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  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   التاسعةالدورة
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢-١جنيف، 

) ج(١٥قوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة      موجز أعدته املفوضية السامية حل        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *كرواتيا    

 من أصحاب املصلحة إىل عمليـة    ١١ املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للورقات      
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  

تضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب              وال ي . حقوق اإلنسان 
وقـد  . املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل مبطالبات حمددة            

ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، ومل ُتغيَّر              
عزى االفتقار إىل املعلومات بشأن مسائل حمددة أو إىل وقد ي. النصوص األصلية ما أمكن ذلك

. التركيز على هذه املسائل إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة لورقات بشأن هذه املسائل بعينها   
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النـصوص الكاملـة جلميـع              

 دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هـي        وقد روعي يف إعداد التقرير أن     . الورقات الواردة 
  .أربع سنوات
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية   - ألف  
 إىل أن كرواتيا طرف يف معظم الصكوك الدولية حلقوق          ١ملشتركة  أشارت الورقة ا    -١

، وأوصى بأن توقع كرواتيـا      الً مماث وقدم أمني املظامل يف مجهورية كرواتيا تعليقاً      . )٢(اإلنسان
وتصدق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري، واالتفاقيـة             
الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والربوتوكول االختياري للعهد           

 املظامل أن االلتزامات    وأضاف أمني . الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
املنصوص عليها يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو              
الالإنسانية أو املهينة وبروتوكوهلا االختياري ينبغي الوفاء هبا دون تأخري، مبا يف ذلك تعـيني               

  . )٣(آلية وقائية وطنية
مني املظامل أن كرواتيا من بـني أوائـل         والحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان وأ       -٢

وذكرت مجعية   .)٤(الدول اليت صدقت على االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         
 من االتفاقية الدولية حلقوق األشـخاص ذوي        ١٩ و ١٢الدفاع عن النفس أن ترمجة املادتني       

  . )٥(اإلعاقة إىل اللغة الكرواتية تفتقر إىل الدقة

  ار الدستوري والتشريعي اإلط  - باء  
 إىل أن الصكوك الدولية جزء من القانون        منظمة تعزيز إدماج املعوقني عقلياً    أشارت    -٣

احمللي وميكن االحتجاج هبا أمام احملاكم، لكنها الحظت أن العقوبات على انتهاكات احلقوق             
  الورقـة  وأشـارت . )٦(املنصوص عليها يف هذه الصكوك مل يلحظها القانون الوطين دومـاً          

              مـا تـشري إىل الـصكوك الدوليـة          إىل أن األحكام الصادرة عن احملاكم نادراً       ١املشتركة  
   .)٧(حلقوق اإلنسان

 ملكافحة التمييـز     عاماً وذكرت مجعية الدفاع عن النفس أن الدستور يكرس حكماً          -٤
مد التشريعات  وأوصت بأن تعت  . )٨(وينص على تقدمي رعاية خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة       

 لإلعاقة يتماشى مع االتفاقيـة الدوليـة        احمللية املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تعريفاً      
  . )٩(حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

) ٢٠٠٨( إىل أن بعض أحكام قانون مكافحة التمييـز          ١وأشارت الورقة املشتركة      -٥
تنقح كرواتيا هذا القـانون بغيـة       الواسعة النطاق تتيح استثناءات غري مقبولة، وأوصت بأن         

وأضافت أنه جيب تعزيز آليـات الرقابـة ملنـع           .تقدمي تعريف حمدد للغاية هلذه االستثناءات     
  . )١٠(استخدام االستثناءات يف إخفاء التمييز
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  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  - جيم  
          املظامل، وهو منـصب أنـشئ يف        أنه باإلضافة إىل أمني      ١ذكرت الورقة املشتركة      -٦

، أنشأت كرواتيا بعد ذلك مناصب أمناء مظامل متخصصني، هم أمـني املظـامل      ١٩٩٢عام  
املعين حبقوق الطفل، وأمني املظامل املعين باملساواة بني اجلنـسني، وأمـني املظـامل املعـين                

 لعمل أمناء   يا تقييماً  بأن جتري كروات   ١وأوصت الورقة املشتركة     .باألشخاص ذوي اإلعاقة  
يف مجهوريـة كرواتيـا      وأوصى أمني املظامل  . )١١( إىل مؤشرات واضحة املعامل    استناداًاملظامل  

بتعزيز القدرات املؤسسية ألمناء املظامل، وحتسني التنسيق بني خمتلـف اهليئـات احلكوميـة              
  .)١٢(املسؤولة عن إعمال حقوق املواطنني

 بأن تضمن كرواتيا وجود هيئـة مـستقلة         قني عقلياً املعو وأوصى مركز الدفاع عن     -٧
تعمل على تعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ورصـد تنفيـذ اتفاقيـة حقـوق         

  .)١٣(األشخاص ذوي اإلعاقة

  تدابري السياسة العامة   - دال  
 بعدم وجود آليات وال مؤشرات واضحة لرصد وتقيـيم          ١أفادت الورقة املشتركة      -٨

 وأضافت أن االهتمام الذي كُرس لتنفيذ تدابري محاية حقوق اإلنسان علـى             .أثر السياسات 
  .)١٤(الصعيدين احمللي واإلقليمي مل يكن كافياً

 إىل أن إدخال عناصر جنسانية أمر غري فعال يف مجيـع            ١وأشارت الورقة املشتركة      -٩
نـشاء هيئـة    وأوصت بأن تعدل كرواتيا قانون املساواة بني اجلنـسني إل         . السياسات العامة 

مركزية ُتكلف بإجراء حتليالت جنسانية جلميع السياسات العامة وبصياغة آراء وتوصـيات            
  .)١٥(ُتقدَّم إىل احلكومة

                أن الربنـامج الـوطين      ١ والورقـة املـشتركة      ٢والحظت الورقـة املـشتركة        -١٠
شباب ال حتظى يف كثري ، وبأن برامج ال)١٦(ال ُينفذ بطريقة مرضية ) ٢٠١٣-٢٠٠٩(للشباب  

 بـأن   ١وأوصت الورقة املشتركة    . )١٧(من األحيان بقدر كبري من األموال الالزمة لتنفيذها       
تقوم كرواتيا برصد وتقييم منهجيني الستراتيجيات الشباب الوطنية، وبإشراك الـشباب يف            

  . )١٨(وضع هذه االستراتيجيات
 تنظر كرواتيا يف اعتماد خطة عمـل        وأوصى أمني املظامل يف مجهورية كرواتيا بأن        -١١

  . )١٩( ووضع ميزانية خاصة باألطفالحلماية فئات األطفال األكثر ضعفاً
 إىل االستراتيجية الوطنية للوقايـة مـن االضـطرابات       ٢الورقة املشتركة   وأشارت    -١٢

العديد من األمثلة على     وأشارت إىل وجود   ٢٠١٢-٢٠٠٩السلوكية عند األطفال والشباب     
 وجـود مـشاكل يف      ٢الورقة املشتركة    ومع ذلك، الحظت  . ات جيدة يف هذا اجملال    ممارس
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تنفيذ التشريعات، وغياب التعاون بني املؤسسات وعدم كفاية الدعم املايل لربامج األطفـال             
وأبرزت مجعية الدفاع عن   . )٢٠(الذين يعانون من اضطرابات سلوكية، وغري ذلك من مشاكل        

ة الوطنية لتحقيق تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقـة للفتـرة           النفس اعتماد االستراتيجي  
 واستراتيجية إصالح العالوات االجتماعية، لكنها أشارت إىل عدم اعتمـاد           ٢٠٠٨-٢٠٠٧

