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 مجلس حقوق اإلنسان
    الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل 
    الدورة الثانية والعشرون 

 ٥١٥١مايو أيار/ ٥١-4

مفوضعععية السعععامية لإلقعععوق اإلنسعععان و قعععا  تجميعععل للمعلومعععاه الدتععع  ال  
 1والفقعرة  1/5)ب( من مر ق قرار مجلس حقعوق اإلنسعان 51للفقرة 

 51/15 من مر ق قرار المجلس

    كرواتيا   
هذذذذذتق قر جتميذذذذذم وماذذذذذا رةميفةومذذذذذاي قرذذذذذوقرت، و إلجتذذذذذاريم ها ذذذذذاي ق يفاهذذذذذ قي   ق  ذذذذذمق قي   

، من قر  رة ق يفناة  و إلجتاريم ق فوضاة قرساماة قخلاصة  مبا و ذرك ق الحظاي  قر يفةاجتاي قروقرت
 قر جتميذذم مجتذذ   و  حلجتذذوا ق اسذذايف   و لذذم ذرذذك مذذن  اذذادة قلمذذة ق   ذذ ، قرم اذذة ذقي قر ذذةة  

شكل مو ز إلجتا قً باحل  قلق ى ريف ت قركةمذاي   رالالذالع ىةذى قرذنك قركامذل  يام ذى قريفذوت، 
أيذذذة ءرق  أ     ذذذاي اظذذذم أ  ققاقحذذذاي مذذذن ق فوضذذذاة  إىل قرواذذذادة ق م يفاذذذة   ن ي تذذذمن قر جتميذذذم

قرساماة حلجتوا ق اسايف خبالف ما يمت من ا و قر جتذاريم  قرياااذاي قريفةناذة قر ذاتر، ىذن ق فوضذاة  
 ق     ٥1/٥٥1 هو ي َّيا ق ياتئ قر و ا اة قريفامة قريت قى م ها جمةس حجتوا ق اسايف و مجتمره  

 ر ىات و   ي هناية قرنك ممق ا ق يفةوماي قروقرت، و قر جتميم ذاكمي ىةى حنو من جي و حوقش
              إى قت قر جتميم ت رية قنس يفمقض  قر طورقي قريت ح ات و إلةك قرفا،
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 المعلوماه األساسية واإلطار -اوال   
 (٥)نطاق االلتزاماه الدولية -الف 

 (٥)المعاهداه الدولية لإلقوق اإلنسان  

  أانا  قوجورة قرسابجتةقحلارة و 
  ذذذذذمق قي ق  عذذذذذذت، بيفذذذذذذ  ق

    مل إلاجتيَلمل يا  َّا ىةا ا/  قنس يفمقض
قر  ذذ ية أ  قناتذذما  

 أ  قخلالفة
قنإلفاقاذذذذذة قر  راذذذذذة رةجتتذذذذذا  ىةذذذذذى  اذذذذذا أشذذذذذكا   

    (٥11٥قر مااز قريفن مي )
قريف ذذذذذذذذ  قرذذذذذذذذ  ق قخلذذذذذذذذا  بذذذذذذذذاحلجتوا قنق  ذذذذذذذذاتية  

    (٥11٥ قن  ماىاة  قرثجتافاة )
قريف ذذ  قرذذ  ق قخلذذا  بذذاحلجتوا ق  ااذذة  قرسااسذذاة  
(٥11٥)    

قررب إلوكذذو  قني اذذاري قرثذذاق ق ة ذذة باريف ذذ  قرذذ  ق 
 (٥11١قخلا  باحلجتوا ق  ااة  قرسااساة )

قإلفاقاذذة قرجتتذذا  ىةذذى  اذذا أشذذكا  قر مااذذز ضذذ  
 (٥11٥ق مأ، )

 (٥11٥قإلفاقاة مناهتة قر يفتيب )
إلفاقاذذذذة مناهتذذذذة قر يفذذذذتيب قررب إلوكذذذذو  قني اذذذذاري ن 
(٥١١١)    

 (٥11٥قإلفاقاة حجتوا قرطفل )
قررب إلوكذذذذذو  قني اذذذذذاري نإلفاقاذذذذذة حجتذذذذذوا قرطفذذذذذل 
بشذذذذشيف قشذذذذاق  قلالفذذذذا  و ق نا ىذذذذاي ق سذذذذة ة 

(٥١١٥) 
قررب إلوكذذذذذو  قني اذذذذذاري نإلفاقاذذذذذة حجتذذذذذوا قرطفذذذذذل 

باا قلالفا   قسذ الال  قلالفذا  و قريالذا   بششيف
 (٥١١٥ و ق وقت ق باحاة )

    (٥١١1)قإلفاقاة حجتوا قلشعا  ذ ي ق ىاقة  
قنإلفاقاذذذذة قر  راذذذذة حلمايذذذذة  اذذذذا قلشذذذذعا  مذذذذن 

 (٥١١1قني فا  قرجتسمي )قر وقاا  

قنإلفاقاذذذذذذذذذذذذة قر  راذذذذذذذذذذذذة حلمايذذذذذذذذذذذذة  
حجتوا  اا قريفما  ق  ا مين 

  أفمقت أسمهة
قنإلفاقاذذة قر  راذذة حلمايذذة  اذذا 
قلشذذذذذذذذذذعا  مذذذذذذذذذذن قني فذذذذذذذذذذا  

 (٥١١1قرجتسمي )قر وقاا  

قر  فظاي  /أ   
    ق ىالااي

قررب إلوكذذذذذذذذو  قني اذذذذذذذذاري قل   ق ة ذذذذذذذذة باريف ذذذذذذذذ   
 ااذذذذذذذذة  قرسااسذذذذذذذذاة قرذذذذذذذذ  ق قخلذذذذذذذذا  بذذذذذذذذاحلجتوا ق 

    (٥11١()أ(  ٥)١)إىاليف  ق ات، 
قررب إلوكذذذذذو  قني اذذذذذاري نإلفاقاذذذذذة حجتذذذذذوا قرطفذذذذذل 

ا ىذذذذاي ق سذذذذة ة بشذذذذشيف قشذذذذاق  قلالفذذذذا  و ق ن
 ٥1ن قر جناذ  قرذ ااا (  سذ٥)3)إىاليف  ق ذات،  

 (٥١١٥ىاماً  
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  أانا  قوجورة قرسابجتةقحلارة و 
  ذذذذذمق قي ق  عذذذذذذت، بيفذذذذذذ  ق

    مل إلاجتيَلمل يا  َّا ىةا ا/  قنس يفمقض
إ ذذذذذذذذمق قي قرشذذذذذذذذكو   

 قر  جتاة  ق  ذمق قي 
(3)قريفا ةة

    

وا ق  ااة  قرسااسذاة  قريف   قر  ق قخلا  باحلجت 
    (٥11١)4٥ق ات، 

قررب إلوكذذذذذذذذو  قني اذذذذذذذذاري قل   ق ة ذذذذذذذذة باريف ذذذذذذذذ  
قرذذذذذذذذ  ق قخلذذذذذذذذا  بذذذذذذذذاحلجتوا ق  ااذذذذذذذذة  قرسااسذذذذذذذذاة 

(٥11١) 
 ااري نإلفاقاة قرجتتا  ىةى  اا قررب إلوكو  قني 

    (٥١١٥) 1أشكا  قر مااز ض  ق مأ،  ق ات، 
 ٥٥  ٥٥  ٥١قإلفاقاة مناهتة قر يفتيب  ق وقت  
(٥11٥)    
ا قلشعا  قررب إلوكو  قني ااري نإلفاقاة حجتو  

    (٥١١1)6ذ ي ق ىاقة  ق ات، 

قررب إلوكذذذذذذذذو  قني اذذذذذذذذاري  
نإلفاقاذذذة حجتذذذوا قرطفذذذذل 

بذذذذذذذق مق  إلجتذذذذذذذ   ق  يفةذذذذذذذة 
قرياللذذذذذذذذذذذذاي )قر وقاذذذذذذذذذذذذذا  

٥١٥3)    

قنإلفاقاذة قر  راذذة رةجتتذذا  ىةذذى  
 اذذذذذذذذذذذذذذذذا أشذذذذذذذذذذذذذذذذكا  قر مااذذذذذذذذذذذذذذذذز 

    ٥4قريفن مي  ق ات، 
قررب إلوكذذذذو  قني اذذذذاري رةيف ذذذذ   

قرذذذذذذذذذذذذ  ق قخلذذذذذذذذذذذذا  بذذذذذذذذذذذذاحلجتوا 
قنق  ذذذذذذذذذذذذذذذاتية  قن  ماىاذذذذذذذذذذذذذذذذة 

     قرثجتافاة
قررب إلوكذو  قني اذذاري نإلفاقاذذة  

 حجتذذذوا قرطفذذذل ق  يفةذذذة بذذذق مق 
إلجتذذذذذذذذ   قرياللذذذذذذذذاي )قر وقاذذذذذذذذا  

٥١٥3)    
قنإلفاقاذذذذذذذذذذذذة قر  راذذذذذذذذذذذذة حلمايذذذذذذذذذذذذة 
حجتذذذذذذذذذذذذذذذذوا  اذذذذذذذذذذذذذذذذذا قريفمذذذذذذذذذذذذذذذذذا  

 ق  ا مين  أفمقت أسمهة
قنإلفاقاذذة قر  راذذة حلمايذذة  اذذا 
قلشذذذذذذذذذذعا  مذذذذذذذذذذن قني فذذذذذذذذذذا  

 (٥١١1قرجتسمي )قر وقاا  

 صكوك دولية رئيسية اخرى ذاه صلة  

 قحلارة و أانا  قوجورة قرسابجتة 
ت، بيفذذذذذذذذذذ  ق  ذذذذذذذذذذمق قي ق  عذذذذذذذذذذ 

