابطات     على        واحلاجة             األوروبية         الثقافية             

                    ً     بطات، غري أن ذلك كثرياً ما             يف تلك الرا       مؤسساهتا                                وجلمهورية صربسكا شعور بوجوب متثيل   .                 والدولية غري واضح
                                                             حيث إن املعيار املتبع هو وجود مؤسسة وطنية مركزية وحيدة، بقطع          األوروبية،                           يتعارض مع ممارسات التشريعات 

  .            َّ                     الطابع املعقَّد لكل بلد يف حد ذاته  عن      النظر 

      اخلاص     نون                                         القانون اخلاص بالسلع الثقافية، والقا      :                                التالـية يف مجهورية صربسكا                التشـريعات          وتوجـد  -   ٦٣٥
                         اخلاص بالنشر، والقانون          والقانون                                                        ، والقانون اخلاص باملكتبات، والقانون اخلاص باملتاحف،         )   كذا ه (            باإلجنـازات   

                                                 اخلاص بوضع الفنانني، والقانون اخلاص بالعروض              القانون  :    ُ                               ومل ُتعـتمد بعد القوانني التالية       .                 اخلـاص باملسـرح   
  .              بإنتاج األفالم    اخلاص                   والفنانني، والقانون 
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               املتخذة على          القوانني    ُ                                                                      أن ُتحترم يف مجهورية صربسكا القوانني املسماة بالقوانني اجلامعة، أي                 الالزم     ومن - ٦  ٦٣
                                          وهو أحد القانونني اللذين جيب احترامهما        .       والنشر                                                           صعيد البوسنة واهلرسك، مثل القانون اخلاص حبقوق التأليف         

                               واملشكلة اليت تعاين منها حقوق       .              بوسائط اإلعالم                       هو القانون اخلاص         اآلخر          والقانون    .                        عـلى الصـعيد األورويب    
          صربسكا        مجهورية   ُ                       ومل ُتتخذ أية تدابري يف        .                                                        ال ترتبط بالقانون حبد ذاته، بل باحترامه وتنفيذه                والنشـر            التألـيف   

  .                                القرصنة واحترام امللكية الفكرية     كافحة مل

             بالتشريعات        املتعلقة                يف مجيع احملادثات                                                   مبكان أن تشارك وزارة التعليم والثقافة مشاركة نشطة     األمهية     ومن -   ٦٣٧
  .   ُ      املُعقدة  ية ب ي          سياسة الضر  ال        َّ      ً                    اليت ستطبَّق أيضاً على الثقافة، مثل 

       احملامني                                                                                      حـيز التشريعات الثقافية، سيكون من الالزم تشكيل هيئة من احملامني، تتألف من                    إدارة         وبغـية  -   ٦٣٨
                               وينبغي هلذه اهليئة أن تستعرض       .        الوزارة          ونيون يف                                                                  العـاملني يف املؤسسـات الثقافـية، يرافقهم املستشارون القان         

ِ                  بسبب فرط اتساعها باملعىن العام، وِقَدِمها إىل حد بعيد         األوروبية،                                      التشريعات احلالية وتنسقها مع التشريعات   َ  ِ                                 .   

                                                                                                      ويـتفق الـنظام األساسـي ملقاطعة بريتشكو وقوانينها مع أحكام دستور البوسنة واهلرسك وقوانينها                -   ٦٣٩
       ً   قانوناً   ٧٤                            واعتمدت مجعية مقاطعة بريتشكو    ).                                  من النظام األساسي ملقاطعة بريتشكو  ٤١             وشرعية املادة      ّ    دستورّية  (

   .                                 ، وال يتناول أي منها قطاع الثقافة    ٢٠٠٣-    ٢٠٠٠           خالل الفترة 

               التابعة حلكومة    )                                                 وزارة الصحة والسالمة العامة وغريها من اخلدمات       (                                     ولإلدارة الفرعية للرياضة والثقافة      -   ٦٤٠
                                          ، اقترحت هذه اإلدارة الفرعية أن يطور           ٢٠٠٢           ومنذ عام     .                                              عـة بريتشكو وظائف وسلطات يف جمال الثقافة           مقاط

               ُ              وإىل حد اليوم مل ُتصغ تلك        .                                الثقافية يف مقاطعة بريتشكو    -                                                   فـريقها القـانوين تشـريعات تـتعلق باملنتجات          
   .                ً                                             التشريعات، نظراً إىل أهنا ال تندرج ضمن القوانني اليت حتظى باألولوية

          وختضع مجيع    .                                                                                         وال توجـد حملـة عامـة عـن التشريعات احلالية يف القطاع الثقايف يف مقاطعة بريتشكو                 -   ٦٤١
     ومتول   )                   ، والرواق، واملكتبة "           دار الثقافة  ("                                                                   املؤسسات الثقافية يف مقاطعة بريتشكو لإلدارة الفرعية للرياضة والثقافة  

  .                                           نوية والتقرير اللذين تقدمهما اإلدارة الفرعية                                                من امليزانية اليت تعتمدها اجلمعية على أساس اخلطة الس

   من   )                                                             اجلمعيات والرابطات الوطنية الثقافية ذات الربامج الثقافية       (      َّ                                   ً        كما متوَّل املنظمات الثقافية غري احلكومية جزئياً         -   ٦٤٢
                      وية لإلدارة الفرعية،                          وعند تنفيذ اخلطة السن     .                                                                              ميزانـية اإلدارة الفرعية، هببات تقدمها إىل املنظمات اليت ال تستهدف الربح           

  :ُ                                                                                                ُيراعى حق مشاركة مجيع مواطين مقاطعة بريتشكو يف احلياة الثقافية، وتأمني التمثيل املتساوي للعناصر التالية

  ؛ )                 ّ   الالتينية أو السريلّية (         األجبديتان  -

  ؛ )                              الصربية، والكرواتية، والبوسنية (       اللغات  -

  ؛ )             ً                    يد شعبه، وفقاً ملا يشعر به من حاجة                            حق الفرد يف متثيل ثقافته وتقال (              اهلوية العرقية  -

   ).                                                                              املمارسة احلرة والعلنية للشعائر واألعياد الدينية والربامج الثقافية ذات احملتوى الديين (              اهلوية الدينية  -

  .                                                                   وإضافة إىل ذلك، حيق جلميع املواطنني املشاركة يف برامج مشتركة متعددة األعراق
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                              متويل الثقافة واألنشطة الثقافية

                         ً                          َّ                                      ً                  تضـع حكومتا الكيانني، سنوياً، خطتني مليزانييت الثقافة توزَّعان على املؤسسات واملشاريع الثقافية وفقاً               -   ٦٤٣
                                ً                                                               واختذت حكومة البوسنة واهلرسك قراراً باعتماد برنامج إلنفاق األموال، إىل جانب معايري لتوزيع               .            ملعايري حمددة 

ّ                                اد البوسنة واهلرسك املخّصص مليزانية وزارة االحتاد للثقافة                                                 االعتمادات املالية، كما ينص على ذلك باب ميزانية احت                      
                                       وفتح القرار اجملال أمام املؤسسات الثقافية    ).   ٠٣ /  ١٣      العدد                                     اجلريدة الرمسية الحتاد البوسنة واهلرسك،   (            والرياضـة   

           يف القطاع                                                                      ً     ً                 للـتقدم بطلب حصول على أموال لتنفيذ خمتلف األحداث الثقافية اليت تتضمن عدداً هاماً من العاملني   
                                                                                 ُ   َّ           وتوىل عناية خاصة، عند ختصيص اعتمادات امليزانية، ألنشطة الرابطات الثقافية الوطنية، حىت ُيمكَّن بالتايل   .       الثقايف