  .)٢١(هذه السياسات بطريقة تشاركية وشفافة
يف مجهورية كرواتيا إىل أنه على الرغم من وجود برنامج وطـين             وأشار أمني املظامل    -١٣
، أُدخل التثقيف حبقوق اإلنسان واملواطنـة       ١٩٩٩قيف يف جمال حقوق اإلنسان منذ عام        للتث

  .)٢٢(الدميقراطية يف النظام التعليمي على أساس غري إلزامي وغري منتظم

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع   - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان   - ألف  

  ملعاهدات التعاون مع هيئات ا    
 إىل أن كرواتيا ال تقدم تقـارير دوريـة إىل هيئـات             ١أشارت الورقة املشتركة      -١٤

، وأكد أمني املظامل يف اجلمهورية الكرواتية أن كرواتيـا مل تقـدم تقريرهـا               )٢٣(املعاهدات
  . )٢٤(الدوري يف إطار اتفاقية حقوق الطفل

قييمات والتوصيات الـيت تقـدمها     وأوصى أمني املظامل بأن تترجم كرواتيا مجيع الت         -١٥
  . )٢٥(اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان، وتنشرها وتتيحها للمواطنني يف الوقت املناسب

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان   - باء  

  املساواة وعدم التمييز   -١  
 خمتلفة، مبا يف ذلك     تعاين من التمييز يف جماالت     املرأة  أن ١الحظت الورقة املشتركة      -١٦

وأشار أمني املظامل إىل أن النساء يشكلن النسبة األكرب من بني العاطلني عن             . )٢٦(سوق العمل 
وال تزال املرأة العاملة تتحمل بشكل غري       .  زهيدة العمل والعاملني يف املصانع اليت تدفع أجوراً      

ء غالبيـة األشـخاص الـذين       متناسب أعباء االلتزامات العائلية مقارنة بالرجل، ومتثل النسا       
 أن النـساء    ٢وأضافت الورقة املشتركة    . )٢٧(يتعرضون ملضايقات يف العمل بسبب جنسهن     

 ما يتقاضـني    يتعرضن للطرد من العمل بسهولة أكرب أثناء فترة احلمل وإجازة األمومة وغالباً           
  . )٢٨( أقل من زمالئهن الرجالأجراً
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 من بني شكاوى التمييز اليت تلقاها       ألكثر شيوعاً وأشار أمني املظامل إىل أن الشكل ا        -١٧
، يليه التمييز على أساس نوع      ) يف املائة  ٣١(، هو التمييز على أساس اجلنسية       ٢٠٠٩يف عام   

وأضاف أنه على الرغم من اعتراف      . اجلنس واملركز االجتماعي واألصل االجتماعي واإلعاقة     
ن جرائم الكراهية، ال يوجد سوى عـدد         ع القانون جبرمية التمييز وخطاب الكراهية، فضالً     

  . )٢٩(قليل من األحكام والقضايا املعروضة على احملاكم فيما يتعلق هبذه اجلرائم
وأشار أمني املظامل إىل أنه على الرغم من التقدم احملرز على مدى السنوات األخرية،                -١٨

فقد عاىن الروما من    . اعيةظل الروما أقلية تتعرض للتمييز يف العديد من جماالت احلياة االجتم          
 حلصوهلم على    مسبقاً ، األمر الذي ميثل شرطاً    )اإلقامة واملواطنة (صعوبات يف تسوية وضعهم     

  . )٣٠(احلقوق األخرى، مبا يف ذلك احلصول على املساعدة القانونية اجملانية
ن من أصل وأفاد مركز السالم وتقدمي املشورة القانونية واملساعدة النفسية بأن العائدي  -١٩

يعانون من التمييز يف احلـصول علـى        ) مثل الروما والبوسنيني  (صريب وغريهم من األقليات     
 عن التمتع باحلقوق االقتصادية     اجلنسية، مقارنة بغري املواطنني ذوي األصول الكرواتية، فضالً       

مع مجيع  وأوصى املركز بأن تتخذ كرواتيا تدابري فعالة وشفافة لق        . )٣١(واالجتماعية والثقافية 
أشكال التمييز ضد األقليات والتحقيق فيها، مبا يف ذلك من خالل تنفيذ قـانون مكافحـة                

  . )٣٢(التمييز والقانون الدستوري املتعلق حبقوق األقليات الوطنية
، ذكر مفوض حقوق اإلنسان جمللس أوروبا أن إجراءات احلصول          ٢٠١٠ويف عام     -٢٠

 بسيطة وسريعة وأن ُتستكمل بنظام فعال للمـساعدة         على اجلنسية الكرواتية ينبغي أن تكون     
ويف هذا الصدد، أوصى كرواتيا بقوة بالتصديق على االتفاقيـة األوروبيـة            . القانونية اجملانية 

بشأن اجلنسية واتفاقية جملس أوروبا بشأن تفادي وقوع حاالت انعدام اجلنـسية يف سـياق               
  . )٣٣(خالفة الدول

 العقليةالنفس إىل أن التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة     وأشارت مجعية الدفاع عن       -٢١
 بوجه خاص إىل أحكـام قـانوين األسـرة والرعايـة            وأشارت يف كرواتيا،    ال يزال قائماً  

االجتماعية، اللذين ينظمان مسألة احلرمان من األهلية القانونية ووضع األشـخاص حتـت             
إىل أن األشخاص احملرومني من أهليتهم      الدفاع عن املعوقني عقلياً     وأشار مركز   . )٣٤(الوصاية

القانونية يتعرضون للحرمان التعسفي والتلقائي من حقوقهم، مبا يف ذلك احلـق يف حماكمـة       
عادلة، واحلرمان من حقهم يف أن ُتحترم حياهتم اخلاصة، ويف الزواج وحرية التنقل وحريـة               

د حقوق اإلنسان بـأن     وأوصت منظمة رص  . )٣٥(تكوين اجلمعيات ويف الوصول إىل العدالة     
جتري كرواتيا إصالحات جوهرية على قانون األهلية القانونية بغية إنشاء نظـام ملـساعدة              
األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية واألشخاص الذين يعانون من صعوبات تتـصل بالـصحة             

 من حرماهنم من ممارسة حقوقهم وبأن تضع كرواتيا ضمانات          العقلية يف اختاذ القرارات بدالً    
وأوصـت  . )٣٦(ول دون إساءة استخدام نظام األهلية القانونية أو اإلفراط يف اسـتخدامه           حت
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كرواتيا بضمان التمتع الفعلي لألشخاص ذوي اإلعاقـة        منظمة تعزيز إدماج املعوقني عقلياً      
  . )٣٧( فيهاالذهنية جبميع احلقوق الواردة يف الصكوك الدولية اليت أصبحت كرواتيا طرفاً

لرابطة الكرواتية للصم واملكفوفني بأن الصم واملكفوفني يتعرضون للتمييز،         وأفادت ا   -٢٢
، يف مجلـة  ١الرابطة والورقة املـشتركة   وأوصت. )٣٨(ال سيما فيما يتعلق باالتصال والتنقل     

  . )٣٩(أمور، بأن تعترف كرواتيا بلغة اإلشارة الكرواتية بوصفها لغة صاحلة من لغات األقليات
 يعانون من التمييز ومـن       أن املثليني واملتحولني جنسياً    ١ املشتركة   وذكرت الورقة   -٢٣

 خطاب الكراهية، وأوصت بأن تضمن كرواتيا املساواة يف احلقوق القانونية للمتحولني جنسياً   
، وجـدت   ٢٠٠٩ويف قرار صدر عام     . )٤٠(خطاب الكراهية ضدهم  على  عاقبة  املواملثليني و 

على بيانات منحـازة ومتييزيـة      حتتوي  املواد التعليمية   بعض  اللجنة الوزارية جمللس أوروبا أن      
. بشكل واضح، ال سيما يف الطريقة اليت ُوصف هبا األشخاص ذوو التوجه املثلـي جنـسياً               

