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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  تاسعةالدورة ال
  ٢٠١٠ نوفمرب/تشرين الثاين ١٢-١جنيف، 

 السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة      جتميع للمعلومات أعدته املفوضية     
  ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان) ب(١٥

  كرواتيا  

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجـراءات              
الدولة املعنية، ويف غري ذلك مـن وثـائق األمـم      وتعليقات   الحظاتماخلاصة، مبا يف ذلك     

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن            . رمسية ذات الصلة  املتحدة ال 
 يف التقارير العلنيـة  خبالف ما يرد منهاالسامية حلقوق اإلنسان األمم املتحدة جانب مفوضية  

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق           . الصادرة عن املفوضية  
كرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الـواردة يف            وقد ذُ . اإلنسان
.  االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنواتدوريةوعي يف إعداد التقرير أن   وقد رُ . التقرير
عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثـائق املتاحـة إن              وعند  

كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم           وملا  . تزال صاحلة  كانت ال 
سائل امل على هذه أو إىل التركيز    عن مسائل حمددة    علومات  ماملتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل      

أو إىل تدين مستوى التفاعل أو التعاون مـع         /قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و        
  .ساناإلن اآلليات الدولية حلقوق
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١( نطاق االلتزامات الدولية -ألف   
املعاهدات العاملية األساسـية حلقـوق      

  )٢(اإلنسان
تاريخ التصديق أو االنـضمام     

   التحفظات/اإلعالنات  اخلالفة أو
االعتراف باالختـصاصات احملـددة هليئـات       

   املعاهدات
 مجيـع  علـى  للقضاء الدولية االتفاقية
 العنصري  التمييز أشكال

  ال ):١٤املادة (شكاوى األفراد  ال يوجد  ١٩٩٢ أكتوبر/تشرين األول

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية  
 واالجتماعية والثقافية

 -  ال يوجد  ١٩٩٢ أكتوبر/تشرين األول

  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة     
  والسياسية

  نعم ):٤١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   ال يوجد   ١٩٩٢ أكتوبر/تشرين األول

عهد امللحق بال الربوتوكول االختياري األول    
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

ــالن   ١٩٩٥ أكتوبر/تشرين األول ــادة (اإلع امل
 ))أ)(٢(٥

- 

عهد امللحق بال الربوتوكول االختياري الثاين    
دنية والـسياسية   الدويل اخلاص باحلقوق امل   

   واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

 -  ال يوجد  ١٩٩٥ أكتوبر/تشرين األول

 التمييز   مجيع أشكال  اتفاقية القضاء على  
 ضد املرأة

  -  وجديال  ١٩٩٢سبتمرب /أيلول

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على     
   مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 نعم): ٩ و٨املادتان (التحقيق إجراءات     ٢٠٠١مارس /آذار

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب      
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو       

  املهينة

  نعم ):٢١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   ال يوجد   ١٩٩٢ أكتوبر/تشرين األول
  نعم ):٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  نعم ):٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة     

  التعذيب 
  -  ال يوجد  ٢٠٠٥أبريل /نيسان

ســحب (ال يوجــد   ١٩٩٢ أكتوبر/تشرين األول  اتفاقية حقوق الطفل
  )التحفظ

- 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      
راك األطفال يف الرتاعات    إشالطفل املتعلق ب  

  املسلحة

اإلعالن امللزم مبوجـب      ٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين
    عاما١٨ً: ٣املادة 

-  

الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال       

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ٢٠٠٢مايو /أيار

  -  ال يوجد  ٢٠٠٧أغسطس /آب  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 حقـوق  التفاقيـة  ختيارياال الربوتوكول
  اإلعاقة ذوي األشخاص

  نعم  ):٧ و٦املادتان (إجراءات التحقيق   ال يوجد  ٢٠٠٧أغسطس /آب

، واالتفاقية)٣(والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل عهدامللحق بالالربوتوكول االختياري  : طرفاً فيها كرواتيااملعاهدات األساسية اليت ليست
 ).٢٠٠٧التوقيع فقط، (الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
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  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
 نعم اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

 نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 نعم )٤(بروتوكول بالريمو

 ١٩٦١اتفاقية عام  نعم، باستثناء )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

 والربوتوكـوالت   ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخـة     
 )٦(اإلضافية امللحقة هبا

 نعم 

  نعم  )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
ملكافحـة  ) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     (اتفاقية اليونسكو   

 التمييز يف جمال التعليم
  نعم

 على الشروع يف كرواتياشجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري ، ٢٠٠٩يف عام   -١
 مجيع على لقضاءل الدولية االتفاقية  من١٤إعداد اإلعالن االختياري املنصوص عليه يف املادة 

االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق   على ، وعلى النظر يف التصديق )٨(العنصري التمييز أشكال
احلقوق االقتصادية  املعنية ب لجنة  ال وأوصى كل من     .)٩( أسرهم وأفرادمجيع العمال املهاجرين    

 عـام   ، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني يف       ٢٠٠١ يف عام    واالجتماعية والثقافية 
 .)١٠(فض حاالت انعدام اجلنسية   املتعلقة خب  ١٩٦١  كرواتيا بأن تنضم إىل اتفاقية عام      ٢٠١٠

وإضافة إىل ذلك، أوصت جلنة حقوق الطفل كرواتيا بأن تصّدق على اتفاقية الهاي بـشأن               
  .)١١(على الصعيد الدويلمحاية األطفال والتعاون يف جمال التبين 

  يعيتشراإلطار الدستوري وال - باء 
أنه وفقـاً   ة بارتياح   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي   املعنية ب لجنة  الالحظت    -٢

كرواتيا طرفا فيها حتظى    أصبحت  االتفاقات الدوليــة اليت    ، فإن   )٢٠٠١( للدستور املنقّح 
ـ    ـن تطبيقه ـة وميك ـباألسبقية على القوانني احمللي    ـ  ـا مباشرة يف احملاك  .)١٢( ةـم احمللي

 وجلنة القضاء على التمييز العنصري تعليقات مماثلة        )١٣( اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    وقدمت
  .)١٤(٢٠٠٩يف عام 

اعتزام الدولة مراجعة دستورها، لكنها ظلت      ورحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ب       -٣
 احلـق  ، مبا يف ذلك"املواطنني"قلقة ألن بعض األحكام جتعل التمتع حبقوق معينة يقتصر على  

 اللجنة أيضاً اإلعراب عن قلقها إزاء عدم توافق املـادة           توكرر. )١٥(يف املساواة أمام احملاكم   
توافقاً تاماً مع أحكام العهد الدويل اخلـاص        ) الطوارئاليت حتكم حاالت    (من الدستور    ١٧

  .)١٦(باحلقوق املدنية والسياسية
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، )٢٠٠٨(قانون مناهضة التمييز جلنة القضاء على التمييز العنصري باعتماد ورحبت   -٤
، والقانون املعين حبق احلصول علـى       )٢٠٠٢(والقانون الدستوري املتصل باألقليات القومية      

 ورحبت اللجنة أيضاً باملعلومات اليت تشري إىل العمل على        . )١٧()٢٠٠٨( املساعدة القضائية 
ون شامالً ومتوافقاً   صياغة قانون عقوبات جديد، وأوصت كرواتيا بأن تضمن أن يكون القان          

 .)١٨( من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري         ٤توافقاً تاماً مع املادة     
ة حبقوق اإلنسان، يف مجلة أمور، باعتماد قـانون املـساواة بـني             ـة املعني ـورحبت اللجن 