   .                                                                  أعضاء تلك الرابطات ومؤيدوهم من احلفاظ على هويتهم الثقافية وثقافتهم

                          ِّ       ر خمتلف األنشطة الثقافية ومتكِّن                                                                        وإضافة إىل ذلك، أنشئت مؤسسات يف القطاع الثقايف تشجع على تطوي           -   ٦٤٤
                              وعليه، بادرت حكومة البوسنة      .                                                                                    مـن إتاحـة االعـتمادات املالية لدعم التنمية الثقافية ومشاركة كل فرد فيها             

               ً                                                                                                     واهلرسـك، استناداً إىل معايري واقعية لإلمكانات الثقافية، إىل ختصيص اعتمادات مالية أولية وتأمينها بغية إدارة                
ّ           املؤسسـات، وأّمنـت ا                                   اجلريدة الرمسية الحتاد البوسنة                              القانون اخلاص باملؤسسات،     (                            لشـروط التشريعية املسبقة                

         ، األعداد                                  اجلريدة الرمسية الحتاد البوسنة واهلرسك (                                لتسجيل مؤسسة سراييفو السينمائية   )   ٩٨ /  ١٦        ، العدد       واهلرسك
   ).  ٠٣   /  ٠٠ /  ٥٣          ، العددان  ك                                اجلريدة الرمسية الحتاد البوسنة واهلرس (             ومؤسسة النشر   )   ٠٣ /  ٢٣   و  ٠٢ /  ٥٥   ، و  ٩٩ / ٢

          وللمؤسسات   .                                                                                     واملؤسسـات عبارة عن وكاالت مستقلة مدرجة يف السجل العام لوزارة العدل االحتادية             -   ٦٤٥
 ُ                                 وُيتوقع أن تشجع تلك املؤسسات تطوير   .                                                            جمـالس إدارة مستقلة تتضمن شخصيات مميزة تعمل يف القطاع الثقايف  

                         وعلى صعيد البوسنة واهلرسك   .                             صنع القرار من اهليئات احلكومية                                         األنشطة الثقافية، ويف الوقت ذاته، سحب عنصر 
   ).  ٠١ /  ٣٢        ، العدد                             اجلريدة الرمسية للبوسنة واهلرسك   (  ُ                          اعُتمد القانون اخلاص باملؤسسات

                  ً                                                                                        ويدعـم كـل بلـد مالياً رابطات الفنانني املهنية، ويساعدهم عن طريقها على حل القضايا اليت تتعلق                   -   ٦٤٦
                            وحيتاج هذا اجملال إىل لوائح       .                                                   م، وورشهم، وتأمينهم االجتماعي ومعاشهم التقاعدي                     ً         بأوضاعهم، وأساساً مواقعه  

                                                                                             ومل ينشئ أي بلد مير مبرحلة انتقالية رابطات مهنية ملواطنيه بدون مساعدة مالية ما، وهو األساس الذي ال   .      عاجلة
     لذلك   .                    هم مؤسسات يف حد ذاهتم                                           وهكذا فإن العاملني يف القطاع الثقايف إمنا        .                                 ميكن بدونه توفري مؤسسات ثقافية    

ّ                                                                فإنه من الالزم توضيح معامل هذا القطاع بسّن قانون يتعلق حبقوق الفنانني املستقلني والتزاماهتم من شأنه أن ينظم،                                        
                                                                                                     يف املقـام األول، حوافـز اإلبداع الفين، وإدارة تلك احلوافز داخل رابطة مهنية خدمة للمصاحل املشتركة حبسب        

  .               جماالت ذلك اإلبداع

                                                                          َّ                          وعلى غرار املؤسسات الثقافية، كانت املؤسسات املهنية، خالل فترة احلرب وقبلها، تنظَّم على مستوى               -   ٦٤٧
                                                           وقد أفضى ذلك إىل السعي الدؤوب إلنشاء رابطات اجلمهورية للفنانني   .                                   اجلمهوريـات أو على الصعيد اإلقليمي  

                                               ، الذي يشكل أساس أي تنظيم جيد يف مجهورية                                    وبدون إمهال اجلانب اإلقليمي     .                               احملـترفني والعاملني ذوي الصلة    
                                                         للمؤلفني، والرسامني، واملمثلني، وأمناء املكتبات يف مجهورية       (                                                    صربسكا، مثة حاجة إىل إحياء عمل الرابطة احلالية         

               ً                                                                          ، ومثة حاجة أيضاً إىل إنشاء رابطة العاملني يف القطاع املوسيقي وأنشطة األداء ومجعية مترمجي األعمال  )      صربسكا
  .                    دبية يف مجهورية صربسكا  األ
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                                                                                                           وتتسـم اعتمادات دعم التنمية الثقافية يف مقاطعة بريتشكو بتواضعها، وعدم كفايتها وعدم تناسبها مع                -   ٦٤٨
                           ومقارنة بامليزانية العامة     )                                                   على سبيل املثال االعتمادات االقتصادية واالجتماعية      (                               االعـتمادات القائمـة األخرى      

                                                                       ادات التنمية الثقافية يف مقاطعة بريتشكو بتدفق مستمر لألموال بسبب وجود                 وال حتظى اعتم    .                  ملقاطعـة بريتشكو  
                                         وعليه، واالعتمادات املوجودة لدى اإلدارة       .                                                                   نظـام مـتخلف للتنسيق بني خمتلف اجلهات املاحنة والراعية املمكنة          

                    شروع سليم، إال أهنا ال                                                                                  الفرعية للرياضة والثقافة، املشار إليها أعاله، وإن كانت حكومية ومتاحة لكل من يتقدم مب
  .                                                                                                     ميكن أن متتد مبا فيه الكفاية لتسهم يف التنمية الثقافية، بل هي تكتفي مبجرد اإلبقاء على احلالة الراهنة للثقافة

                                                                                                    وميكـن جتـاوز الصعوبات اليت يواجهها املستفيدون من االعتمادات املالية، وكذلك اجلهات املنفقة هلا                -   ٦٤٩
  :             باتباع ما يلي

                             ً                                                  ديد االحتياجات الذي يتسم حالياً بالبطء والتعقيد وعدم الوفاء بالغرض، وما ينتج عن        تبسيط حت -
                                                                               ذلك من إجراءات غري فعالة يف النظر يف الطلبات اليت يقدمها املواطنون وتقدمها املنظمات؛

                                  جبعل املؤسسات مستقلة ومتكينها من      (                                                            إعادة تنظيم الوظائف الراهنة للعاملني يف القطاع الثقايف          -
  ؛ )                ً                      سلطات أوسع نطاقاً ومن خططها وميزانياهتا

                                                                     اعتماد خدمات خرباء وانتداب مستشارين حمترفني يف خمتلف مسائل القطاع الثقايف؛ -

                                                          فصل االعتمادات املخصصة للرياضة عن االعتمادات املخصصة للثقافة؛ -

  .     ريعات                                                                      وضع تعريف واضح للمنتجات واالحتياجات الثقافية من أجل بقائها عن طريق التش -

                     احلق يف امللكية الفكرية

                                                        ِّ                                                    تـرد يف مـا يلي القوانني املعتمدة يف جمال امللكية الفكرية اليت متكِّن كل فرد من إعمال حقوق امللكية                     -   ٦٥٠
  :                        الفكرية يف البوسنة واهلرسك