وأقرت اللجنة الوزارية بأن هذه البيانات تسيء للكرامة اإلنسانية، ورحبت بالتـدابري الـيت              
، رأت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعيـة       ٢٠٠٧ويف عام   . )٤١(اختذهتا كرواتيا لسحبها  

من ) ٢(١١ للمادة  أن هذه التصرحيات التمييزية الواردة يف املواد التعليمية تشكل انتهاكاًأيضاً
  . )٤٢(امليثاق االجتماعي األورويب

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
 يستهان به من الـشهود والـشكاوى         ال أفاد أمني املظامل بأنه استقبل وتلقى عدداً        -٢٤

. املرتبطة بإساءة استخدام سلطة الشرطة وباالستخدام املفرط للقوة من جانب أفراد الشرطة           
وأوصى .  حتقيق عادل وكامل يف هذه احلاالت       لتقديرات هلا ما يربرها، ال جيرى دوماً       ووفقاً

 ة الداخلية، وبأن تضع شـروطاً     أمني املظامل بأن تعزز كرواتيا قسم الرقابة الداخلية يف وزار         
  . )٤٣(مسبقة لتنفيذ عملياهتا املستقلة

، أشارت اللجنة األوروبية ملنع التعـذيب واملعاملـة أو العقوبـة            ٢٠٠٧ويف عام     -٢٥
 ال يستهان به من األشخاص الذين متت مقابلتـهم أثنـاء            الالإنسانية أو املهينة إىل أن عدداً     

           يا ادعوا التعرض لإليذاء البدين لدى إلقـاء القـبض علـيهم   الزيارة اليت قامت هبا إىل كروات  
وأضافت أنه يف حاالت معينة،     . أو خالل االستجوابات الالحقة اليت قام هبا ضباط الشرطة        /و

وأوصت اللجنـة  . )٤٤(كان اإليذاء البدين املزعوم من الشدة حبيث ميكن اعتباره مبثابة تعذيب       
 إىل أعلى مستويات القيادة، واىل مجيع أفراد الـشرطة مـن            بأن تكون هناك رسالة واضحة    

سواء أكان اإليذاء   (خالل أنشطة التدريب املستمر، بعدم التسامح مع مرتكيب إساءة املعاملة           
           بأن ترسي كرواتيا، يف إطار الشرطة، خط إبـالغ واضـح            وأوصت أيضاً ).  أو لفظياً  بدنياً

؛ وأن تتخذ خطـوات لوضـع نظـم         )٤٥(ري إىل سوء املعاملة   فيما يتعلق باملعلومات اليت تش    
؛ وأن تـضمن حـصول      )٤٦(لعمليات تفتيش منتظمة ومستقلة ملرافق االحتجاز لدى الشرطة       
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األشخاص احملرومني من حريتهم على حق إبالغ أحد األقـارب أو طـرف ثالـث آخـر                
  .)٤٧(بوضعهم، وحقهم يف االستفادة من خدمات حمام وخدمات طبيب

ما أشارت اللجنة إىل بعض ادعاءات سوء املعاملة يف السجون، وقدمت توصيات            ك  -٢٦
وذكر أمني املظامل أن اكتظاظ السجون هو السبب الرئيسي لفرض القيـود            . يف هذا الصدد  

والنتهاكات حقوق اإلنسان، وال سيما احلق يف سجن يضمن كرامة اإلنسان وتتـوفر فيـه              
وقال إن  . يف البقاء يف اهلواء الطلق ملدة ساعتني على األقل        املعايري الصحية، واحلق يف العمل و     

. )٤٩(غري ممكن ) كالقُصر على سبيل املثال   (فصل فئات معينة من األشخاص احملرومني من حريتهم         
 يف املائة يف السنوات الـثالث       ٤٠، الحظت اللجنة أن عدد السجناء زاد بنسبة         ٢٠٠٧ويف عام   

  . )٥٠(يا جهودها ملكافحة اكتظاظ السجوناملاضية، وأوصت بأن تضاعف كروات
االحتجاز يف  إىل أن املمارسة احلالية املتمثلة       الدفاع عن املعوقني عقلياً   وأشار مركز     -٢٧

 ولألشخاص الفاقدين لألهلية القانونية يف مستـشفيات األمـراض          القسري للمعوقني عقلياً  
 الشروط واإلجـراءات الـيت      ستويفتالنفسية ووضعهم يف مؤسسات الرعاية االجتماعية، ال        

وأضاف أن األشخاص ذوي اإلعاقة قد ُيحتجزون يف هـذه          . )٥١(ينص عليها القانون الدويل   
املؤسسات مدى احلياة بقرار من الوصي، وهي إمكانية يتيحها القانون العام وال حتظى بـأي        

. )٥٢(فيةتدقيق أو ال ُتراجع من خالل عمليات استئناف أو من خالل تطبيق معـايري الـشفا               
وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن تبني كرواتيا يف قوانينها أن أي حرمان من احلرية               
ينبغي أن يكون موضوع مراجعة تلقائية وسريعة من جانب حمكمة؛ وبأن توضح صراحة يف              
تشريعاهتا أن قرار العيش يف مؤسسة عالجية ال ميكن أن يأيت إال من الفرد نفسه وليس مـن                  

ن تبني يف قوانينها، على وجه التحديد، األسباب اليت تربر إجبار شخص ما على              الوصي، وأ 
بـأن تعـدل    منظمة تعزيز إدماج املعوقني عقلياً      وأوصت  . )٥٣(االنتقال إىل مؤسسة عالجية   

باختيار مكان إقامتـهم، وتقـدمي   للمعوقني عقلياً كرواتيا قانون الرعاية االجتماعية للسماح   
وأوصت مجعيـة   . )٥٤( يف مؤسسات عالجية   ألشخاص املقيمني فعالً  خدمات دعم جمتمعية ل   

استخدام املؤسسات وسيلة لإلصالح يف أقرب  الدفاع عن النفس بأن تبدأ كرواتيا عملية إهناء    
  . )٥٥(وقت ممكن

، ال توجد سياسات أو لـوائح أو مبـادئ          الدفاع عن املعوقني عقلياً    ملركز   ووفقاً  -٢٨
ة إدارة ورصد وتسجيل عمليات التقييد، كما ال توجد أحكـام           توجيهية مكتوبة بشأن كيفي   

وهذا يؤدي إىل ممارسات معيبة داخل مؤسـسات        . تنظم استخدام األدوية يف تقييد احلركة     
منظمة تعزيز  وأشارت  . )٥٦(العالج النفسي، يف خرق للحق يف عدم التعرض للمعاملة السيئة         

، الذين ُوضعوا يف مؤسسات عالجية وحرموا من         إىل أن املعوقني عقلياً     عقلياً إدماج املعوقني 
تقدمي شكاوى عن انتهاكات حقوق اإلنـسان داخـل هـذه           ال ميكنهم   أهليتهم القانونية،   

ممثلـوهم القـانونيون أي إجـراءات يف هـذا          هؤالء األشخاص أو    ومل يتخذ    املؤسسات
 ١قة املـشتركة    ومجعية الدفاع عن النفس والور    منظمة تعزيز اإلدماج    وأوصت  . )٥٧(السياق
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بأن تتيح كرواتيا دخول منظمات حقوق اإلنسان إىل هذه املؤسسات ومقابلة نزالئها حبرية             
بأن تلغي كرواتيا استخدام اَألسرَّة     الدفاع عن املعوقني عقلياً     وأوصى مركز   . )٥٨(ودون قيود 

  وزارياً الًأو بروتوكو /القفصية وغري ذلك من القيود يف مؤسسات األطفال، وأن تضع تشريعات و           
  . )٥٩(بشأن القيود وذلك هبدف التنظيم املنهجي الستخدام القيود ومنع إساءة استخدامها

