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  مقدمة    
 لقـرار جملـس     عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً          -١

. ٢٠١٠نـوفمرب  /تشرين الثاين ١٢ إىل ١ ، دورته التاسعة يف الفترة من٥/١حقوق اإلنسان  
 تـشرين   ٨املعقـودة يف    ،  اجللسة احلاديـة عـشرة    كرواتيا يف   املتعلق ب  االستعراض   يجرأو

وفد كرواتيـا وزيـر الدولـة للتكامـل األورويب، أندريـه            وترأس  . ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين
، اخلامسة عـشرة  ته  يف جلس واعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق بكرواتيا        . بلينكوفيتش
  .٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين ١٠املعقودة يف 

التالية ، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين        ٢٠١٠يونيه  /حزيران ٢١ويف    -٢
بوركينا فاسو وباكستان والواليـات     : كرواتيااملتعلق ب ستعراض  االلتيسري  ) اجملموعة الثالثية (

  .املتحدة األمريكية
لالستعراض املتعلق  ، صدرت الوثائق التالية     ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ة   للفقر وفقاًو  -٣
  :كرواتياب

ــين  )أ(   ــر وط ــرض /تقري ــوبع ــدم  مكت ــاًمق ــرة وفق  )أ(١٥ للفق
)A/HRC/WG.6/9/HRV/1و A/HRC/WG.6/9/HRV/1/Corr. 1(؛  

ية حلقوق اإلنـسان    جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السام        )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/9/HRV/2) (ب(١٥  للفقرةوفقاً

  ).A/HRC/WG.6/9/HRV/3) (ج(١٥ للفقرة وفقاًالسامية ز أعدته املفوضية موج  )ج(  
أملانيـا   سـلفاً أعدهتا قائمة أسئلة إىل كرواتيا، عن طريق اجملموعة الثالثية،    وأحيلت    -٤

ـ  وسويسرا  منرك وسلوفينيا والسويد    اواجلمهورية التشيكية والد   دة لربيطانيـا   واململكة املتح
هذه األسئلة متاحة على الشبكة اخلارجية لالسـتعراض        و. وهولندا يرلندا الشمالية آالعظمى و 

  .الدوري الشامل

  عملية االستعراضمداوالت  موجز  - أوالً  
 الثاين من هذا التقرير     الفرعوترد يف    .خالل احلوار التفاعلي   ببيانات    وفداً ٤٦أدىل    -٥

الـذي  التـشاركي    بالنهجب عدد من الوفود     ورّح. التفاعليحلوار  أثناء ا املقدمة  التوصيات  
آلية االسـتعراض الـدوري     بكرواتيا  تبديه  االلتزام الذي   وبصياغة التقرير الوطين    اعُتمد يف   
  .الشامل
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  االستعراضموضوع  دولةجانب المن احلالة عرض   - ألف  
كرواتيا اليت تعلق   إن   ،ويب، وزير الدولة للتكامل األور    بلينكوفيتشالسيد أندريه   قال    -٦

مايـة حقـوق    حلمتقـدماً  اًضعت نظاموقد أمهية كبرية على االستعراض الدوري الشامل،    
قـد  و. اإلنسان على مدى العقدين املاضيني على أساس املعايري الدولية حلقـوق اإلنـسان            

كما اض،  كرواتيا املؤسسات احلكومية واجملتمع املدين يف العملية التحضريية لالستعر        أشركت  
  . القوميةدم التقرير الوطين إىل اللجنة الربملانية حلقوق اإلنسان وحقوق األقلياتقُ
وكرواتيـا  . قوق اإلنـسان  مادة تتعلق حب   ٥٠الدستور الكروايت أكثر من     ويتضمن    -٧

 االنـضمام إىل    هي تـدرس  طرف يف معظم الصكوك الدولية واألوروبية حلقوق اإلنسان و        
جراءات إىل اإل دائمة  ودعوة مفتوحة    ٢٠٠٣كرواتيا يف عام     هتوجقد  و. الصكوك األخرى 

وهلـا  ،   من القانون احمللي   ومبوجب الدستور، تشكل املعاهدات املصدق عليها جزءاً      . اصةاخل
  .احملاكمعلى التشريعات الوطنية وميكن االحتجاج هبا مباشرة أمام األسبقية 

وضـعت  و. ة مجيع أشكال التمييز   كرواتيا االهتمام لتعزيز التسامح ومكافح     وتويل  -٨
تنفيـذ هـذه    وهي تواصل    ، وتعزيزها حلماية حقوق اإلنسان  ثالثية السنوات   برامج وطنية   

 نوأمني املظامل وأمنـاء املظـامل املتخصـص       فيه  يؤدي   اً مؤسسي اًوضعت إطار كما  ،  الربامج
           وين مبـساعدة  تنفيذ ذلك اإلطـار القـان     لالكثري من االهتمام    ويوىل  .  رئيسياً ن دوراً وخراآل

  .اجملتمع املدين
اآلثار النامجة عن   عاجل  توفد أن كرواتيا    ذكر رئيس ال  ،   سلفاً املعّدة على األسئلة    رداًو  -٩

اإلفالت من العقاب   ثغرة  سد  وقال إن   . احلرب كوسيلة لبناء الثقة وتعزيز املصاحلة يف املنطقة       
 علـى التعـاون      شديداً حترص حرصاً تزال  كرواتيا ال   ن  إ آخر بالغ األمهية، و    اًعنصريشكل  

مجيـع  لبت  أهنا  جازمة   ، وهي تعتقد  ةالكامل مع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابق      
الوحيد الذي رأت   طلب  وفيما يتعلق بال  .  يف احملكمة  الطلبات الواردة من مكتب املدعي العام     

 يف جمـال    واسعة النطـاق   اًجهود بذل   بلده قال إن ،   فقط ته جزئياً لّبقد  أن كرواتيا   احملكمة  
 من وجود نه من املستحيل التحقق يقيناً   أعلى   مع كرواتيا    احملاكمة اتفقت دائرة  وإن  ،  التحقيق

  .الوثائق املعنية
،  احملليـة  إىل حماكمات جرائم احلرب   أولت اهتمامها فيما بعد     كرواتيا  وأضاف أن     -١٠

على مدى العامني   إجراءات الدعاوى    عدد    بطريقة شفافة، مع زيادة يف     ىجتروهي حماكمات   
رتاهـة  باإلجـراءات   تنفيـذ   ضمان  إىل  ،  امن خالل خطة عمله   كرواتيا،  وهتدف  . املاضيني

وقد أظهرت دراسة أجرهتـا وزارة العـدل        . للمتهماإلثين  ، بغض النظر عن االنتماء      ةهنيمبو
  األحكام كانت   هذه  أن ٢٠٠٩ و ٢٠٠٥ بني عامي    نيضور املتهم حباألحكام الصادرة   بشأن  

دخلـت أحكـام    ، أُ غيابياًوفيما يتعلق بأحكام اإلدانة الصادرة      .  وتتسم بالرتاهة  غري متحيزة 
  .السلطات املختصة تلك احلاالتاستعرضت قد جديدة يف قانون اإلجراءات اجلنائية، و
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املسجلني من   عدد الالجئني واملشردين داخلياً   تراجع  وفيما يتعلق بقضايا الالجئني،       -١١
 ملا اتفقت   ووفقاً.  حالياً ١ ٠٠٠إىل أقل من    من القرن املاضي    أكثر من مليون يف التسعينيات      

ن البـديال مها  العودة واالندماج احمللي    فإن  ،  ٢٠٠٥لعام  بلدان املنطقة يف مؤمتر سراييفو      عليه  
قـدمت  و. لالجئني من أجل التوصل إىل حل دائـم       املتساويان يف املشروعية واملتاحان أمام ا     

تشجيع العـودة،   الرامية إىل    من التدابري    اًعددبينت  رواتيا إحصاءات عن االندماج احمللي، و     ك
كما أعيدت مجيـع    . سكنيةال اتوحدالوال سيما من خالل استثمارات كبرية يف إعادة بناء          

ـ  ٢٠١٠أكتـوبر   /تـشرين األول  وحىت  .  إىل أصحاهبا  تقريباًاخلاصة  األمالك                   تلبيـة  ت، مت
قال إنه  ،  وأخرياً. نو السابق  احليازة أصحاب حق هبا   طلب سكن كان قد تقدم     ٨ ٠٠٠ ابةقر

. مت ختصيص أموال كافية لتنفيذ برنامج الرعاية السكنية املنصوص عليه يف خطة العمل املنقحة           
مبـا يف   حل هنائي لقضية الالجئني،     إجياد  كرواتيا يف العملية اإلقليمية الرامية إىل       تشارك  كما  
  .٢٠١٠عام لمؤمتر بلغراد  يف مشاركتها ذلك
 ، وفقـاً  القوميـة حقوق األقليات جلميع األقليات     وأضاف قائالً إن كرواتيا تضمن        -١٢

يف و. القوميـة   والقانون الدستوري بـشأن حقـوق األقليـات         الدستور  للمعايري الدولية و  
أقليـة   ٢٢    بصـريح   اعتراف  للنص على   ، مت تعديل ديباجة الدستور      ٢٠١٠يونيه  /حزيران
 القومية مقاعد لألقليات    ويكفل الدستور . عشر أقليات  من   ، بدالً أقلية الروما  ا، مبن فيه  قومية

  .زيادة مشاركة األقلياتبملتزمة وكرواتيا يف الربملان، 
شارك يف عملية صنع القـرار علـى مجيـع          هي ت معترف هبا، و  قومية  أقلية  والروما    -١٣

            يف عقـد إدمـاج    هي تـشارك    لروما و لالربنامج الوطين   كرواتيا  اعتمدت  قد  و. املستويات
  .٢٠١٥-٢٠٠٥الروما 
القـانون  ويعترف خاصة،  حبماية قانونية  حيظىالذي  مبدأ املساواة   ويكرس الدستور     -١٤

واخلطة الوطنية   ٢٠٠٨لعام  قانون مكافحة التمييز    يشكل  و. اجلنائي مبفهوم جرائم الكراهية   
أنشأت ،  ٢٠١٠يف عام   و. ملكافحة التمييز صكني آخرين   ) ٢٠١٣-٢٠٠٨(ملكافحة التمييز   

رسـت جهـود    وكُ.  لرصد جرائم الكراهية على الصعيد الوطين       جديداً  عامالً كرواتيا فريقاً 
واملثليات واملثلـيني    ،الصرب والروما أقلّيتا  خاصة ملكافحة التمييز ضد األقليات، مبا يف ذلك         

نـشطة التوعيـة    ألويوىل اهتمام خاص     .وية اجلنسانية ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهل    
  .السياسيون بشكل متزايد رسالة التسامح واملصاحلةينشر و. تعزيز القدرات املؤسسيةلو

كما يـتم   . يف التحقيق يف جرائم الكراهية    زيادة  لى  عاحلديثة  وقد دلت االجتاهات      -١٥
سـالمتهم  الـيت تـستهدف      ءاتاالعتداالصحفيني، وال سيما    التعامل مع االعتداءات على     

خطـرية مبوجـب    األفعال جرائم   اعتبار هذه   إىل  ومثة ميل    ،البدنية، بأقصى قدر من اجلدية    
الصحفيني عن توجيه هتم جنائية، كما      على  عدد من االعتداءات    قد أسفر   و. القانون اجلنائي 

بوكـانيتش  اإلعالميني  قتل  ب من خالل حكم حمكمة الدرجة األوىل فيما يتعلق          مؤخراًحصل  
  .وفرانييتش
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لنظـام  ا ني مـن مبـادئ    أساسيأين  املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة مبد     تشكل  و  -١٦
، مبـا يف ذلـك       شامل إطار مؤسسي وتشريعي  وجود  الدستوري الكروايت، كما يتبني من      