  .)١٩()٢٠٠٨(اجلنسني 
ن الالجئني كرواتيا مبواءمـة     ، أوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤو     ٢٠١٠ويف عام     -٥

 ١٩٥١اتفاقية عام   صكوك منها   ع   م تشريعها الوطين املتعلق بالالجئني واللجوء مواءمة كاملة      
  . )٢٠(الالجئنيوضع املتعلقة ب

  والبنية األساسية حلقوق اإلنساناإلطار املؤسسي  -جيم  
يف  نسان ومحايتها جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإل       اعتمدت    -٦

جلنـة  ورحبـت   . )٢١("ألف"الفئة  يف  مكتب أمني املظامل يف مجهورية كرواتيا        ٢٠٠٨عام  
القضاء على التمييز العنصري بإنشاء مكتب أمني املظامل، لكنها أشارت إىل معلومات تفيـد              

  .)٢٢(عدم وجود أموال كافية
إنـشاء   ييز ضـد املـرأة    اللجنة املعنية بالقضاء على التم    ، الحظت   ٢٠٠٥يف عام   و  -٧
لكنها أعربت عن قلقها ألن هذه       عين باملساواة بني اجلنسني،   املظامل  املأمني  وكومي  احلكتب  امل

اآللية الوطنية ال تتمتع بصالحيات كافية وباملوارد البشرية واملالية الالزمة لالضطالع بواليتها            
ودة للمكتب لالضطالع بالتنسيق    وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء القدرات احملد       . بفعالية

   .)٢٣(والتعاون مع مجيع اآلليات املعنية باملساواة بني اجلنسني بصورة فعالة
 دعمهـا   ، أوصت جلنة حقوق الطفل كرواتيا بأن تواصل وتعـزز         ٢٠٠٧ويف عام     -٨

  .)٢٤(األطفالاملعين بظامل املالسياسي واإلنساين واملايل ملكتب أمني 

  ة العامةتدابري السياس  -دال   
، أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدوليـة املعنيـة بتطبيـق             ٢٠٠٩يف عام     -٩

ة بتعزيز املساواة بني اجلنسني للفترة      ـة املعني ـاالتفاقيات والتوصيات إىل أن السياسات الوطني     
  .)٢٥( ترمي إىل القضاء على التمييز ضد املرأة، مبا يف ذلك يف سوق العمل٢٠١٠-٢٠٠٦
خطة العمل  ، أوصت جلنة حقوق الطفل كرواتيا بأن تواصل تنفيذ          ٢٠٠٧ويف عام     -١٠

الوطنية اخلاصة باألطفال فيما يتعلق حبماية األطفال ضحايا احلرب وإعادة تأهيلهم وإعـادة             
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 وأوصت اللجنة كرواتيا أيضاً بأن تويل أولوية يف خمصصات امليزانية           .)٢٦(إدماجهم اجتماعياً 
  .)٢٧(قوق األطفال االقتصادية واالجتماعية والثقافيةلضمان إعمال ح

) ٢٠٠٩-٢٠٠٥( اعتمدت كرواتيا خطة عمل األمم املتحـدة         ،٢٠٠٥ويف عام     -١١
ويف عـام   . )٢٨( على نظام الدراسة الـوطين     ركزةًللربنامج العاملي للتثقيف حبقوق اإلنسان مُ     

م مبادئ حقوق اإلنسان    ، أشارت جلنة حقوق الطفل إىل أن احلكومة قد بدأت تعلي          ٢٠٠٧
مبادئ السالم  وق اإلنسان، وبصفة خاصة     ـا ألن حق  ـيف املدارس، لكنها أعربت عن أسفه     

  .)٢٩(مل تدرج بعد يف املناهج الدراسية جلميع املدارس على مجيع املستويات

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  - ثالثاً  

  نالتعاون مع آليات حقوق اإلنسا  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

   )٣٠(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدم  

  حالة اإلبالغ   رد املتابعة   آخر مالحظات ختامية  ونظر فيه
 التقريـر يف     تقـدمي  حيل موعد   ٢٠٠٩مارس /آذار  ٢٠٠٧  جلنة القضاء على التمييز العنصري

  ٢٠١٠مارس /آذار
حيل موعد تقدمي التقرير اجلامع للتقريرين      

  ٢٠١١التاسع والعاشر يف عام 
احلقوق االقتصادية  املعنية ب لجنة  ال

  واالجتماعية والثقافية
 ٢٠٠٦تأخر تقدمي التقرير الثاين منذ عام   -  ٢٠٠١نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠٠٠

التقريـر يف   تقـدمي   حيل موعد     ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول  ٢٠٠٧  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  ٢٠١٠بر أكتو/تشرين األول

التقرير الثالث يف عـام     تقدمي  حيل موعد   
٢٠١٣  

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     
  ضد املرأة

تأخر تقدمي التقريرين الرابع واخلـامس          ٢٠٠٥مايو /أيار  ٢٠٠٣
  ٢٠٠٩منذ عام 

يوليـه  /قدم التقرير يف متـوز      ٢٠٠٤مايو /أيار  ٢٠٠١  جلنة مناهضة التعذيب
٢٠٠٦  

 الرابـع منـذ عـام       تأخر تقدمي التقرير  
٢٠٠٨   

تأخر تقدمي التقريرين الثالث والرابع منـذ         -  ٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول  ٢٠٠٢  جلنة حقوق الطفل
  ٢٠٠٨عام 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
شـراك  إحقوق الطفل املتعلـق ب    

  األطفال يف الرتاعات املسلحة

الدوريني معلومات ستدرج يف التقريرين       -  ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول  ٢٠٠٦
الثالث والرابع املقدمني إىل جلنة حقـوق       

  الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال     

واستغالل األطفال  وبغاء األطفال   
  يف املواد اإلباحية 

تأخر تقدمي التقرير األويل منـذ عـام          -    
٢٠٠٤  
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ها ألن التوصيات اليت تتعلق، يف      ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن أسف      ٢٠٠٤يف عام     -١٢
، والتعاون على   بعدم التمييز بني الالجئني العائدين فيما يتعلق باستعادة ممتلكاهتم        مجلة أمور،   

أو رعاية الاملستوى الدويل إلجياد حل لقضية املمتلكات وحالة األطفال املودعني يف مؤسسات 
)٣١( مل تلق املتابعة الكافية،لدى أسر حاضنة

.  