والحظ أمني املظامل وجود حتسينات فيما يتعلق بإنفاذ التشريعات بـشأن العنـف               -٢٩
وعلى الرغم من أن الشرطة توفر احلماية لضحايا العنف، هناك اختالفات يف إجراءات . املرتيل
رطة يف املدن الكبرية والبلدات األصغر واملناطق الريفية حيث ال يوجد ما يكفـي مـن                الش

وأفاد عدد كبري من التقارير أن التدابري الوقائية ليست كافية يف           . الشرطيات يف فرق الشرطة   
  .)٦٠(جمال العنف املرتيل

مـن مجيـع    وأبلغ أمني املظامل عن عدم وجود برامج وقائية فعالة حلماية األطفال              -٣٠
أشكال العنف ومل ُتتخذ اإلجراءات الالزمة لتحسني التنسيق بني اجلهات املعنية ذات الصلة،             

والحظ أمني املظامل أنه على الـرغم مـن         . ومواصلة العمل مع الضحية واجلاين ومعاجلتهما     
بأي احلظر القانوين، ما زال ُيسمح بالعقاب البدين لألطفال الذي ال تواجهه اهليئات املختصة              

وذكر أمني املظامل أن هناك حاالت مثرية للقلق من حيث نوعيـة الرعايـة              . شكل مناسب 
  .)٦١(والعالج يف مؤسسات األطفال، وأشار إىل مشكلة العنف يف املؤسسات التعليمية

  سألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون التصدي ملإقامة العدل، مبا يف ذلك   -٣  
احلد من تراكم القضايا املعروضـة      فيما يتعلق ب  بعض التقدم   إحراز  بأفاد أمني املظامل      -٣١

ومع ذلك، ال يزال طول اإلجراءات      . اعتماد عدة قوانني تشريعية   وذلك بفضل    ،على احملاكم 
وأوصى أمني املظامل بـأن تواصـل       . )٦٢(القضائية يف القضايا املدنية واإلدارية مشكلة خطرية      

إىل حتسني كفاءة احملاكم، خاصة من خالل تعزيز دور احملكمـة           كرواتيا تنفيذ التدابري الرامية     
العليا، عن طريق تعزيز استقاللية وعمل إدارة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة الداخلية، وعـن              

  . )٦٣(طريق اعتماد نظام داخلي يتعلق بشكاوى املواطنني
راءات القضائية أمر ال يطاق    املظامل إىل أن انعدام الكفاءة والبطء يف اإلج        وأشار أمني   -٣٢

ال سيما يف حاالت التعامل مع حقوق الطفل، وشدد على ضرورة إصالح النظام القـضائي               
  .)٦٤(وإنشاء حماكم متخصصة

مل ميـنح   ) ٢٠٠٨(قانون املساعدة القانونية اجملانية       بأن ١وأفادت الورقة املشتركة      -٣٣
اهليئات اإلدارية والقضائية، وأوصـت بـأن        متساوية يف الوصول إىل      املواطنني الفقراء فرصاً  

 وأعرب أمني . )٦٥(تعدل كرواتيا هذا القانون بأحكام تضمن تسهيل عملية احلصول على املساعدة          
 على احلاجة إىل إنشاء نظام فعال وشامل لتوفري املساعدة القانونية           املظامل عن خماوف مماثلة مشدداً    

  .)٦٦(القانونية اجملانيةاملساعدة وىل من تنفيذ قانون اجملانية على أساس تقييم مستقل للسنة األ
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 إىل أوجـه  ٢٠٠٥وأشارت اللجنة الوزارية جمللس أوروبا يف قرار أصـدرته عـام           -٣٤
القصور املبلغ عنها يف القضاء، مبا يف ذلك التحيز العرقي يف بعض الدوائر، وأوصت بأن تعزز               

ضائي وقدرته فيما يتعلق حبماية احلقـوق       كرواتيا جهودها من أجل حتسني فعالية النظام الق       
، شجعت اللجنـة    ٢٠٠٤ويف عام   . )٦٧(الواردة يف االتفاقية اإلطارية حلماية األقليات الوطنية      

األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب وبقوة كرواتيا على ضمان أن يعكس تشكيل اهليئات            
 بـأن تواصـل كرواتيـا       ضاًوأوصت اللجنة أي  . )٦٧(القضائية التنوع العرقي للسكان ككل    

جهودها الرامية إىل استعادة اإلنصاف يف إقامة العدل فيما يتعلق جبميـع األشـخاص ذوي               
األصول اإلثنية غري الكرواتية، وخباصة األشخاص ذوي األصول اإلثنية الصربية، عندما يتعلق            

  . )٦٩(األمر مبحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب
تعتـرب  املشاركة يف حرب االستقالل الكرواتية       إىل أن    ١ة  وأشارت الورقة املشترك    -٣٥
املرفوعة ضـد أعـضاء التـشكيالت       يف الدعاوى   ا   يؤثر على العقوبة املقضي هب      خمفِّفاً ظرفاً

         وأضـافت الورقـة   . العسكرية الكرواتية، مما يثري مسألة املساواة يف املعاملة بني املتـهمني          
 ضـد  عواقب املترتبة على احملاكمات السابقة املنحازة عرقيـاً  أن القضاء مثقل بال    ١املشتركة  

أفراد التشكيالت العسكرية الصربية اليت أجريت يف غياب املدعى عليهم، وأشـارت إىل أن              
تعديالت قانون اإلجراءات اجلنائية مكَّن املدعي العام للدولة من طلب إعادة فتح اإلجراءات             

 إىل النسبة الكبرية من القضايا املعروضة علـى         وأشارت أيضاً . اجلنائية لصاحل املدانني الغائبني   
احملاكم واليت ال تزال يف مرحلة ما قبل التحقيق، وإىل النفقات اإلجرائية املرتفعة اليت يتوجب               

وقدمت . أن يدفعها األفراد الذين خسروا دعاواهم ضد كرواتيا املتعلقة باألضرار غري املادية           
 خمتلفة ملعاجلة هذه القضايا، مبا يف ذلك ضمان أن تدعم كرواتيا             توصيات ١الورقة املشتركة   

إنشاء جلنة إقليمية متلك والية حتديد وكشف احلقائق املتصلة جبرائم احلرب وغريهـا مـن               
  .)٧٠(االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان يف يوغوسالفيا السابقة

           الكرواتيـة  ، رحب مفوض جملس أوروبا باسـتعداد الـسلطات        ٢٠١٠ويف عام     -٣٦
للتعاون الكامل مع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة والختاذ تدابري فعالة لـضمان             

            ملعـايري   دراسة قضايا اجلرائم املتعلقة باحلرب ومتابعتها من خالل احملـاكم احملليـة، وفقـاً             
  .)٧١(السرعة واإلنصاف

  واحلياة األسرية، احلق يف اخلصوصية والزواج   -٤  
 ألوجه القصور يف نظام الرعاية االجتماعية، هناك حاالت         املظامل بأنه نظراً   أفاد أمني   -٣٧

تقييم سطحي وخاطئ أدت إىل وضع األطفال احملرومني من الرعايـة األبويـة الكافيـة يف                
بنيـة  املظامل بأن ترفع كرواتيا مستوى ال      وأوصى أمني  .)٧٢(مؤسسات عالجية لفترات طويلة   

  . )٧٣(ن نوعية خدماهتا املهنيةالتحتية للمؤسسات اليت تقدم الرعاية لألطفال وحتّس
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          إىل أن نزالء مؤسسات الرعاية االجتماعيـة       منظمة إدماج املعوقني عقلياً     وأشارت    -٣٨
ىل إالدفاع عن املعوقني عقلياً   وأشار مركز    .)٧٤(محيمة/ال ُيسمح هلم بإقامة عالقات رومانسية     