    مل يا  َّا ىةا ا     قنس يفمقض

قر   ية أ  قناتذما  
 أ  قخلالفة

  بات، قوجماىاة  ق يفاقية ىةا اقإلفاقاة منا  ممية ق
اظذذذذذذذا  ر مذذذذذذذا قلساسذذذذذذذي رةم كمذذذذذذذة قوجناداذذذذذذذة  

    قر  راة
    (4)بم إلوكو  بارممو 

قنإلفاقاذذذذذذذذذذذاي ق  يفةجتذذذذذذذذذذذة بذذذذذذذذذذذارال     ىذذذذذذذذذذذ ميي 
 ٥16٥إلفاقاذذذذذذذة ىذذذذذذذا    باسذذذذذذذ ثنا  ق(١)قوجنسذذذذذذذاة

 بششيف يفض حاني قايف ق  قوجنساة
ءب/ألسذذذطس  ٥٥قإلفاقاذذذاي  ناذذذخ ق  ريذذذة  

 قررب إلوكذذوني ق ضذذافاة قل    قرثذذاق  ٥141
    (6) قرثارث

    (1)قإلفاقااي منظمة قريفمل قر  راة قلساساة 
قإلفاقاذذذة قراواسذذذكو بشذذذشيف مكاف ذذذة قر مااذذذز و  

    جما  قر يفةاة

بشذذشيف  ٥16٥قإلفاقاذذة ىذذا  
يفذذذذذذذذض حذذذذذذذذاني قايفذذذذذذذذ ق  

 (1)قوجنساة

قإلفاقا ذذا منظمذذذة قريفمذذل قر  راذذذة  
(1)٥11  ٥61رقة 
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  بار  ذذذذذ ية ىةذذذذذى قررب إلوكذذذذذو  ٥١٥4أ صذذذذذت وجنذذذذذة حجتذذذذذوا قرطفذذذذذل كم قإلاذذذذذا  و ىذذذذذا   -٥
   تىت وجنذة حجتذوا قرطفذل (٥١)قني ااري نإلفاقاة حجتوا قرطفل ق  يفةة بق مق  إلجت   قرياللاي

يفذتيب كم قإلاذذا إىل قر  ذ ية ىةذذى قنإلفاقاذذة قر  راذة حلمايذذة حجتذوا  اذذا قريفمذذا   وجنذة مناهتذذة قر 
  (٥٥)يق  ا مين  أفمقت أسمهة  قنإلفاقاة قر  راة حلماية  اا قلشعا  من قني فا  قرجتسم 

 أ صذذذذذت وجنذذذذذة حجتذذذذذوا قرطفذذذذذل كم قإلاذذذذذا بذذذذذارنظم و قر  ذذذذذ ية ىةذذذذذى قنإلفاقاذذذذذة قل ر باذذذذذة   -٥
بشذذذشيف إلفذذذاتي  قذذذوع حذذذاني  ٥١١1 قإلفاقاذذذة جمةذذذس أ ر بذذذا ريفذذذا  بشذذذشيف قوجنسذذذاة  ٥111 ريفذذذا 

     (٥٥)قايف ق  قوجنساة و سااا يالفة قر   
 أ صت ق جتمر، قخلاصة ق يفناة مبسشرة قريفنخ ض  ق مأ،  أسيابه  ىوققيه كم قإلاا بار  ذ ية  -3

 قإلفاقاذاي قلمذة  ىةى قإلفاقاة جمةس أ ر با بششيف منا  مكاف ة قريفنخ ض  ق مأ،  قريفنخ ق نذزق 
  (٥3)ق    ، ذقي قر ةة

 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
 مذذذن قحلمايذذذة قذذذااويف ب يفذذذ يل كم قإلاذذذا ق ذذذمأ، ضذذذ  قريفنذذذخ مبسذذذشرة ق يفناذذذة قخلاصذذذة ق جتذذذمر، أ صذذذت -4

يشذذمل  ق نذذزق قريفنذذخ إليفميذذخ ضذذمايف أيف   قنق  ذذاتي  قرنفسذذي قريفنذذخ إليفميذذخ  ىذذات، ق نذذزق قريفنذذخ
قر  ذذذمو أ  قر   يذذذ    ق طذذذارت، أ  ًطذذذاً مذذذن أًذذذا  قرسذذذةو  قرذذذيت إلنطذذذوي ىةذذذى  ذذذو قخل   ذذذه ىةذذذى

  (٥4) شاك ب ق أذ  ىا ةة إذق كايف هنا  يوف من محاية  قرسماح باختاذ إل قبم
)وجنذذة   الةيذذت وجنذذة يذذربق  منظمذذة قريفمذذل قر  راذذة ق يفناذذة ب طياذذة قنإلفاقاذذاي  قر وصذذااي -١

ةوماي ىن قتىا قي إلذشيم قاذاكة ق فذم  و ميفاوجذة قتذايا قر مااذز إىل قحلكومة إلجت   ميف قخلربق (
  (٥١)يض  قرنجتابا

  مذذن يفذذ   يسذذمل رطذذمف بذذشيف يا  قذذااوق حكذذةأي   أشذذاري وجنذذة قخلذذربق  بو ذذه ىذذا  إىل أيف -6
 يذذاتئ قر فذذا ض قوجمذذاىي   الةيذذت   ااذذب  قحذذ  متذذمويف قإلفاقذذاي  اىاذذة موقذذا ىةا ذذا  ذذارخ  

يف إلجت   ما إلجتميمها ق جتيل إىل قرةجنة اسعة من قلحكا  قر شمييفاة ذقي مم، أيم  إىل قحلكومة أ
  (٥6)قر ةة  ق يفةوماي ق  يفةجتة ب طياجت ا و ق مارسة قريفمةاة

 اإلطار المؤسسي والبنية األساسية لإلقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة -جيم 
 (٥1)مركز المؤسساه الوطنية لإلقوق اإلنسان  

 (٥1)ق مكز و أانا  قوجورة قحلاراة ق مكز و أانا  قوجورة قرسابجتة    الناة حلجتوا ق اسايفق  سسة قرو   
 (٥١٥3أرخ )متو /يوراه  أرخ مك ب أم  ق ظامل 

رحيذذذذذذذت وجنذذذذذذذة مناهتذذذذذذذة قر يفذذذذذذذذتيب بيذذذذذذذ   افذذذذذذذاذ قرجتذذذذذذذذااويف ق  يفةذذذذذذذة بذذذذذذذشم  ق ظذذذذذذذذامل و  -1
امل قرذتي يذ تي أيتذاً ت ر قةراذة قروقاداذة    باوج وت قرذيت ييذت ا مك ذب أمذ  ق ظذ(٥1)٥١٥٥ ىا 

قروالناة   حثت قرةجنة كم قإلاا ىةى إلوفم ق وقرت قرال مة من أ ذل ضذمايف قسذ جتالراة  فيفاراذة ىمذل 
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مك ذذذب أمذذذ  ق ظذذذامل  قةراذذذة قروقاداذذذة قروالناذذذة   حثذذذت كم قإلاذذذا أيتذذذاً ىةذذذى إليفزيذذذز قرمصذذذ  ق سذذذ جتل 
ة قروالناذذذة   رأي أيف ىةذذذى كم قإلاذذذا أيف إل يفذذذا يف مذذذا لمذذذاكن سذذذةب قحلميذذذة ىذذذن الميذذذة قةراذذذة قروقاداذذذ

منظمذذاي قم مذذا ق ذذ ق رةسذذماح  ذذا بذذق مق  رصذذ  مسذذ جتل لمذذاكن سذذةب قحلميذذة   إلكفذذل ممقىذذا، 
  (٥١)إلوصااي ها اي قرمص  و سااا قر نفات

 أ صت ق جتمر، قخلاصة ق يفناة مبسشرة قريفنخ ض  ق ذمأ، ب يفزيذز قذ رقي   ذاي شذا من ذا  -1
ظذذامل ق يفذذمل با سذذا ق، بذذ  قوجنسذذ   أمذذ  ق ظذذامل ق يفذذمل بالشذذعا  ذ ي ق ىاقذذة  ر نفاذذت أمذذ  ق 

قرذذذذربقمر قرمقماذذذذة إىل إحذذذذ قة إلالاذذذذم و اظذذذذم، قم مذذذذا إىل قرنسذذذذا  ىمومذذذذاً   إىل اسذذذذا  قوجماىذذذذاي 
  (٥٥) قرف اي ق  مشة ي وصاً 

 ا و قحلفذذذذاى ىةذذذذى أحاالذذذذت وجنذذذذة حجتذذذذوا قرطفذذذذل ىةمذذذذاً بار جتذذذذ   قرذذذذتي أحم إلذذذذه كم قإلاذذذذ -1
  ة هذذذته ق  سسذذذةإليفزيذذذز  نيذذذو مذذذ  ق ظذذذامل ق يفذذذمل بالالفذذذا    ل م سسذذذة مسذذذ جتةة  قادمذذذة بذذذتق ا

مذذن أيف مشذاريا قرجتذذوقا  ق  يفةجتذة بارطفذذل ن إل ذاح تقدمذذاً لمذ  ق ظذذامل    ذاقةجت  ركن ذا أىمبذت ىذذن
بوني ذذه ىةذذى قنضذذطالع أمذذ  ق ظذذامل ق يفذذمل بالالفذذا   بذذشيف إلكفذذل قذذ ر،  أ صذذت قرةجنذذة كم قإلاذذا

  (٥٥)إليفزيز قس جتالره  رتمايف قر جتا  قركامل مبياتئ باريس  أيف إلوقصلبفيفاراة  
 نحظت قرةجنة قرن ادر ق جياباة قريت حتجتجتت من يذال  إلنفاذت قخلطذة قروالناذة رةاشذطة  -٥١