  :               القوانني الوطنية  ) أ ( 

  ،               لبوسنة واهلرسك                  اجلريدة الرمسية ل   (                                                          القـانون اخلاص بامللكية الصناعية فـي البوسنة واهلرسك          -
  ؛ )  ٠٢ /  ٠٣      العدد 

       اجلريدة  (                                                                                     القـانون اخلاص حبقوق التأليف والنشر وما يتصل هبا من حقوق يف البوسنة واهلرسك                -
  ؛ )  ٠٢ /  ٠٧        ، العدد                      الرمسية للبوسنة واهلرسك

  :                          املعاهدات واالتفاقات الدولية  ) ب ( 

  ؛ )    ١٩٩٢     مارس  /      آذار ١      سك يف                        انضمت إليها البوسنة واهلر   (                                   اتفاقية باريس حلماية امللكية الصناعية -

  ؛ )    ١٩٩٢     مارس  /      آذار ١                            انضمت إليه البوسنة واهلرسك يف  (                                       اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدويل للعالمات  -
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            انضمت إليه   (                                                                           اتفـاق نيس بشأن التصنيف الدويل للسلع واخلدمات ألغراض تسجيل العالمات             -
  ؛ )    ١٩٩٢     مارس  /      آذار ١                 البوسنة واهلرسك يف 

   ١                            انضمت إليه البوسنة واهلرسك يف  (                                 شاء تصنيف دويل للتصميمات الصناعية                   اتفاق لوكارنو إلن   -
  ؛ )    ١٩٩٢     مارس  /    آذار

   ؛  )    ١٩٩٦      سبتمرب  /       أيلول ٧                             انضمت إليها البوسنة واهلرسك يف  (                                   معاهدة التعاون يف جمال قانون الرباءات  -

  ؛ )    ١٩٩٢     مارس  /    آذار   ١                             انضمت إليها البوسنة واهلرسك يف  (                                    اتفاقية برن حلماية اإلنتاج األديب والفين  -

      انضمت  (                                                                                        اتفاقـية بروكسل بشأن توزيع اإلشارات احلاملة للربامج املرسلة عرب التوابع الصناعية              -
   ).    ١٩٩٢     مارس  /      آذار ٦                       إليها البوسنة واهلرسك يف 

                                                                                                        وبالنسبة إىل البوسنة واهلرسك، فإن القوانني اخلاصة بامللكية الفكرية هي قوانني جديدة يف قطاع جديد،                -   ٦٥١
                        ً                                                          وعليه، فإهنا تنسجم مبدئياً مع احللول اليت تقدمها التشريعات والقوانني الوطنية             .                            مدت منذ سنوات قليلة فقط       ُ اعُت

                                 ً      ً              ومتثل التشريعات يف هذا القطاع أساساً سليماً حلماية          .                                                        لبلدان أخرى يف االحتاد األورويب يف جمال امللكية الفكرية        
                                                                مجيع جماالت امللكية الفكرية، سواء كان ذلك يف البوسنة واهلرسك                                                       احلقوق األدبية واملادية للمؤلفني واملبدعني يف       

               ً                                                                                                  أو خارجها، نظراً إىل انسجام تلك التشريعات مع اتفاقية باريس واالتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية                
  .               املتصلة بالتجارة

                 وال يتلقى حاملو     .                                                                                    وال يوجـد قـانون واحـد يف مقاطعة بريتشكو يغطي قضايا العلم والبحث العلمي               -   ٦٥٢
                                                                            يف العلوم أية عالوات يف رواتبهم على أساس تأهيلهم املهين، وال يتمتعون بأية مزايا  ه                        شهادات املاجستري والدكتورا

                                                          وال توجد أية جهة ميكن أن يتقدموا إليها بطلبات إلجناز            .                                                    عـندما يتقدمون بطلبات للعمل يف مقاطعة بريتشكو       
                                                فعندما حيصل موظف على لقب جامعي، ال ميكنه         -                         لتطوير املهين أي تشجيع                وال يلقى ا    .                      مشاريع العلم والبحث  

                                                                                     ويتلقى حاملو ماجستري اآلداب وماجستري العلوم العاملون يف قطاعي التعليم والثقافة             .                            أن يغري وظيفته بصفة آلية    
  ً              داً إىل املنافسة                                               ُ   َّ                                                  نفس الراتب أسوة بأي موظف آخر خريج جامعة، وال ُيشدَّد على شهاداهتم، ومرد ذلك أنه استنا               

                                             ً                                                                    العامة، فإهنم ينتدبون ألداء الوظائف املنمطة وفقاً للنظام احلايل، وال توجد تشريعات إضافية تنظم حقوق اخلرباء                
  .                    ذوي الكفاءات املماثلة

                                                                                                              وعـلى سبيل املثال، فإن الرواتب اليت يتلقاها حاملو شهادات الدكتوراه يف كلية االقتصاد مبقاطعة بريتشكو                 -   ٦٥٣
                          ورغم وجود خطط إلنشاء وزارة   .                                                      تتساوى مع أجور املنظفات العامالت يف إدارة مقاطعة بريتشكو  )             ة بانيا لوكا    جامع (

                                ومثة أمر صادر عن العمدة ينص        .                                               ُ                                          للتعليم العايل يف حكومة مقاطعة بريتشكو، فإنه مل ُيبادر بعد إىل تطبيق هذا اإلجراء             
                       ً               مارك قابل للتحويل دعماً لتحريره       ٥     ٠٠٠                للحصول على                                                            عـلى أنه بإمكان أي شخص أن يتقدم بطلب إىل احلكومة          

  .                                                                           ويف ذلك دليل على أن اهلياكل احلاكمة واعية بوجود حاجة ملحة إىل تغيري الوضع الراهن  .                رسالة الدكتوراه

                                                                                                        وال يـتم إشراك العلماء من مقاطعة بريتشكو يف الدورات الدراسية الدولية إال من حني آلخر، ذلك يف                   -   ٦٥٤
                                                                                                  جة مبادرة شخصية والعالقات اليت يقيمها الشخص ذاته مع املؤسسات العلمية، وثقابة فكر أكثرهم                           الغالـب نتي  

  .                                              ً                 حيوية للبقاء يف الدوائر العلمية عندما يصبح ممكناً اعتماد حل منهجي
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     ُ                                                                                    ً   كما سُيكفل احلفاظ على التراث الطبيعي لإلنسانية باعتماد قانون خاص باملنتجات الثقافية يغطي، فضالً  -   ٦٥٥
                                                  سالالت النباتات واحليوانات النادرة وموائلها، واملناطق  (                                                      عن املنتجات املادية والروحية، املنتجات الثقافية الطبيعية 

     ً                       ونظراً إىل أن هذه املنتجات غري    ).                                                                             اجلغرافية اإلثنية احملددة، واملواقع الطبيعية، واملعامل الطبيعية التارخيية، وما سواها
ّ             حمـددة بشكل واضح وجلّي، فإن                   مثل القانون   (                                                     ً           ه من املمكن تفسري وتطبيق القوانني األخرى اليت اعتمدت سابقاً                             

  .                                                             على حساب التراث الطبيعي، الذي ال ميكن حتديد قيمته يف الوقت املناسب  )                    اخلاص بالتخطيط املادي