  تعاون مع اإلجراءات اخلاصةال  -٢  

  نعم   وجهت دعوة دائمة 
  بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب          ة املعني ة اخلاص ةاملقرر  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

 األمني العام ، وممثل   )٢٠١٠يوليه  / متوز ١٣ إىل   ٥( يف هذا السياق     وباحلق يف عدم التمييز   
)٣٢()٢٠٠٥يونيه / حزيران٨ إىل ٦(املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً

.  
 املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

  .يتصل بذلك من تعصب
  -  د الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل ُيوافق عليها بع

 إىل كرواتيا على احلوار البنـاء       شكربال بالسكن الالئق    ة املعني ة اخلاص ةاملقرروجهت  ت   التعاون أثناء البعثات/التيسري
  .والدعم الذي لقيته أثناء الزيارة

  -  متابعة الزيارات
  .ثالثة منهاات؛ ردت احلكومة على  بالغ٤خالل الفترة قيد االستعراض، أُرسلت   الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة 
 استبياناً أرسـلها  ٢٣ استبيانات من أصل   ٩على  ) ٣٣(يف املواعيد احملددة    رّدت كرواتيا     الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

  .)٣٤(املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
، شارك أمني املظامل يف كرواتيا يف حلقة عمل اشتركت يف تنظيمهـا             ٢٠٠٩يف عام     -١٣

ترمي إىل تعزيز   املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وهي حلقة           
 حلقوق اإلنسان،   ةالدولينظومة  لتفاعل مع امل  على ا قدرات املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان      

االستعراض الدوري الـشامل    التوصيات الصادرة عن    ص فيما يتعلق مبتابعة تنفيذ      وعلى األخ 
  .)٣٥(اإلجراءات اخلاصةووهيئات املعاهدات 

وقدمت كرواتيا مسامهة مالية إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف الفترة ما بني               -١٤
تعذيب يف الفترة   ا ال ـدة للتربعات لضحاي  ـإىل صناديق األمم املتح    و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦عامي  

  .)٣٦( ٢٠٠٩ و٢٠٠٧ما بني عامي 
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  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 ، أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أنه على الرغم من التقدم           ٢٠٠٩يف عام     -١٥

ني املرأة والرجل ال تزال قائمة يف       احملرز فيما يتعلق بالنهوض باملرأة، فإن أوجه عدم املساواة ب         
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن        ، أعربت   ٢٠٠٥ويف عام   . )٣٧(جماالت كثرية 

 وأشارت جلنـة اخلـرباء   .)٣٨(يف سوق العملإجحاف شديد ما تواجهه املرأة من   قلقها إزاء   
 ١٧٤باملساواة بـني اجلنـسني تلقـى    التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل أن أمني املظامل املعين        

 يتعلق ما يزيد عن ثلثها بالتمييز ضد املرأة يف جمال التوظيف، مبـا يف               ٢٠٠٧شكوى يف عام    
وأضافت اللجنة أن هناك جمموعة واسـعة   . ذلك التحرش اجلنسي يف القطاعني اخلاص والعام      

 النساء اللوايت لديهن أطفال     من املمارسات التمييزية اليت تستبعد من العمالة النساء احلوامل أو         
أن إنفاذ التشريع املناهض للتمييز ال يزال يواجه حتـديات          أيضاً  لجنة  الوالحظت  . )٣٩(صغار

كثرية، منها عدم الوعي بالتشريع بني صـفوف العمـال وأصـحاب العمـل والـسلطة                
فرص ضمان  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة كرواتيا على          وحثت  . )٤٠(القضائية

التدابري اليت تـسمح    ها بتعزيز   متكافئة حبكم الواقع للنساء والرجال يف سوق العمل، وأوصت        
وأوصت اللجنة املعنيـة حبقـوق      . )٤١( وتشجيعها بالتوفيق بني املسؤوليات األسرية واملهنية    

مجيـع   بأن تعزز تدابريها الرامية إىل كفالة املساواة بني الرجل واملـرأة يف              اإلنسان كرواتيا 
  .)٤٢(اجملاالت، مبا يف ذلك عن طريق تنفيذ التشريعات ذات الصلة بفعالية أكرب

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء تقارير تفيد وجود حتامل               -١٦
جمتمعي على بعض األقليات، كاألقليات الغجرية والصربية، وشجعت كرواتيا على تـدعيم            

 .)٤٣(بوجـه عـام  الناس شجيع الوئام بني خمتلف اإلثنيات والتسامح بني    اجلهود اليت تبذهلا لت   
توصيات مماثلـة يف     )٤٥(، وجلنة حقوق الطفل   )٤٤(وق اإلنسان ـة حبق ـوقدمت اللجنة املعني  

  . على التوايل٢٠٠٤ و٢٠٠٩عامي 
العتماد بعض التدابري، مثل    وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن تقديرها           -١٧
إزاء التمييز الـذي    قلقة   عمل عقد إدماج الغجر والربنامج الوطين للغجر، لكنها ظلت           خطة

يتعرض له األفراد املنتمون إىل هذه األقلية، وال سيما يف جماالت التعليم والعمـل والـسكن                
احلقوق املعنية ب لجنة  ال، أوصت   ٢٠٠١ويف عام   . )٤٦(واجلنسية واملشاركة يف احلياة السياسية    

ة واالجتماعية والثقافية باختاذ التدابري الالزمة لضمان متتع مجيع األقليات باحلقوق يف    االقتصادي
وإضافة إىل ذلك، أوصت جلنة حقوق الطفل كرواتيا بتعزيـز  . )٤٧(كل أحناء البلد، دون متييز    

 قليات، وخـصوصاً  األتدابريها اإلدارية والقضائية ملنع التمييز حبكم األمر الواقع ضد أطفال           
  .)٤٨( والقضاء عليه واألطفال األجانبجرغال
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عن امتناع  جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل معلومات        ، أشارت   ٢٠٠٩ويف عام     -١٨
بعض السلطات احمللية عن تنفيذ القوانني والسياسات احلكومية املتصلة بعدم التمييز، وال سـيما     

  .)٤٩(موسة لضمان تنفيذها تنفيذاً كامالًتدابري ملرواتيا باختاذ ك، وأوصت فيما يتعلق بالعائدين

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
إجراء أي حماكمة وعدم    ، الحظت جلنة مناهضة التعذيب بقلق عدم        ٢٠٠٤يف عام     -١٩

وأوصت اللجنة كرواتيا بـأن     . )٥٠(رائم التعذيب املزعومة  صدور أي قرار إدانة فيما يتعلق جب      
حتقيقات نزيهة وكاملة وعاجلة يف مجيع االدعاءات املتعلقـة        ة لضمان إجراء    تتخذ تدابري فعال  

بأفعال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ومقاضاة مرتكبيها 
وشكرت اللجنة  . )٥١(ومعاقبتهم على النحو املناسب، ومنح تعويض منصف وكاف للضحايا        

، وطلبت املزيد من التوضيحات بشأن      ٢٠٠٦ملتابعة املقدمة يف عام     كرواتيا على معلومات ا   
وقـدمت كرواتيـا    . )٥٢(التدابري املتخذة لضمان تلقي الضحايا لتعويض منصف وكـاف        

  .)٥٤(، وهي يف الوقت احلاضر قيد االستعراض)٥٣( ٢٠٠٩معلومات إضافية يف عام 
عـن   عن قلقها إزاء تقارير      ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     ٢٠٠٩ويف عام     -٢٠

 ويف العام نفسه، كررت جلنـة       .)٥٥(راد األقليات اإلثنية  أفاعتداءات بدنية ولفظية استهدفت     
القضاء على التمييز العنصري اإلعراب عن قلقها لعدم مقاضاة حاالت العنف الكثرية الـيت              

ـ   . يتعرض هلا أفراد األقليات وعدم معاقبة مرتكبيها       ا علـى تعزيـز     وشجعت اللجنة كرواتي
املسؤولني عن هذه   بدافع الكراهية ومقاضاة    اليت ُترتكب   الرامية إىل منع مجيع اجلرائم       تدابريها

  . )٥٦(إثنيةاجلرائم وغريها من أعمال العنف اليت ُترتكب بدوافع 
استمرار تردي األوضـاع يف     وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء           -٢١