  لذذذم أهنذذذا أىمبذذذت ىذذذن قةجت ذذذا مذذذن أيف ٥١٥٥-٥١١6ق  يفةجتذذذة قجتذذذوا قرطفذذذل  م ذذذاحله رةفذذذا، 
مل إلايف مذذذ  بيفذذذ    أ صذذذت  ٥١٥١-٥١٥4سذذذاقإلاجاة قروالناذذذة قوج يذذذ ، حلجتذذذوا قرطفذذذل رةفذذذا، قن

  (٥3)قرةجنة كم قإلاا با سمقع و قى ماتها  ضمايف إلنفاتها قرفيفا 
إ ق  اجتذذذك قر نسذذذاة بذذذ    ةذذذخ ق ا ذذذاي قحلكوماذذذة ق يفناذذذة بمفذذذاه   ذذذا أبذذذ ي قرةجنذذذة قةجت -٥٥

 ذذور و إلنفاذذت ق ا ذذاي قحلكوماذذة ذقي قر ذذةة إلوصذذااي قرطفذذل ىةذذى   ةذذخ ق سذذ وياي   إ ق  قرجت
جمةذذذس قرطفذذذل و ق مارسذذذة قريفمةاذذذة   أ صذذذت قرةجنذذذة كم قإلاذذذا ب يفزيذذذز قذذذ رقي  سذذذةطاي ها ذذذاي 

  (٥4)قر نساة  إلوفم ق وقرت قرال مة  ا ر يفمل بفيفاراة

 التعاون مل آلياه حقوق اإلنسان -ثانيا   
(٥١)التعاون مل هيئاه المعاهداه  -الف 

    
 حالة اإلبالغ -5 

 ها ة ق يفاه ، 

ق الحظذذذذذذذاي قخل اماذذذذذذذة 
ق  ر ة و قنسذ يفمقض 

 قرسابة
ءيذذذذذم إلجتميذذذذذم قاذذذذذ   منذذذذذت 

 قنس يفمقض قرسابة
ءيذذذذذذذذذذذذم مالحظذذذذذذذذذذذذاي  

 حارة ق بالغ    ي اماة
 وجنذذذذذذذة قرجتتذذذذذذذا  ىةذذذذذذذى

  قر مااز قريفن مي
مين قر اسذذذا إلذذشيم إلجتذذ   قر جتميذذذم قوجذذاما رة جتميذذ - - ٥١١1ءذقر/مارس 

 ٥١٥٥ريفاشم منت ىا   ق
قرةجنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة ق يفناذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 
بذذذذذاحلجتوا قنق  ذذذذذاتية 
  قن  ماىاة  قرثجتافاة

قرثذذذذذذاق/اوفمرب  إلشذذذذذذمين
٥١١٥ 

    ٥١١6إلشيم إلجت   قر جتميم قرثاق منت ىا    - -
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 ها ة ق يفاه ، 

ق الحظذذذذذذذاي قخل اماذذذذذذذة 
ق  ر ة و قنسذ يفمقض 

 قرسابة
ءيذذذذذم إلجتميذذذذذم قاذذذذذ   منذذذذذت 

 قنس يفمقض قرسابة
ءيذذذذذذذذذذذذم مالحظذذذذذذذذذذذذاي  

 حارة ق بالغ    ي اماة
قرةجنذذذة ق يفناذذذة قجتذذذوا 

 ق اسايف
قل  /أك ذذذذذوبم  إلشذذذذذمين
٥١١1 

ر جتميذذذذذذم قرثارذذذذذذث و ءذقر/مذذذذذذارس سذذذذذذانظم و ق  - ٥١٥4
٥١٥١    

قرةجنذذذذة ق يفناذذذذة بارجتتذذذذا  
 ىةى قر مااز ض  ق مأ،

مقبذذذذذذذا  قخلذذذذذذذذامس و سذذذذذذذاانظم و قر جتميذذذذذذذذمين قر - ٥١٥3 ٥١١١أيار/مايو 
 ٥١٥١متو /يوراه 

وجنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة مناهتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة 
 قر يفتيب

قرثاق/اوفمرب  إلشمين ٥١٥3 ٥١١4أيار/مايو 
٥١٥4 

جتذذذ   قر جتميذذذم قرسذذذاتس و ىذذذا  حيذذذل موىذذذ  إل
٥١٥1 

  /أك ذذذذذوبم قل إلشذذذذذمين وجنة حجتوا قرطفل
٥١١4 

حيذذذل موىذذذ  إلجتذذذ   قر جتميذذذم قوجذذذاما رة جتميذذذمين   ٥١٥4أيةو /سي مرب  ٥١٥٥
    ٥١٥1قخلامس  قرساتس و ىا  

إلذذذذذذذذذذذذشيم إلجتذذذذذذذذذذذذ   قر جتميذذذذذذذذذذذذم قل ق مبو ذذذذذذذذذذذذذب 
قررب إلوكذذذذذذذذو  قني اذذذذذذذذاري نإلفاقاذذذذذذذذة حجتذذذذذذذذوا 
قرطفذذذذذذذل بشذذذذذذذشيف باذذذذذذذا قلالفذذذذذذذا   قسذذذذذذذ الال  
قلالفذذذا  و قريالذذذا   و ق ذذذوقت ق باحاذذذة منذذذت 

 ٥١١4ىا  
قرةجنذذذذذة ق يفناذذذذذة قجتذذذذذوا  

قلشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعا  ذ ي 
    ق ىاقة

ر جتميذذذذذذذذم قل ق و ءذقر/مذذذذذذذذارس سذذذذذذذذاانظم و ق  - ٥١٥٥ -
٥١٥١    

 الردود للى طلباه المتابعة المإلددة المقدمة من هيئاه المعاهداه -1 

 ق الحظاي قخل اماة  
    ماجت َّ  و     ق وضوع     ق وى  ق جتمر  ها ة ق يفاه ،

قرةجنذذذذذذذذذذذة ق يفناذذذذذذذذذذذة 
 قجتوا ق اسايف

٥١٥١ 
 

قر مااذذذذذز ضذذذذذ  قلقةاذذذذذاي   ذذذذذمقدة قركمقهاذذذذذة  
 (٥6)  مقدة قحلمب   حمية قر  افة

  (٥1)ة  إلاطةب ميفةوماي إضافا(٥1)٥١٥٥
 

وجنذذذذذذذذذذذة مناهتذذذذذذذذذذذة 
 قر يفتيب

قرتذذماااي قرجتااوااذذة ضذذ  قر يفذذتيب   رصذذ   ٥١٥١
 (٥1)أماكن سةب قحلمية   إل ريب ق وظف 

- 

 قةرق   
 قحلارة    ى ت قةرق   ها ة ق يفاه ،

 (3٥)ةقي ا مت ق  ابيف (3١)٥ قرةجنة ق يفناة قجتوا ق اسايف
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 (3٥)ةالتعاون مل اإلجراءاه الخاص -باء 
     قحلارة قرمقهنة  قحلارة و أانا  قوجورة قرسابجتة 

 ايفة ايفة    تىو، تقدمة 
 قرسكن قرالدة    قرزيارقي قريت  مي 

 تقيةااً ق شمت يف 
    قريفنخ ض  ق مأ، 

 قني فا  قرجتسمي
 - قريفن مية    قرزيارقي ق وقفة ىةا ا من حاث ق ي أ 
 - -    قرزيارقي قريت الاةب إ مقؤها 

تنفيععا االلتزامععاه الدوليععة المتعلقععة بإلقععوق اإلنسععان مععل مرالععاة القععانون  -ثالثا   
 الدولي اإلنساني الواجب التطبيق

 اة ولدم التمييزالمساو  -الف 
أ صذذت ق جتذذمر، قخلاصذذة ق يفناذذة مبسذذشرة قريفنذذخ ضذذ  ق ذذمأ، بار  ذذ ي رةفذذوقرا قرجتادمذذة بذذ   -٥٥

قوجنسذذذ  و قرجتطذذذاى  قريفذذذا   قخلذذذا   مذذذن يذذذال  قر نفاذذذت قرفيفذذذا  رة ذذذ قبم ق ن ذذذو  ىةا ذذذا و 
قرف ذذاي  ىذذ ت قرنسذذا   مبذذن فذذا ن اسذذا  يذذات، قر سذذ ور  سذذادم قر شذذمييفاي  قرسااسذذاي  مذذن أ ذذل 

  (33)ق  مشة  و قماني قرسااساة  قنق  اتية  قن  ماىاة  قرثجتافاة  قرجتتاداة
 أىمبذذت وجنذذة حجتذذوا قرطفذذل ىذذن قةجت ذذا مذذن قسذذ ممقر قا شذذار قر مااذذز قكذذة قروققذذا ضذذ   -٥3

قلالفا  ق  مش   قام م    أ صت قرةجنة كم قإلاا بكفارة قرجتتا  قرفيفذا  ىةذى أي شذكل مذن 
أيف إل نذا   بمقجم ذا مسذشرة قر مااذز ضذ  قلالفذا  ق  م شذ    ضذمايف ر مااز ض  قلالفذا  أشكا  ق

 قاذذذم م   مبذذذن فذذذا ة قلالفذذذا  ق ن مذذذويف إىل قلقةاذذذاي ق اناذذذة  قر يناذذذة  أالفذذذا  قرم مذذذا  قلالفذذذا  
  (34)قرفجتمق   قلالفا  ق  ابويف بشممقض ااتر، أ  أ رق  يياثة  قلالفا  قل ااب

بشذذشيف يفذذض حذذاني قايفذذ ق   ٥16٥رةجنذذة بااتذذما  كم قإلاذذا إىل قإلفاقاذذة ىذذا   رحيذذت ق -٥4
 قوجنساة   قى مات قنساقإلاجاة قروالناة ر مر قرم ما  يطة قريفمل ق   ةة هبا   ركن ا أىمبت ىذن