 من أهليتهن القانونية    لبالغات احملرومات متاماً  االعتراف باألمومة ل  حق  يلغي  أن قانون األسرة    
، وجييز تعقيم اللوايت جتاوزن سن اخلامسة والثالثني بناء         )ما مل يذكر ذلك يف دعوى قضائية      (

  .)٧٥(على طلب الوالدين واألوصياء

ي واحلق يف املشاركة يف احليـاة العامـة         حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلم       -٥  
  واحلياة السياسية 

 يف العنف على مدى السنوات األخرية، مبـا يف ذلـك            املظامل تصاعداً  الحظ أمني   -٣٩
املـبلِّغني عـن    "التهديدات واهلجمات ضد الصحافيني واملدافعني عن حقـوق اإلنـسان و          

  . )٧٦( )األشخاص الذين يبلِّغون عن قضايا الفساد" (املخالفات
 كرواتيا باعتماد تشريع بشأن متويل األحزاب واحلمالت  ١وأوصت الورقة املشتركة      -٤٠

السياسية، ورفع مستوى الوعي العام مبفهوم تضارب املصاحل، وضـمان احلمايـة الفعالـة              
 بأن تعتمد كرواتيا قانون انتخابـات وترفـع         وأوصت أيضاً . )٧٧("للمبلِّغني عن املخالفات  "

  . )٧٨(هين للهيئات املعنية باالنتخابات، مثل اللجنة احلكومية لالنتخاباتاملستوى امل
 إىل تزايد سيطرة الدولة على وسائل اإلعالم، وأوصت         ١وأشارت الورقة املشتركة      -٤١

             لإلذاعة والتلفزيون وتتأكد من أن وسائل اإلعـالم العامـة            جديداً بأن تضع كرواتيا قانوناً   
  .)٧٩(أثري مباشر من األحزاب السياسيةال تعمل حتت ت

 عن صعوبات يواجهها املواطنون الذين يـسعون إىل         ١كما أفادت الورقة املشتركة       -٤٢
الوصول إىل الوثائق العامة اليت حتتفظ هبا السلطات العامة، وأوصت بأن تصدق كرواتيا على              

ت كذلك بأن تعتمد كرواتيا     وأوص. )٨٠(االتفاقية األوروبية بشأن الوصول إىل الوثائق العامة      
  .)٨١(املعينمبادئ توجيهية تتعلق بتنفيذ مدونة السلوك بشأن التشاور مع اجلمهور 

إىل وقوع عدة حوادث عندما منعت الـسلطات الوطنيـة          ١وأشارت الورقة املشتركة      -٤٣
  .)٨٢(االحتجاجات السلمية املظاهرات السلمية، وأوصت بأن توقف كرواتيا التدابري القمعية ضد

 يف اهليئات احلكومية التشريعية     ضعيفاًوأشار أمني املظامل إىل أن متثيل النساء ال يزال            -٤٤
. ٢٠٠٧ يف املائة عـام  ٢٠,٩والتنفيذية، وأضاف أن نسبة النساء يف الربملان الكروايت بلغت  

 يف املائة من    ٤٠ومن شأن ذلك أن يفضي إىل وضع نظام حصص يقضي بأن تشكل النساء              
 حبلـول   )٨٣( واملرشحني لالنتخابات احمللية   ٢٠١٩حني لالنتخابات الربملانية حبلول عام      املرش
  .)٨٤( إىل قضية مماثلة تتعلق بالشابات٢وتطرقت الورقة املشتركة . ٢٠١٧عام 
 إىل أن فرص مشاركة الشباب بصورة كبرية يف اجملتمع          ١وأشارت الورقة املشتركة      -٤٥

 بأن ثلث احلكومـات     ٢ والورقة املشتركة    ١رقة املشتركة   وأضافت الو .  وفرية ليست فرصاً 
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، على الرغم من أن القـانون جيعـل         للشباباحمللية واإلقليمية فقط أنشأت جمالس استشارية       
  .)٨٥(إنشاءها إلزامياً

  احلق يف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -٦  
انب تأثري األزمة املاليـة     املظامل أن التأخري يف اإلصالحات اهليكلية إىل ج        ذكر أمني   -٤٦

املظامل أن   وأضاف أمني .  ممارسة عدم دفع األجور للعمال     عودةواالقتصادية العاملية، أديا إىل     
مما جييز تطبيق قانون التقادم على       ( طويالً اإلجراءات القضائية املتعلقة بالتوظيف تستغرق وقتاً     

ة واليت تؤدي إىل ضعف محايـة       مشكلة عدم الكفاء  استمرار  بسبب  ) عدد متزايد من القضايا   
  . )٨٦(احملاكم للحقوق

املظامل إىل زيادة يف أشكال احلظر اللفظي من جانب أصحاب العمـل             وأشار أمني   -٤٧
  . )٨٧(فيما يتعلق باحلق يف حرية تكوين النقابات العمالية

 أن خطة العمل الوطنية للتوظيف تتيح التمويل املشترك         ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٤٨
لتوظيف الشباب الذين ال ميلكون أية خربة عملية، والعاطلني عن العمـل بـشكل دائـم                 

 أن هـذه    ٢والحظت الورقـة املـشتركة      . وجمموعات أخرى تواجه االستبعاد االجتماعي    
  . )٨٨(اجملموعة من التدابري مل ُتستخدم إىل أقصى حد بسبب األزمة االقتصادية

ون إعادة التأهيل املهين للمعوقني وتـوظيفهم وإىل        املظامل إىل صدور قان    وأشار أمني   -٤٩
. )٨٩(إنشاء صندوق هلذا الغرض، لكن القطاع العام مل يلتزم حبصص توظيف هـذه الفئـة              

إىل أن احلوافز اليت توفرها الدولة لتوظيف األشـخاص       منظمة إدماج املعوقني عقلياً     وأشارت  
ال حيصلون عادة على التدريب املهين       املعوقني عقلياً وأضافت أن   . ذوي اإلعاقة ليست كافية   

 وأوصت. )٩٠(أو إعادة التأهيل، ويواجهون عقبات كبرية يف حماوالهتم إعمال حقهم يف العمل 
الرابطة الكرواتية للصم واملكفوفني بأن تضع كرواتيا الصمم والعمى ضمن قائمة اإلعاقـات             

م املشاريع، وإعمال حق الـصم      الفريدة اليت جتري صياغتها يف وزارة االقتصاد والعمل وتنظي        
  . )٩١(واملكفوفني يف العمل

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق   -٧  
املظامل إىل تسجيل زيادة يف معدالت الفقر خـالل الـسنوات الـثالث              أشار أمني   -٥٠

  . )٩٢(املاضية، مما يشري إىل تراجع كبري يف مستويات املعيشة يف كرواتيا
واعتربت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية التابعة جمللس أوروبـا أن مـستوى              -٥١

املساعدة االجتماعية غري كاف بشكل واضح على أساس أن احلد األدىن من املساعدة الـيت               
املظامل بأن تقوم كرواتيـا      وأوصى أمني . )٩٣(ميكن احلصول عليها ال يتماشى مع عتبة الفقر       

 األساسي الستحقاقات الرعاية االجتماعية مبا يتالءم مع زيادة تكـاليف            بضبط املبلغ  دورياً
  . )٩٤(املعيشة، وأن تقضي على أوجه عدم املساواة يف نظام املعاشات التقاعدية
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، خلصت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية التابعة جمللس أوروبا         ٢٠٠٩ويف عام     -٥٢
 مـن امليثـاق االجتمـاعي      ١٣ من املادة    ٤لفقرة  إىل أن الوضع يف كرواتيا ال يتماشى مع ا        

األورويب، ألنه مل يثبت أن مجيع األجانب احملتاجني، املوجودين بصورة مـشروعة أو غـري               
مشروعة، يتمتعون باحلق يف احلـصول علـى املـساعدة يف حـاالت الطـوارئ الطبيـة                 