 مبا يف ذلك حاالت االكتظاظ وعدم كفاية خـدمات الرعايـة الـصحية              مرافق االحتجاز، 
جهودها لتحسني الظروف املتاحة جلميع األشخاص      ضاعف  وأوصت كرواتيا بأن تُ   . املقدمة

 وأعربت جلنـة    .)٥٧(وأن تعاجل مشكلة االكتظاظ على سبيل األولوية      احملرومني من حريتهم،    
 املطبق على احملتجزين رهـن التحقيـق الـذين          مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء سوء النظام      

  .)٥٨( ساعة يومياً يف زنزاناهتم دون أن يزاولوا أي نشاط مفيد٢٢يقضون ما يصل إىل 
إلبطـال  وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان كرواتيا بأن تتخذ تـدابري فوريـة               -٢٢

املؤسـسات األخـرى   استخدام األسّرة املغلقة املقيدة للحركة يف مؤسسات الطب النفسي و 
املعنية، وأن تنشئ نظام تفتيش يراعي مبادئ األمم املتحدة حلماية األشخاص املصابني مبرض             

  .)٥٩(عقلي وحتسني العناية بالصحة العقلية
أن الدولة مل   االدعاءات اليت تشري إىل     وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء          -٢٣

 والترهيب بني األطفال والشباب يف مؤسسات الرعاية قضية العنفتتخذ أي إجراءات ملعاجلة     
وأوصت اللجنة كرواتيا بضمان اإلبالغ عن أفعال العنف والتحقيق فيها، وتقدمي           . االجتماعية
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 وأعربت جلنـة  .)٦٠(الدعم وتوفري العالج لألطفال والشباب الذين يعانون من مشاكل نفسية    
  .)٦١(٢٠٠٤حقوق الطفل عن شواغل مماثلة يف عام 

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء حوادث العنف املرتيل واإلفالت   -٢٤
بسبب اخنفاض معدالت اإلدانة يف هذه احلاالت، وأوصت اللجنة بالتنفيذ الفعال           من العقاب   

 ودعت اللجنة املعنية .)٦٢(لقانون احلماية من العنف األسري وغريه من التشريعات ذات الصلة
املقاضاة واملعاقبة على العنف ضد املـرأة،       اء على التمييز ضد املرأة كرواتيا إىل ضمان         بالقض

وأوصت جلنة حقوق    .)٦٣(وحثتها على كفل توافر دور إيواء كافية لضحايا العنف من النساء          
الطفل كرواتيا بأن تعزز محالت التوعية والتثقيف بإشراك األطفال فيها بغية منع اإلساءة اليت              

  .)٦٤(ون هلا ومكافحتها وتعزيز أشكال التأديب اإلجيابية واخلالية من العنفيتعرض
االرتفاع النسيب يف عدد الوفيات واإلصـابات يف        وأشارت جلنة حقوق الطفل إىل        -٢٥

 وأعربت اللجنة عـن قلقهـا   .)٦٥(طفال بسبب حوادث الطرق واحلوادث املرتلية    صفوف األ 
من املواد الضارة يف وسائط اإلعالم املطبوعة واإللكترونيـة         أيضاً إزاء املواد اإلباحية وغريها      

  .)٦٦(املتاحة بسهولة واليت ميكن لألطفال احلصول عليها
، أكدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أن كرواتيا قـد             ٢٠٠٥ويف عام     -٢٦

الجتار تـؤدي إىل   االتأصبحت بلد منشأ وعبور ومقصد للنساء والفتيات املتجر هبن، وأن حا        
 وأوصت جلنة حقوق الطفل كرواتيا بأن تواصل تعزيز         .)٦٧(زيادة استغالل املرأة ألغراض البغاء    

 الجتار باألطفال ألغراض جنسية وغري ذلك من ضروب االسـتغالل         حاالت ا جهودها لتحديد   
عمـل  ، رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان خبطة ال       ٢٠٠٩ ويف عام    .)٦٨(ومنعها ومكافحتها 

  .)٦٩(وباتفاقات التعاون مع البلدان اجملاورة) ٢٠١١-٢٠٠٩( الوطنية لقمع االجتار بالبشر
 إىل أن اجلـرائم     ٢٠٠٩وأشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية يف عـام             -٢٧

أو عرضه ألغراض أنشطة    جلبه  استخدام طفل أو    الواردة يف قانون حماكم األحداث ال تشمل        
سيما إنتاج املخدرات واالجتار هبا، وذكرت بأن هذه األنشطة تعترب شكالً            ة، وال غري مشروع 

  .)٧٠(من أسوأ أشكال عمل األطفال

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
استراتيجية إصـالح   ، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اعتماد        ٢٠٠٩يف عام     -٢٨

، لكنها أعربت عن قلقها إزاء استمرار احلجم الكبري للقضايا          ٢٠٠٥القضائي يف عام    اجلهاز  
وأوصت اللجنة كرواتيـا بـأن      . املكدسة أمام احملاكم وحاالت التأخري يف إجراءات احملكمة       

تنفيذ وتعزيز تدابريها الرامية إىل خفض حجم القضايا املكدسة أمام احملاكم، وتقليص            تواصل  
، أشارت جلنة القـضاء علـى التمييـز         ٢٠٠٩ ويف عام    .)٧١( اإلجراءات حاالت التأخر يف  

سيما أفراد األقليات، يف      الصعوبات اليت يواجهها األفراد، وال     عنالعنصري بقلق إىل تقارير     
  .)٧٢(احلصول على املساعدة القانونية بسبب تعقيد إجراءات اهليئات اإلدارية والقضائية احمللية
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التنفيـذ الكامـل    صت جلنة حقوق الطفل كرواتيا بأن تضمن        ، أو ٢٠٠٤يف عام   و  -٢٩
عدم اللجوء إىل إجراء احلرمان من احلرية إال كمالذ أخري           ال سيما ملعايري قضاء األحداث، و   

ول احملاكمات بالكامـل وعـدم احتجـاز        ـن، وأن تكفل احترام أص    ـوألقصر وقت ممك  
  .)٧٣( عاماً مع الكبار١٨أشخاص دون سن 

، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء تقارير تفيـد عـدم          ٢٠٠٤ويف عام     -٣٠
إجراء كرواتيا لتحقيقات عاجلة ونزيهة فيما يتعلق بأفعال التعذيب وإساءة املعاملة اليت ُزعم             

.  وعدم مقاضاة مرتكيب تلك األفعـال      ١٩٩٥-١٩٩١وقوعها أثناء الرتاع املسلح يف الفترة       
التعاون الكامل مع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسـالفيا        ن  وأوصت اللجنة كرواتيا بأن تضم    

ضمان القبض على مجيع األشخاص املتهمني املقيمني على أراضـيها          منها  بوسائل  السابقة،  
وإحالتهم إىل عهدة احملكمة، وإنفاذ مجيع التشريعات ذات الصلة اليت تنص على محاية الشهود   

 وذكرت كرواتيا يف رّدها املتعلق باملتابعة يف عـام         .)٧٤(وغريهم من املشاركني يف اإلجراءات    
احملكمة اجلنائية الدوليـة    ، ومن بينها    أهنا تتعاون دون حتفظ مع مجيع احملاكم الدولية        ٢٠٠٦

   .)٧٥(ليوغوسالفيا السابقة
، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء تقارير تفيد أن         ٢٠٠٩ويف عام     -٣١

ضايا جرائم احلرب املفترضة ال تزال تنتظر البّت فيها، وأن اختيار القضايا موجه             الكثري من ق  
 وأشارت جلنة القـضاء     .)٧٦(على حنو غري متناسب إىل األشخاص املنحدرين من أصل صريب         