 ةً قرةجنذة قةجتذذ  ظةذت مذن أيف قنسذاقإلاجاة ن إليفذاا مبذا يكفذي مسذذشرة  نسذاة أالفذا  قرم مذا   ذاقةجت
نسذذذاة قركم قإلاذذذة ن يكفذذذل قوجنسذذذاة وجماذذذا قلالفذذذا  ق ورذذذوتين و إقةذذذاة كم قإلاذذذا  مذذذن أيف قذذذااويف قوج

مذذن قنإلفاقاذة  مذذا  1 كذمري إلوصذا  ا بذذشيف إلتذمن كم قإلاذا إلطذذابة  اذا أحكذا  قرجتذذااويف مذا ق ذات، 
  (3١)بششيف يفض حاني قايف ق  قوجنساة   إلنفات قرجتااويف ب  يف متااز ٥16٥قإلفاقاة ىا  
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 الإلياة والإلرية وامن  الشخصيحق الفرد  ي  -باء 
أيف  قنا يذذذاه إىل قرفميذذذة قريفامذذذل ق يفذذذمل قذذذاني قني فذذذا  قرجتسذذذمي أ  لذذذم قرطذذذوىي   ذذذه -٥١

   أ صذذى بقترق ذذه و قرجتذذوقا  قادمذذة بذذتق ا جمميذذةن يو ذذ  و قر شذذميا قحلذذاق كقني فذذا  قرجتسذذمي 
إالذذار شذذامل ر يفذذويض قرتذذ ايا  أقذذارهبة قوجناداذذة قاةاذذة ت يف إبطذذا   مشذذمقً إىل قحلا ذذة أيتذذاً إىل 

  (36)  رب ضمرهة
 شذذذذ ت قرفميذذذذة ىةذذذذى أيف إليذذذذات  ق يفةومذذذذاي  قرياااذذذذاي ىةذذذذى حنذذذذو إلذذذذا   شذذذذفاف أساسذذذذي  -٥6

رةكشخ ىن م م  مكايف   وت قلشعا  قرتين ن يزقرويف و ىذ قت ق فجتذوتين   رتذمايف حذة 
بذذذذ   اذذذذا  قرطمشاانذذذذة ا  قرثجتذذذذة قرتذذذذ ايا و ميفمفذذذذة قحلجتاجتذذذذة  قروصذذذذو  إىل قريف قرذذذذة   كذذذذترك رينذذذذ

افوظذاي ق   ينيالي أيف إلكويف  اذا قافوظذاي مف وحذة  و ق  نذا    مبذا فا ذا (31)قلالمقف ق يفناة
  (31)قريت متسك ا قحلكوماي قليم   قلالمقف قرفاىةة  ق  سساي قر  راة

إليفذذذذمض إ ق  قر جتذذذذاريم قرذذذذيت إل  ذذذذ ة ىذذذذن   ذذذذاقةجت  أىمبذذذذت وجنذذذذة مناهتذذذذة قر يفذذذذتيب ىذذذذن -٥1
قلشعا  ق ن م  إىل قلقةااي ق اناة  ق ثةااي  ق ثةا   مزت  ي ق ال قوجنسي  مالذايمي ق ويذة 
قوجنسذذاااة رةميفامةذذة قرسذذا ة  سذذوقً  ىةذذى يذذ  ق ذذوظف  ق كةفذذ  بقافذذاذ قرجتذذوقا  أ  ىةذذى يذذ  أفذذمقت 

 ق زىومذذة ا ةي  ذذمفويف ب ذذفة شع ذذاة   شذذ تي ىةذذى أيف  اذذا أىمذذا  قر يفذذتيب أ  ق يفامةذذة قرسذذ
  (31)ينيالي أيف ختتا رة  جتاة

  رحيذذت قرةجنذذة باى مذذات قذذااويف محايذذة قلشذذعا  ق  ذذاب  باضذذطمقباي ىجتةاذذة   ركن ذذا -٥1
قةجتذذة إ ق  قر جتذذاريم قرذذيت إلفاذذ  باسذذ ممقر قسذذ ع ق   سذذادل شذذا ر جتااذذ  قحلمكذذة و م سسذذاي  ظةذذت

كمذالذ أيذم مذن أ ذل منذا يطذم   قرطب قرنفسي   أ صت بشن إلاس ع    سادل إلجتاا  قحلمكذة إن
  (4١)إحلاا قرفمت ضمرقً بنفسه أ  بارالم

نسذذ ايفاباة جتذذ رقي ققر أحاالذت قرةجنذذة ىةمذذاً بذذاوج وت قرذيت إليذذت ا كم قإلاذذا مذذن أ ذل  يذذات،  -٥1
ةسذذذجويف   باضفذذذاض ىذذذ ت قرسذذذجنا  و ق  سسذذذاي ق صذذذالحاة  لذذذم أهنذذذا حثذذذت كم قإلاذذذا ىةذذذى ر

قرظذذم ف ق اتيذذة و قرسذذجويف  م سسذذاي قرطذذب قرنفسذذي   قر  ذذ ي نك ظذذاى قرسذذجويف  حتسذذ 
  (4٥) و ممفة قح جا  قل ااب و يزيفو

 أىمبت قرةجنة ىن قةجت ا من   وت سجن  قح  فجتط رإلااة و كم قإلاذا   حث  ذا ىةذى  -٥١
  (4٥)إلوفم مزي  من ق مقفة ق صالحاة رةسجاناي

مذن أيف   ذاق نذزق  لذم أهنذا أبذ ي قةجت  رحيت قرةجنة باى مذات قذااويف قحلمايذة مذن قريفنذخ -٥٥
قرجتااويف   ينيالي أيف  ييفاقب ىةا ا قرإلكاب  مقدة  مة قتا، قوجنل ي ينويف ض ايا قريفنخ ق نزق ب

إلكفل كم قإلاذا إ ذمق  حتجتاجتذاي سذمييفة  شذامةة  فيفارذة و  اذا قتىذا قي قريفنذخ   مسذا رة قوجنذا،  
  (43)شمل قر يفويض  إىات، قر شهالإل رتمررب قكافاة وج قس فات، قرنسا  قرت ايا من إل قبم  
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 رحيذذت وجنذذة حجتذذوا قرطفذذل باى مذذات قنسذذاقإلاجاة قروالناذذة رة مايذذة مذذن قريفنذذخ قريفذذادةي  -٥٥
 ركن ا     أحاالت ىةماً ب نوع قرربقمر ق نفت، و جما  قروقاية من قريفنخ ٥١٥6-٥١٥٥رةفا، 

خ قريفذذادةي أ  قريفنذذخ ضذذ  قلالفذذا  مذذن أيف ق  ذذمق قي ق  عذذت،  كاف ذذة قريفنذذ  ذذاقةجت أىمبذذت ىذذن
راسذذت كافاذذة و قروققذذا قريفمةذذي   مذذن قسذذ ممقر قريفنذذخ ضذذ  قلالفذذا  و ق ذذ قرس  و م سسذذاي 

أيذذم    أ صذذت قرةجنذذة كم قإلاذذا باختذذاذ إ ذذمق قي إلشذذمل قر نفاذذت  م سسذذاي   قرمىايذذة قن  ماىاذذة
  (44)٥١٥6-٥١٥٥قرفيفا  رالساقإلاجاة قروالناة رة ماية من قريفنخ قريفادةي رةفا، 

 رحيذذت قرةجنذذة با تذذا قي قرذذذيت حتجتجتذذت و جمذذا  منذذذا قنسذذ الال   قنى ذذ ق  قوجنسذذذا   -٥3
 مكاف   مذذا   بذذقترقع  اذذا أحكذذا  قإلفاقاذذة جمةذذس أ ر بذذا بشذذشيف محايذذة قلالفذذا  مذذن قنسذذ الال  

مذن  ا ذقةجت  مذا ذرذك  أىمبذت قرةجنذة ىذن  قوجنسي  قنى  ق  قوجنسي و قرجتذااويف قوجنذادي قوج يذ  
ر ىة قرت ايا   ميفا ت، إيذتق  قلالفذا    اجتذك قر ذ قبم قرمقماذة إىل رتع  ةمناسي ةى     وت اظ

 أ صذذت قرةجنذة كم قإلاذذا  و  ةذة أمذذور  باختذذاذ  قوجنذا،   قةذذة قسذ فات، قلالفذذا  مذن بذذمقمر قروقايذة 
ا  قرت ايا  إىذات،  اا قر  قبم قرال مة رمتع قوجنا،   ضا بمقمر  سااساي رةوقاية  إليفاو قلالف

     (4١)إتما  ة و اسار قم ما
  نحظت قرةجنة أيف قريفجتوبة قري ااة ض  قلالفا  حمظور، و كم قإلاا   ركن ا أىمبت ىن -٥4
 مذذن أهنذذا ن إلذذزق  إلاسذذ ع   أسذذةوباً إلشتيياذذاً و قلسذذم،  حتظذذى بجتيذذو   قسذذا تقيذذل قم مذذا   ذذاقةجت

سذذة قريفجتوبذذة قري ااذذة و  اذذا قل سذذا    ن سذذاما تقيذذل  أ صذذت قرةجنذذة كم قإلاذذا بوضذذا حذذ   مار 
  (46)شكا  إجياباة  لم ىنافة  إلشاركاة ر نش ة قلالفا   إلشتيي ةقلسم،   قرا ير ل

 إقامة العدل، بما  ي ذلك مسألة اإل اله من العقاب، وسيادة القانون -جيم 
 اذذاالي يذذال  ق  ذذمق قي وجنذذة مناهتذذة قر يفذذتيب ىذذن قةجت ذذا مذذن أيف قحلذذيس قنحأىمبذت  -٥١

قرسابجتة رةم اكمة يي   قاى ،  راس قس ثناً  و ق مارسة قرجتتذاداة و قاذاكة قركم قإلاذة   حثذت 
قرةجنة كم قإلاا ىةى ضذمايف إلشذجاا قرجتتذا،  ق ذ ى  قريفذام  بذ قدل رالح جذا  إلكذويف أقذل إلجتااذ قً 