  . الوعيإذكاءقانون املساواة بني اجلنسني، واحلمالت العامة وغريها من تدابري  وبصفة خاصة
، مـن بـني     الفئات األكثر ضـعفاً   أطفال  ، وال سيما    األطفالحقوق  كانت  ولقد    -١٧

قـوق األطفـال    املتعلقة حب صكوك  مجيع ال وكرواتيا طرف يف    . على الدوام  أولويات كرواتيا 
التـبين  جمال   والتعاون يف    الطفل على اتفاقية الهاي بشأن محاية        وسوف تصدق قريباً   تقريباً

ومـا برحـت    العقاب البدين لألطفال    مبوجب القانون   كرواتيا   وحتظر. على الصعيد الدويل  
وضع مجيع  يوفيما يتعلق بالرعاية البديلة،     .  يف احملافل اإلقليمية يف هذا الصدد       رائداً لعب دوراً ت

  .أسر حاضنةلدى السابعة دون سن هم الذين األيتام 
األشـخاص ذوي   وكرواتيا من بني أوائل البلدان اليت صادقت على اتفاقية حقوق             -١٨

          الرعايـة االجتماعيـة    إلهنـاء اسـتخدام مؤسـسات       اإلعاقة وسوف تعتمد خطة رئيسية      
  .٢٠١٠حبلول هناية عام ) ٢٠١٨-٢٠١١(وحتويلها 

كبري من قـضايا    العدد  القضايا الفساد أولوية عالية، كما يتبني من        حل   أُعطيوقد    -١٩
ـ أحكام   عدد   تزايد لذلك، هناك اجتاه حنو      ونتيجة. معاجلتهاري  جتاليت  البارزة  الفساد    ةاإلدان

  .والتحقيقات
مبوجب  هتا وكفاء تها ومهني يتهاوحيادية السلطة القضائية    استقاللتعزيز   وقد مت مؤخراً    -٢٠

. اإلجراءاتسري   يف   اً مفرط اًوتأخرياكم   احمل  للقضايا يف  تراكماً كرواتيا   توواجه. التشريعات
القضايا اليت مل ُيبت فيهـا      كبري يف عدد    اخنفاض  عن  هذا الصدد   وأسفرت التدابري املتخذة يف     

مدة إمكانية تقدمي شكوى دستورية فيما يتعلق بطول        وأتيحت  . ٢٠١٠ و ٢٠٠٤بني عامي   
حمكمة أعلى أو احملكمة العليا اليت حتمي احلق يف احلصول          طلب انعقاد    عن   اإلجراءات، فضالً 

التعـديالت  قـد أدت    و. رة معقولة من الزمن   على حماكمة أمام حمكمة حمددة يف غضون فت       
  .زيادة تبسيط هذا اإلجراءإىل اكم احملقانون لاألخرية 

يف   باملضي قـدماً   ةزال ملتزم ت ال   ا، فإهن بالتحديات اليت تواجهها  كرواتيا  تقّر  وبينما    -٢١
زيـادة  أن يؤدي إىل    االستعراض الدوري الشامل    من شأن   و. تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   

االحتاد املتعلقة باالنضمام إىل  اقتراب انتهاء عملية التفاوض     ومع  . سني حالة حقوق اإلنسان   حت
وهـي   ؛األساسيةالقضائية و احلقوق  املتعلق ب الفصل  حول   حالياًكرواتيا  األورويب، تتفاوض   

ـ  و كثـر تطـوراً   األعايري  املاعتماد  ويترتب على ذلك    . ذلكالبلد األول الذي يقوم ب     شكل ي
االسـتعراض الـدوري    فيما يتعلق ب   أيضاًهو احلال   هذا  و. ها الدقيق وسة لتنفيذ ملمحصيلة  
  .الشامل
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  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  - باء  
تعزيـز حقـوق اإلنـسان      من أجل   أثنت اجلزائر على كرواتيا ملا تبذله من جهود           -٢٢

بت اجلزائر باعتماد اخلطة الوطنية     رحو. سنواتال يثالثالمن خالل برناجمها الوطين     ومحايتها  
تعتـزم  ما إذا كانت كرواتيا     اجلزائر ع  واستفسرت. ٢٠١٣-٢٠٠٨ملكافحة التمييز للفترة    

رتفـاع معـدل وفيـات      للتصدي ال تنقيح الدستور، وطلبت معلومات عن التدابري املتخذة        
  .اجلزائر توصياتوقدمت . األطفال نتيجة احلوادث املرورية

يف حتسني تنفيـذ اإلطـار املعيـاري      كرواتيا  التحديات اليت تواجه     املغربوالحظ    -٢٣
. التمييزمن   آلية محاية    إنشاءاملغرب  كما الحظ   . واملؤسسي وتعزيز القدرات اإلدارية واملالية    

  .توصياتاملغرب وقدم . كرواتيا يف منطقة البلقانتؤديه كذلك على الدور البناء الذي وشدد 
والتشريعات املعتمدة لتوسيع وتعزيز املساواة بـني       اخلاصة    التدابريب كوبا   توأشاد  -٢٤

وأبرزت كوبا اإلجنازات اليت حتققـت يف جمـاالت     .  ومحايتها اجلنسني وتعزيز حقوق الطفل   
،  أثناء النفاس  األمهاتوفيات  التنمية االجتماعية مثل الفقر والعمر املتوقع ووفيات األطفال و        

ظـروف  اإلضافية لتهيئـة    ربامج  العن التدابري أو    واستفسرت  . واحلصول على مياه الشرب   
  .قدمت كوبا توصياتو. أفضل لألقليات

 يف  اإلثنية للتقدم احملرز بشأن مشاركة أعضاء األقليات        اوأعربت بولندا عن تقديره     -٢٥
  هذه األقليات  عن قلقها إزاء تدين مستوى متثيل     ت يف الوقت نفسه     عربلكنها أ احلياة العامة،   
إعـادة  لتسهيل سُتتخذ اخلطوات اليت عن واستفسرت بولندا . احمللية واإلقليميةيف احلكومات  

جهم يف اجملتمع   ادمإعادة اإلعمار وإعادة    إل على مساعدة    محصوهلتيسري  لعائدين، و األمالك ل 
  .بولندا توصياتقدمت و. الكروايت

، عاقـة األشخاص ذوي اإل  التقدم احملرز يف جمال حتسني حقوق       بندونيسيا  إ توأشاد  -٢٦
 كرواتيا كانت من بني أوائل البلدان اليت صدقت على اتفاقية حقوق األشخاص     أن إىل ةمشري

لكنها العنف املرتيل،   حوادث  وأعربت إندونيسيا عن قلقها إزاء ارتفاع معدل        . ذوي اإلعاقة 
. املبادرات احلكومية مثل محالت التوعية وبـرامج التـدريب ملـوظفي احلكومـة     ب تأشاد

. خطة العمل الوطنية الثالثة ملكافحة االجتـار باألشـخاص        وغ   ص دونيسيا أيضاً نوالحظت إ 
. طوات الكبرية اليت بذلت يف جمال مكافحة العنصرية وغريها من أشكال التمييز           باخل توأشاد

  .إندونيسيا توصياتوقدمت 
كرواتيا يف االنـضمام إىل املعاهـدات   الذي أحرزته   والحظ االحتاد الروسي التقدم       -٢٧
. بادئ بـاريس   مل منشأة وفقاً وجود مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان      ولدولية حلقوق اإلنسان    ا

يف التغلب على آثار احلرب من حيث ضمان عدم         كرواتيا  وأشار إىل التحديات اليت تواجهها      
إىل ضمان الـسكن    اهلادف  ربنامج  للكرواتيا  عن كيفية إدارة    ، وسأل   إثنيةالتمييز على أسس    

  .ينلالجئني العائد
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 اإلطار املؤسسي الوطين الذي أنشئ لتعزيز حقوق اإلنـسان    إىل  أذربيجان  وأشارت    -٢٨
ونوهت ". ألف "اليت اعُتمدت يف الفئة   ، مبا يف ذلك املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان         ومحايتها

 توأشار.  وتعزيزها يف تنفيذ الربنامج الوطين حلماية حقوق اإلنسان      اليت حتققت   اإلجنازات  ب
  .أذربيجان توصياتوقدمت . تقدم الكبري احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةإىل ال
بعض املرضى يف مصحات األمراض     لة   مزعوم إساءاتعن  وأشارت كندا إىل تقارير       -٢٩

بعـض  يؤدي إىل وضـع     اإلطار القانوين الذي ميكن أن      تتعلق ب شواغل  وجود  إىل  العقلية و 
للمحكمة  كرواتيا   ت كندا بدعم  ورحب. ى حنو غري مربر    يف مؤسسات عالجية عل    األشخاص

وثـائق  هناك  مستمر ألن   قلق  وجود  إىل  أشارت  لكنها  ،  اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة   
أعربت كندا عن   ذلك،  عالوة على   و. احملكمةمل يتم بعد حتديد مكاهنا وتسليمها إىل        رئيسية  

 لكنها أعربت عن جرائم احلربمرتكيب الحقة ق مبفيما يتعلهود احلكومة املتواصلة   تقديرها جل 
. أصـل كـروايت   املتهمني من    و صريبمن أصل   املتهمني  يف التعامل مع    التفاوت  إزاء  قلقها  

الكـرواتيني مـن   العائدين باجلهود اليت تبذهلا احلكومة حلل املشاكل املرتبطة       برحبت كندا   و
  .قدمت كندا توصياتو. صريبأصل 
 أن كرواتيا مل تصدق بعد على االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع       وأشارت فرنسا إىل    -٣٠

ـ بذهلا البلد لتكي  ياجلهود اليت   وأشارت إىل   . األشخاص من االختفاء القسري    ف إجراءاتـه   ي
لكنها أشارت يف الوقت نفسه إىل من العقاب، جمرمي احلرب مكافحة إفالت  هبدف  القضائية  
تـشريعات  إىل وأشـارت فرنـسا   . كم القضايا اجلهود للحد من ترا   املزيد من   بذل  ضرورة  

قوق النساء واألطفال واملعوقني، وتعيني ثالثة أمناء مظـامل،         فيما يتعلق حب  كرواتيا الطموحة   
  .قدمت فرنسا توصياتو. واعتماد استراتيجيات وطنية متعددة السنوات

. ة هلـا   وعدم وجود متابع   أمني املظامل أعمال   بروز لعدم   هاأسفعن  بلجيكا  وأعربت    -٣١
أمني املظـامل ومتابعـة مالحظاتـه        بعمللتعريف  لواستفسرت بلجيكا عن التدابري املتخذة      

وأعربت بلجيكا عن قلقها إزاء الصعوبات اليت يواجههـا بعـض األشـخاص             . وتوصياته
 تسـأل واملساعدة القانونية اجملانية،    احلصول على   املهمشني من حيث الوصول إىل العدالة و      

عتـزم  ما إذا كانت ت   لتشريعات احلالية أو     ل أجرت بالفعل تقييماً  لطات قد   عما إذا كانت الس   
  .قدمت بلجيكا توصياتو. القيام بذلك

والحظت الربازيل التقدم احملرز بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية، مبا يف ذلك ما يتعلق               -٣٢
لومات عن أداء ونتائج     من املع  الربازيل مزيداً وطلبت  . بالفقر املدقع والرعاية الصحية والتعليم    

زيد من التقدم   أن حترز كرواتيا امل   والحظت الربازيل ضرورة    . نظام املساعدة القانونية اجملانية   
 واالندماج  ، وعدم التمييز  ؛ ومتكني املرأة  ،معينة، مبا يف ذلك املساواة بني اجلنسني      جماالت  يف  

قـدمت  و.  توطني الالجـئني    وإعادة الروما؛، ال سيما الصرب و    اإلثنيةاالجتماعي لألقليات   
  .الربازيل توصيات
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هود اجل على   توأثن" ألف" الفئة   ضمنكرواتيا  يف  املظامل  مصر اعتماد أمني    وأبرزت    -٣٣
علـى  تـسري   والحظت مصر أن كرواتيا     . البلد لتعزيز املساواة بني اجلنسني    اليت يبذهلا هذا    