قامة لفترة طويلـة    وأضافت اللجنة أن األجنيب يف كرواتيا خيضع لشرط اإل        . )٩٥(واالجتماعية
  . )٩٦( للحصول على املساعدة االجتماعيةبشكل مفرط كي يكون مؤهالً

وذكرت الرابطة الكرواتية للصم واملكفوفني أن قانون الرعاية االجتماعيـة أدخـل              -٥٣
مفهوم الصمم والعمى يف نظام الضمان االجتماعي، ومنح الصم املكفوفني احلق يف احلصول             

 عن احلق يف احلصول على مساعدة يف التغلب على صعوبات           ية، فضالً على املساعدة والرعا  
وأوصت الرابطة بـأن    . ومع ذلك، مل تصدر أي لوائح تنفيذية ملمارسة هذه احلقوق         . خاصة

مـن هـذا    ) ح(٧٧ و ٤٤تعتمد كرواتيا األنظمة واللوائح األخرى اليت حتكم تنفيذ املادتني          
تيا وضع فئة املساعدات املقدمة للصم واملكفوفني        بأن تعيد كروا   وأوصت أيضاً . )٩٧(القانون

يف نظام املساعدات املتعلقة بالعظام وغريها من املساعدات الـصادر          ") املساعدات اللمسية ("
   .)٩٨(٢٠٠٤عام 
أهنـا زارت اثـنني مـن دور الرعايـة           وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل       -٥٤

فلم جتد فيهما أي خدمات صحة نفسية       عقلية  من أمراض   االجتماعية للبالغني الذين يعانون     
ويف مرفق ثالث، ال ُتقدم الرعايـة       . متخصصة باستثناء زيارة طبيب نفسي مرة كل أسبوع       

وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بـأن       . النفسية إال عندما يصبح الشخص غري مستقر      
ن يف دور الرعاية    توفر كرواتيا رعاية متسقة على يد طبيب نفسي مؤهل لألفراد الذين يعيشو           

االجتماعية والبيوت العائلية واألسر احلاضنة، وخباصة دور البالغني الذين يعانون من صعوبات      
  . )٩٩(يف جمال الصحة العقلية

 ٢٠٠٣وذكرت هيئة الفرانسيسكان الدولية أن قانون محاية الصحة الصادر عـام              -٥٥
 ٢٠١١-٢٠٠٨رواتية لوالية الفترة    أدخل مفهوم الرعاية التسكينية وأن برنامج احلكومة الك       

ينص على دمج خدمات الرعاية التسكينية والرعاية يف مرحلة االحتضار يف نظـام الرعايـة               
ومع ذلك، ال توجد حىت اآلن أي مؤسسة حديثة متخصصة يف جمال الرعايـة           . )١٠٠(الصحية

نية يعمل فيها التسكينية يف كرواتيا، وال تضم املستشفيات أجنحة للمسنني وال وحدات تسكي
وأوصت هيئة الفرانسيسكان الدولية بأن تنشئ كرواتيـا مؤسـسة          . موظفون بدوام كامل  

 حلمايـة   ٢٠٠٣للرعاية التسكينية يف زغرب، على النحو املنصوص عليه يف قـانون العـام              
الصحة، وأن تضع خطة عمل واضحة بشأن الرعاية التسكينية، وتقيم شـبكة مـن اخلـدمات                

  . )١٠١(واضحة وموحدة وقواعد  تشريعات بشأن الرعاية التسكينية تضع معايريالتسكينية وتعتمد
املظامل عن قلقه إزاء قرار احلكومة عدم إدراج التثقيـف الـصحي يف              وأعرب أمني   -٥٦

 علـى   التعليم املدرسي، األمر الذي كان ينبغي أن يشمل مجيع اجملاالت اليت تشكل خطـراً             
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  إىل أن املناهج الدراسية ال تتضمن دروساً       ١ة املشتركة   وأشارت الورق . )١٠٢(صحة األطفال 
  .)١٠٣(منهجية يف التربية اجلنسية

وأشارت رابطة الفرنسيسكان الدولية إىل أن قانون الرعاية االجتماعية مل يـشر إىل               -٥٧
التشرد فالحظت أن التشرد مشكلة آخذة يف التفاقم ال سيما أن سبع مدن فقـط يف البلـد                  

وأوصت الرابطة بأن تضع كرواتيا خطة عمل وطنية بشأن التشرد          . شردينتضم مالجئ للم  
  . )١٠٤(تكون قائمة على حقوق اإلنسان

املظامل إىل أنه على الرغم من استثمار احلكومة مبالغ كبرية من املـوارد              وأشار أمني   -٥٨
ليـة واجهـت    إلعادة بناء الشقق واملنازل والبنية التحتية اليت ُدمرت أثناء احلرب، فإن العم           

 من احلـرب    واملناطق األكثر تضرراً  . حتديات سببها احلالة االقتصادية السيئة والبطالة املتزايدة      
وتشمل القضايا العالقة إزالة    . هي املناطق اليت يسكنها كبار السن من ذوي الدخل املنخفض         

صول على اخلدمات   األلغام، وإعادة بناء الطرق وإمدادات املياه والبنية التحتية للكهرباء، واحل         
  .)١٠٥(الصحية، وإنشاء رياض أطفال وتنظيم مناسبات ثقافية

، الحظ مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا اجلهود املبذولـة           ٢٠١٠ويف عام     -٥٩
وأشار إىل ضرورة إجراء حتسينات مماثلـة يف        . لتحسني ظروف السكن ألعضاء أقلية الروما     

فيهم األطفال، يف ظروف تشبه ظروف األحيـاء        مستوطنات أخرى يعيش فيها الناس، مبن       
 لضمان حصول الروما علـى      وذكر املفوض أن اجلهود املنتظمة ضرورية أيضاً      . )١٠٦(الفقرية

 مع حكم احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف         عن التعليم مبا يتماشى متاماً     فرص عمل فضالً  
  .)١٠٧(قضية أورسوس وغريها

  شاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع احلق يف التعليم ويف امل  -٨  
املظامل أن أفراد أقلية الروما مل يندجموا يف النظام التعليمي بشكل كامـل،              ذكر أمني   -٦٠

والسبب الرئيسي يف ذلك هو ضعف التنسيق بني اهليئات احلكومية املركزية واحمللية يف توفري              
روما صعب للغاية ألهنن غـري      وموقف نساء ال  . خدمات تعليمية متكاملة وذات جودة عالية     

                   .قادرات، يف كثري من األحيان، على إهناء التعليم املدرسي ألسباب تتعلـق بنـوع اجلـنس           
ومل ُينفذ تدبريان اثنان من التدابري اهلامة للربنامج الوطين للروما وخطة العمل من أجل إدماج               

دة أطفال الروما يسبق التعلـيم املدرسـي        برنامج جماين لفائ   ( ٢٠١٥-٢٠٠٥الروما للفترة   
، على الرغم من الزيـادة       متسقاً تنفيذاً) بعامني، وسياسة إدماج واضحة يف املدارس االبتدائية      
  . )١٠٨(الكبرية يف التربعات واألموال اليت أتاحتها احلكومة

 وذكرت مجعية الدفاع عن النفس أن األطفال ذوي اإلعاقة ال ُيسمح هلم بالدخول              -٦١
 وأفادت أيضاً. )١٠٩(إىل معظم رياض األطفال، على الرغم من أن القانون ينص على إدماجهم  

أنه باستثناء األطفال املصنفني على أهنم أشخاص يعانون من إعاقة ذهنيـة خفيفـة، أحيـل                
. وهذا الوضع أسوأ يف التعليم الثانوي     . األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية إىل مدارس خمصصة هلم       
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ية الدفاع عن النفس بأن تدمج كرواتيا األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية يف املدارس وأوصت مجع 
وأعربت الرابطة الكرواتية للصم واملكفوفني عـن       . )١١٠( لذلك العادية وأن تغري القانون وفقاً    