  (41)  ق  قا   ضا قلشعا  قا جزين قيل قااكمة مبيفز  ىن قرسجنا  رة مية
ىجذذز كم قإلاذذا ىذذن إلذذوفم  اذذا قرتذذماااي قرجتااوااذذة قلساسذذاة  مذذن أبذذ ي قرةجنذذة قةجت ذذا  -٥6

 سذذةوا قحلميذذة منذذت ب قيذذة قح جذذا هة   ينيالذذي أيف إليف مذذ  كم قإلاذذا فذذورقً إلذذ قبم إلكفذذل  صذذو  أ ر ذذك 
 ك الذ  قلشعا  ىةى   ه قرسمىة  ت يف ىوقدة إىل حما  مس جتل خي ار اه   ح و ة ىةى ف

إلشتيب أ  مجتاضا، أي موظخ حكومي    مس جتل   قرسماح  ة بانإل ا  بفمت من أفمقت أسم ة 
  (41)حيم  أشعاصاً مسةوا قحلمية من قرتماااي قرجتااوااة قلساساة

   حثذت كم قإلاذا ىةذى ضذمايف إلذوفم (41) رحيت قرةجنة بجتااويف ق ساى ، قرجتتاداة قماااذة -٥1
اااذذذذذذذة  ة مسذذذذذذذي قرةجذذذذذذذو   ق  ذذذذذذذا مين و ق  ذذذذذذذمق قي ق  يفةجتذذذذذذذة بجتذذذذذذذمقرقي ق سذذذذذذذاى ، قرجتتذذذذذذذاداة قم

ق فوضاة قرساماة رش  يف قرال  ذ  أيتذاً ب يفزيذز اظذا  ق سذاى ، قرجتتذاداة   أ صت  (١١)قنح جا 
  (١٥)قحلاق رتمايف إإلاح ه بارفيفل رةمس تيفف 
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ق يفامةذة سذو  قر يفذتيب     رحيت قرةجنة باوج وت قريت إليت ا كم قإلاا رة  جتاة و قتىذا قي -٥1
مذذذن أيف قر  جتاذذذة قل ق و هذذذته قنتىذذذا قي   ذذذاقةجت مذذذن قيذذذل أفذذذمقت قرشذذذمالة   ركن ذذذا أىمبذذذت ىذذذن

 ق  ياسذذن  إىل إتقر، قرمقابذذة قر قيةاذذة  قرذذيت مل إلكذذن مسذذ جتةة  فيفارذذة متامذذاً و مكاف ذذة قر يفذذتيب  مذذا
إلجتذذذذ   شذذذذكو  بشذذذذشيف ق يفامةذذذذة   ينيالذذذذي ركم قإلاذذذذا أيف إلكفذذذذل مت ذذذذا كذذذذل شذذذذعك بذذذذاحلة و سذذذذو    

  (١٥)ق يفامةة إىل ءراة فيفارة  مس جتةة متاماً إلجتو  بار  جتاة  قنس جابة بسمىة سو  قر يفتيب أ 
 أ صذذت ق جتذذمر، قخلاصذذة ق يفناذذة مبسذذشرة قريفنذذخ ضذذ  ق ذذمأ، بذذشيف إل عذذت قحلكومذذة يطذذوقي  -٥1

اف  مبذذا و ىا ةذة ر مكذذ  قرنسذا  ضذذ ايا قريفنذخ  قذذت قحلذمب مذذن قروصذو  إىل قريف قرذذة  قنا  ذ
 ىة قرنفسذذي قن  مذاىي  قنق  ذذاتي قركذاو  قحل ذذو  ىةذى يذذ ماي قرمىايذة قر ذذ اة  قرذذرذك 
بذاوجمقدة ق مإلكيذذة ضذذ هن  مجتاضذا، ممإلكيا ذذا  فجتذذاً لحكذا  قرجتذذااويف قرذذ  ق ذقي  قنىذذاقف  جيذب

ر مكاذذذن ن مذذذن قحل ذذذو  ىةذذذى قنسذذذ  جتاقاي   ايقااربذذذقذذذ ما  قر ذذذةة   مذذذنل قرنا اذذذاي ممكذذذز 
  (١3)مإليطة هبتق ق مكزق 

 أىمبذذذذت وجنذذذذة مناهتذذذذة قر يفذذذذتيب ىذذذذن قةجت ذذذذا مذذذذن أيف كم قإلاذذذذا مل إلجتذذذذ   أي إليفذذذذويض إىل  -3١
ض ايا قر يفتيب و قرفا، ق شذمورة بذار جتميم   حثذت قرةجنذة كم قإلاذا ىةذى إلذوفم سذيل قنا  ذاف  

  (١4)مبا و ذرك قر يفويض   سادل إىات، قر شهال ىةى أكمل   ه ممكن
يذذت قرةجنذذة با يفةومذذاي قرذذيت إلفاذذ  بذذشيف أفيفذذا  قر يفذذتيب ن إلسذذجتط بار جتذذات    ركن ذذا  رح -3٥

 أيف من أيف ى تقً مذن قلفذمقت رمبذا قسذ فات ق مذن قريففذو ىذن أىمذا  قر يفذتيب  مذن  اقةجت أىمبت ىن
 م  مذ  مذن أصذل صذماضذ  لااباذاً  أساسذاً  أا ميذت مقدة قحلذمببذ ق  يفةجتذة من قااكماي قً ى ت
بارسذذذجن  ذذذ ت أالذذذو  بكثذذذم مذذذن أحكذذذا  قرسذذذجن قر ذذذاتر، و حذذذة أفذذذمقت قوجذذذا  كذذذة ىةذذذا ة حا 

ياصذذذاً إ ق  قر جتذذذاريم قرذذذيت إل  ذذذ ة ىذذذن ىذذذ    قركذذذم قل ىةذذذى قرذذذ  ة افسذذذ ا   أبذذذ ي قرةجنذذذة قةجتذذذاً 
  "مةاة قريفاصذفة"إتقاة هناداة  قح ، حا قةيف ىةى  مقدة قحلمب ق مإلكية يال  أكثم من ص  ر 

حذذمب أ  قوجذذمقدة ضذذ    ذذمقدة ارإلكذذاهبةإحارذذة  اذذا قلشذذعا  ق شذذ يه ب  ينيالذذي أيف إلكفذذل كم قإلاذذا
قوجا   ق س  ر  أفمقت قرإلكاهبا  مبن فا ة كيار ق س  ر  و قرشمالة   شارك  ة و ق اساااة أ  مب

قرسااسذذا   إىل قرجتتذذا    إرالذذا  ممارسذذة قريففذذو ىذذن قلشذذعا  ق ذذ قا  ب  مذذة قر يفذذتيب أ  سذذو  
  (١١)ق يفامةة
أيف أيف ىةا ذا   رأي من  ضا قلح قة ق  قا  و قرسذجويف   اقةجت  أىمبت قرةجنة ىن -3٥
حجتذوا قرطفذل قةجت ذا مذن اجتذك قلمذوق  وجنذة    أبذ ي (١6)ةهبذ ياصذاً ممفجتاً مالةجتاً مسذ جتاًل  إلنشئ

قح جذا  قلالفذا  مذ ، الويةذة قيذل قااكمذة   ىذ   إ ذمق  مذن  ق نظماي ر نفات قر  قبم قري يةة    
،  يذذارقي من ظمذذة إىل ممقكذذز قنح جذذا    قسذذ ممقر قح جذذا  قلالفذذا  مذذا قريذذارال  و بيفذذض قرجتتذذا

ق  سسذذذاي   سذذذو  قرظذذذم ف و ممقفذذذة قنح جذذذا  قخلاصذذذة بالالفذذذا   و ق صذذذالحااي   حثذذذت 
قرةجنة كم قإلاا ىةذى موق مذة اظذا  قتذا  قلحذ قة موق مذة إلامذة مذا قنإلفاقاذة   يذات، إليفزيذز قر ذ قبم 

  (١1)الح جا قري يةة ر
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  ذذاي يار اذذة شيف إلتذذطةا  أ صذذت ق جتذذمر، قخلاصذذة ق يفناذذة مبسذذشرة قريفنذذخ ضذذ  ق ذذمأ، بذذ -33
ب ثجتاذذذذخ قرجتتذذذذا،  إلذذذذ ريي ة بشذذذذشيف  اذذذذا  وقاذذذذب قريفنذذذذخ ق نذذذذزق  مبسذذذذاى ، ق نظمذذذذاي قرنسذذذذاداة 

  (١1)ق  ع  ة
 الإلق  ي الخصوصية والزواج والإلياة األسرية -دال 

ل قر ذذذ قبم ق  عذذذت، حلمايذذذة قلالفذذذا  مذذذن حذذذاني قا  ذذذا  نحظذذذت وجنذذذة حجتذذذوا قرطفذذذ -34
مبذذا يكفذذي   ن سذذاما و   وصذذاةإلةذذك قخلريفذذ   ممقىذذا،   ذذاقةجت ي وصذذا  ة   ركن ذذا أىمبذذت ىذذن

 سادط ق ىال   م سسذاي قرمىايذة قر ذ اة  قرمىايذة قن  ماىاذة   ريفذ   إلنفاذت قر شذمييفاي ذقي 
بكفارذة قحذاق  ي وصذاة قلالفذا   كذمقم  ة   إلاسذم كافااً   أ صت قرةجنة كم قإلاذا   قً قر ةة إلنفات

  (١1)إليفزيز مكااة قلالفا  باى يارهة أفمقتقً  أص اب حجتوا
    ركن ذذذا أىمبذذذت ىذذذن٥١٥4 رحيذذذت قرةجنذذذة ب يفذذذ يل قذذذااويف قرمىايذذذة قن  ماىاذذذة ريفذذذا   -3١
قرذال   من قةة  سو  ي ماي قر ىة ق  احة رةسذم   أ صذت قرةجنذة كم قإلاذا ب جتذ   قرذ ىة   اقةجت