     يف يف                                                                                                   وحـىت إنشاء مقاطعة بريتشكو، كانت هناك جمموعة من القطع األثرية واإلثنية داخل املركز الثقا               -   ٦٥٦
                                                                                                               بريتشكو، توىل فريق من اخلرباء حفظها ومعاجلتها وتقدميها ونشر املعلومات املتعلقة هبا، سواء كان ذلك يف جمال                 

                                                            ورغم أن اإلدارة الفرعية للرياضة والثقافة طالبت يف مجيع           .                                                     التطورات العلمية أو يف جمال تراث سكاهنا وإقليمها       
                                                               بناء هذا املتحف الصغري، استمرت القيود املفروضة، وهي تتمثل يف العجز                                       مشاريع امليزانية باعتمادات مالية إلعادة 

  .                                                                                    عن خلق فرص عمل جديدة فرضتها قرارات برملانية عامة أو توصيات صادرة عن املشرف على املقاطعة

                                                                                             وسيوسع عمل هذه املؤسسة تنفيذ التشريعات احلالية على صعيد البوسنة واهلرسك اليت تفتقر إليها مقاطعة -   ٦٥٧
                                                                                        القانون اخلاص باملؤسسات؛ والقانون اخلاص باملتاحف؛ والقانون اخلاص باحملفوظات؛ والقانون            :              بريتشكو، مثل 

                                                                                                        اخلاص بالتعويض عن أعمال املؤلفني العاملني حلساهبم اخلاص واستعماهلا؛ والقانون اخلاص بشروط نشر امللفات              
                                              باألشخاص؛ والقانون اخلاص بإصدار الضمانات                                                               والصور الشخصية، والصور، واألفالم والصور الصوتية اخلاصة      

                                                                                                      للمعارض األجنبية ذات القيمة الثقافية أو الفنية اخلاصة؛ والقانون اخلاص حبقوق التأليف والنشر؛ والقانون اخلاص 
                                                                                                 حبماية واستخدام التراث الثقايف والتارخيي والوطين؛ والقانون اخلاص بتمويل احتياجات ومصاحل اجملتمع يف القطاع 

  .                                                                                            لثقايف؛ والقانون اخلاص بتسجيل أشكال التعاون العلمي والثقايف والتعليمي والتقين مع البلدان األجنبية ا

                                                                                          ومتكن التشريعات اخلاصة حبماية حقوق امللكية الفكرية، بتنظيمها لتلك احلقوق، املالكني من حقوق أدبية  -   ٦٥٨
                                                 ية يف االعتراف هبم واعتبارهم مبدعي العمل، أو                                                           وتشمل تلك احلقوق األدبية حق أصحاب امللكية الفكر         .       ومادية

                                                                                                               منشئيه أو مبتكريه، وحق صاحب امللكية الفكرية يف االعتراض على أي حتريف أو تغيري لعمله أو إبداعه أو خلقه               
  .                                         ً وال ميكن حتويل احلقوق األدبية أو تقييدها زمنياً  .                              ميكن أن ينال من شرفه أو كرامته

                                                                    امللكية الفكرية يف استغالل عمله، وهو حق يتم إعماله عن طريق النشر، أو                      واحلق املادي هو حق صاحب -   ٦٥٩
                                          ً         وهذه احلقوق قابلة للتحويل، بكاملها أو جزئياً،         .                                                                النسـخ، أو الترويج، أو التحويل أو أي طريقة مالئمة أخرى          

  .                                                ً وجيري حتويل تلك احلقوق بواسطة عقود يربمها املؤلف خطياً  .                ً وهي حمدودة زمنياً

                                          ذ تشريعات ولوائح محاية حقوق امللكية الفكرية          آليات تنفي

                                                                                           مكتب امللكية الفكرية يف البوسنة واهلرسك، الذي يشرف عليه معهد املقاييس وامللكية الفكرية، هو اجلهة  -   ٦٦٠
        ً                            واستناداً إىل القانون اخلاص بإنشاء       .                                                                          املسؤولة عن منح حقوق امللكية الفكرية على أساس إجراءات إدارية حمددة          

                                                                                                        قاييس وامللكية الفكرية، توجد خطة لفصل هذا املكتب عن املعهد وإنشاء معهد مستقل للملكية الفكرية                       معهد امل 
                                        ً                      ، بصفته مؤسسة إدارية حكومية مستقلة، وفقاً للممارسات املعمول هبا     ٢٠٠٣                                 يف البوسنة واهلرسك قبل هناية عام    

                                       ية حقوق امللكية الفكرية هي حمكمة البوسنة                                          واآلليات املتوفرة لتنفيذ التشريعات يف جمال محا  .                   يف بلـدان أخـرى    
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                                                                                                             واهلرسـك، والـتدابري الـيت تـتخذها إدارة اجلمارك ودوائرها، ومكتب امللكية الفكرية يف البوسنة واهلرسك،                
  .                                                                                واملنازعات واإلجراءات اإلدارية، وعمليات التفتيش، واإلجراءات اجلنائية، واألحكام اجلزائية

  :                                           ماية امللكية الفكرية يف البوسنة واهلرسك ما يلي                      وتشمل املشاكل املتعلقة حب -   ٦٦١

                             وخباصة يف جمال حقوق التأليف      (                                                                    الوترية البطيئة لتنفيذ القوانني املعتمدة يف جمال امللكية الفكرية           -
                                                                               والنشر واحلقوق ذات الصلة، حيث تنتهك احلقوق على نطاق واسع ومل تتخذ تدابري مالئمة ملنع 

  ؛ )                     هذه احلالة وجرب أضرارها

                                                                                                   قلـة التنسـيق بـني اآلليات املكلفة بتنفيذ التشريعات، مثل مكتب امللكية الفكرية يف البوسنة                 -
                                                                                         واهلرسـك، واجلهـات املسؤولة مثل احملاكم، وإدارات اجلمارك، ودوائر التفتيش، والوزارات            

    ارة                                                                                      املكلفـة بالتنفيذ مثل وزارة التجارة اخلارجية والعالقات االقتصادية، ووزارة اخلارجية، ووز   
                                                                                         الداخلية، ووزارة التجارة والسياحة، ووزاريت املالية والعدل، ووكاالت اخلصخصة واملؤسسات          

                                           املعنية بتطوير املنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم؛

                                                                                        عدم التخصص الكايف والكفاءة للسلطة القضائية اليت تشكل حجر األساس يف سلسلة مكافحة              -
   ة؛                                    انتهاكات حقوق امللكية الفكرية والقرصن

             اخلاص بتثقيف    )                                          مكتب امللكية الفكرية يف البوسنة واهلرسك      (                                قصـور نشاط املنظمات املسؤولة       -
                                                                       السكان املستمر يف جمال شروط اقتناء حقوق امللكية الفكرية وأمهيتها وإجراءاهتا؛

                                                                                            قلة االتصال بني هياكل احلكومة الداخلية، والوزارات املعنية واملنظمات غري احلكومية يف جمال              -
                امللكية الفكرية؛

                                                                                 العدد احملدود للكوادر املتخصصة يف مكتب امللكية الفكرية، يف أوساط القضاة والشهود اخلرباء؛ -

َ                                                                                  التعقيد الذي ُيواَجه يف التحكم يف انتهاك حقوق امللكية الفكرية بسبب تنظيم البوسنة واهلرسك               -    ُ             
  .         اخلاص كبلد