التمييز يف معاملة مرتكيب تلك اجلـرائم  على التمييز العنصري إىل التقارير اليت تدعي استمرار         
تعزز اجلهود اليت تبذهلا للتأكد     ، وأوصت كرواتيا بأن     أصل صريب أم كروايت   سواء أكانوا من    

بـصورة منـصفة    جرى  من أن مجيع حماكمات جرائم احلرب اجلارية على املستوى الوطين تُ          
بفعالية يف مجيع القضايا املتصلة جبرائم حرب ومقاضاة مرتكبيها بغض  أن حتقق   وغري متييزية، و  

  .)٧٧( ا املعنينيضحايا ومرتكيب اجلرميةاإلثين للاألصل النظر عن 
مل حتدد بعد أمـاكن     قوق اإلنسان بقلق إىل أن كرواتيا       املعنية حب لجنة  الوأشارت    - ٣٢

السجالت املتعلقة بالقصف العسكري الذي نفذته القوات الكرواتية أثناء عملية العاصفة يف 
 الدوليـة ليوغوسـالفيا     ، ومل تقم بإحالة هذه السجالت إىل احملكمة اجلنائية        ١٩٩٥عام  

وأوصت اللجنة كرواتيـا، يف  . السابقة كي يتسىن للمحكمة املضي يف حتقيقاهتا هبذا الشأن 
مجلة أمور، بأن تضمن عدم تطبيق قانون العفو العام يف احلاالت اليت تنطوي على انتهاكات 

دم على فترة   تبلغ حد اجلرائم ضد اإلنسانية أو جرائم احلرب، وأن توقف تطبيق قانون التقا            
وأوصـت  . )٧٨(التعذيب والقتل اخلطرة  أعمال  الرتاع كي يتسىن املضي يف مقاضاة مرتكيب        

إتاحة سبل انتصاف فعالة لألشخاص الذين أُدينوا غيابياً ومتكنهم اللجنة كرواتيا بأن تضمن 
إجراء هذه احملاكمات كافة على حنو يتفق مع احلق يف          تكفل  من إعادة فتح ملف القضية، و     

  .)٧٩(اكمة عادلةحم
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  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤
فتيـات  امليل املوجود إىل تزويج أشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري بقلق إىل        -٣٣

سن مبكرة، وأوصت بالتنفيذ الفعال للقوانني املتعلقة بسن الزواج القانونية بالتشاور     يف  الغجر  
  . )٨٠(مع اجملتمعات املتأثرة

وأعلنت منظمة اليونيسيف أن الكثري من األطفال يودعون يف مؤسسات يكـربون              -٣٤
وأعربت جلنـة حقـوق     . )٨١(ةاألسريالبيئة  وفرمها  تفيها حمرومني من الرعاية والدعم اللذين       

ـ               ن يف  والطفل عن قلقها إزاء تدين نوعية الرعاية واملعاملة اليت حيصل عليها األطفـال املودع
وأوصت اللجنة كرواتيا، يف مجلة أمور، بأن تويل أولوية عليا . ى أسر حاضنةمؤسسات أو لد

منع إيداع األطفال يف أماكن الرعاية البديلة وضمان عدم اللجوء           يةبغلتوفري املساعدة لألسر    
  .)٨٢(إىل إيداعهم يف مؤسسات إال كمالذ أخري

بشأن اجلوانب املدنيـة  اتفاقية الهاي وأوصت جلنة حقوق الطفل كرواتيا بأن تطبق       -٣٥
لالختطاف الدويل لألطفال على مجيع األطفال الذين اخُتطفوا إىل كرواتيا، وأن تعقـد، إذا              

  .)٨٣(اقتضى األمر، اتفاقات ثنائية

ع السلمي، واحلق يف املشاركة يف احليـاة        ـات والتجم ـن اجلمعي ـحرية التعبري وتكوي    -٥  
  العامة والسياسية

 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء تقارير تفيد عدم ، أعربت٢٠٠٩يف عام   -٣٦
التحقيق على حنو سليم يف أفعال ترهيب الصحفيني واالعتداء عليهم، ودعت كرواتيـا إىل              

بواليات ، أرسل مكلفون    ٢٠٠٨ويف عام   . )٨٤(اختاذ إجراءات صارمة لضمان حرية الصحافة     
 يف باالدعاء مبقتل صـحفيني بـارزين  لق األوىل رسائل تتعيف إطار اإلجراءات اخلاصة ثالث  

بتهديدات باملوت وجهت إىل صحفي كان حيقق يف قضايا جرائم          ة   والثاني )٨٥(سيارة مفخخة 
تقـارير  أصـدر    باعتداء عنيف تعّرض له صحفي آخر معروف         ة والثالث )٨٦(حرب مزعومة 
يف رسـائل  لى هـذه ال وردت احلكومة ع . )٨٧(بأنشطة اجلرمية املنظمة والفساد    صحفية تتعلق 
  .)٨٨(٢٠٠٩فرباير / ويف شباط٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

، كررت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اإلعراب عن قلقها إزاء تدين           ٢٠٠٩ويف عام     -٣٧
اهليئتني التشريعية والتنفيذية، وأوصت كرواتيا بأن تتخذ تدابري إجيابية ومنسقة          متثيل املرأة يف    

                 اللجنة املعنيـة       ، قدمت   ٢٠٠٥ ويف عام    .)٨٩(رأة يف احلياة العامة والسياسية    لزيادة مشاركة امل  
  .)٩٠( توصية يف هذا اخلصوص                            بالقضاء على التمييز ضد املرأة

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -٦  
 عن  فيةاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا   املعنية ب لجنة  ال، أعربت   ٢٠٠١يف عام     -٣٨

 يف املناطق اليت تعيش فيها أعداد كـبرية مـن   ال سيماقلقها إزاء حجم البطالة يف كرواتيا، و 
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وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التقارير اليت تفيد التمييز يف التوظيـف علـى               . العائدين
روبا، فإن  ووفقاً للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألو      .)٩١(اإلثيناألصل  أساس اجلنس والعمر و   

   .)٩٢( ٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٨,٤ معدل البطالة يف كرواتيا قد بلغ
، أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل أن العمل جار            ٢٠٠٩ويف عام     -٣٩

لصياغة قانون شامل ملكافحة التمييز، وحثت كرواتيا على ضمان أال ّحيد التشريع اجلديد من              
ة واملهن وفقاً التفاقييت منظمة العمل الدوليـة  ـاحلايل من التمييز يف العمالة  ـمستوى احلماي 

  .)٩٣(١٥٦ ورقم ١١١رقم 
 ،اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة       ، أعربت   ٢٠١٠ و ٢٠٠٥ويف عامي     -٤٠

واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان على التوايل عن قلقهما إزاء ارتفـاع معـدل البطالـة بـني                
وسلطت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز الضوء أيضاً على استمرار التفاوت يف            . )٩٤(ساءالن

القطاعـات ذات األجـور     تواجد نسبة عالية من النـساء يف        واألجور بني املرأة والرجل،     
وكررت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية طلبها إىل كرواتيـا تقـدمي             . )٩٥(املنخفضة

يف ) ١٠٠رقم  (اتفاقية املساواة يف األجور     املبدأ املكرس يف    حمددة عن كيفية تعزيز     معلومات  
  . )٩٦(٢٠١٠-٢٠٠٦سياق السياسات الوطنية الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني للفترة 

، طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدوليـة إىل كرواتيـا أن             ٢٠٠٩ويف عام     -٤١
الضرورية الرامية إىل ضمان سريان احلماية اليت تقدمها اتفاقية احلد األدىن لسن            تتخذ التدابري   

  .)٩٧(أيضاً على األطفال الذين يعملون دون عالقة عمل) ١٣٨رقم (االستخدام 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
واالستبعاد االجتماعي يؤثران يف حنـو      وفقاً لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، فإن الفقر          -٤٢

وال تـزال   . نصف اُألسر املعيشية اليت يرأسها والد وحيد وثلث املسنني والعاطلني عن العمـل            
وإن املنـاطق   . أوجه التفاوت اإلمنائي بني املناطق كبرية على الرغم من النمو االقتصادي القوي           

 ١٩٩٥-١٩٩١ كبرياً أثناء احلرب يف الفترة       اليت تثري قلق الدولة بصفة خاصة واليت تأثرت تأثراً        
فهذه املناطق نائية وهو ما جيعل الوصـول املـادي إىل           . تعاين أكثر من غريها من ختلُّف النمو      

  .)٩٨(حمدودةاملتاحة فيها التعليم واخلدمات االجتماعية مسألة معقّدة للغاية كما أن فرص العمالة 
تركيز علـى اإلصـالح اهليكلـي    من أن الائي رنامج األمم املتحدة اإلمن قد حذّر ب  و  -٤٣

إىل زيادة  قد يؤدي    والتشريعي على املستوى املركزي يف سياق االنضمام إىل االحتاد األورويب         
 يف املناطق اليت تثري قلق الدولة بصفة خاصة ويف صفوف           ال سيما تردي الظروف املعيشية، و   

االنضمام إىل االحتاد   التأكد من أن    ة إىل   وهناك حاجة ملحّ  . لة األخرى واجملتمعات احمللية املعز  
  .)٩٩( يزيد من تعقيد وضعهم الراهنلنبفوائد على الفقراء واملهمشني وسيعود األورويب 

وأوصت جلنة حقوق الطفل كرواتيا، يف مجلة أمور، بأن تتخـذ مجيـع التـدابري                 -٤٤
سـتمرار يف تـوفري     الضرورية لإلسراع يف القضاء على الفقر الذي يعاين منه األطفـال واال           
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 واألسر املنحـدرة    غجر أسر ال  ال سيما املساعدة املادية والدعم إىل األسر احملرومة اقتصادياً، و       
وأوصت اللجنة كرواتيا أيضاً بأن تضمن حتقيق املساواة بـني مجيـع            . )١٠٠(من أصل أجنيب  

تمني إىل  املناألطفال يف احلصول على خدمات صحية جيدة، مع إيالء اهتمام خاص لألطفال             
  .)١٠١(اجلماعات اإلثنية واألقليات

وال تزال جلنة حقوق الطفل تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد حاالت تعاطي املخدرات               -٤٥
وأعربت اللجنة عن قلقهـا     . فضالً عن استهالك املشروبات الروحية والتبغ من ِقبل املراهقني        

 نقص املناعة البشرية وغري ذلك من       أيضاً إزاء ضعف إدراك املراهقني ملخاطر اإلصابة بفريوس       
وأوصت جلنة حقوق الطفل كرواتيا بأن تعزِّز جهودها ملعاجلة قضايا . األمراض املنقولة جنسياً

  .)١٠٢(صحة املراهقني وضمان تنفيذ برامج صحة املراهقني بفعالية
 أعـادت   ١٩٩٥وأشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل أنه منذ عـام              -٤٦
 يف املائة منها للعائدين الكروات من       ٣٥ مرتالً أسرياً، خصصت نسبة      ١٤٦ ٥٢٠واتيا بناء   كر

 بت فيها حمكمة االسـتئناف    تمل  اليت  عائلية  الطالبات  من امل  ٧ ١٠٤بيد أن هناك    . أصل صريب 
وإضـافة إىل   . )١٠٣( مطالبة أخرى تنتظر تنفيذ برنامج الرعاية السكنية       ٢ ٠٩٢، وأكثر من    بعد

  .)١٠٤(اإلجيار السابقني/عني إجياد حل شامل ومنصف ألصحاب حقوق احليازةذلك، يت
تداخل القـوانني   ، أعلنت املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق أن         ٢٠١٠ويف عام     -٤٧

مبنية علـى سـلطة     الطريق أمام اعتماد قرارات     مّهد  قد أدى إىل نشوء إطار معقّد       واللوائح  
ول خمتلفة ألفراد يتساوون يف احلقوق املتعلقة بالسكن خالل فترة النظـام            تقديرية وإجياد حل  

على مقدمي الطلبات  وإضافة إىل ذلك، تفرض بعض الربامج السكنية .االشتراكي قبل احلرب  
يصعب استيفاؤها، وال سيما بالنظر إىل الصعوبات املتعددة القائمة، وال سيما تلـك             شروطاً  

ائق يف ظل أوضاع ما بعد الرتاع، وبسجالت األراضي اليت مل يطرأ املتعلقة باحلصول على الوث 
وأوصت املقررة اخلاصة كرواتيا بشدة بأن تنظر يف        . )١٠٥(عليها أي حتديث يف بعض املناطق     

امج تقدِّم حلوالً سكنية دائمة، مبا يف ذلك خارج         تقدمي الطلبات يف إطار بر    إعادة فتح عملية    
وشجعت املقررة اخلاصة أيضاً احلكومة على حتديد       . ة بصفة خاصة  املناطق اليت تثري قلق الدول    

حبقوق مماثلة يف السكن، مبـا يف       املتمتعني أصالً   وتوحيد ترتيبات تتعلق باحليازة تسري على       
  .)١٠٦(روط مواتيةشغلوهنا بشذلك إمكانية شراء املساكن اليت ي

، أشارت املقررة   مستقبالًاملطروحة يف جمال اإلسكان حاضراً و     وملواجهة التحديات     -٤٨
اخلاصة إىل أن كرواتيا حتتاج أيضاً إىل اعتماد سياسات سكنية شاملة يـتعني تنفيـذها دون                

ويقتـضي  . إىل الفئات الضعيفة، مبن فيها مجاعات الغجر      تكون موّجهة بصفة خاصة     متييز، و 
ـ بالرتاع، وبصفة خاصة يف املناطق احملرومة        االنتعاش يف املناطق املتأثرة     اعتمـاد   ،البلـد ن  م

  .)١٠٧(استراتيجية شاملة، مبا فيها سياسات اقتصادية واجتماعية
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  احلق يف التعليم واملشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٨  
تفاوت فرص احلـصول     ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء       ٢٠٠٤يف عام     -٤٩

، ٢٠٠٩ويف عـام    . )١٠٨( ضـعيفة  إىل أقليات وفئـات   املنتمني  املتاحة لألطفال    على التعليم 
كررت جلنة القضاء على التمييز العنصري توصيتها بأن تضمن كرواتيا املساواة يف إمكانيـة              

ومنـع   ،حصول أطفال الغجر على مستوى جيد من التعليم، مبا يف ذلك التعليم بلغة الغجر             
ىل ذلك، أوصـت    وإضافة إ . )١٠٩(الفصل حبكم الواقع بني تالميذ الغجر وغريهم من التالميذ        