اد ةإىل قلسم ر مكان ا من قروفا  بار زقما ا واه أالفا ا  رتمايف رفاه ة   ً(6١)  
 رحيذذذت قرةجنذذذة باخلطذذذة قرمداسذذذاة ر ذذذوفم قرمىايذذذة يذذذارع ق  سسذذذاي  حتويذذذل م سسذذذاي  -36

مذذن ىذذ   قضفذذاض ىذذ ت   ذذاقةجت    ركن ذذا أىمبذذت ىذذن٥١٥1-٥١٥٥قرمىايذذة قن  ماىاذذة رةفذذا، 
 و م سساي قرمىاية   من أيف قرمىاية ق  سساة هي قروساةة قرساد ،  ب ًن من قلالفا  ق وتى 

أيف إلكذويف إلذذ بمقً ياةجذش إراذذه كمذالذ أيذذم  ر ةياذة قح اا ذذاي قلالفذا  قاذذم م  مذن قريا ذذة قلسذذمية  
 أ صت قرةجنة كم قإلاا بار نفات قركامل رةعطة قرمداساة   ن ساما من يال  إليفزيز قرذ ىة ق جتذ   

كفارة قلالفا  قرتين ن ميكن ة قريفذا  مذا رمىاية قلالفا  تقيل قلسم،  قم ما  ما أمكن    ر
أسذذذمهة    ضذذذا ضذذذذماااي كافاذذذة  ميفذذذذايم  قضذذذ ة ر   يذذذ  مذذذذا إذق كذذذايف ينيالذذذذي إيذذذ قع الفذذذذل و 
م سساي قرمىاية قري يةة   إ مق  قس يفمقضاي ت رية رظم ف إي قع قلالفا  ر   قلسم قحلاضنة 

  (6٥)اي قرمىاية و م سس
من قةذة يذ ماي قرمىايذة  قر يفةذاة ق اسذور، قر كةفذة  قوجاذ ، و   اقةجت  أىمبت قرةجنة ىن -31

ممحةة قرطفورة ق يكم،   لمها مذن قخلذ ماي قم ميفاذة   ن سذاما بارنسذية إىل أسذم ق نذاالة قرناداذة 
ق وقرت ق اراة ر طويم قر يفةاة   أ صت قرةجنة ب ع اك ما يكفي من أ  قلقل ًوقً  قلسم قرفجتم، 

و ممحةذذذة قرطفورذذذة ق يكذذذم،  إلوسذذذاا اطاقذذذه  بطذذذما إلشذذذمل ضذذذمايف   ذذذوت ىذذذ ت كذذذاف مذذذن ريذذذاض 
  (6٥)قلالفا 

حريععة الععدين او المعتقععد وحريععة التعبيععر وتكععوين الجمعيععاه والإلععق  ععي المشععاركة  -هاء 
  ي الإلياة العامة والإلياة السياسية

يكذويف   ذه و قذااويف مذ ققبمفا صذفة قوجمميذة ىذن قر شذ م  إتر أ صت قراواسكو كم قإلاا  -31
  (63)رةميفايم قر  راة مطابجتاً 
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  (64) أ صت قراواسكو كم قإلاا مبوقصةة  ضا ءرااي رة نظاة قرتقل و  سادط ق ىال  -31
أيف  ٥١٥4  ذذا  و م ذذ ر مذذن م ذذاتر شذذيفية ق ح ذذا قي و قلمذذة ق   ذذ ، و ىذذا   -4١

و ق ادذذذذذة و  ٥33١ إلشذذذذذالة ا اسذذذذذا  و قررب ذذذذذايف قرذذذذذوالمل قذذذذذ  قرإلفيفذذذذذت مذذذذذن اسذذذذذية ق جتاىذذذذذ  قرذذذذذيت
   الةيذت وجنذة يذربق  منظمذة قريفمذل قر  راذة (6١)٥١٥4و ق ادذة و ىذا   ٥331إىل  ٥١٥٥ ىا 

ذذتي رة  ذذ ي بفيفاراذذة  ىةذذى   ذذه  مذذن قحلكومذذة أيف إلجتذذ   ميفةومذذاي ىذذن أي إلذذ قبم مةموسذذة قختا
   الةيذذت (66)قروالناذذة ايبذذ  قرم ذذل  ق ذذمأ، و إالذذار قرسااسذذ و قل ذذمقرجتادمذذة قر   يذذ  رةفجذذو، 

مذن قذااويف  ٥٥قرةجنة أيتاً من قحلكومة أيف إلوقصل إلجتذ   ميفةومذاي ىذن قر طياذة قريفمةذي رةمذات، 
 ق سذذا ق، بذذ  قوجنسذذ    كذذترك ىذذن قر ذذ قبم ق  عذذت، ر يفزيذذز  صذذو  ق ذذمأ، إىل جمموىذذة أ سذذا مذذن

 راة  ق ناصذذذذب ق تقريذذذذة  و قرجتطذذذذاى  قريفذذذذا   قخلذذذذا     مبذذذذا و ذرذذذذك مناصذذذذب ق سذذذذ  قروظذذذذادخ
 الةيذذت أيتذذذاً مزيذذذ قً مذذذن ق يفةومذذذاي قاذذذ ت، ىذذذن ىذذذ ت  اسذذذية ق وظفذذذاي قحلكوماذذذاي  موظفذذذاي 

  (61)قخل مة ق  ااة و مناصب ق س  راة

 الإلق  ي العمل و ي التمتل بشروط لمل لادلة ومؤاتية -واو 
مبسشرة قريفنخ ض  ق ذمأ، قحلكومذة ىةذى قنسذ ممقر و إ قرذة  شجيفت ق جتمر، قخلاصة ق يفناة -4٥

قريفمققاذذل قريفمةاذذة قرذذيت إلذذ ام و ىمذذل ق ذذمأ،   إليفزيذذز اظذذا  قرمىايذذة قن  ماىاذذة ب ذذترال قريفجتيذذاي قرذذيت 
  (61)إليفاض إتماع ق مأ، و سوا قريفمل

ة إىل  يذذات،  الةيذت وجنذذة يذربق  منظمذذة قريفمذل قر  راذذة مذذن قحلكومذة إليفزيذذز   وتهذا قرمقماذذ -4٥
  بطذما إلشذمل قى مذات  ق  نة قر وظاخ ما خيكفم  قريفمل  ضمايف ق سا ق، و ميفامةة قرم ما فا

اسا  قرم ما   الةيت قرةجنة ميفةوماي حم ت، ىن ىمل قرةجنة ق يفناة  إلوظاخ إل قبم حم ت، بششيف
ىذن ىذ ت  فتذاًل ىذن أي إح ذا قي ح يثذة م احذة  بمص  إلنفات قررباامر قروالمل مذن أ ذل قرم مذا

قرم ذذا   قرنسذذا  مذذن  اىذذة قرم مذذا و سذذوا قريفمذذل   ن سذذاما ق سذذ ع م   قريفذذاالة   قريفذذامة  
  (61)حلساهبة

 الإلق  ي الضمان االجتمالي و ي التمتل بمستوى معيشي الئق -زاي 
حثذذت ق جتذذمر، قخلذذا  ق يفناذذة بارسذذكن قرالدذذة قرسذذةطاي قروالناذذة  قاةاذذة ىةذذى قريفمذذل ميفذذاً  -43
، قوج وت ق يت رة من أ ل إلذوفم قريناذة قر   اذة قلساسذاة و ق نذاالة قرميفاذة  و قروقذت قرذتي رزيات

جيذذذذذب فاذذذذذه ىةذذذذذى قرسذذذذذةطاي ق مكزيذذذذذة ضذذذذذمايف مذذذذذا يكفذذذذذي مذذذذذن قرذذذذذ ىة قرسااسذذذذذي  ق ذذذذذاق ريفمةاذذذذذة 
   با ضذذذافة إىل ذرذذذك  جيذذذب ىةذذذى قحلكومذذذة أيف إليف مذذذ  سااسذذذاي شذذذامةة و جمذذذا  (1١)ق ىمذذذار

مبذذا فا ذذا  اىذذاي   ةافت يف متااذذز  إلسذذ   ف ىةذذى   ذذه قخل ذذو  قرف ذذاي قرتذذيفقرسذذكن  إلانفَّذذت 
  (1٥)قرم ما
 ذكذذذمي ق جتذذذمر، قخلاصذذذة أيف إلذذذشام قحلارذذذة قنق  ذذذاتية  قريطارذذذة قرسذذذة  و ظذذذم ف سذذذكن  -44

قرف ذاي قرتذيفافة قإلتذل أكثذم بيفذ  ي ع ذة قطذاع قرسذكن    ذا ىجذزي سذوا قرسذكن قخلاصذذة 
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قرالدذذذذة وجماذذذذا قرسذذذذكايف  فذذذذقيف حارذذذذة سذذذذكن قرف ذذذذاي قرتذذذذيفافة ىذذذذن إلجتذذذذ   حةذذذذو  إلذذذذوفم قرسذذذذكن 
هذذذتق إلسذذذ  ىي قه مامذذذاً ياصذذذاً  قى مذذذات سااسذذذاي ىامذذذة رقسذذذعة  تقدمذذذة و أصذذذي ت  ق  مشذذذة 

  (1٥)جتطاع قر
أسذذذذم، )أكثذذذذم  ٥٥ ٥13 أشذذذذاري ق فوضذذذذاة قرسذذذذاماة رشذذذذ  يف قرال  ذذذذ  إىل أيف حذذذذوقق  -4١
الاذة أربذاع هذذته قلسذم إىل قريفادذ ين مذذن شذعك( إلن ظذذم حةذوًن سذكناة   ين مذذي ا 3١ ١١١ مذن