                                          سبل تنظيم األنشطة الثقافية يف مجهورية صربسكا

  .                                                                                            ال توجد رابطة فرعية يف مجهورية صربسكا تعمل بصفتها هيئة وحيدة لتنسيق أنشطة العروض املوسيقية      -   ٦٦٢
           وفيما تقر    .                                                                                                     وعليه، فمن الالزم تنظيم هذه الرابطة لتعزيز حتسني أنشطة العاملني والفنانني يف اجملاالت ذات الصلة              

                                                        ين الرفيع، فإنه بإمكاهنا أن تساعد على خلق إنتاجها الذي من                                                رابطة الفنانني املعايري املهنية وتضع شروط األداء الف
  .                                                             شأنه أن يسهم يف مصداقية فناين مجهورية صربسكا يف تأمني مواقعهم عامة

                                                                                                    ورغم أن مجعية فناين العروض هيئة رمسية، فإهنا مل تفلح يف ممارسة أي تأثري يذكر يف مجهورية صربسكا؛                -   ٦٦٣
                                                                                   ة مسألة هامة تتعلق بفرادى أوضاع الفنانني، وأدائهم، والتراث األديب، لذلك فهي                                         ومل تثر يف مداوالت اجلمعية أي     

ّ              جمّرد حرب على ورق ّ                    وُينتظر إحياؤها مبناسبة انضمام جيل جديد من الفنانني هلا، من خّرجيي أكادميية الفنون  .                                                           ُ .  
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                    ية واملادية لألشخاص                                                                                 وال يوجـد تطبيق منهجي للقوانني يف مقاطعة بريتشكو يضمن محاية املصاحل األدب             -   ٦٦٤
                                                             وال يدرك األشخاص الطبيعيون وال الكيانات القانونية األمهية اليت توىل   .                                      املرتبطة بعملهم العلمي أو األديب أو الفين

                                                                                                                   لعـبارة امللكية الفكرية، ومل تتخذ إىل حد اآلن أية مبادرة سواء كانت من خالل اهلياكل الداخلية، أو وزارات                   
  .                        ة، أو املنظمات غري احلكومية                      اإلشراف على قطاعات معين

  :                                                                                            وفيما يتعلق بالنهوض بالسياسات الثقافية وتطويرها، اختذت حكومة مقاطعة بريتشكو اإلجراءات التالية -   ٦٦٥
              ً                              الذي يغطي أيضاً اجلمعيات الثقافية؛ ومولت        )     ٢٠٠٢ (                                                    اعتمدت اجلمعية القانون اخلاص بالرابطات واملؤسسات       

  ؛  )                                     لصاحل السكان الغجر على سبيل املثال      (                                          القرى املدمرة واستحدثت نوادي جديدة                                        إعادة بناء النوادي الثقافية يف    
   َّ                                                                                              وموَّلت ونظمت مشاريع ثقافية على نطاق واسع مثل قرية الفنون الدولية، ومهرجان املسرح يف البوسنة واهلرسك 

                    كاليف إعادة تسجيل                                                                                             وأيـام املوسيقى الروحية، ومعرض اهلواة للصناعات التقليدية احلضرية والريفية؛ ودفعت ت           
                                                                                            اجلمعيات الثقافية؛ ودعمت شراء معدات، وشاركت يف متويل سفر مجعيات ثقافية ريفية إىل اخلارج؛ وشاركت يف 

    عند   )                       يف جمايل الفنون واآلداب    (                                                                 ً                متويـل طـبع كتب، ويف إنتاج تظاهرات ثقافية ومواد إشهارية؛ ودعمت أفراداً              
  .                                                       ة، أنشطة اهلواة عن طريق تقدمي املشورة والتوجيهات والتوصيات                             كما دعمت، من خالل الربامج املالئم  .      الطلب

                                                                                                     غـري أن احتـياجات املستفيدين تتعقد أكثر فأكثر، ويستمر عدد اخلرباء املختصني العاملني يف اإلدارة                 -   ٦٦٦
                                                 وللحفاظ على وترية تطور هذه البيئة واستيفاء        .                                                               الفرعـية للرياضـة والـثقافة وصالحياهتم وقدراهتم يف الركود         

   .                                                             متطلباهتا، من الالزم إدخال تعديالت قانونية وتنظيمية واالرتقاء هبا

                                      يف فيزيغراد، حيث تعقد اجتماعاهتا          ١٩٨٧        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٠  ُ                                 وأُنشئت رابطة أمناء املكتبات يف       -   ٦٦٧
  :  هي               وأهداف الرابطة   .                                    وللجمعية رئيس ونائب رئيس وجملس إدارة  .                                   السنوية عادة، واليت يوجد فيها مقرها

                                 العمل على حتسني وضع أمانة املكتبات؛ -

                            تعزيز أمانة املكتبات ودعمها؛ -

                                          النظر يف املسائل املهنية اليت هتم عمل املكتبات؛ - 

                                              تشجيع عمل أمناء املكتبات يف اجملالني املهين والعلمي؛ - 

               أمناء املكتبات                                                                                     تطويـر الـتجارب وتبادل اآلراء يف املسائل الراهنة اخلاصة بالنظريات اليت تعين               -
  .                 داخل البلد وخارجه

        ً تقديراً   ) "Dorde Pejanović " (                              يف مجهورية صربسكا جوائز سنوية        املكتبات                   رابطـات أمـناء         ومتـنح  -   ٦٦٨
              ً     الرابطة قريباً      هذه        وستصبح    .                                                         املكتبات يف مجهورية صربسكا لكل من املؤسسات واألفراد             تطوير      يف            إلسـهامات  ل

  .    ً                         عضواً يف رابطة املكتبات الدولية

ُ      وُعقـدت  -   ٦٦٩        أكتوبر  /    األول          تشرين     ٢٦                                  احملفوظات يف مجهورية صربسكا يف        ُ     أُمناء                      التأسيسية لرابطة          اجلمعية   
                وانتخبت جملس    ،           الربناجمية        ومهامها         مقاصدها   و                لرابطة األساسي    ا                       واعتمدت اجلمعية نظام      .                    يف بانـيا لوكا     ٠   ٢٠٠
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َ     وُتعَرض   .     هلا            ً إدارة ورئيساً      ومتثل   .                مجهورية صربسكا           هليئة حمفوظات           الربناجمية     نشطة  األ         لرابطة يف  ل    ية    ربناجم  ال     قاصد   امل ُ  
  .                                                                      يف مجهورية صربسكا األداة املهنية للرابطة، غري أهنا مل تصدر أي عدد إىل حد اآلن       احملفوظات   ُ     أُمناء       رابطة       جريدة

      قامة     بإ    اطي      الدميقر                                      ً      ً                                الثقافية يف احتاد البوسنة واهلرسك إسهاماً بالغاً يف تعزيز قيم اجملتمع                   األنشطة         وتسـهم  -   ٦٧٠
                                           رأي عام ثقايف يتصل بالقيم احلقيقية الكامنة   أو                                    اجملتمع املدين ومؤسساته، وخبلق رأي عام      شرائح              تعاون بني خمتلف 

                  الثقافة والتعليم                    التابعة لقطاعات                                الصلة بني خمتلف املؤسسات           وبربط  .        فيها     بدعني  امل                              يف الـثقافة والفنون، ولدى      
َ                          تعزيز جمتمع مفتوح ودميقراطي، ُيعَرف بفضل حوار بني                          الظروف بغية    ُ     ُتهيأ                  ووسـائط اإلعالم،             حيترم   ،        الثقافات                           ُ  

  .                                 من خالل تنظيم أحداث ذات طابع دويل       التعليم     قطاع                                               االختالفات، ومعايري القيم والنهج اجلديدة املتبعة يف 