زيد من املعلومات   امل تلفية، وطلب حتقيق العديد من األهداف اإلمنائية لأل     حنو  الطريق الصحيح   
مـصر  وأقرت  . حول التقدم احملرز يف تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         

. تحديد التحديات، مثل جرائم احلرب وحقوق األقليات القومية       ما يتعلق ب  انفتاح كرواتيا في  ب
اري التفاقية حقـوق الطفـل   كرواتيا من أجل تنفيذ الربوتوكول االختيتعاون   إىل   توأشار

  .مصر توصياتوقدمت .  األطفال يف الرتاعات املسلحةاملتعلق بإشراك
إجنازات يف حتسني التمتع باحلق يف التعليم،       ملا حتقق من     هاسروروأعربت تركيا عن      -٣٤

  للحظر القانوين للعقـاب    اعربت عن تقديره  وأ. اً وجماني اًالتعليم االبتدائي إلزامي   جبعل   ُمرحبةً
وشجعت تركيا احلكومة على مواصلة تطوير وسائل اإلعالم اخلاصة مـن           . البدين لألطفال 

  .قدمت تركيا توصياتو. أجل احلفاظ على التعددية وحرية التعبري
وجـود  لكنها أشارت إىل  القانونية اجملانية،  املساعدةاعتماد قانون ب هولندا   توأشاد  -٣٥

. الوصول إىل اهليئات اإلدارية والقضائية    املساواة يف   تقارير مفادها أن هذا القانون ال يضمن        
إمكانية متتع  مما يعزز   الدستور،  مبوجب  تكريس احلق يف الوصول إىل املعلومات       ب تكما أشاد 
حماسبة املتـورطني يف انتـهاكات حقـوق    على كرواتيا  هولندا  وحثت  . ذا احلق هباملواطنني  

من أجل منع اإلفالت من العقاب، وشـجعت        من القرن املاضي     التسعينياتفترة  اإلنسان يف   
هبـدف  كامل مع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة        بشكل  كرواتيا على التعاون    

  .توصياتهولندا وقدمت . حتديد املسؤولية الكاملة عن األحداث املاضية
حتقيـق األهـداف    حنو  على الطريق الصحيح    سريها  هنأت باكستان كرواتيا على     و  -٣٦

 من املعلومات حول كيفية حتديد مبدأ تقييد حريات املواطنني          وطلبت مزيداً . اإلمنائية لأللفية 
قـدمت  و. رصد جرائم الكراهية يف سن تشريعات جديدة      االستفادة من   وحقوقهم وكيفية   
  .باكستان توصيات

ري  التمييز يف كث   ونواجهي ما زالوا األقليات  أفراد  قلق أن   بوالحظت مجهورية كوريا      -٣٧
 احملدودة على احلـصول  م عند عودهتم، وقدرهتمممتلكاهتيف استعادة من احلاالت، مبا يف ذلك      

 اإلجراءاتلألطفال واألقليات خالل     توفر   اليتاحلماية  تعزيز  نه ينبغي   قالت إ و. على اجلنسية 
وقدمت . عن التدابري احملددة املتخذة أو اليت ستتخذ ملعاجلة هذه املسألة         واستفسرت  . القانونية

  .توصياتمجهورية كوريا 
 قوانني ومعايري االحتاد األورويب،     معالكرواتية  ات  التشريعمواءمة  والحظت النمسا     -٣٨

 توأشاد. االحتاداالنضمام إىل عضوية عملية إمتام على وشك أصبحت كرواتيا أن بالنظر إىل 
األقليـة  هم أفراد من    مبن في اخلطوات املتخذة لتسهيل عودة عدد كبري من املشردين،         بالنمسا  
 عن عدم كفاءة السلطة     ظروف االحتجاز السيئة فضالً   إزاء  قلق  أعربت عن   غري أهنا   . الصربية
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ألفـراد  إقامة العدل ويف االندماج الكامل إجراءات  إىل تأخريات طويلة يف ىأدمما  القضائية،  
  .قدمت النمسا توصياتو. يف اجملتمعاألقليات 

اجلهود املبذولة حلمايـة    تعزيز  كرواتيا  على  ن  أة األمريكية   وذكرت الواليات املتحد    -٣٩
متييـزاً   ونواجهما زالوا ي   صريبالكروات من أصل    أن  والحظت  . الضعيفةحقوق األقليات   

أن الروما يواجهـون    واإلسكان، و والتوظيف  العدل  قامة  يف جماالت عدة، مبا يف ذلك إ      فعلياً  
 وبلد عبور   اًومصدرتشكل وجهةً   كرواتيا ال تزال     إىل أن    توأشار.  الكثري من العقبات   أيضاً

  .توصياتالواليات املتحدة األمريكية وقدمت . لالجتار باألشخاص
االحتـاد  اندماج كرواتيـا يف     اجتاه   للتقدم احملرز يف     اسلوفينيا عن تقديره  وأعربت    -٤٠

ؤممة بعد احلرب   احلق يف استرداد املمتلكات امل    بإىل اعتراف احملكمة العليا     وتطرقت  . األورويب
 من األشخاص   األقليات السلوفينية وغريه  اعدم املساواة يف معاملة     فأشارت إىل   العاملية الثانية   

 على  سلوفينيا الضوء أيضاً  وسلطت  . هذه العملية إطار  الذين ال حيملون اجلنسية الكرواتية يف       
ستور وقـانون حقـوق     جبميع احلقوق اليت يكفلها الد    حىت اآلن   األقلية السلوفينية   عدم متتع   
  .قدمت سلوفينيا توصياتو.  وغريه من القواننيالقوميةاألقليات 

. مجاعات الروماوأعربت فنلندا عن تقديرها للتدابري املتخذة للقضاء على التمييز ضد      -٤١
 مل حيـصلوا علـى اجلنـسية      الذين  الروما  تحسني وضع   بالسلطات  وسألت عن كيفية قيام     

. الرومـا دعم تعليم أطفال    املتخذة ل لموسة  املتدابري  عن ال  ندا أيضاً فنلواستفسرت  . الكرواتية
  . قدمت فنلندا توصياتو

بأقليات فيما يتعلق   اجلهود الرامية إىل تعزيز املساواة وعدم التمييز        ب النرويج   توأشاد  -٤٢
الفعال للحقوق املنـصوص    تواجه اإلعمال   مشاكل  وجود  استمرار  بيد أهنا الحظت    . الروما
وأعربـت  . التمثيل العادل لألقليات يف القطاع العام     بيف القانون، ال سيما فيما يتعلق       عليها  

الصرب ( اجملتمعي ضد جمموعات األقليات      التحاملتقارير عن   وجود  النرويج عن قلقها إزاء     
قـدمت النـرويج    و. وعدم املساواة بني املرأة والرجل يف سوق العمل       ) روماوالبوسنيني وال 

  .توصيات
إلصالح النظـام القـضائي،     باألمهية اليت توليها كرواتيا     بت اململكة املتحدة    ورح  -٤٣

، وحماكمة جمرمي احلـرب حمليـا     والتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة،        
 على التقدم   توأثن.  ومحاية مجاعات األقليات   ،عودة الالجئني اخلاصة ب وتسوية القضايا العالقة    

لكنها أعربت عن أسـفها     ،  غوتوفينايف قضية    املطلوبة   املفقودة  حث عن الوثائق    احملرز يف الب  
ضـمان التنفيـذ الكامـل      علـى   وشجعت كرواتيا   . أي منها حىت اآلن   العثور على   لعدم  

  .توصياتاململكة املتحدة وقدمت . ماية األقلياتاملتعلقة حبديدة اجلللتشريعات 
طار اإليف مسألة العمال املهاجرين كجزء من       ر  تنظوذكر الوفد الكروايت أن كرواتيا        -٤٤

 بشأن التصديق على االتفاقية     كرواتيا بعد قراراً  ومل تتخذ   . قوق اإلنسان األوسع حل  األورويب
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 تشريعياً بالفعل إطاراًلديها الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، لكن        
  .مايتهم حلواسعاً
إىل املعلومات  معلومات جديدة إضافة    كرواتيا  قدمت  م الكراهية،   رائوفيما يتعلق جب    -٤٥

 إىل إنشاء وحدات خاصة من الشرطة إلجراء حتقيقـات          ةالواردة يف بياهنا االستهاليل، مشري    
عـن  ُيبلّـغ   ومل  .  خاصاً تدريباًموظفني مدربني   تضم  وهي وحدات   جنائية يف هذا الصدد،     

 اإلحصاءاتوادث معزولة كما يتضح من       احل ألن هذه عنف منظم ضد فئات معينة،      حوادث  
  . على النحو الواجبوا وعوقبواحوكمألن مرتكيب هذه األعمال املتاحة، و

 ١٩٩٩هنج مـنظم يف عـام      اعُتمد  التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان،      وفيما يتعلق ب    -٤٦
تلفة خمجماالت  وجيري تدريس   . تنفيذهبوزارة التربية    تلتزم   وهو هنج مبوجب مرسوم حكومي،    

وكالـة  ويندرج تدريب املعلمني يف إطـار   . حقوق اإلنسان يف خمتلف مستويات التعليم     من  
 كرواتيا بأيـام    وحتتفل. حلقات دراسية حول خمتلف قضايا حقوق اإلنسان      وُتنظَّم   ،التعليم

  .قوق اإلنساندولية خمتلفة حل
تيجية الوطنيـة   االسـترا إىل   كرواتيا   ت، أشار ذوي اإلعاقة فيما يتعلق باألشخاص    و  -٤٧

لتقييم تنفيـذ التـشريعات     أنشئ   ،مل خاص افريق ع م  وقد. تكافؤ الفرص للمعوقني  لتحقيق  
األهليـة  فقـدان  الوصاية بعد   بتعلق  يتعديل  مبا يف ذلك إجراء     ،  ا اقتراحات لتحسينه  ،القائمة
  .تعقيدملا يتسم به من نظراً  من الدراسة هذا التعديل مزيداًيتطلب و. القانونية

ـ عدد احلوادث ال     إن   قائالًالسري  تناول الوفد قضية األطفال ضحايا حوادث       و  -٤٨ زال ي
وقد أنشئ فريق عامل إلعداد خطة وطنيـة        .  يف السنوات األخرية   اخنفض قليالً  لكنه   اًمرتفع

التركيز على تعاون اجملتمعات احمللية واجملتمع      تم  إلصابات، وسي التعرض ل حلماية األطفال من    
  . يف هذا اجملال الوعياملدين يف حتسني

فيما يتعلق بالتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، ذكر الوفد أن            و  -٤٩
لتحديد مصري الوثائق املطلوبـة وتقـدمي       اإلدارات  فرقة عمل مشتركة بني     أنشأت  كرواتيا  
  .مكتب املدعي العاماليت طلبها الوثائق 

 جرائم احلرب    بشأن  يف بياهنا االستهاليل   هاقدمتاليت  ات  املعلومإىل  كرواتيا  وأشارت    -٥٠
 النائـب أصدر    اليت مل ُيحاكم مرتكبوها،    جبرائم احلرب ففيما يتعلق   . احمللية والتحيز العرقي  

. العامني املاضيني خالل  جراءات   هناك زيادة يف عدد اإل     ت، وكان العام تعليمات يف هذا اجملال    
ت من العقاب على جرائم احلرب الـيت ارتكبـها جنـاة            اإلفالهي  ظل املشكلة الرئيسية    تو

قائمـة  قد وضعا   وكان مكتب النائب العام ووزارة الداخلية       .  البلد خارجحالياً  موجودون  
  .املالحقات القضائية لتسريع هذه العمليةتتعلق باألولويات ب