وأضافت أنه ال يوجد علـى الـصعيد        . خماوف مماثلة فيما يتعلق باألطفال الصم واملكفوفني      
للغة اإلشارة يف املدارس، وأن األطفال املعوقني ُيدرَّبون على بعـض املهـن   الوطين مترمجون   

بـأن تكيـف     وأوصت الرابطة . )١١١( لفهم منطي عفا عليه الزمن فيما يتعلق بقدراهتم        وفقاً
         كرواتيا الربامج التعليمية املوجهة لألطفال ذوي اإلعاقة مع احتياجـات سـوق العمـل يف               

  . )١١٢(يومنا هذا

  األقليات والشعوب األصلية   -٩  
املظامل عدم تناسب متثيل أعضاء األقليات الوطنية يف اهليئات التنفيذيـة            الحظ أمني   -٦٢

. والقضائية، وال يف اهليئات والدوائر العامة على املستويات احلكوميـة احملليـة واإلقليميـة             
 احمللي مـع القـانون      وباإلضافة إىل ذلك، مل تتماش بعض النصوص القانونية للحكم الذايت         

، أوصت اللجنة الوزارية    ٢٠٠٥ويف قرار صدر عام     . )١١٣(الدستوري املتعلق حبقوق األقليات   
جمللس أوروبا بأن تعاجل كرواتيا أوجه القصور املتبقية يف تنفيذ القانون الدسـتوري بـشأن               

يف أجهـزة   حقوق األقليات الوطنية، مع إيالء اهتمام خاص للضمانات املتعلقة مبـشاركتها            
 بأن تتخذ كرواتيا التدابري الرامية      ١وأوصت الورقة املشتركة    . )١١٤(الدولة اإلدارية والقضائية  

إىل ضمان املشاركة الفعالة ألعضاء األقليات الوطنية يف احلياة العامة وعمليات صنع القـرار              
  .)١١٥(على مجيع املستويات

، أن الـشروط    ٢٠٠٥ارهـا لعـام     والحظت اللجنة الوزارية جمللس أوروبا، يف قر        -٦٣
املنصوص عليها يف قانون املواطنة الكروايت وتطبيقها ما زاال يطرحان مـشكالت بالنـسبة              

وأوصت بأن تضمن كرواتيا عدم احتواء عملية املواطنة . لألشخاص املنتمني إىل أقليات وطنية 
ين ينتمـون إىل    على عقبات ال مربر هلا، وأن تراعي التحديات اليت يواجهها األشخاص الذ           

       أقليات وطنية يف هذا السياق، وأن تعاجل الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان لألشخاص الـذين              
  .)١١٦(مل يتضح وضعهم فيما يتعلق باملواطنة

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء   -١٠  
               ردأشار مركز السالم وتقدمي املـشورة القانونيـة واملـساعدة النفـسية إىل تـش                -٦٤

، نتيجة للصراع املسلح    ١٩٩٧-١٩٩١من سكان كرواتيا، خالل الفترة       ٩٥٠ ٠٠٠حوايل  
 عن أن أعضاء األقلية الصربية يواجهون صعوبات يف العودة إىل مواطنهم    وأفيد أيضاً . وعواقبه
كن ومت، إىل حد كبري وليس بشكل كامل، حل املسائل املتعلقة بإعادة املـسا            . )١١٧(األصلية

اخلاصة اليت ميلكها الصرب املنفيون واملشردون إىل أصحاهبا على الرغم من األحكام الصادرة             
ومل تضع كرواتيا أي آليات إدارية تنظم إعـادة         . )١١٨(عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان    

  . )١١٩(منقوالت املشردين اليت ُوضعت حتت إدارة مجهورية كرواتيا بصورة مؤقتة
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ركز أن الكثري من الصرب الذين تشردوا بسبب الرتاع أُلغيـت حقـوق             وذكر امل   -٦٥
وأضاف املركز أنه على الـرغم مـن أن         . احليازة اخلاصة هبم بسبب غياهبم عن إقليم الدولة       

املظامل إىل   وأشار أمني . )١٢٠(كرواتيا اعتمدت برناجمني للرعاية السكنية، مل تعالَج هذه املسألة        
، ال يـستطيعون    )اجلنسية واإلقامة (للسكن الذين مل يسووا أوضاعهم      أن العائدين املستحقني    

وتتعلق معظم هذه   . املطالبة باحترام حقوقهم ما مل يسووا أمر جنسيتهم يف مجهورية كرواتيا          
وأوصى املركز بأن تعزز كرواتيـا جهودهـا        . )١٢١(احلاالت بأعضاء األقلية القومية الصربية    

  . )١٢٢(زمة لعودة مستدامة لألشخاص املنتمني إىل األقلياتالرامية إىل حتديد الشروط الال
ورحب مفوض جملس أوروبا بالتعهدات اليت قطعتها السلطات الكرواتية حبل سريع             -٦٦

وأشار إىل األحكـام    .  إىل مناطقهم  للقضايا املتبقية املتصلة بعودة لالجئني واملشردين داخلياً      
حاجة الـسلطات    الضوء على حلقوق اإلنسان، مسلطاًذات الصلة الصادرة عن احملكمة األوروبية 

  .)١٢٣(الوطنية واحمللية إىل بذل قصارى جهدها لضمان العودة السريعة واملستدامة للمشردين
أن وباملوافقة على نسبة صغرية فقط من طلبات اللجوء         ب ١ الورقة املشتركة    وأفادت  -٦٧

احلاالت اليت من   " باإلجراء املعجَّل يف      يتعلق  يتضمن حكماً  ٢٠٠٨قانون اللجوء اجلديد لعام     
 بأن توحد كرواتيا اإلجراءات املتعلقة      ١وأوصت الورقة املشتركة    ". الواضح أن ال أساس هلا    

بطاليب اللجوء، وأن تشرك منظمات اجملتمع املدين يف عملية صنع القرار يف مؤسسات الدولة              
  .)١٢٤(اليت تعاجل قضايا اللجوء

  وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقاتاإلجنازات   -ثالثاً   
  .ال ينطبق

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية   -خامساً  
  .ال ينطبق

  
  
  



A/HRC/WG.6/9/HRV/3 

GE.10-15351 16 

Notes 
 1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 

original submissions are available at: www.ohchr.org. (One asterisk denotes a non-governmental 
organization in consultative status with the Economic and Social Council.). 

Civil society 
API The Association for Promoting Inclusion; Zagreb, Croatia; 
ASA The Association for Self Advocacy, Zagreb, Croatia; 
CPLAPA The Centre for Peace, Legal Advice and Psychological Assistance, Vukovar, 

Croatia; 
DODIR Croatian Association of Deafblind Persons; Zagreb; Croatia; 
FI Franciscans International, in collaboration with the Franciscan Family of Croatia, 

in particular with members of the National Fraternity of the Secular Franciscan 
Order (SFO); Geneva; Switzerland;* 

HRW Human Rights Watch, New York, United States of America;* 
JS1 Human Rights House Zagreb; Youth Network Croatia; Green Action; GONG; 

Centre for Education, Counselling and Research (CESI); Association for Self 
Advocacy (APA); Association for Promoting Inclusion (API); Croatian 
Association of Deaf-Blind Persons; Centre for Peace Osijek; Centre for Peace 
Vukovar; Coalition for promotion and protection of human rights; Kontra; Queer 
Zagreb; with the support of Human Rights House Foundation; Zagreb; Croatia; 
joint submission; 

JS2 Croatian Youth Network; Center for Education, Counselling and Research 
(CESI); Ambidexter Club; IGRA; Zagreb, Croatia, Joint submission; 

MDAC Mental Disability Advocacy Centre, Budapest, Hungary; 

National Human Rights Institution 
ORC The Ombudsman of the Republic of Croatia** together with The Ombudsman for 

Children, the Ombudsman for Persons with Disabilities and the Ombudsman for 
Gender Equality; the Human Rights Center; with the contribution of The Union of 
Autonomous Trade Unions of Croatia; Zagreb, Croatia, joint submission. 