        الواسع                                                                                     احتاد البوسنة واهلرسك عدد من املهرجانات واألحداث الذائعة الصيت حتظى بالقبول              يف       ويوجد -   ٦٧١
             مهرجان املسرح   :                  ذات البعد الدويل      األحداث          وفيما يلي   .    ناس          وعامة ال       واجلمهور                           لدى املشاركني وجمتمع الفنانني، 

("MESS")، األفالم يف سراييفو ومشروع        ومهرجان  ،   ئي                       ومهرجان سراييفو الشتا                         " "ARS AEVI .  د تلك ـ     وتؤك      
                 يف العامل، وتقدم       واهلرسك                         انون واملبدعون من البوسنة                                            واألحداث واملشاريع الدور الذي يضطلع به الفن         املهرجانات

                                    الثقافة بصفتها إحدى القيم األساسية      تعزيز                  الفنون، وتسهم يف       قطاع                                  للجمهور معلومات جديدة عن اإلجنازات يف
      البلد                                                            مجيع جماالت الثقافة من خالل التعاون مع املؤسسات الثقافية داخل  يف ُ   َّ           وُتنفَّذ الربامج   .                  يف أي جمتمع دميقراطي

                   لتلك الربامج يف           احلقيقية               وتكمن القيمة     .     شترك             اإلنتاج امل    ات    عملي    شىت                               طريق املشاركة النشطة يف         وعن         وخارجه،  
                                                 بنشاط يف التنمية الثقافية، وجيروا اتصاالت ويقيموا         ويشاركوا                           ُ   ِّ               فرصة أمام الفنانني الشبان لُيعرِّفوا بأنفسهم    متثل    أهنا 

   .                         ارات ويكتسبوا خربات جديدة             ويتعلموا مه ،    غريهم               عالقات صداقة مع 

         املهرجان       مفهوم       ويشمل  .     ً عاماً    ٤٣     منذ   م             ُ   َّ    مهرجان عريق ُينظَّ   هو  "MESS"           للمسرح        الدويل            واملهـرجان  -   ٦٧٢
     َّ  تنظَّم          املسرحية،        العروض    إىل        وإضافة  .      العامل    ويف       البلد   يف       املسرح    فن   يف          واالجتاهات          التطورات     آلخر        ً مشتركاً      ً جزءاً

            حىت يؤكد         سواها،     وما           املستديرة،         واملوائد          املوسيقية        واحلفالت         العروض،     مثل   ،       اإلضافية        الربامج       بعـض       ً   أيضـاً 
       على   ،    ٢٠٠٣    امـ  ع    في ف  .      الفئة     هذه    من         ً امتيازاً         الدولية           املهرجانات      أكثر   يف     ذلك     الحظ ُ ُي     كما   ،     وجوده         املهرجان
  يف          زينيتسا    ويف    فو     سرايي   يف        العروض    ُ    وقُدمت  .        املهرجان   يف      شارك      ً بلداً    ١٢    من      ً عرضاً    ١٤      هناك     كان        املثال،      سبيل
ّ            غّصت باملتفرجني       قاعات         الضيوف    من     ذاته        العدد       وزهاء        وأجنيب،     حملي      صحفي     ٢٠٠     على      يربو    ما         املهرجان       وتابع  .  
  .       املهرجان       أنشطة      خمتلف   يف        شاركوا   ن    الذي

      ً عاماً         العشرين      وخالل  .      العامل     ومن       البلد    ـن م         للفنانني        تقليدي            ائي لقـاء    لشت ا       الدويل         سراييفو         ومهرجان -   ٦٧٣
     مجيع   يـ  ف        الربامج    َّ  قدَّم  ُ وُت  .      العامل       أصقاع      خمتلف    من         والزوار         الفنانني    بني     وصل      حلقة         املهرجان    ّ  شكّل        وجوده،   ن م

     يضم        ً برناجماً    ٩٠     على      يربو    ما   ُ   قُدم      ً  يوماً،    ٤٥      يدوم      الذي         املهرجان      وخالل  .       واهلرسك         البوسنة   يف       الكربى        املـدن   
     ١٢٠    من       وأكثر      وضيف      زائر    ٣٥     ٤٠٠      زهاء      ً نوياً س        الربامج     تلك        ويتابع  .     ً بلداً    ٣٠    من       مشارك   ١     ٤٠٠          أكثر من 
           سينمائية،        وأشرطة   ، ا     وآداب          وموسيقى،          ومسرحية،       مرئية       ً عروضاً         الربنامج      ويضم  .       إعالمية      هيئة    ٦٠       ميثلون       ً صحفياً

          دعامـة       بصفته        الفضاء " و   ، "      أوروبا        أسطورة   "   مثل        خمتلفة،        مواضيع        تتناول         وحماضرات          وتلفزيون         فـيديو           وبـرامج 
       وغريها        للطالب،           االبتكارية        لألعمال        مسابقة     شكل   يف        للشباب        الربامج     بعض     َّ  وختصَّص  .  ا ه   سوا     وما   ، "          مسـتقبلنا 

َ    وُتدَرج  .       األنشطة   نـ  م   .    سنتني    كل      جتتمع     اليت        أوروبا      شباب       رابطة   يف        للشباب        املخصصة         املهرجان     هذا       برامج   ُ  
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        براجمه،     خالل    من    ق،   وحق  .       واهلرسك         البوسنة   يف         ً امتيازاً           املهرجانات      أكثر    هو         لألفـالم            سـراييفو            ومهـرجان  -   ٦٧٤
        األشرطة       وأفضل           التجارية،       األفالم         إبداعات           الربنامج       ويشمل  .       أوروبا   يف         املماثلة           املهرجانات       أوساط   يف        املرجوة        السمعة
      يشمل    مبا        أطفال،        وبرامج       فيديو         ومشاريع          اإلقليمي،        اإلنتاج        وبرامج          الدولية،       األفالم          مهرجانات    من            والوثائقية         اإلعالمية

         التدارس        وحلقات       العمل       حلقات     مثل            التكميلية،        الربامج     بعض         الربنامج      إطار   يف      َّ  وتنظَّم  .           ً  ثرها رواجاً       وأك      األفالم       آخـر 
  .     سواها     وما                  الوثائقية،        واألفالم          الرقمية،             التكنولوجيا     مثل        مواضيع       تناول ت        األفالم،        لناقدي

        وألحباء  .      ً سنوياً   ر   زائ    ٧٥     ٠٠٠     على      يربو    ما        التسع،   ه     سنوات     خالل        لألفالم،         سراييفو        مهرجان        وحضـر  -   ٦٧٥
   .   آخر      ً بلداً    ٣٦      حوايل     ومن        واهلرسك         البوسنة    من         للفيديو         ً إبداعياً      ً وعمالً      ً فلماً     ١٣٠      زهاء        مشاهدة         إمكانية       األفالم
  .     ً سنوياً       اإلعالم       وسائط    عن     ممثل     ٢٠٠ و      ً ضيفاً     ٢٣٠      حوايل         املهرجان        ويتابع

  .      العامل    ويف        أوروبا   يف      ديثة  احل        الفنون      قطاع   يـ  ف            ذائع الصيت     دويل       مشروع    هو  "ARS AEVI"        ومشروع -   ٦٧٦
      فنان    بني     ريد ف     دويل       تعاون             ليكتسي شكل         املشروع    ذاـ  ه    منا        وجوده،    من       سنوات       العشر     على      يربو      مـا         وخـالل 