خرية  السنوات األ  وشهدتقضايا الفساد،   للبت يف   أولوية عالية   أولت كرواتيا   قد  و  -٥١
تغيريات تشريعية هامـة، مبـا يف   عدة  أجريت  ملنع الفساد،   و. عدد اإلدانات اجتاهاً حنو تزايد    
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ـ تدريب الذلك التعديل الذي أدخل على قانون الوصول إىل املعلومات، باإلضافة إىل         اص اخل
  لتسليم اجملـرمني   خاص على الصعيد اإلقليمي، مت التوقيع على اتفاق      و. ملوظفي اخلدمة املدنية  

  .قيد املناقشة مع اجلبل األسودوهناك اتفاق مماثل مع صربيا، 
إعـادة اإلعمـار واسـتعادة      بـشأن   التدابري اليت اختذهتا كرواتيا     إىل  وأشار الوفد     -٥٢

، هبؤالء األشـخاص  فيما يتعلق   و. حق احليازة السابقني  أصحاب  وكذلك بشأن   املمتلكات،  
فرصة احلصول على مـرتل يف       سابق   صاحب حق حيازة  كل  لكرواتيا آلية وفرت    اعتمدت  

  .وقدم الوفد إحصاءات يف هذا الصدد. رغب يف العودةما كرواتيا إذا 
تعزز من خالل   هو تقليد   توفري املساعدة القانونية اجملانية، و    يف  تقليد عريق   كرواتيا  ول  -٥٣

ـ وُتقّدم  . ٢٠٠٨ اجملانية لعام    املساعدة القانونية قانون  اعتماد   ـ الساعدة  امل              انيـة اجملة  قانوني
  .طائفة واسعة من القضايا، دون أي متييزفيما يتعلق ب

األقلية السلوفينية، مثل مجيع األقليات األخـرى، جبميـع         تتمتع  مبوجب الدستور،   و  -٥٤
ة ثقافية سـلوفيني  ألنشطة  الدعم    كرواتيا وتقدمحقوقها، مبا يف ذلك حق التصويت املزدوج،        

  . يف البلدخمتلفة
إجياد احللول املناسبة للمواطنني األجانب فيما يتعلق برد املمتلكات         بكرواتيا  لتزم  وت  -٥٥
ممكن من خـالل التـشريعات      ذلك غري   كان  ما  ، إذا    إىل أصحاهبا أو التعويض عليهم     املؤممة
  .القائمة
 أيضاًأصبحت  بل  ،   فقط بلد عبور مل تعد   كرواتيا  فإن  فيما يتعلق باالجتار بالبشر،     و  -٥٦

اختذت كما  فذت إىل حد كبري،     ولذلك، مت اعتماد خطة وطنية جديدة نُ      . أ ومقصد بلد منش 
  .تدابري قانونية أخرىكرواتيا 

ل قانون العقوبات قبل الشروع يف التصديق علـى         يتعدأهنا تقوم ب  وذكرت كرواتيا     -٥٧
  .االختفاء القسريمحاية مجيع األشخاص من اتفاقية 
تلتزم  أي نوع من العزل، و     الكرواتيةظر سياسة التعليم    حتروما،  وفيما يتعلق بتعليم ال     -٥٨

  .الروماألقليات اإلدماجي التعليم بكرواتيا 
           عتماد استراتيجية إلصـالح النظـام القـضائي يف         ال ا عن تقديره  ت هنغاريا وأعرب  -٥٩
ـ       منها  حتديات  لكنها أشارت إىل    ،  ٢٠٠٥عام   ، اكمعدد حاالت التأخري يف إجـراءات احمل
. ، وتوفري سبل احلصول على املساعدة القانونيـة        اليت مل ُيبت فيها بعد     جرائم احلرب ضايا  وق

اصـة  خببالتقدم احملرز يف تسهيل عودة الالجئني وإعادة إدمـاجهم، و          ورحبت هنغاريا أيضاً  
  .توصياتوقدمت هنغاريا . العائدين املنتمني إىل األقلية الصربية

األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية اللجنة  وأشارت السويد إىل أن    -٦٠
من يف بعض احلاالت    ما تقوم به الشرطة     إىل أن    ٢٠٠٧أشارت يف عام    كانت قد   أو املهينة   

 تدابري ضمان    تقدمي تفاصيل عن   طلبت السويد و. تعذيبعترب مبثابة   ُيقد  سوء معاملة مزعومة    
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 عـن   واستفـسرت .  ومعاقبتهم يب وحماكمة اجلناة  حتقيقات حمايدة يف ادعاءات التعذ    إجراء  
  .قدمت السويد توصياتو. تدابري محاية حقوق األطفال املعوقني

إىل الـدور   وأشـارت   . بناءة مع كرواتيا  الوالوثيقة  يطاليا عالقاهتا الثنائية    إوأبرزت    -٦١
يف إنشاء أطر    ياً رئيس لعبت دوراً حيث إهنا    يف كرواتيا    اإليطاليةاإلجيايب الذي تقوم به األقلية      

يوين واملبـادرة   األدرياتيكي واإلينلتعاون اإلقليمي مثل مبادرة وسط أوروبا، ومبادرة البحر    ل
املرأة يف سوق العمل ومحاية     للنهوض ب إيالء االهتمام   على  يطاليا كرواتيا   إوشجعت  . الرباعية

            قـدمت و. يلعلـى الـصعيد الـدو   ملخدرات يف اواالجتار واالستغالل األطفال من اإليذاء  
  .يطاليا توصيةإ

قوق اإلنـسان،   اخلاصة حب عمل احلكومة   عن خطط   واستفسرت مجهورية مولدوفا      -٦٢
الربنـامج الـوطين    تنفيذ  يف رصد   آليات للمساعدة   /مؤشراتعما إذا كانت هناك      توسأل

حايا  لـض  اليت تـوفر  احلماية  ت   كان إذاما  ع أيضاًسألت  و. تهاتعزيز حقوق اإلنسان ومحاي   ل
لـضحايا  ستـشمل ا   املـرتيل وطنية للحماية من العنف     الستراتيجية  االالعنف املرتيل يف إطار     

  .توصياتمجهورية مولدوفا وقدمت . احملتملني هلذا النوع من العنف
لكنـها  واستعداد كرواتيا ملعاجلة القضايا اإلشكالية،      بورحبت اجلمهورية التشيكية      -٦٣

جرائم احلرب  قضايا  تقارير تفيد بأن العديد من      وجود   إزاء   عن قلقها أعربت يف الوقت نفسه     
على اجلرائم اليت ارتكبـها     غري متناسب   القضايا يركز بشكل    ال تزال دون حل، وأن اختيار       

دف حل  هبتشريعات ولوائح وطنية    وتنفذ  كرواتيا  يف أن تعتمد    األمل  وأعربت عن   . الصرب
ردوا نتيجـة    الذين شُ  وي األصول الصربية  وال سيما ذ  ،  أصحاب حق احليازة السابقني   قضية  

  .توصياتاجلمهورية التشيكية وقدمت . لصراعا
نهجية ملكافحة االجتار بالبـشر، مبـا يف   املكرواتيا عن جهود  بيالروس   تواستفسر  -٦٤

 إيالء اهتمام خاص حلقوق     ت على ضرورة  وشدد. خطة وطنية أي  ما إذا كانت هناك     ذلك  
يف مكـان   النـساء   وشجعت بيالروس محاية حقوق     . العودةوعلى حق الالجئني يف     الروما  
  .بيالروس توصياتوقدمت . نىل ضرورة القضاء على البطالة بينهإشارة مع اإلالعمل، 

 إىل تعاون كرواتيا    تباجلهود املبذولة فيما يتعلق بالالجئني وأشار     فلسطني   تورحب  -٦٥
إطـار  بوضـع   كرواتيا  ى قيام   سلطت الضوء عل  بشأن هذه املسألة على الصعيد اإلقليمي، و      
 اعتماد قانون بـشأن     فلسطني أيضاً والحظت  . لضمان حق الالجئني يف العودة دون شروط      

 من أجل إعادة إدماج الالجئني يف اجملتمع الكروايت، مبـا يف            ٢٠٠٩التنمية اإلقليمية يف عام     
ـ  فلسطني   توباإلضافة إىل ذلك، رحب   . ذلك برامج إعادة اإلسكان    تبـذهلا  اجلهود الـيت    ب

  .فلسطني توصياتوقدمت . احلكومة لتحديد مصري األشخاص الذين اختفوا خالل احلرب
البوسنة واهلرسك بالتقدم الكبري احملرز بشأن اجلوانب املختلفـة حلقـوق           وأشادت    -٦٦

والحظت أن كرواتيا ليست    . ٢٠٠٨عام  لاإلنسان، وال سيما اعتماد قانون مكافحة التمييز        
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ينوي إذا كان البلد    وسألت عما   ،  ١٩٦١ لعام   ض حاالت انعدام اجلنسية   يفخت يف اتفاقية    طرفاً
تها على االضـطالع    الالجئني، وشجع املتعلقة ب  جبهود كرواتيا    تكما أشاد . إليهااالنضمام  

  .توصياتالبوسنة واهلرسك وقدمت . مإجياد حلول دائمة هلمن أجل املزيد من األنشطة ب
القلـق  لكنها أعربت عن    يف حالة حقوق اإلنسان،     إىل حتسن كبري    وأشارت صربيا     -٦٧

. والـسياح والعائـدين    ضد األشخاص ذوي األصول الصربية    إزاء احلوادث األمنية املوجهة     
 احمللية وعدم استخدام اللغة الصربية،      اتوالحظت عدم وجود متثيل نسيب للصرب يف احلكوم       

  .صربيا توصياتوقدمت . على الرغم من أحكام القانون الدستوري بشأن حقوق األقليات
اعتماد عدة قوانني تشريعية وغريها من التدابري الرامية إىل احلد          ب سلوفاكيا   توأشاد  -٦٨

           القانونيـة اجملانيـة   املـساعدة   قـانون   من تراكم القضايا وتأخر إجراءات احملاكم، ال سيما         
لالجـئني  املستدامة عودة بالصلة  ل املسائل املعلقة املت   حبالتزام كرواتيا   ب تشادأو. ٢٠٠٨لعام  

معظمهم مـن   و -املنفيني واملشردين   منازل  رد  مسائل   أن   تالحظلكنها  واملشردين داخليا،   
قد عوجلت جهم يف اجملتمع ادمإوإعادة اخلاصة هبم حقوق احليازة  ورد - األقلية الصربية  فرادأ

  .قدمت سلوفاكيا توصياتو. متاماًُتحل  ها ملإىل حد كبري، لكن
املتعلق وطين  الربنامج  الوأشارت الصني إىل مكتب حقوق اإلنسان وجلنة رصد تنفيذ            -٦٩

الصني التقدم امللحوظ الذي أحرز يف جمال مكافحة التمييز العنصري،          كما الحظت   . بالروما
يف مـل   أعربت عن األ  و. وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف ضد النساء واألطفال        

عقد إدماج  املتعلقة ب يف تنفيذ خطة العمل     أُحرز  أحدث تقدم   تفاصيل حول    كرواتياتقدم  أن  
  .٢٠١٥-٢٠٠٥للفترة الروما 
يف إطـار    يف ميدان حقـوق اإلنـسان        ُبذلتاجلهود اهلامة اليت    ب إسبانيا تاعترفو  -٧٠
معظـم   إىل انضمام كرواتيـا إىل  توأشار. ملفاوضات بشأن االنضمام إىل االحتاد األورويب  ا

عدم املـساواة بـني الرجـال       استمرار   إىل   تأشاركما  . الدولية حلقوق اإلنسان  الصكوك  
، وال سيما على القوميةصعوبات يف محاية األقليات إىل الوالنساء، وال سيما يف جمال العمل، و     

  . التوصياتإسبانياقدمت و. الصرب والروما إىل أقليات  أيضاًوأشارت إسبانيا. الصعيد احمللي
حثـت   و األشخاص ذوي اإلعاقة  اجلهود املبذولة حلماية حقوق     بكسيك  املمت  وسلّ  -٧١