و صذذذذمباا  قريوسذذذذنة  ا قلقةاذذذذة قر ذذذذمباة  أمذذذذا قلسذذذذم قليذذذذم  ف تذذذذة قرال  ذذذذ  قر ذذذذمب قركذذذذم قإل
 ق مسذذذك  قوجيذذذل قلسذذذوت   أ صذذذت ق فوضذذذاة كم قإلاذذذا بار جتاذذذ  بار زقما ذذذا مبو ذذذب يطذذذة قرسذذذكن 

 ق شذمور  باحلمايذة ق  ق ذة و كم قإلاذا  ق قةاماة  إلوفم حةو  سكناة رةيفاد ين ق  هة   قرال  ذ 
 قر يفجال ب نفاذت بماذامر قرمىايذة قرسذكناة قرذوالمل قرجتذادة  بذق مق قي من ذا  يذات، ق ازقااذة ق ع  ذة 

   تىذذذة  اذذذا قسذذذ  جتاقاي "قرمىايذذذة قرسذذذكناة"  مبذذذا فا ذذذا مزقيذذذا قرشذذذمق   إ قرذذذة ""رةمىايذذذة قرسذذذكناة
    يذذذذذات، إليسذذذذذاط إ ذذذذذمق قي الةذذذذذب "قرمىايذذذذذة ا م قإلقريفجتيذذذذذاي قرذذذذذيت إليفذذذذذاض ق ذذذذذوقالن  لذذذذذم قركذذذذذ

و ق ادذذذذذذة مذذذذذذن قريفادذذذذذذ ين مذذذذذذن قلقةاذذذذذذة قر ذذذذذذمباة  ٥١   ية ذذذذذذت ق فوضذذذذذذاة إىل أيف (13)قرسذذذذذكناة"
و ق ادة من ة و قم  إلف جتم إىل الما ميفي ،   33حي ةويف ىةى ق ا  قر احل رةشمب   ييفا   ن

و ق ادذة مذن ة إىل  سذادل قرنجتذل قريفذا    أفذاتي ق فوضذاة أيتذاً بذشيف ميفذ   قريطارذة  4١ ن ي ل 
و ق ادذذذذذة   هذذذذذي اسذذذذذية إلفذذذذذوا ق  وسذذذذذط  61و صذذذذذفوف قريفادذذذذذ ين مذذذذذن قلقةاذذذذذاي ييةذذذذذ  اسذذذذذية 

كواذذا   ٥ ١١١مذذمقي   قح مذذا  ىذذا  قريفادذذ ين مذذن قلقةاذذاي ىةذذى ميةذذ  يجتذذل ىذذن  336 قرذذوالمل
مذذم، قح مذذا  ىذذا  سذذادم ق ذذوقالن  ىةذذى ق يةذذ  افسذذه   ٥3يذذور ( شذذ مياً ي جذذا    ٥3١)حذذوقق 

ذذذ س قلسذذذم قريفادذذذ ، إىل تيذذذل منذذذ ظة   أ صذذذت ق فوضذذذاة بقىطذذذا  قل رويذذذة وجماىذذذاي  يف جتذذذم  ا
  (14)قنق  اتية  إلس ال  صو ة إىل اظة قرمىاية قن  ماىاةقريفاد ين و مياترقي قر نماة 

    الإلق  ي الصإلة  -حاء 
     رحيذذذذذذذذذذت وجنذذذذذذذذذذذة حجتذذذذذذذذذذوا قرطفذذذذذذذذذذذل بانسذذذذذذذذذذذاقإلاجاة قروالناذذذذذذذذذذة رةمىايذذذذذذذذذذذة قر ذذذذذذذذذذذ اة -46

مذذذذذن ىذذذذذ   إلذذذذذوق يف قر الطاذذذذذة قوجالمقفاذذذذذة   ذذذذذاقةجت  ركن ذذذذذا أىمبذذذذذت ىذذذذذن  (1١)٥١٥١-٥١٥٥ رةفذذذذذا،
ة   أ صذت قرةجنذة كم قإلاذا اقر ذ قرمىاية     اجتك م ناي رةع ماي قر  اة ق جت مة إىل قلالفا

بمةذذذذة أمذذذذور إلشذذذذمل ضذذذذمايف مت ذذذذا  اذذذذا قلالفذذذذا  بفذذذذم  م سذذذذا ية و قحل ذذذذو  ىةذذذذى قخلذذذذ ماي 
 خت ذاك مذوقرت بشذمية   قر  اة  ما قراكاز بو ه يذا  ىةذى أالفذا  ق نذاالة قرميفاذة  قلقةاذاي 

مناسذذب إىل قلالفذذا  قا ذذا    تىذذة إلجتذذ   كفارذذة  كافاذذة رة فذذاى ىةذذى  ذذوت، قرمىايذذة قر ذذ اة 
  (16)إىل رىاية و جما  قر  ة قريفجتةاة

 نحظذذذت قرةجنذذذة أيف قر ذذذ قبم قرذذذيت قختذذذت ا كم قإلاذذذا  مثذذذل ميذذذاتر، ق س شذذذفااي ق الدمذذذة  -41
رةمض ذا  أفتذذت إىل  يذذات، قرمضذذاىة قرطيايفاذذة  فش صذذت كم قإلاذذا باختذذاذ إ ذذمق قي ر شذذجاا قرمضذذاىة 

  (11)مية   ممققية إلسوية ب قدل رنب قل   كما هو قحلا  و حزمة "قرمضاا قرسيفا "قرطيايفاة قحل 
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 أحاالذذذت قرةجنذذذة ىةمذذذاً مبذذذا إليترذذذه كم قإلاذذذا مذذذن   ذذذوت  نذذذا  يفذذذض قسذذذ  ال  قرك ذذذو   -41
لذذم أيف قرةجنذذة أىمبذذت ىذذن قةجت ذذا مذذن ىذذ   قحذذاق  قرجتذذوقا  أ    قر ذذ ي  و صذذفوف ق ذذمقهجت  

م قإلاذذذا بتذذذمايف إافذذذاذ قرةذذذوقدل ق  يفةجتذذذة بياذذذا قرك ذذذو   من جذذذاي قر يذذذ  ىذذذ   إافاذهذذذا   أ صذذذت ك
  (11)رةالفا   قر ىاية  ا

إ ق  لاذذذاب إليفةذذذاة صذذذ ي من جذذذي الويذذذل قلمذذذ  يشذذذمل قر يفةذذذاة   ذذذا أبذذذ ي قرةجنذذذة قةجت  -41
ق  يفةة باحلاا، قوجنساة  قرسةو  قوجنسي ق س     قلممقض ق نجتورة  نسااً  مبا فا ا فم س اجتذك 

كم قإلاا ب يفزيذز قر ذ قبم قرمقماذة إىل قر وىاذة بار ذ ة قوجنسذاة قرةجنة   أ صت  ناىة قريشمية/ق ي   ق 
     (11) ق تاباة  ما إيال  قه ما  يا  رةممقض ق نجتورة  نسااً  إلوفم إليفةاة ص ي من جي

اة  حثذذذذت وجنذذذذة مناهتذذذذة قر يفذذذذتيب كم قإلاذذذذا ىةذذذذى إلذذذذوفم قريفذذذذالع قرطذذذذ   ق شذذذذور، قرنفسذذذذ -١١
  (1١) ة مسي قرةجو 

 الإلق  ي التعليم -طاء 
نحظت وجنة حجتوا قرطفل قوج وت قريت إليذت ا كم قإلاذا مذن أ ذل حتسذ  قر يفةذاة قرشذامل  -١٥

ليف قريف يذذ  مذذن قلالفذذا  ق س تذذيفف   قاذذم م  ن حي ذذةويف ىةذذى  ةقةجتذذ ظةذذت رةجماذذا   ركن ذذا
ة كم قإلاا بتمايف ح و   اا قلالفا  ىةذى  أ صت قرةجن قر يفةاة ىةى ق   ق سا ق، ما لمهة 

 إهنذا  ق اذز ضذ  أالفذا  قرم مذا   إليفزيذز قر ذ قبم قرمقماذة إىل قنا جتذا  إىل  قر يفةاة ىةى ق   ق سا ق، 
قرالممكزية  قر يف تية و إل ذماة قرذربقمر قر يفةاماذة   إلوالاذ  يطذة قريفمذل قروالناذة رة ثجتاذخ و جمذا  

ة ق جت    إىل قلالفا  قرتين لاتر ق ق  رسذة و جمذاق قر يفةذاة حجتوا ق اسايف   إلوساا اطاا قر ى
  (1٥) قر  ريب ق  نا 

من أيف قلالفا  مة مسذي قرةجذو  مذا  قرذوق يوق  ذويف صذيفوباي   اقةجت  أىمبت قرةجنة ىن -١٥
 أ صت قرةجنة كم قإلاا بتمايف ح و  قلالفا  مة مسي قرةجذو  ىةذى  و قحل و  ىةى قر يفةاة 

  (1٥) ت يف متااز اً فيفةا قر يفةاة
 ش تي وجنة يربق  منظمذة قريفمذل قر  راذة ىةذى أااذة قر يفةذاة  قر ذ ريب ق  ذمل ر  سذ   -١3

فم  قروصو  إىل سوا قريفمل و ق س جتيل   الةيذت مذن قحلكومذة ضذمايف إلكذاف  فذم  قحل ذو  
  (13)ىةى قر يفةاة  مبا و ذرك قر يفةاة قيل ق  رسي  لالفا  قرم ما  ت يف متااز

 أ صذت قراواسذكو كم قإلاذا ب  سذ  فذم  قحل ذو  ىةذى قر يفةذاة   ن سذاما و ق ذ قرس  -١4
قخلاصذة   موقصذةة إلجتذ   قر جتذذاريم قحلكوماذة رةمشذا رقي قر  ريذة بشذذشيف صذكو  قراواسذكو ق  يفةجتذذة 