ـ     املؤس         هذا   من        والغرض  .      العامل       أصقاع       وبقية        أوروبا    من          واملفكرين          والفنانني           واألقاليم،       للمدن          الثقافية          واإلدارات    ات   س
ّ   جمّمع       إنشاء    هو        املشروع    يف          املعماريني         املهندسني      أشهر        تصميمه      يتوىل          املعمارية        اهلندسة     جمال   يف        احلضرية      فاتن   للم   
  ARS AEVI      متحف   ي  ــ ف   عـ    توض       جمموعة         العصرية        الفنون        ومتاحف         الفنانني     برز أ  ُ   ّ   ُيؤلّف     حيث        احلاضر،       عصرنا
  .         سراييفو يف      املقبل 

                 مبادرة فريدة                          وما انفكت تطور لتصبح               عمل فين       ١٠٠                                            اآلن، تتألف هذه اجملموعة مما يربو على           حد     وإىل -   ٦٧٧
                     وطائفة واسعة من        املدن    مد                                                           ُ           بني املولعني من الفنانني، ومديري املتاحف األوروبية املشهورة، وعُ            جتمع       نوعها      مـن   

                                      أنشطة هذا املشروع حلقات تدارس متعددة    بعض      وتشمل   .                                   يسهمون يف تأكيد هذه الفكرة وتنفيذهاّ    ّممن         املفكرين 
     ً           َّ                                            تقدمياً ملشاريع مصمَّمة يف جمال اهلندسة املعمارية، وبرامج تثقيفية،  و        ً وعروضاً            علم املتاحف،                 ً    الثقافات، ودروساً يف 

  .                عمل، وما سواها      وحلقات

         وكالة       حققته         الذي          املاضيني،                  إنتاج العامني       على                                   نشاط النشر يف مجهورية صربسكا            دراسة   ُ          وُيعـتمد يف   -   ٦٧٨
    ٣١               يوجد، حىت تاريخ     كان                         الوطنية واجلامعية، حيث       املكتبة و                                            أرقام الكتب املوحدة الدولية يف مجهورية صربسكا، 

ّ     من الناشرين املسّجلني      ١٠٢     زهاء   ،     ٢٠٠٢      ديسمرب  /          كانون األول                                        وهيئة النشر اليت متتاز بأكرب إنتاج على مر   .     فيها               
   نا                  تليها زادوجبي   ؛      ً عنواناً     ١٤١                               صربسكو سراييفو اليت نشرت                      واملواد التربوية             املدرسية        الكتب                  الزمن هي مؤسسة    

       ً     عنواناً،    ٢٤                                     وغرافومارك، والكتاسي، اليت نشرت            ً  عنواناً،    ٣٤                        بيوغراد، اليت نشرت     -                           بيتار كوشيك بانيا لوكا     
          ُ       ويف اجملموع، ُنشر     .       ً   جديداً        ً   عنواناً   ٢٠                                   وبانيا لوكا، ونشرت كل منها           يدا، ي   وبس                              وغـالس صربسكي، بانيا لوكا      

  .        صربسكا      مجهورية      ً     كتاباً يف    ٤٤١

  :         كما يلي    ٢٠٠٣      سبتمرب  /       أيلول  ٣٠    حىت                   كتب املوحدة الدولية                    حالة وكالة أرقام ال و -   ٦٧٩

       واملواد          ً                          هم إنتاجاً مؤسسة الكتب املدرسية              َ  زال أكثرَ  ت    وال    .       ً     ً    ناشراً مسجالً     ١٤٢   ه    جمموع    ما        يوجد   
       ً                عنواناً، وغالس صربسكي   ٢٨      نشرت       دا اليت   يي     ؛ وبس ٣   ٢٠٠       ً           عنواناً خالل عام    ١٧٤     نشرت     اليت   ،         التربوية
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    ١١       ً      ً                                      عنواناً جديداً، وزادوجبينا بيتار كوشيك ب            ١٥                                 الفلسفة يف بانيا لوكا ب                     وتليها كلية   .        ً     عـنواناً    ١٩
  .      عناوين    ١٠      ً                 عنواناً، وغرافومارك ب  

      ً    كتاباً    ٢٠      ال                                   عدد هام، وخاصة إذا أضفنا          وهو      ً                        كتاباً يف مجهورية صربسكا،         ٤٦٣      ُ         اآلن، ُنشر      حد     وإىل -   ٦٨٠
  .                       النشر يف مجهورية صربسكا    نشاط                غري راضني عن حالة         غري أننا   .          هذا العام       هناية     حبلول     ً      ُ       جديداً اليت سُتنشر 

      وضعها     حظي                                                                         مؤسسة الكتب املدرسية واملواد التربوية يف مجهورية صربسكا أفضل منظمة،             اعتبار      وميكن -   ٦٨١
ّ                          اليت سّوت مسألة متويل أنشطة                  هي املنظمة       ، و                      عملها بالتنظيم احملكم                    القانوين ودورها و                          لديها بأكثر الطرق         النشر     

                                               القطاع غالس صربسكي وكنيزيفنا سادروغا من          هذا                                                  ومن بني الشركات اليت متلكها الدولة العاملة يف           .        مالءمـة 
     َّ                                                      وال متوَّل من امليزانية سوى مؤسسة كنييزيفنا سادروغا، يف           .        سراييفو               ي من صربسكو     ي                           بانـيا لوكا، وأوسلوبودين   

                            اهليئات التالية يف قطاع          وتعمل  .            ناوين حمددة               ً                 ً        ً           اآلخرون أحياناً فقط ويتلقون متويالً متواضعاً لع               الناشرون         حني ميول   
   ،Gradif و   ،Art-print و   ،Književna zajednica Vaso Pelagić    و ،Zadužbina Petar Kočić و   ،Besjeda   :     النشر

                فرع بانيا لوكا،   -          صربسكا     مؤلفي      رابطة  و         اهلزال،     مرضى      رابطة  و                                        املكتبة الوطنية واجلامعية جلمهورية صربسكا،  و
                                    وبعض صغار الناشرين من بانيا لوكا، مث   ، Slovo وBina  و  ،   ")       باشتينا "      مكتبة  (                   مدينة بانيا لوكا  ،Media-Prelom و

Grafomark  و   ،      الكتاشي    من Književna zajednica Jovan Dučić  وفرع رابطة كّتاب صربسكا يف  ،        تريبينيه    من               ّ             
   ش،  ت                           ر واجملالس البلدية يف تسلي       املق   ("Prosvjeta"                                   اجلمعية الصربية للثقافة والفنون            مشروع                 ساراييفو، و        صربسكو

           ساراييفو       صربسكو             ، واجلامعات يف  )      األماكن                     كوتور فاروش وغريها من        غاكو، و   ، و       ييليتسا              وغراديشكا، و ،        بييليينا و
           يئات النشر  هل               الئحة أقصر بكثري  ب          بل اكتفى                قائمة الناشرين،           هذا العرض          يستنفد   ومل  .                           وبانيا لوكا، وفرادى كلياهتا

  .                                      يف امليادين الفنية والعلمية واالجتماعية      القيمة                             شروط الالزمة وتتوىل نشر األعمال                 اليت تستويف مجيع ال

           ومن بني        اكية،                                 مجهورية البوسنة واهلرسك االشتر     يف                             ، العديد من اجملالت األدبية          ١٩٩١        عام     حىت   ،   صدر و -   ٦٨٢
                     بانيا لوكا   من  Putevi   ، و          ساراييفو  منDalje  و  Lica و   ،Izraz و   ،Život   :                      رواجا العناوين التالية             اجملـالت األكثر  