 التفاقيـة   تعزيز اإلجراءات الالزمة حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية وفقاً        على  كرواتيا  
حـول  املقدمة  معلومات  لل اأعربت املكسيك عن تقديره   و. حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   

  .وقدمت املكسيك توصيات. مؤسسات عالجيةاملتعلق بوضع بعض األشخاص يف ربنامج ال
 توالحظت شيلي أن كرواتيا صدقت على معظم معاهدات حقوق اإلنسان واعتمد  -٧٢

سياسة ب شيلي   تورحب. بالتمييز واألقليات القومية واملساواة بني اجلنسني     خمتلفة تتعلق   قوانني  
ـ  خبو ٢٠١٠-٢٠٠٦  للفترة كرواتيا الوطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني      املتعلقـة   هاطة عمل
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            وقـدمت .  وإعـادة تأهيلـهم وإدمـاجهم يف اجملتمـع         ألطفال ضحايا احلـرب   حبماية ا 
  .شيلي توصيات

.  ومحايتـها  اإلطار املعياري واملؤسسي لتعزيز حقوق اإلنـسان      إىل   نيبال   توأشار  -٧٣
داف اإلمنائيـة   حتقيق األه حنو  على الطريق الصحيح    تسري  أن كرواتيا   الترحيب  والحظت مع   

التعليم االبتدائي، ومعدل وفيـات األطفـال       تعميم  لأللفية املتصلة بالفقر املدقع واجلوع، و     
والتدابري املتخذة إلنشاء شبكة من     املبذولة   للجهود   انيبال عن تقديره  وأعربت  . وصحة األم 

  .نيبال توصياتوقدمت .  ومحايتهاحقوق اإلنساناهلياكل األساسية لتعزيز 
التدابري اليت تنفذ لوضع حد للممارسات اليت       املتعلقة ب املعلومات  ببت األرجنتني   ورح  -٧٤

املتعلقة علومات  امل عن   تعوق حتقيق اهلدف املتمثل يف حتسني أوضاع األقليات، فضالً        ميكن أن   
  .قدمت األرجنتني توصياتو. التدابري املتخذة يف جمال املساواة بني اجلنسنيب

احلـرب  أيـام   قطع شوط طويل منذ     من  كرواتيا  ء على متكن    الضوأملانيا  سلطت  و  -٧٥
املتعلقة سياسة  بال،  وأشادت، على وجه اخلصوص   . تفكك يوغوسالفيا بواملعاناة اهلائلة املتصلة    

عدد قد ُسجل تراجع يف     أملانيا عما إذا كان     سألت  كافحة التمييز،   وفيما يتعلق مب  . ملشردينبا
. اإلثنيـة  أفراد األقليات    علىاالعتداءات  يف  املنشورات اليت حتتوي على صور منطية سلبية و       

  .قدمت أملانيا توصياتو.  عن التدابري املتخذة لتعزيز النظام القضائييضاًأأملانيا وسألت 
، وعدم وجود آلية وقائية     روما الصرب وال  سويسرا قضايا التمييز ضد أقلييت    وأثارت    -٧٦
ة على الرغم من التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب،              وطني

طول املفـرط لإلجـراءات     الفيني، و ا الصح املوجهة ضد املستمرة  والتهديدات واالعتداءات   
  .قدمت سويسرا توصياتو. احملاكمأمام القضائية 

عل احترام حقوق وجبلفية، التقدم احملرز يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأل  ب غانا   توأشاد  -٧٧
األشخاص ذوي إنشاء عدة هيئات حلماية حقوق  بلنظام الدستوري، و  يف ا اإلنسان أعلى قيمة    

القانون الدسـتوري   ب و ،اعتماد خطة عمل وطنية لقمع االجتار بالبشر      بغانا  نوهت  و. اإلعاقة
القلق عن  غانا   أعربتومع ذلك،   . ناهضة التمييز باخلطة الوطنية مل  والقومية  لشؤون األقليات   

إزاء ارتفاع معدل البطالة بني النساء، والتفاوت يف األجور بني املرأة والرجل، وكثرة عـدد               
النساء يف القطاعات ذات األجور املنخفضة، ونقص متثيـل املـرأة يف اهليئـات التـشريعية           

  .قدمت غانا توصياتو. والتنفيذية
تمييز العنصري والعنف املرتيل واالجتار     اجلهود املبذولة ملكافحة ال   بأوكرانيا   ونوهت  -٧٨

اإلعاقة وحقوق األشخاص ذوي    األطفال  تعزيز املساواة بني اجلنسني ومحاية      ل و ،باألشخاص
إنشاء مكتب حلقوق اإلنسان واعتماد قانون      برحبت أوكرانيا   و. املهاجرين وطاليب اللجوء  و

خذة لضمان تعزيز الـوعي     أوكرانيا عن التدابري املت    واستفسرت   ).٢٠٠٨(مكافحة التمييز   
  .على حق اللجوء للغة الكرواتيةتعلم احلاصلني  يةكيفعن  عدم التمييز، وبشأن
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التـصديق علـى العديـد مـن        ب مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة      توأشاد  -٧٩
واستفـسرت عـن    . املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان وإدماجها يف النظام القانوين الوطين        

ضطلع هبا لتعزيز التعاون مع منظمات اجملتمع املدين من أجـل عـودة الالجـئني             األنشطة امل 
. يف النظام التعليمي  الروما   ودمج أقلية    القومية عن حقوق األقليات     وسألت أيضاً . واملشردين

  .وقدمت توصيات
والحظت إكوادور اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتعزيز حقوق اإلنسان مـن خـالل             -٨٠

  .إكوادور توصياتوقدمت . هتاخططها وسياسا
حتقيـق األهـداف   حنو على الطريق الصحيح تسري  والحظت بنغالديش أن كرواتيا       -٨١

         ،القوميـة عن قلقها إزاء املمارسات التمييزية ضد األقليـات         لكنها أعربت   اإلمنائية لأللفية،   
 االجتار باألشـخاص  ة  تعاظم ظاهر  إزاء   ها عن قلق  بنغالديش أيضاً وأعربت  . الروماوال سيما   

        عـن   كما أعربـت  . النساء والفتيات ألغراض االستغالل اجلنسي    االجتار ب ، وخباصة   عموماً
قـدمت  و. تضر بتربيتـهم وبوضـعهم النفـسي    األطفال إىل مواد    سهولة وصول   إزاء  قلق  

  .بنغالديش توصيات
العـراق  ا أشاد   كم. إنشاء منصب أمني مظامل باإلضافة إىل احملاكم      برحب العراق   و  -٨٢

تعاون كرواتيا مع اإلجـراءات اخلاصـة       بشاد  أو. املعاهدات على التشريعات الوطنية   بغلبة  
  .قدم العراق توصياتو. على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةوتصديقها 

بني الوكاالت لدراسة إمكانية      مشتركاً  عامالً فريقاًنشأ  أ بلدهوذكر وفد كرواتيا أن       -٨٣
 الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية           التصديق على 

باتفاقية مناهضة التعذيب،   تتصل  تعيني آلية وقائية وطنية     وفيما يتعلق ب  . واالجتماعية والثقافية 
  .يف هذا الصدديف مشروع قانون  ينظر الربملان حالياً

، ١٩٦١ التصديق على اتفاقية عـام       كرواتيا يف تنظر  وفيما يتعلق بانعدام اجلنسية،       -٨٤
  .أوسع لفئات معينةاحلالية توفر محاية تشريعاهتا  كما أن

إلصالح القضائي، وال سـيما تعزيـز       لتنفيذ استراتيجيتها   كرواتيا تواصل   وقال إن     -٨٥
كمـا   شاملةوتنظيمية  وقد اعتمدت إصالحات تشريعية     . استقالل وكفاءة السلطة القضائية   

القـضاء األعلـى    لس  القانون اجلديد جمل  مد  واعُت. ٢٠١٠يونيه  /حزيرانيف   الدستورعدلت  
  .باختيار القضاةتتعلق  عن أحكام جديدة لضمان استقالل أفضل، فضالً

ها حاولت  ، لكن احليز املتاح  يف   كرواتيا نقصاً تواجه  فيما يتعلق بأوضاع السجون،     و  -٨٦
، باإلضـافة   ٢٠١٠ هناية عام     سجن جديد حبلول   إنشاءالتغلب على هذه املشكلة عن طريق       

وباإلضافة إىل ذلك، اقترحت    . وبناء آخر سجن  لتوسيع   وزارة العدل لإىل مشروعني آخرين    
وعالوة على ذلـك، مت     .  الرعاية الطبية هلم   وتقدم ملعايري األمم املتحدة،     أنشطة للسجناء وفقاً  
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دة استخدام أشـكال     لزيا لوقف تنفيذ األحكام ومراقبة السلوك    اعتماد قانون    ٢٠٠٩يف عام   
  .بديلة من العقوبة

قـانون  والقـانون اجلنـائي،     كما يتـضمن    . حظر التعذيب ينص الدستور على    و  -٨٧
 ، وقانون األجانب،إنفاذ أحكام السجن، وقانون اللجوءاملتعلق بقانون الاإلجراءات اجلنائية، و

  .التعذيبحظر  بشأن أحكاماً
توظيف أفـراد   زاد  قد  كافية، و تعترب  التمثيلية  مشاركة األقليات يف اهليئات     وقال إن     -٨٨

متثيل األقليـات يف اإلدارة والقـضاء دون        يعترب  و. األقليات يف بعض قطاعات اخلدمة املدنية     
  . محالت توعية يف مجيع أحناء البلد ملعاجلة هذه املسألةتفذوقد ُن. املستوى األمثل

وقد . مان املساواة بني اجلنسنيكرواتيا حتسني وضع املرأة يف سوق العمل لض     وتنوي    -٨٩
نعت مجيع أشكال التمييز بني اجلنسني يف       عام مع املعايري الدولية، ومُ    التشريعي  الطار  اإلسق  ُن

وتتزايد . ذي القيمة املتساوية   املساواة يف األجر عن العمل       أيضاًالقانون   ويكفل. سوق العمل 
مباشرة تنمية  استراتيجية  من خالل   تم دعم ذلك    ي، و املشتغالت باألعمال احلرة  حصة النساء   

  .النساء لألعمال احلرة
عدد من األنشطة لزيادة مشاركة املرأة يف عملية صنع القـرار الـسياسي،    ُنفِّذ  وقد    -٩٠
  .الوفد إحصاءات يف هذا الصددقدم و

وقـد  . ضد العنف املـرتيل   للوقاية من    اًتعترب كرواتيا أنشطة التوعية إجراء رئيسي     و  -٩١
عمليـة  ما زالت ، و املرتيلرير بشأن تنفيذ االستراتيجية الوطنية للحماية من العنف      تقاُنشرت  

           مد قانون حمدد بـشأن العنـف املـرتيل يف         وقد اعتُ . اجلديدة مستمرة صياغة االستراتيجية   
  .٢٠٠٩عام 
ـ  فيني وذكر أنه تعاون     ابيانه االفتتاحي املتعلق حبماية الصح    إىل  وأشار الوفد     -٩٢ ذا يف ه

  .رية التعبري واملدافعني عن حقوق اإلنساناملتعلقة حبمع اإلجراءات اخلاصة الصدد 
املعاشات التقاعدية لالجئني الـذين     بتعلق  تقواعد  على  اإلثبات  إعادة   قانون   وينص  -٩٣

  . هذه القواعدالوفد إحصاءات بشأن تنفيذقدم عملوا يف كرواتيا قبل إعالن االستقالل، و
حيث ُيمنح حق املواطنة    بطريقة بسيطة   يتم  روما  للواطنة   امل ن منح مركز  وقال الوفد إ    -٩٤

ومع ذلك، تنشأ مـشاكل     . ألولئك الذين ولدوا أو عاشوا لفترة معينة من الزمن يف كرواتيا          
احلالـة  وثـائق   كعدم امتالكهم ل  ،   فيها يف البلدان اليت ولدوا    منظماًوضعهم  يكون  عندما ال   