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية كرواتيا بأن تضمن أن يتمكن مجيـع           املعنية ب لجنة  ال
األطفال املقيمني على أراضيها من االلتحاق باملدارس بغض النظر عن أصلهم اإلثين أو مركز              

ائية يف األمـم  وأشار مصدر يف الشعبة اإلحص    . )١١٠(والديهم وأن يتمتعوا باحلماية من التمييز     
 اق الصايف الكلي بالتعليم االبتدائي يف كرواتيـا ـدل االلتح ـ إىل أن مع   ٢٠٠٩املتحدة عام   

  .)١١١(٢٠٠٧ يف عام  يف املائة٩٨,٩ بلغ
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن نظام التعليم ال يزال مركزيـاً للغايـة،                 -٥٠

وأوصت .  املدرسية يف أجزاء كثرية من البلد      وأشارت إىل النوعية الرديئة للتجهيزات واملرافق     
اللجنة كرواتيا، يف مجلة أمور، بأن حتّسن نوعية التعليم، وأن تتخذ تدابري من أجـل حتقيـق                 

  .)١١٢(الالمركزية وأن ُتدمج األطفال ذوي اإلعاقة يف صلب النظام التعليمي ويف اجملتمع
 التمييز ضد املرأة كرواتيا على      ، شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على     ٢٠٠٥ويف عام     -٥١

وناشدت اللجنـة كرواتيـا أن      . تعزيز مراعاة املنظور اجلنساين يف املناهج والكتب املدرسية       
علـى املـستوى   وأن تـسعى  تواصل التشجيع على تنويع اخليارات التعليمية للبنني والبنات        

ا يف ذلك عن طريق اختاذ       املزيد من النساء يف جمايل العلم والتكنولوجيا، مب        إىل جذب اجلامعي  
  .)١١٣(تدابري خاصة مؤقتة

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
 طلبت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل كرواتيا أن تنفِّـذ  ٢٠١٠يف عام    -٥٢

بالكامل القانون الدستوري املتعلق حبقوق األقليات القومية وأن تضمن للعائدين من األقليات            
ويف عام  . )١١٤(مالة والتمثيل يف اإلدارة احلكومية والشرطة والسلطة القضائية       الوصول إىل الع  

، رحّبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالتقدم احملرز فيما يتعلـق مبـشاركة أفـراد               ٢٠٠٩
األقليات اإلثنية يف احلياة العامة، لكنها أعربت عن قلقها إزاء تـدين مـستوى التمثيـل يف                 

 شجعت جلنة القضاء علـى التمييـز        ٢٠٠٩وأيضاً يف عام    . )١١٥(قليميةاحلكومة احمللية واإل  
العنصري كرواتيا على اختاذ املزيد من التدابري الرامية إىل حتقيق متثيل مجيع األقليات بـصورة               
منصفة ومناسبة يف مجيع اهليئات العامة، مبا يف ذلك السلطة القضائية وهيئات تنسيق حقوق               

  .)١١٦(قطرياإلنسان على املستوى ال
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ن قلقها ألن بعض الفئات اإلثنيـة،       ـوأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري ع        -٥٣
 يزالون يواجهون صـعوبات يف  وال سيما األشخاص املنحدرين من أصول غجرية وصربية ال  

وأوصت اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان       . )١١٧(توفري الوثائق الالزمة للحصول على اجلنسية     
ن تواصل تعزيز جهودها الرامية إىل تيسري املساواة يف احلـصول علـى اجلنـسية               كرواتيا بأ 

اإلجراءات اإلدارية واألحكام التشريعية املتعلقة باجلنسية ضد األشـخاص          عدم حتيُّز تضمن  و
  .)١١٨(من أصل إثين غري كروايتاملنحدرين 

  املهاجرون وملتمسو اللجوء والالجئون واملشردون داخلياً  -١٠  
، استمرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف اإلعراب عن قلقهـا إزاء            ٢٠٠٩ عام   يف  -٥٤

العقبات اليت يواجهها العائدون، وال سيما أفراد األقلية الصربية، فيما يتعلق باستعادة ممتلكاهتم 
. )١١٩(يف اجملتمع الكـروايت   جمدداً  وحصوهلم على املساعدة الالزمة إلعادة البناء، واالندماج        

 عن شواغل مماثلة يف عـام       احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   املعنية ب جنة  اللربت  وأع
وكررت جلنة القضاء على التمييز العنصري توصيتها بـأن تكثّـف كرواتيـا         . )١٢٠(٢٠٠١

 فيما يتعلق باملنتمني من     ال سيما و عودة الالجئني وإعادة إدماجهم،   جهودها الرامية إىل تيسري     
األقلية الصربية، وذلك باعتماد وتنفيذ تدابري منصفة وشفافة تساعد علـى حتقيـق       بينهم إىل   

  .)١٢١(عودهتم املستدامة
 /دة لشؤون الالجئني إىل أنـه يف كـانون األول         ـم املتح ـوأشارت مفوضية األم    -٥٥

من األشخاص املنـتمني إىل   ١٣٢ ٤٠٥  عودة، سجلت السلطات الكرواتية  ٢٠٠٩ديسمرب  
 ٥٤ أن   ٢٠٠٧فوضية يف عام    املوبيّنت دراسة تتعلق باستدامة العودة أجرهتا       . ةاألقلية الصربي 

وال تزال عملية اإلعادة إىل الـوطن مـستمرة         . رواتياالعائدين ال يزالون يف ك    ة من   ـيف املائ 
ويعد التقييم العام للظروف املفضية إىل العودة الـذي         .  عائد وسطياً يف العام    ١ ٠٠٠مبعدل  
إجيابياً وإن كانت إمكانية احلصول على سكن الئق ال تزال متثـل التحـدي     فوضية  املأجرته  
من العائدين أو املشردين داخلياً أو من أفراد األسر الالجئـة            ١٤ ٠٠٠وهناك حنو   . الرئيسي

  .)١٢٢(الكرواتيني ينتظرون احلصول على سكن
أعربت ، لكنها  والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اخنفاض عدد املشردين داخلياً          -٥٦
وأوصت اللجنـة   . القلق ألن كثرياً من أولئك األشخاص ال يزالون يف دور إيواء مجاعية           عن  

ويف . )١٢٣(كرواتيا بأن جتد حلوالً دائمة جلميع املشردين داخلياً بالتشاور مع املشردين املتبقني           
 أيضاً توصـية يف     ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً       ، قدم   ٢٠٠٥عام  

وذكّر ممثل األمني العام بأنه لكي تكون العودة دائمة ومستدامة فإن املناطق            . )١٢٤(هذا الشأن 
اليت تعاين من التشرد الداخلي جيب أن تكون مهيأة لتقدمي إمكانيات عمالة معقولة وفـرص               

 تلك اليت تـشكلها  ويتعني جعل البيئة املادية أيضاً خالية من األخطار اجلسدية مثل    . اقتصادية
  .)١٢٥(األلغام األرضية والذخائر غري املنفجرة
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إىل أن نظام اللجوء قـد حتـّسن        لشؤون الالجئني   وأشارت مفوضية األمم املتحدة       -٥٧
بيد أنه ال تزال هناك مواطن قـصور علـى صـعيدي            . حتسناً ملحوظاً يف السنتني املاضيتني    