   ً  فضالً                                     يف مجهورية صربسكا، بطريقة غري منتظمة     تصدر      اليت        الوحيدة                اليوم فإن اجملالت       أما    .          موستار     مـن   Most و
          بييليينا   يف  Srpska Vila                                          أتعاب املؤلفـني وكاتيب املقـاالت واحملررين، هي    دفع                      مثقلة بالديون، ودون        عن كوهنا

    من  Duhovnost srpska و  ) Maticna biblioteka        تصدر عن    ( ي       دوبوج  من  Znacenja و  ،  )Prosvjeta        تصدر عن  (
    صدر  ت   (Krajina        اسم      حتمل                                                     ويف األثناء، بدأ نشر مـجلة أدبية يف بانيا لوكا             ). Prosvjeta       عن       تصدر   (  تش    تسلي

       م جملة      وأقد  .                بصفة منتظمة      تصدر         ال تزال              هي فصلية    و  )       الثناء ب      جدير        إجناز     وهو    Art-print                     عـن الشركة اخلاصة     
                       أفلست لألسف بسبب عدم             غري أهنا                                   ً         توقع أن حتتفل بذكرى تأسيسها قريباً،            ُ  كان يُ  و   ،Putevi    هي         رواجا         وأكثرها  

  .                                      هلا وعدم رغبة الناشر بذاته يف االستثمار      الدولة     متويل 

             االعتمادات      تعدو    وال    .             غري املالئم         التمويل            سبب أسلوب    ب                                      حالـة نشـاط النشر غري املرضية                  وتـتفاقم  -   ٦٨٣
      وزارة       وتقدم   .   ها                         وجود معايري ثابتة لتوزيع   عدم     بسبب        ُ      تكاد ال ُتذكر  و                    أن تكون جمرد رمزية؛              صصة هلذا الغرض    املخ

   ٢     ٠٠٠   (     ً سنوياً        جمالت    ٣      ً     كتاباً و    ١٥                    عتمد لتمويل زهاء     ُ ُي   ،                     على أساس املنافسة        موال،  األ                نزرا قليال من             التعلـيم 
          الذي يصدر        ب األول  ا      للكت       للتحويل         ارك قابل    م ١     ٥٠٠                                                مارك قابل للتحويل لكتب الشعر والروايات والقصص، و

ـ       عـن                   ً                      غري كافية إطالقاً، وال تغطي سوى            مبالغ        ، وهي    )                              مارك قابل للتحويل للمجالت     ٣     ٠٠٠     ب، و  ا    ف ش    ّ مؤلّ
                             وإضافة إىل ذلك، يتلقى بعض       .                 أتعاب املؤلفني          وال تغطي                  من أعداد جملة،          واحد              ب أو عدد     ا                   تكالـيف طـبع كت    
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      مؤلفي       نشاط                                                        أو ملشاريع نشر، يف حني تستحيل املشاركة يف متويل               حمددة      لكتب         مالية               ً             الناشرين أحياناً اعتمادات    
  .                                       أعماهلم بصربيا بسبب عدم وجود صفقات دفع    تنشر      الذين               مجهورية صربسكا 

                                         مبسؤولياهتا الوطنية وحتديدها يف قطاع النشر       الدولة         أن تعترف      إىل               هناك حاجة ملحة               الوقت احلاضر،   ويف -   ٦٨٤
          ال بد من             بذلك،             ويف القيام   .                                                   املقام األول تسوية منتظمة لتمويل نشاط النشر        يف     ذلك       يعين      ، و      بشأهنا             واختاذ موقف   

                        عادة من حيث التمويل،                                      من األدب احلديث عملية غري مرحبة        و            ِّ                    األدبية القيِّمة من تراثنا            األعمال        نشر              مراعاة كون 
ّ     حىت تصّدره            ال ميكن         وكونه        هذا   يف          امليزانية      من         خمصصات          على                     حمددة األهداف تقوم                                دون اعتماد سياسة حكيمة           
           اليت ال يكتب                  املؤسسات الثقافية             ما شبهها من                        ملتاحف واألروقة واملسارح و                ً       مثلها يف ذلك متاماً مثل ا    ذلك  و      اجملال، 

   .                  دون مساعدة الدولة           هلا البقاء ب

                  ، رغم أن اجملتمع                  إىل حد اآلن      شيء                  مل ينجز فيها        اليت                                          وخدمات اإلذاعة والتلفزيون هي اجملاالت              واجلرائد -   ٦٨٥
ّ    لنمّوها                     خصص اعتمادات هامة                                                                     ورغم ذلك، اضطلعت وسائط اإلعالم اجلماهريية بدور حيوي يف إعالء            .        وبقائها     

                   صربسكا، اليت تغطي        جلمهورية             والتلفزيون       اإلذاعة       وهيئة  Oslobodenje و  Glas Srpski        أبرزها      ومن         الثقافة،    شأن 
  .                          بالنفع على مجهورية صربسكا   ابت   الث           ويعود منوها   .          التلفزيون و            من اإلذاعة   كال

      إنشاء        إىل                                            جانب أكادميية الفنون يف بانيا لوكا،        إىل   ،                           اليت تتميز بقوة إنتاجها                        أجهزة التلفزيون           وتسـعى  -   ٦٨٦
                                       األوركسترا الوطنية جلمهورية صربسكا      ا                            واهليئتني املرافقتني هلا ومه          صربسكا            جلمهورية            السمفونية             األوركسـترا   

  .        صربسكا      مجهورية      وجوقة 

    فإن                                       يف املقام األول إىل وسائط اإلعالم،             تنتمي                مجهورية صربسكا      يف           تلفزيون    ال       ذاعة و   اإل             أن هيئة          ورغـم  -   ٦٨٧
                      ال يقل عن ذلك أمهية         مما   و  .                                             يف احلفاظ على هويتها الثقافية وتعزيزها          قصوى   ة                                 دورها يكتسي يف جمال اإلنتاج أمهي     

                   ً               فئات املوسيقى، وفقاً ألفضل املعايري            جتمع بني خمتلف      اصرين                ملؤلفني احملليني املع ا        تسجيالت ل                   إنشاء حمفوظات جديدة 
ُ                                          الُسبل لتعزيز اإلنتاج املوسيقي حيث ميكن           إجياد                     ، سيكون من الالزم              ه الفكرة        هـذ        حتقـيق          وبغـية     .           األوروبـية     

                                                                جوقة أطفال هيئة اإلذاعة والتلفزيون جلمهورية صربسكا، واجلوقة          :                    أن تقدم نشاطها          التالية                  لمجموعات املهنية    ل
        إذاعة     هليئة           السمفونية                                                                اإلذاعـة والتلفزيون جلمهورية صربسكا وشكل من أشكال األوركسترا           هليـئة            املشـتركة   

  .                      وتلفزيون مجهورية صربسكا

                                                          أميا إثراء احلفالت املوسيقية اليت تنتجها هيئة اإلذاعة               احملترفة                                    األنشطة الربناجمية لتلك اجملموعات            وستثري -   ٦٨٨
       تبادل                                                                             تلـك املؤسسات الثقافية واليت بإمكاهنا أن تشارك على قدم املساواة يف                   إىل        تنـتمي                       والـتلفزيون، الـيت     

  .                                            التسجيالت مع اهليئات الدولية واألوروبية املماثلة

----- 