ـ           من شأن   ، و املطلوبةدنية  امل                حـل  ؤدي إىل  حتسني التعاون بـني البلـدان يف املنطقـة أن ي
  .هذه املشكلة

 دمت أثناء احلوار التفاعلي، فـضالً     عبارات التقدير والتوصيات اليت قُ    بورحب الوفد     -٩٥
وأكد من جديد دعمه    . األورويبالحتاد  باالنضمام إىل ا  فيما يتعلق   عن دعم تطلعات كرواتيا     

  .االستعراض الدوري الشامللعملية وق اإلنسان، وال سيما لعمل جملس حق
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  أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  
ترد فيما يلي قائمة بالتوصيات اليت قُدِّمت خالل احلوار التفاعلي واليت نظـرت               -٩٦

  :فيها كرواتيا وحظيت بتأييدها
 لمكتب احلكومي للمساواة بـني اجلنـسني      منح السلطة الالزمة ل     -١-٩٦
ـ   عن   ملساواة بني اجلنسني فضالً   املعين با مني املظامل   وأل املوارد البـشرية   تزويدها ب

إعطاء أولويـة عاليـة     و؛  )فرنسا( على حنو فعال     اللقيام بعملهم الالزمة  واملالية  
مـوارد لالضـطالع    من  ملكتب املساواة بني اجلنسني عن طريق تزويده مبا يلزم          

  ؛)إكوادور(بواليته 
ـ   قوق اإلنسان    جمتمعي أكثر مراعاة حل    اتباع هنج   -٢-٩٦ سألة فيما يتعلق مب

  ؛)ندونيسياإ(يف مؤسسات عالجية األشخاص املصابني بأمراض عقلية وضع 
جعل وسائل اإلعالم أكثر مـسؤولية يف معاجلـة         التفكري يف كيفية      -٣-٩٦

يف  ، من أجل تقدمي مسامهة إضافية واختاذ تدابري يف هذا اجملالقضايا االجتار بالبشر
  ؛)مجهورية مولدوفا(معاجلة هذه اآلفة 

ملنـع  تـه    وفعالي تهوقدرالنظام القضائي   اختاذ تدابري لتحسني نوعية       -٤-٦٩
هذه  وإجراء التحقيقات ومالحقة ومعاقبة مرتكيب    القوميةانتهاك حقوق األقليات    

  ؛)صربيا(اجلرائم، وال سيما ضد العائدين 
ة االجتماعية املوجهـة لألسـر ذات   النظر يف إمكانية تعزيز املساعد   -٥-٩٦

  ؛)بيالروس(اليت لديها أطفال والدخل املنخفض 
غري قادرات،   ن، وكثري منه  الروماإيالء اهتمام خاص لتعليم فتيات        -٦-٩٦

  ؛)فنلندا(بسبب جنسهن إهناء التعليم املدرسي  على ،يف كثري من األحيان
ذا االستعراض الدوري   هل مواصلة املشاورات مع اجملتمع املدين متابعةً       -٧-٩٦

  ؛)النمسا(الشامل 
اعتماد عملية شفافة وشاملة مع اجملتمع املدين يف تنفيـذ توصـيات              -٨-٩٦

  ).النرويج(الدوري الشامل االستعراض 
 أو جيـري    حتظى التوصيات التالية بتأييد كرواتيا اليت ترى أهنا منفـذة أصـالً             -٩٧

  :تنفيذها

دولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء      االتفاقية ال  التصديق على   -١-٩٧
، ) ومجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة       ؛ وفرنسا ؛األرجنتني(القسري  
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باختصاص اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري، علـى النحـو          االعتراف  و
  ؛)فرنسا( من االتفاقية، يف أقرب وقت ممكن ٣٢ و٣١املنصوص عليه يف املادتني 

ق على اتفاقية الهاي بشأن محاية الطفل والتعاون يف جمـال           التصدي  -٢-٩٧
  ؛)إكوادور(التبين على الصعيد الدويل 

  ؛)مصر(حلقوق اإلنسان اهلياكل األساسية الوطنية تعزيز مواصلة   -٣-٩٧
            ،  الـوطين حلقـوق اإلنـسان      اختاذ تدابري لتعزيز اإلطار املؤسسي      -٤-٩٧

وارد املالية والبشرية الالزمة لضمان التنفيذ الفعال وال سيما من خالل ختصيص امل
  ؛)اجلزائر(لواليات خمتلف آليات حقوق اإلنسان القائمة بالفعل 

تعزيز املركز املستقل ألمناء املظامل وتوفري املوارد الالزمـة لتـسيري             -٥-٩٧
  ؛)هنغاريا( بفعالية مأعماهل
 والتنـسيق فيمـا     نيتخصصتعزيز قدرة أمني املظامل وأمناء املظامل امل        -٦-٩٧
، ونشر أعماهلم بني عامـة النـاس        م على النحو الواجب   ، ومتابعة توصياهت  مبينه

  ؛)بلجيكا(
تعزيز يف جمال     وخطة عملها  مواصلة جهودها لتطبيق برناجمها الوطين      -٧-٩٧

  ؛)فلسطني(ومحايتها حقوق اإلنسان 
كمـا  نسان  يف جمال حقوق اإل   ألهداف الطوعية   التحقيق التدرجيي ل    -٨-٩٧

  ؛)الربازيل (٩/١٢حددها قرار جملس حقوق اإلنسان 
يف جمـال   والتدريب  اختاذ تدابري تكميلية هتدف إىل إدماج التثقيف          -٩-٩٧

 يف هـذا    املسؤولني احلكوميني وإىل تدريب   حقوق اإلنسان يف املناهج املدرسية،      
فضل لإلطار  األتنفيذ  السهل  ي ميكن أن    النحوتنسيق العمل على هذا     ألن  ،  اجملال

  ؛)املغرب(القانوين واملؤسسي القائم 
ملـوظفي  يف جمال حقوق اإلنسان     النظر يف تنظيم مزيد من التدريب         -١٠-٩٧

  ؛)البوسنة واهلرسك( الشرطة وأفرادوسائل اإلعالم والقضاة واملدعني العامني 
         ،وتعزيـز حقـوق األشـخاص     اختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية        -١١-٩٧
  ؛)السويد ( ذوي اإلعاقةاألطفالسيما  وال
  ؛)مصر(محاية حقوق النساء واألطفال الرامية إىل مواصلة جهودها   -١٢-٩٧
 االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة     همحلقوقاألطفال  ضمان ممارسة     -١٣-٩٧

  ؛)إكوادور(
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مواصلة الشراكة مع منظمات اجملتمع املدين يف وضع نظام قـانوين             -١٤-٩٧
  ؛)نيبال (طور هذه املنظماتي لدعم تومؤسس

  ؛)أملانيا(تعزيز مكافحة الفساد   -١٥-٩٧
ترمجة ونشر التقييمات والتوصيات املقدمة من اهليئـات الدوليـة            -١٦-٩٧

جملـس  الذي جيريـه    ،  الدوري الشامل ستعراض  الحلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ا     
  ؛)النرويج( ملواطين البلد وإتاحتها حقوق اإلنسان

       ،االنتقـام أعمـال   مواصلة اختاذ تدابري ملنع التمييز والترهيـب و         -١٧-٩٧
ملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، من خالل تنفيذ أكثـر كفـاءة           مبا يتماشى مع ا   

  ؛)هنغاريا(لتشريعات ذات الصلة ل
لقضاء على التمييز ضد املرأة، مبا يف ذلك        إىل ا تعزيز اجلهود الرامية      -١٨-٩٧

اعتماد تدابري لتعزيز املساواة بني اجلنسني وعـدم        و؛  )إكوادور(يف سوق العمل    
  ؛)العراق (العملالتمييز، وال سيما يف 

اختاذ تدابري لزيادة مشاركة املرأة يف الـربامج العامـة والـسياسية             -١٩-٩٧
لتمكني املرأة وتعزيز التدابري الرامية إىل ضمان املساواة بني املرأة والرجل يف مجيع         

  ؛)غانا(مبا يف ذلك من خالل زيادة فعالية تنفيذ التشريعات ذات الصلة اجملاالت، 
اخلطـة  تكثيف مبادراهتا اليت تستهدف على وجه التحديد تنفيـذ            -٢٠-٩٧

تعزيز الوعي بشأن عـدم التمييـز،       من أجل   لتمييز، وال سيما    ا ملكافحةالوطنية  
 ومواصـلة   ؛)زائـر اجل(فيما بني الطوائف    والوئام واالحترام املتبادل والتسامح     

 ٢٠١٣- ٢٠٠٨للفتـرة   لتمييـز   ملكافحـة ا  الوطنيـة   اخلطة  اجلهود لتنفيذ   
  ؛)ندونيسياإ(

تنفيذ اختاذ مزيد من التدابري ملكافحة التمييز ضد األقليات، وضمان            -٢١-٩٧
  ؛)سويسرا (هذه التدابري على أرض الواقع

على التمييز ضد   مواصلة التدابري الرئيسية اليت مت اعتمادها للقضاء          -٢٢-٩٧
         عقـد إدمـاج الرومـا      اخلاصة ب ، على النحو الوارد يف خطة العمل        الروماأقلية  

  ؛)إسبانيا (٢٠١٥-٢٠٠٥للفترة 
حقوق بشأن تشجيع املزيد من التسامح والتفاهم بني غالبية السكان       -٢٣-٩٧

  ؛)بنغالديش(واملهاجرين الروما 
عزيز املساواة وعدم التمييـز ضـد       مواصلة جهودها اإلجيابية بغية ت      -٢٤-٩٧

  ؛)كوبا(بلد ال يف األقليات القومية اليت تعيش معاًخمتلف 
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تعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة التمييز العنصري، وال سيما ضـد           -٢٥-٩٧
 الروما والصرب، وخباصة يف جماالت التعليم والعمل والسكن، واملواطنـة           أقلييت

  ؛)إكوادور(واملشاركة السياسية 
ضمان متتع مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة      اللتزاماهتا ب التنفيذ الكامل     -٢٦-٩٧
  ؛)اجلمهورية التشيكية (عوائقأية دون قوق اإلنسان حب

  ؛)أملانيا(العنصرية وكره األجانب مواقف مواصلة مكافحة   -٢٧-٩٧
 تـها وحتديـد آلي  موضع التنفيذ   التعذيب  املتعلقة ب تشريعاهتا  وضع    -٢٨-٩٧
  ؛)سويسرا(يف أقرب وقت ممكن   يف هذا الصدد،وطنيةالوقائية ال

كاملة وسـريعة يف مجيـع مـزاعم        حيادية و حتقيقات  إجراء  ضمان    -٢٩-٩٧
 عـن   التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، فضالً          

  ؛)السويد(ومعاقبتهم رتكبيها ملاملالحقة القضائية املناسبة 
، ها منـهجياً  وقمعجرائم الكراهية    رصد يف إنشاء نظام     اًملضي قدم ا  -٣٠-٩٧

  ؛)املغرب(أن هذه املسألة هي من أولويات احلكومة مع مالحظة 
  ؛)فرنسا(العنف املرتيل أعمال حماكمة وإدانة مرتكيب   -٣١-٩٧
ضمان حماكمة ومعاقبة املسؤولني عن أعمال العنـف ضـد املـرأة            -٣٢-٩٧

  ؛)إكوادور(
ابري القانونية واإلدارية للتصدي جلميع أشكال العنف ضد        تعزيز التد   -٣٣-٩٧

            قليـات،  األاألطفال، وبوجه خاص التمييز ضد األطفال الـذين ينتمـون إىل            
  ؛)بنغالديش(واألطفال األجانب أطفال الروما وال سيما 

تطبيق قانون فعال حلماية النساء واألطفال ضحايا العنـف املـرتيل             -٣٤-٩٧
  ؛)ياندونيسإ(