Regional organisations 
CoE Council of Europe 

• Commissioner for Human Rights, press release, 12 April 2010; 
• European Committee of Social Rights, Conclusions XIX-2(2009)(Croatia), 

Articles 11, 13 and 14 of the Charter, January 2010; 
• Resolution CM/ResChS(2009)7, adopted by the Committee of Ministers on 

21 October 2009; 
• European Committee of Social Rights, Complaint No. 45/2007; Decision on 

the Merits, 30 March 2009; 
• Report to the Croatian Government on the visit to Croatia carried out by the 

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or 
degrading Treatment or Punishment (CPT) from 4 to 14 May 2007, CPT/Inf 
(2008) 29, 9 October 2008; 

• Responses of the Croatian Government to the report of the European 
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (CPT) on its visit to Croatia from 4 to 14 May 
2007, CPT/Inf (2008) 30, 9 October 2008. 

• Resolution  ResCMN (2005)5, adopted by the Committee of Ministers on 28 
September 2005; 

• European Commission against Racism and Intolerance (ECRI); Report on 
Croatia (third monitoring cycle) Adopted on 17 December 2004, Published 
on 14 June 2005; CRI (2005)24. 

 2 JS1, p. 2; see also ORC, p. 1. 
 3 ORC, p. 9. 
 4 HRW, p. 1; ORC, p. 6. 
 5 ASA, pp. 1–2; see also MDAC, para. 4. 
 6 API, pp. 1–2. 



A/HRC/WG.6/9/HRV/3 

17 GE.10-15351 

 7 JS1, p. 2. 
 8 ASA, p. 2. 
 9 ASA, p. 2. 
 10 JS1, pp. 2–3. 
 11 JS1, p. 3. 
 12 ORC, p. 10. 
 13 MDAC, para. 23. 
 14 JS1, p. 4. 
 15 JS1, p. 8. 
 16 JS2, p. 1. 
 17 JS1, pp. 8–9. 
 18 JS1, pp. 8–9. 
 19 ORC, p. 10. 
 20 JS2, pp. 2–3. 
 21 ASA, pp. 2–3. 
 22 ORC, p. 8. 
 23 JS1, p. 2. 
 24 ORC, p. 7. 
 25 ORC, p. 10. 
 26 JS1, p. 8. 
 27 ORC, p. 4. 
 28 JS2, p. 2. 
 29 ORC, p. 3. 
 30 ORC, p. 3. 
 31 CPLAPA, paras. 8–10.; see also JS1, p. 6. 
 32 CPLAPA, p. 4, see also JS1, p. 6. 
 33 CoE Commissioner, press release, 12 April 2010. 
 34 ASA, pp. 3–4; see also JS1, p. 6. 
 35 MDAC, para. 14. 
 36 HRW, p. 4; see also ASA, p. 3; MDAC, para. 23. 
 37 API, p. 1. 
 38 DODIR, pp. 2–3. 
 39 JS1, p. 7; DODIR, p. 3. 
 40 JS1, pp. 9–10; see also ORC,p. 5. 
 41 CoE Committee of Ministers, Resolution CM/ResChS (2009)7, pp. 1–2. 
 42 CoE-ECSR, Complaint No. 45/2007; see also CoE-ECSR (2010), p. 9. 
 43 ORC, p. 4. 
 44 CoE-CPT, paras. 11–15. The Croatian government replied in its responses to the report, p.7. 
 45 CoE-CPT, paras. 13–14.  
 46 CoE-CPT, para. 23. 
 47 CoE-CPT, paras. 16–20. The Croatian government replied in its responses to the report, pp. 8-9. 
 48 CoE-CPT, paras. 50–52. The Croatian government replied in its responses to the report, pp. 20–25. 
 49 ORC, pp. 3–4. 
 50 CoE-CPT, para. 48. The Croatian government replied in its responses to the report, pp. 17–19. 
 51 MDAC, para. 11. 
 52 MDAC, para. 12. 
 53 HRW, p. 5; see also MDAC, paras. 11 and 15. 
 54 API, p. 3. 
 55 ASA, p. 4; see also HRW, p. 4. 
 56 MDAC, para. 13. 
 57 API, p.3. 
 58 API, p. 3; ASA, p. 5; JS1, p. 7. 
 59 MDAC, para. 23. 



A/HRC/WG.6/9/HRV/3 

GE.10-15351 18 

 60 ORC, p. 4. 
 61 ORC, p. 8. 
 62 ORC, pp. 1–2. 
 63 ORC, pp. 9–10. 
 64 ORC, p. 8. 
 65 JS1, p. 3. 
 66 ORC, pp. 2 and 10.  See also, CoE-CPT, para. 19. 
 67 CoE Committee of Ministers, Resolution ResCMN (2005)5, p. 2. 
 68 COE-ECRI, p. 30. 
 69 COE-ECRI, p. 31. 
 70 JS1, pp. 10–11; see also ORC, p. 2. 
 71 CoE Commissioner, press release, 12 April 2010. 
 72 ORC, p. 8. 
 73 ORC, p. 8. 
 74 API, p. 3; see also MDAC, para. 21. 
 75 MDAC, paras. 8–9. 
 76 ORC, p. 9. 
 77 JS1, p. 6. 
 78 JS1, p. 11. 
 79 JS1, pp. 4–5. 
 80 JS1, p. 5. 
 81 JS1. p.5. 
 82 JS1, pp. 4–5. 
 83 ORC, p. 5. 
 84 JS2, p. 2. 
 85 JS2, p. 1, JS1 p. 8. 
 86 ORC, p. 5. 
 87 ORC, p. 5. 
 88 JS2, p. 2. 
 89 ORC, p. 7. 
 90 API, pp. 4–5. 
 91 DODIR, p.3. 
 92 ORC, p. 6. 
 93 CoE-ESCR, pp. 14–15. 
 94 ORC, p. 10. 
 95 CoE-ESCR, p. 17. 
 96 CoE-ESCR, pp. 14–15. 
 97 DODIR, pp. 3–4. 
 98 DODIR, p. 4. 
 99 HRW, pp. 5–6. 
 100 FI, paras. 3–4. 
 101 FI, paras. 7–9. 
 102 ORC, p. 8. 
 103 JS1, p. 9. 
 104 FI, paras. 11–14; see also ORC, p. 6. 
 105 ORC, pp. 2–3. 
 106 CoE Commissioner, press release, 12 April 2010. 
 107 CoE Commissioner, press release, 12 April 2010. 
 108 ORC, pp. 8-9. 
 109 ASA, p. 3; see also DODIR, p. 4; ORC, p. 7. 
 110 ASA, p. 5. 
 111 DODIR, pp. 4–5. 
 112 DODIR, p. 5. 



A/HRC/WG.6/9/HRV/3 

19 GE.10-15351 

 113 ORC, p. 3. 
 114 CoE Committee of Ministers, Resolution ResCMN (2005) 5, p. 2. 
 115 JS1, p. 6. 
 116 CoE Committee of Ministers, Resolution ResCMN (2005) 5, p. 2. 
 117 CPLAPA, para. 2. 
 118 CPLAPA, para. 4. 
 119 CPLAPA, para. 5. 
 120 CPLAPA, paras. 6–7. 
 121 ORC, pp. 2–3. 
 122 CPLAPA, p. 4. 
 123 CoE Commissioner, press release, 12 April 2010. 
 124 JS1, p. 11. 

       