ون جلوء جديـد    ت املفوضية أيضاً اعتماد قان    الحظو. )١٢٦(على السواء ات وتنفيذها   التشريع
واءمتـه  لى القـانون مل   عتعديالت  إلدخال  تحضري  الأنه جيري   أشارت إىل   ، و ٢٠٠٧يف عام   

فوضـية  املوأشارت  . )١٢٧(تشريع االحتاد األورويب ذي الصلة املتعلق باللجوء      مواءمةً تامةً مع    
ومنـذ  . ٢٠٠٩ يف عام    صاً شخ ١٤٧بلغ   إىل أن عدد األشخاص الذين قدموا طلبات جلوء       

 ٥رف هبـم كالجـئني و     عُتا شخصاً   ١٥(، مل متنح احلماية إال لعشرين شخصاً        ٢٠٠٦عام  
منخفضاً نـسبياً   بوضع الالجئني   وال يزال معدل االعتراف     ). وا محاية ثانوية  ـنحأشخاص مُ 

  .)١٢٨( يف املائة٨عند 
لة أمور، بأن تعتمد    ، أوصت جلنة مناهضة التعذيب كرواتيا، يف مج       ٢٠٠٤ويف عام     -٥٨

مجيع التدابري الضرورية لتحسني الظروف املادية ملراكز استقبال ملتمسي اللجوء واملهاجرين،           
ويف . )١٢٩(وأن متتنع عن احتجاز ملتمسي اللجوء واملهاجرين غري النظاميني لفترات مطولـة           

الذي يعمـل   ، أشارت كرواتيا إىل أن مركز استقبال ملتمسي اللجوء يف كوتينا            ٢٠٠٩عام  
  .)١٣٠( ميتثل بالكامل للمعايري الدولية يف هذا اجملال٢٠٠٦منذ عام 

يف أقـرب مرحلـة     ، أوصت جلنة حقوق الطفل كرواتيا بأن حتدد         ٢٠٠٧ويف عام     -٥٩
ممكنة هوية األطفال الالجئني، وملتمسي اللجوء واملهاجرين املوجـودين داخـل واليتـها             

 أو استخدموا يف األعمـال القتاليـة يف اخلـارج، إن         القضائية من الذين قد يكونون ُجندوا     
وأوصـت  . )١٣١(وجدوا؛ وأن تزودهم مبساعدة من أجل تعافيهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً         

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني كرواتيا بأن تقدم حالً فعاالً إليواء مجيع األطفال غري              
 الوقـت املناسب وعلى النحـو املالئـم        تقوم يف م، وأن   ـاملصحوبني واملنفصلني عن ذويه   

األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم، مبن فـيهم،         على  صياء متخصصني   بتعيني أو 
  .)١٣٢(ملتمسو اللجوء

  االجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
ىل حتقيق األهـداف    أشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن كرواتيا يف طريقها إ            -٦٠

اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالفقر املدقع واجلوع وتعميم التعليم االبتدائي ووفيات األطفال وصحة        
اإليـدز واملالريـا وغريهـا مـن     /األم واالستدامة البيئية وفريوس نقص املناعـة البـشرية   

 تبذهلا كرواتيا   وسلّمت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني باجلهود اليت       . )١٣٣(األمراض
  إطـار واليتـها  املـشمولني باحلمايـة يف  لتصدي لعدد من القضايا املتعلقة باألشـخاص        ل

  .)١٣٤(وباإلجنازات اليت حققتها يف هذا الصدد
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  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  توصيات حمددة للمتابعة    
ى التمييز العنصري إىل كرواتيـا أن تقـدم         ، طلبت جلنة القضاء عل    ٢٠٠٩يف عام     -٦١

معلومات تتعلق مبتابعتها لتوصيات اللجنة اليت تتعلق جبرائم الكراهية وقضايا العائدين اليت مل             
، طلبـت   ٢٠٠٩ويف عام   . )١٣٥(عودة الالجئني املستدامة وغريهم من املشردين     ببت فيها و  ُي

ق بتنفيذ توصياهتا اليت تتناول التمييز ضـد        اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان معلومات متابعة تتعل      
  .)١٣٦(األقليات وجرائم احلرب وأفعال الترهيب واالعتداءات على الصحفيني

، طلبت جلنة مناهضة التعذيب إىل كرواتيا أن تقدم معلومات تتعلق           ٢٠٠٤ويف عام     -٦٢
احملكمة اون مع   مبتابعة توصيات اللجنة فيما خيص التحقيقات يف مجيع ادعاءات التعذيب والتع          

 ومراكز االستقبال املخصصة مللتمسي اللجوء واملهاجرين       اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة   
ومراجعة أنظمة االستجواب واألساليب واملمارسات فيما خيص احملـرومني مـن حريتـهم             

ـ       . )١٣٧(وبيانات إحصائية تتعلق بقضايا التعذيب     ة وقدمت كرواتيا معلومات متابعـة إىل جلن
  . )١٣٨(٢٠٠٩ و٢٠٠٦مناهضة التعذيب يف عامي 

وق اإلنسان آراء تتعلق بـالبالغ      ـة حبق ـ، اعتمدت اللجنة املعني   ٢٠٠١ويف عام     - ٦٣
 دون أي    واعتربت أن الوقائع قد كشفت عن انتهاك للحق يف احملاكمة          ٧٢٧/١٩٩٦رقم  

تيا أن تقدم معلومات    وطلبت اللجنة إىل كروا   . تأخري ال موجب له فيما يتعلق بتهم االفتراء       
، أبلغت كرواتيا بأن طلب صاحب البالغ احلـصول علـى           ٢٠٠٦ويف عام   . )١٣٩(متابعة

ويف عـام   . )١٤٠(تعويض قد رفض وأن الطعن يف هذا القرار ال يزال بانتظار البـت فيـه              
، ١٥١٠/٢٠٠٦، اعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان آراء تتعلق بالبالغ رقـم            ٢٠٠٩

 الوقائع كشفت عن حدوث انتهاكات للحق يف حماكمة عادلة واحلق يف            أنخلصت إىل   و
 وطلبت اللجنـة املعنيـة      .اخلصوصية فيما يتعلق بإهناء عقد إجيار لشخص من أصل صريب         

، أبلغت كرواتيا بأنه قد مت ختصيص شقة        ٢٠١٠ويف عام   . )١٤١(حبقوق اإلنسان رد متابعة   
وأقرت أيضاً بأن اإلجراءات    .  قبل احلرب   مع مكان سكنه   لصاحب البالغ تتوافق بالكامل   

  .)١٤٢(كانت مفرطة

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
أوصت جلنة حقوق الطفل كرواتيا بأن تلتمس من كيانات األمم املتحدة املختـصة               -٦٤

، وقـضاء األحـداث     )١٤٣(فيما يتعلق بقضايا صحة املراهقني    التقنية  املساعدة  /التقينالتعاون  
لربوتوكـول  وأوصت اللجنة أيضاً كرواتيا بأن تعزز تعاوهنا لتنفيذ ا         .)١٤٤(تدريب الشرطة و
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، مبا يف ذلـك     شراك األطفال يف الرتاعات املسلحة    إاالختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ب     
  .)١٤٥(عن طريق التعاون التقين واملساعدة املالية 

جئني عن استعدادها لتقـدمي املـساعدة       وأعربت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الال       -٦٥
عودة الالجئني وبناء نظام للقانون املتعلق بالتقنية وبناء القدرات من أجل وضع الصيغة النهائية       

  .)١٤٦(جلوء يتسم بالفعالية والكفاءة يف كرواتيا
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