 معاملة الفتيان والفتيات،    إساءةالتوعية ملنع   التثقيف و محالت  تعزيز    -٣٥-٩٧
  ؛)شيلي( لتوصيات جلنة حقوق الطفل وفقاً
مواصلة حتسني األوضاع يف السجون، مع التركيز بشكل خـاص            -٣٦-٩٧

، ومواصلة اجلهود التشريعية والعملية     )أذربيجان(االكتظاظ  مشكلة  على معاجلة   
          ، وخباصـة   مرافق االحتجاز األخـرى   روف املعيشية يف السجون و    لتحسني الظ 
الرعاية الصحية والتعلـيم    احلصول على   احلد من االكتظاظ وضمان     بفيما يتعلق   

  ؛)النمسا(
مواصلة التنفيذ الفعال للخطة الوطنية الثالثـة ملكافحـة االجتـار             -٣٧-٩٧

  ؛)ندونيسياإ(باألشخاص 
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  ؛)أذربيجان؛ نيبال(بري مكافحة االجتار بالبشر مواصلة تعزيز تدا  -٣٨-٩٧
تعزيز التنفيذ الفعال للتدابري املتخذة ملكافحة االجتار بالبشر، ومحاية           -٣٩-٩٧

  ؛)بنغالديش(ضحايا االجتار 
االجتـار  قمع االجتار بالبشر، وال سيما      الرامية إىل   مواصلة جهودها     -٤٠-٩٧
  ؛)باكستان(النساء والفتيات ب

ف جهودها لكشف ومنع ومكافحة االجتار بالقصر ألغـراض         يتكث  -٤١-٩٧
 لتوصيات جلنة حقـوق     االستغالل اجلنسي أو غريه من أشكال االستغالل، وفقاً       

  ؛)شيلي(الطفل 
تعزيز جهودها ملكافحة االجتار بالنساء واألطفال ألغراض االستغالل     -٤٢-٩٧

  ؛)غانا(األغراض االستغاللية اجلنسي وغريه من 
وذلـك بوسـائل   اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار باألشخاص  يز  تعز  -٤٣-٩٧

 واملنظمات الدولية واملنظمـات     املهتمةتطوير التعاون الدويل مع احلكومات      منها  
  ؛)بيالروس(غري احلكومية 

بـني  بشكل استباقي   تكثيف اجلهود لتحديد ضحايا االجتار بالبشر         -٤٤-٩٧
املهاجرين و اللوايت ميارسن البغاء  نساء  الفئات الضعيفة من السكان، وال سيما ال      

  ؛)الواليات املتحدة(يف القطاع الزراعي 
تعزيز الشراكات مع املنظمات غري احلكوميـة للحـصول علـى             -٤٥-٩٧

لسلطات مـع   األويل ل مساعدهتا يف التعرف على ضحايا االجتار خالل االتصال         
ـ    النساء احملتجزات   من  تملني  احملضحايا  ال     البغـاء  تتعلـق ب   رائمفيما يتـصل جب
  ؛)الواليات املتحدة(

بطريقة تتـسم  إىل أوطاهنم الجتار من ضحايا اضمان إعادة األجانب    -٤٦-٩٧
  ؛)الواليات املتحدة(باملسؤولية 

وضوعية املـدعني   مباستقالل القضاء و  فيما يتعلق ب  ضمانات  التعزيز    -٤٧-٩٧
  ؛)هنغاريا(وحيادهم العامني 

وفعاليتـه  بري لتحسني قدرة نظامهـا القـضائي        تداالمواصلة تنفيذ     -٤٨-٩٧
  ؛)سلوفاكيا(

  ؛)أملانيا(زيد من الشفافية فيما يتعلق باختيار القضاة إتاحة امل  -٤٩-٩٧
ثيف اجلهود لتحسني كفاءة اجلهاز القضائي؛ من خـالل تنفيـذ           تك  -٥٠-٩٧

مـن   واحلد   إجراءات احملاكم يف  مربر  غري  تأخري  أي  تدابري قانونية وتنظيمية ملنع     
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احملاكم، عمل   وحوسبة   ،احملاكم، وحتسني البنية التحتية املادية    القضايا لدى   تراكم  
  ؛)اململكة املتحدة(وحماكم اجلنح احملاكم البلدية عمل ترشيد يف ستمرار االو

مـشكلة  عاجلة   مل ، وبالتصميم الالزم،  اجلهود املبذولة بالفعل  مواصلة    -٥١-٩٧
 مـرتكيب   صعوبات اليت تواجهها يف مالحقة     وال اكمطول املفرط إلجراءات احمل   ال

  ؛)سويسرا( جرائم احلرب
 االستمرار يف تقدمي املساعدة القانونية اجملانية للمواطنني األكثر ضعفاً       -٥٢-٩٧

  ؛)باكستان، فلسطني(
 فعالية قانون املساعدة القانونية اجملانيـة،       ملدىإجراء تقييم مستقل      -٥٣-٩٧

 أكثر الفئات حرمانـاً حصول  لضمان  لنتائج التقييم،، تبعاً واختاذ التدابري الالزمة  
  ؛)بلجيكا(بني السكان على مساعدة قانونية فعالة وشاملة وغري متييزية 

لحكومة الكرواتية يف إتاحة مجيع الوثـائق       لضمان التعاون الكامل      -٥٤-٩٧
  ؛)كندا(املطلوبة للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 

احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسـالفيا الـسابقة       مع  كامل  الون  تعاال  -٥٥-٩٧
  ؛)إيطاليا(

 املطلوبـة حملاكمـة     املفقـودة حتقيق دقيق وشامل يف الوثائق      إجراء    -٥٦-٩٧
املـدعي العـام   قـدمها  أي اقتراحات واختاذ إجراءات بشأن اجلنرال غوتوفينا،   
  ؛)ة املتحدةاململك(التحقيق متابعة مجيع مسارات لتحسني التحقيق، و

اإلنصاف وعدم  دعم سيادة القانون، وبذل كل جهد ممكن لضمان           -٥٧-٩٧
  ؛)كندا(رائم احلرب احمللية املتعلقة جباكمات احملالتمييز يف 

جـرائم احلـرب   على اكمات احمل كل إجراءتعزيز جهودها لضمان     -٥٨-٩٧
احلـرب  جـرائم   قـضايا   فعال يف مجيع    الالتحقيق  لضمان  بطريقة غري متييزية، و   

املتـورطني  جلناة  ا للضحايا و  اإلثينوحماكمة مرتكبيها، بصرف النظر عن االنتماء       
، بغض   ومقاضاة مرتكبيها  مجيع جرائم احلرب  يف  ؛ التحقيق   )اجلمهورية التشيكية (

  ؛)إكوادور(واجلناة  للضحايا اإلثنيةالنظر عن األصول 
لمبادئ االهتمام ل إيالء  تعزيز السياسات املتعلقة حبقوق الطفل، مع         -٥٩-٩٧

 ١١/٧ لقرار جملس حقـوق اإلنـسان        التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال، وفقاً    
  ؛)الربازيل (٦٤/١٤٢وقرار اجلمعية العامة 

ضمان حرية الصحافة، عن طريـق      الرامية إىل   تعزيز التدابري   زيادة    -٦٠-٩٧
جنـة  للات   لتوصيا وفقاًالصحافيني واالعتداء عليهم،    التحقيق يف أعمال هتديد     

  ؛)شيلي(قوق اإلنسان املعنية حب
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اختاذ التدابري الالزمة لضمان احلماية الفعالـة للـصحافيني وملنـع             -٦١-٩٧
؛ )فرنـسا (التهديدات وأعمال العنف اليت يقعون ضحية هلا ومعاقبة مرتكبيهـا           

واختاذ تدابري ملموسة لضمان العدالة يف قضايا أعمال التهديد والترهيب املوجهة           
  ؛)سويسرا(صحافيني، وضمان حرية الصحافة ضد ال
تدابري التشريعية الالزمة لتعزيز الوصـول إىل املعلومـات         الاعتماد    -٦٢-٩٧

  ؛)املكسيك(العامة 
السلطات العامة بـشكل    عندما ال تستجيب    لغرامات  لتطبيق نظام     -٦٣-٩٧

  ؛)هولندا(علومات املحلصول على اكاف لطلبات 
ية إىل زيادة متثيل املـرأة يف احليـاة العامـة           مواصلة جهودها الرام    -٦٤-٩٧

  ؛)أذربيجان(والسياسية 
ناهـضة  ملاعتماد مزيد من السياسات والتدابري للنهوض بـاملرأة و          -٦٥-٩٧

، وذلك هبدف احلد من البطالة بني اإلناث والقضاء على الفوارق           االتمييز ضده 
  ؛)الربازيل(يف األجور 

يف ومحايتها  ارية لتعزيز حقوق األطفال     مواصلة جهودها اإلجيابية اجل     -٦٦-٩٧
، وكذلك لضمان متكني املـرأة      يةجمال احلصول على اخلدمات الصحية والتعليم     

  ؛)كوبا(
يف احلصول علـى التعلـيم اجليـد        الروما  ألطفال  ضمان املساواة     -٦٧-٩٧

  ؛)فنلندا(
ـ  للتأكد من أهنم يفهمون متاماً    الروما  آباء أطفال   التواصل مع     -٦٨-٩٧ ة  أمهي

الـذين يعرفـون    املـدارس   باملساعدين يف   يف هذا اجلهد،    واالستعانة،  التعليم،  
  ؛)فنلندا(معلومات أساسية عن الروما 

االحتياجات الدراسية يف املدارس اخلاصة على أساس       وضع املناهج     -٦٩-٩٧
  ؛)فنلندا (انتمائه اإلثينوليس على أساس لطفل الفردية ل

بني األعراق، وال سيما فيمـا يتعلـق        سامح  والت الوئامزيادة تعزيز     -٧٠-٩٧
  ؛)الربازيل ( الصرب والروماأقلييتب

بني األعراق يف أوساط اجلمهور     والتسامح  تنفيذ تدابري لتعزيز الوئام       -٧١-٩٧
ـ إعادة إدماج   الرامية إىل تيسري    ، ومواصلة اجلهود    عموماً صرب يف اجملتمـع    ال

  ؛)النرويج(الكروايت 
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بني السكان  اإلثين  والتسامح   الوئامتعزيز  رامية إىل   التكثيف اجلهود     -٧٢-٩٧
بذل املزيد من اجلهود من أجل تعزيز التسامح بني مجيع املواطنني،           و؛  )بيالروس(

  ؛)البوسنة واهلرسك (اإلثنيةخلفيتهم أو بغض النظر عن أصلهم 
العمل مع وعرب وسائل اإلعالم لتعزيز التسامح بني مجيع مـواطين             -٧٣-٩٧

بعـض  اليت توضـع فيهـا   القوالب النمطية للتخلص من واختاذ تدابري كرواتيا،  
  ؛)البوسنة واهلرسك (أصلهمعلى أساس  جمموعات املواطنني

ألشخاص الذين ينتمون إىل األقلية السلوفينية مجيع احلقـوق         منح ا   -٧٤-٩٧
  ؛)سلوفينيا(هلم املكفولة 

من خالل تعزيز   ما  الرواالستمرار يف إيالء اهتمام خاص حلالة أقلية          -٧٥-٩٧
األصل جهودها الرامية إىل توفري فرص متساوية يف املواطنة دون متييز على أساس            

  ؛)فنلندا (اإلثين
شفافة ملنع مجيع أشـكال التمييـز ضـد         الفعالة و التدابري  التعزيز    -٧٦-٩٧

ضمان الرامية إىل   تدابري  الوعلى نفس املنوال، تعزيز     .  ومعاقبة مرتكبيها  األقليات
يف اهليئـات احلكوميـة التـشريعية والتنفيذيـة          القومية أفضل لألقليات    متثيل

  ؛)املكسيك(
معاجلة أوجه القصور املتبقية يف تنفيذ القانون الدسـتوري بـشأن             -٧٧-٩٧

، واختاذ تدابري هتدف إىل ضمان املشاركة الفعالة ألفراد         القوميةحقوق األقليات   
  ؛)غانا(ليات صنع القرار عميف يف احلياة العامة و القوميةاألقليات 

يف ويف احليـاة العامـة،       القوميةضمان املشاركة الفعالة لألقليات       -٧٨-٩٧
يف املؤسسات التنفيذية والقضائية على مجيع مـستويات        وعمليات صنع القرار    

 القوميـة التمثيل املناسب لألقليات    الرامية إىل    ومواصلة اجلهود    ؛)صربيا (احلكم
اختاذ تدابري هتـدف إىل متثيـل عـادل         و؛  )نيبال(قضائية  يف السلطات العامة وال   

اهليئات التنسيقية يف   ومناسب جلميع األقليات يف مجيع اهليئات العامة، مبا يف ذلك           
  ؛)بولندا(حقوق اإلنسان على املستوى القطري جمايل القضاء و

الروما أو   صرب ال جمتمعاتتطبيق تدابري لزيادة مشاركة األفراد من         -٧٩-٩٧
حكـام القـانون    ألتطبيق الكامـل    الاحلكومات احمللية واإلقليمية، وضمان     يف  

  ؛)إسبانيا(على املستوى اإلقليمي  القوميةالدستوري بشأن حقوق األقليات 
 يف نظام العدالـة،     للبت يف القضايا املتراكمة   اختاذ خطوات إضافية      -٨٠-٩٧

، واختاذ  القوميةقليات  قوق األ املتعلق حب وضمان التنفيذ الفعال للقانون الدستوري      
  ؛)النمسا( لألقليات يف اجملتمع االندماج الفعليتدابري إضافية لضمان 



A/HRC/16/13 

GE.11-10081 26 

األقلية ألفراد  اعتماد وتنفيذ تدابري عادلة وشفافة للعودة املستدامة          -٨١-٩٧
  ؛)بولندا(الصربية 

 للمعايري الدولية يف هذا     اعتماد تشريعات حملية بشأن الالجئني وفقاً       -٨٢-٩٧
  ؛)األرجنتني(ال اجمل
تعزيز التعاون بشأن قضية الالجئني على الصعيد اإلقليمي، والتركيز           -٨٣-٩٧

اإلقامـة  يف مراكـز    املوجـودين   شخاص  على األ  أو   على الفئات األكثر ضعفاً   
  ؛)البوسنة واهلرسك(، وإغالق تلك املراكز هلمماعية من أجل إجياد حل عادل اجل
 نيمان عودة الالجئني واملشردين الكرواتيمواصلة اجلهود اجلارية لض   -٨٤-٩٧

حقوقهم، خاصـة فيمـا يتعلـق       جلميع  هتم  واستعادديارهم  ىل  إمن أصل صريب    
  ؛)إسبانيا( االجتماعية هم التقاعدية وحقوقممتلكاهتم ومعاشاهتمب

تسهيل عودة الالجـئني واملـشردين      الرامية إىل   مواصلة جهودها     -٨٥-٩٧
 )١(حل مجيع القضايا ذات الصلةإىل  وكذلك   همدماجإ من الصرب وإعادة     داخلياً

  ؛)سلوفاكيا(
إعادة املمتلكات  اليت تعترض   لتذليل الصعوبات   الالزمة  بذل اجلهود     -٨٦-٩٧

ألقليـات يف   اجح ل الناالندماج  على اجلنسية، من أجل ضمان      العائدين  وحصول  
  ).مجهورية كوريا(اجملتمع الكروايت 

 بشأهنا يف الوقت املناسب،     التالية، وستقدم ردوداً  وستنظر كرواتيا يف التوصيات       -٩٨
 يف  انعقاد السادسة عشرة جمللـس حقـوق اإلنـسان        ولكن يف موعد ال يتجاوز موعد       

  :٢٠١١ مارس/آذار

النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال            -١-٩٨
              /آذار ١٧املؤرخـة    ١٧٣٧توصـية   لوفقـاً ل  املهاجرين وأفـراد أسـرهم،      

اليت تعمل كرواتيـا     اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا   هتا   اعتمد يت ال ٢٠٠٦مارس  
  ؛)اجلزائر(كعضو نشط فيها 

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين           -٢-٩٨
  ؛) ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة؛األرجنتني(وأفراد أسرهم 

التوقيع على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين            -٣-٩٨
  ؛)تركيا(وأفراد أسرهم 

__________ 

1 The recommendation as made during the interactive dialogue was: “Continue its efforts in 

facilitating the return and reintegration of refugees and internally displaced Serbs, with particular 

focus on their legitimate housing rights”. 
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التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل          -٤-٩٨
االتفاقيـة   اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والتصديق علـى       

  ؛)إسبانيا(اص من االختفاء القسري الدولية حلماية مجيع األشخ
قضايا حقوق اإلنسان من خالل التصديق املتعلق ب القيم امتابعة عمله   -٥-٩٨

على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية          
واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء          

، وقبول توصيات   ١٩٦١ لعام    حاالت انعدام اجلنسية   خفضاتفاقية  القسري، و 
  ؛)هنغاريا(آليات جملس حقوق اإلنسان 

 وذلـك   القوميةاعتماد تدابري ترمي إىل تعزيز عمل جملس األقليات           -٦-٩٨
  ؛)األرجنتني( بشكل خاص الضعيفةاجلماعات العرقية واإلثنية وضع ملعاجلة 
واحترام مجيـع حقـوق     وإعمال  تعزيز  على  بعزم يف العمل    املضي    -٧-٩٨

حلول عادلة للـضحايا،    إجياد  قليمية و اإلنسان، مبا يف ذلك يف إطار املصاحلة اإل       
الـذين ينتمـون إىل     فيما يتعلق باألشخاص    والقيام بذلك على وجه اخلصوص      

  ؛)صربيا( وجمتمعات الالجئني اإلثنيةاألقليات 
واإلشـراف   اإلعاقة   األشخاص ذوي تعزيز جهودها حلماية حقوق       -٨-٩٨

لكفالـة   القانوين   هاالصحة العقلية، وتعديل إطار   مرافق إقامة مرضى    على عمل   
  ؛)كندا(تماشى مع املعايري الدولية تقوق اإلنسان حلضمانات  على احتواء قوانينها

العاليـة  تكثيف التحقيقات يف جرائم االجتار يف قطاعات الـسياحة            -٩-٩٨
بال هوادة  مقاضاة املتجرين   و؛  اليت يكثر فيها البغاء   املستوى وغريها من اجملاالت     

  ؛)٢()الواليات املتحدة األمريكية(
لكـل  املساعدة القانونية  تقدمي  اختاذ التدابري الالزمة من أجل ضمان         -١٠-٩٨

  ؛)فرنسا(قليات أفراد األ، مبا يف ذلك من يطلبها
ة اجملانيـة    القانوني املساعدةللحصول على    ةشروط الصارم التعديل    -١١-٩٨

 القانونيـة   املـساعدة  قانون   االستفادة من أحكام  من حيتاجها   حىت يتسىن جلميع    
  ؛)هولندا (اجملانية
يف كمـالذ أخـري     إال  السجن  عدم اللجوء إىل    سن تشريع لضمان      -١٢-٩٨

مجيع األحداث املخالفني للقانون، وضمان احتجـازهم       األحكام الصادرة يف حق     

__________ 

2 The recommendation as made during the interactive dialogue was: “Intensify investigations of 

trafficking crimes and aggressively prosecute traffickers”. 
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املوارد هلم باستخدام   ، وتقدمي دعم منهجي     البالغنيني  عن اجملرم يف أماكن منفصلة    
  ؛)النمسا(

الشروع يف إجراء حتقيق مستقل يف حاالت التعذيب وسوء املعاملة            -١٣-٩٨
  ؛)إيطاليا (١٩٩٥-١٩٩١السنوات بفترة املتعلقة 

ختصيص موارد إضافية ملكتب املدعي العام للدولة لضمان التطبيـق            -١٤-٩٨
 فيما يتعلق   ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول يف  عنه  يت صدرت   الكامل للتعليمات ال  

  ؛)هولندا(احمللية جرائم احلرب  مرتكيب مبحاكمات
يف تعزيز مكافحة التمييز من خالل محالت توعية بشأن التشريعات            -١٥-٩٨

  ؛)النرويج(السلطة القضائية موظفي العمال وأرباب العمل وأوساط 
بالتشريعات يف جمال املساواة بني     وضع برامج لرفع مستوى الوعي        -١٦-٩٨

السلطة القـضائية، وتعزيـز    موظفي  العمال وأرباب العمل و   يف أوساط   اجلنسني  
تدابري جديدة للجمع بني مـسؤوليات األسـرة        وتشجيع اختاذ   التدابري القائمة،   

  ؛)إسبانيا(والعمل 
 أصـحاهبا  إىلاإلسراع يف عملية إعادة املمتلكات اخلاصة احملتلـة           -١٧-٩٨
إلجراءات القانونية اجلارية من خـالل      من ا بنجاح  االنتهاء   وتشجيعلشرعيني،  ا

  ؛)كندا(تعزيز اإلطار القانوين املنطبق 
تعزيز اجلهود الرامية إىل ضمان املساواة يف احلصول على املواطنـة             -١٨-٩٨

املتعلقـة  اإلجراءات اإلدارية واألحكام التـشريعية      ال تؤدي    وضمان أ  ؛)بولندا(
 ؛بولندا(غري الكرواتية   اإلثنية  من ذوي األصول    األشخاص  إىل حرمان   نة  املواطب

  ؛)وفنلندا
يف نـسيج   الروما  صرب و أقلييت ال زيادة التدابري الرامية إىل إدماج        -١٩-٩٨

 لتعزيز التواصل ومواضـيع     يةعالممحلة إ احلياة الكرواتية، مبا يف ذلك من خالل        
 اجملتمعـات   أن تستهدف أيضاً  إلعالمية  وميكن هلذه احلملة ا   . املصاحلة والتسامح 

كيفية معاجلة بعض القضايا اليت تكرس      حول  رسائل  ببث  نفسها  ألقليات  احمللية ل 
واخلدمات الروما حول تسجيل الوالدات والتعليم      بلغة  برامج  التمييز، مثل بث    

  ؛)الواليات املتحدة(الصحية 
 الالجئني تقدمي   النظر يف عرض مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون         -٢٠-٩٨

فـصل  الاملساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل وضع اللمسات األخرية على           
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كفـاءة  الفعاليـة و  يتسم بال  يف كرواتيا عودة الالجئني وبناء نظام للجوء      املتعلق ب 
  ؛)٣()النرويج(

مواصلة تعزيز الشراكات بني السلطات ومنظمات اجملتمع املدين، من      -٢١-٩٨
سكن، من خالل   الحل قضية   وية عودة الالجئني واملشردين،     أجل استكمال عمل  

الراميـة  عمل  الوالتنفيذ الكامل خلطة     احليازة السابقني    أصحاب حق  سكنتأمني  
  احليازة السابقني  صحاب حق ألحتقيق تقدم يف تنفيذ برنامج الرعاية السكنية        إىل  

تدامة ، كشرط مسبق لعودة مـس      للدولة داخل وخارج جماالت االهتمام اخلاص    
  ؛)مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة(وكرمية لالجئني واملشردين 

 الدوري الـشامل    وضع برنامج وطين ملتابعة نتائج هذا االستعراض        -٢٢-٩٨
  .)املكسيك(

مواقـف  تعرب عـن    أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير       /ومجيع االستنتاجات و    -٩٩
أهنا على  تأويلها  ينبغي  ال   و ،االستعراضموضوع  لة  أو الدو /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  

 .الفريق العامل ككلحتظى بتأييد 

__________ 

3 The recommendation as made during the interactive dialogue was: “Consider the offer by the 

UNHCR to provide technical assistance and capacity building in order to finalize the refugee 

return chapter and build an effective and efficient asylum return chapter in Croatia”. 
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