  (14)بوضا ق يفايم ق   ةة بار يفةاة
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    الإلقوق الثقا ية  -ياء 
مذذذن ىذذذ     ذذذوت مذذذا يكفذذذي مذذذن أمذذذاكن  ممقفذذذة   ذذذاقةجت أىمبذذذت وجنذذذة حجتذذذوا قرطفذذذل ىذذذن -١١

قرةيفب  من سو  إلنظام ذا   أ صذت قرةجنذة كم قإلاذا بزيذات، فذم   صذو  قلالفذا  جمااذاً إىل ممقفذة 
قرةيفذذب  قرمياضذذة  إلنظذذاة هذذته ق مقفذذة  حتسذذ  اوىا  ذذا   مشذذارك  ة و قلاشذذطة قرثجتافاذذة  أاشذذطة 

 تىذة اة  مبا و ذرك و قل سا  ق  سساة   إلوفمقر سةاة   لمها من قلاشطة قر ثجتافاة  قرافا 
  (1١)ر ةك قلاشطة كاف   ماق

 األشخاص ذوو اإللاقة -كاف 
شذذامل رةالفذذا   إليفةذذاة رحيذذت وجنذذة حجتذذوا قرطفذذل بار ذذ قبم قرذذيت قختذذت ا كم قإلاذذا ر ذذوفم -١6

  ضذذمايفمذذن إلفذا ي مسذذ وياي اظذذا  قرذذ ىة ق ذذاتف إىل  ذذاقةجت أىمبذذت ىذذن ة   ركن ذذاذ ي ق ىاقذ
 حثذذت قرةجنذذة كم قإلاذذا ىةذذى   شذذامل رةالفذذا  ذ ي ق ىاقذذة   ن سذذاما و ق نذذاالة قرميفاذذة إليفةذذاة

إلوفم إليفةاة شامل رةجماا ىةى صيفا  قر  رة  بطما من ا خت اك ق وقرت قرال مة  إإلاحة إل ريب 
  (16)من ظة  وظفي ق  قرس

ق ىاقذة ق ذوتى  و م سسذاي  أىمبت قرةجنة ىن قةجت ا مذن إلزقيذ  ىذ ت قلالفذا  ذ ي  -١1
قرمىايذذذة  ىذذذ   إلذذذوفم قريفذذذالع  قرمىايذذذة ق الدمذذذ  و ق  سسذذذاي   أىمبذذذت ىذذذن قةجت ذذذا أيتذذذاً مذذذن 

ىاقذذة و بيفذذض م سسذذاي قرمىايذذة قر ذذ اة   مذذن إيذذ قع ق حذذوقتة إسذذا ، ميفامةذذة قلالفذذا  ذ ي 
راس و م سساي قلالفا  ذ ي ق ىاقة ق  عةى ىن ة بالساس و م سساي قرمىاية قر  اة   

ىاقذذة ر  ىةذذى منذا إيذذ قع قلالفذا  ذ ي ق ياصذة بالالفذا    حثذذت قرةجنذة كم قإلاذذا  و  ةذة أمذو 
قام م  من قريا ة قلسمية و ق  سساي   ضذمايف إإلاحذة مذا يكفذي مذن ياذارقي قرمىايذة قلسذمية 

  (11)ة قلم  قم ميفاة  ة   إ مق  ىمةااي إلف ا  من ظمة   سساي إلجت   قرمىاية قرطوية
 أ صذت ق جتذذمر، قخلاصذذة ق يفناذذة مبسذذشرة قريفنذذخ ضذ  ق ذذمأ، أمذذ  ق ظذذامل ق يفذذمل بالشذذعا   -١1

ذ ي ق ىاقة بار  مي ىن قرشكا    إ مق  رص  تقاذة  س شذفااي قرطذب قرنفسذي  م سسذاي 
 أاشذطة قرمىاية قن  ماىاة ر ش ي  قرمقابة ىةى حاني قنح جا  قر يفسفي   ق شاركة قرفيفارذة و

  (11)قر ىو، رمص  إلنفات قإلفاقاة حجتوا قلشعا  ذ ي ق ىاقة

 األقلياه والشعوب األصلية -الم 
   ذكمي ق فوضذاة قرسذاماة رشذ  يف (11)أ صت قراواسكو كم قإلاا ب يفزيز حجتوا قلقةااي -١1

قخلذذا  قرال  ذذ  أيف هنذذا  حا ذذة إىل بذذت  مزيذذ  مذذن قوج ذذوت رزيذذات، متثاذذل قلقةاذذاي و قرجتطذذاى  
  (1١) قريفا 
 الةيذذذت وجنذذذة يذذذربق  منظمذذذة قريفمذذذل قر  راذذذة مذذذن قحلكومذذذة إليفزيذذذز فذذذم  قريفمذذذل  ضذذذمايف  -6١

   بطذما إلشذمل قى مذات إلذ قبم حمذ ت، بشذشيف ق  نذة قر وظاذخ مذا خيذكق سا ق، و ميفامةة قرم مذا فا
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 م ا تقدذم، اسا  قرم ما   الةيت قرةجنة أيتاً ميفةوماي حم ت، ىن إلشام ق ساى ، قرذيت إلجتذ إلوظاخ
  (1٥)قريفمل رةم ما و قري ث ىن قروظادخ

مذذن قحلكومذذة قنسذذ ممقر و إلجتذذ   ميفةومذذاي ىمذذا يةذذي  )أ( قوج ذذوت قخلذذربق  وجنذذة   الةيذذت -6٥
قرذيت إليذت ا قحلكومذة ر يفزيذز  ضذمايف ح ذو  أفذذمقت قلقةاذاي قروالناذة ىةذى قروظافذة قريفامذة و إالذذار 

( قر جتذذ   قاذذم  و حتجتاذذة أهذذ قف قر وظاذذخ ق  يفةجتذذة يطذذة قر وظاذذخ و قطذذاع قخل مذذة ق  ااذذة  )ب
  (1٥)بالقةااي  )ع( قر كوين ق امل  قوجنساق قحلاق رجتطاع قخل مة ق  ااة

إليفزيذذذذز قسذذذذ فات، قريفادذذذذ ين مذذذذن قلقةاذذذذاي مذذذذن  انسذذذذ ممقر و أ صذذذذت ق فوضذذذذاة كم قإلاذذذذا ب -6٥
إلوظاذذذذذخ   يذذذذذات، اذذذذذز   ضذذذذذمايف قحلجتذذذذذوا  قخلذذذذذ ماي قلساسذذذذذاة  ق مقفذذذذذة قريفامذذذذذة قرجتادمذذذذذة ت يف متا

  (13)قريفاد ين

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -ميم 
                   رحيذذذذذذذذذت وجنذذذذذذذذذة مناهتذذذذذذذذذة قر يفذذذذذذذذذتيب باى مذذذذذذذذذات سااسذذذذذذذذذة ق جذذذذذذذذذم، وجم وريذذذذذذذذذة كم قإلاذذذذذذذذذا -63

  (14)٥١٥١-٥١٥3رةفا، 
 مذذذذن قح جذذذذذا  مة مسذذذذي قرةجذذذذو  مذذذذذا ق  ذذذذا مين و ممكذذذذذز  ذذذذاقةجت  أىمبذذذذت قرةجنذذذذة ىذذذذذن -64

قنح جذذذا  و يزيفذذذو  فذذذال ينيالذذذي ركم قإلاذذذا أيف حت جذذذز مة مسذذذي قرةجذذذو  إن و حذذذاني قسذذذ ثناداة  
 ينيالذذي  ذذا أيف إلمصذذ  باا ظذذا  ممقفذذة إيذذوق  مة مسذذي قرةجذذو  مذذن يذذال  قةراذذة قروقاداذذة قروالناذذة أ  

  (1١)لمها من ءرااي قرمص 
ويف قل ااذذذب  قذذذااويف  رحيذذذت وجنذذذة حجتذذذوا قرطفذذذل بار يفذذذ يالي قرذذذيت أاتيةذذذت ىةذذذى قذذذاا -6١

  ٥١٥3   باى مات قررب إلوكو  ق  يفةة مبيفامةة قلالفا  ق ف ور  ىن  قر ي ة و ىا  (16)قرةجو 
ررب إلوكذو  ق  يفةذة مبيفامةذة قلالفذا  ق مذن بان ذا أيف إلنفذت بفيفاراذة ق مت ى ، إلوصااي إىل كم قإلاا   

ر ذذذ قبم ق ن ذذذو  ىةا ذذذا و إلنفاذذذت  اذذذا ق  ضذذذمايف قرمىايذذذا قل ااذذذب  -ق ف ذذذور  ىذذذن  قرذذذ ي ة 
 كفارذذذذة إلذذذذوفم ق سذذذذاى ، قرجتتذذذذاداة قماااذذذذة أ  لمهذذذذا مذذذذن أشذذذذكا    سااسذذذذة ق جذذذذم، إلنفاذذذذتقً فيفذذذذاًن 

     (11)الةب قرةجو  ىمةاة ق ساى ، ق ناسية رةالفا  مة مسي قرةجو  و  اا ممقحل
 ٥ ١١١ةجذذو  وذذا    أشذذاري ق فوضذذاة قرسذذاماة رشذذ  يف قرال  ذذ  إىل أيف ىذذ ت مة مسذذي قر -66

و ق ادذذذة مذذذن  اذذذا مة مسذذذي قرةجذذذو   1١   قذذذ  لذذذاتر حنذذذو ٥١٥3  ٥١٥٥شذذذعك و ىذذذامي 
قرية  و قواه بة قيف أيم  و قنحتات قل ر ا قيل قنا  ا  من إلجتااة الةيا ة  مما يي  أيف كم قإلاا 

ما  كم قإلاذذذا إىل يف ذذرب بةذذ  ىيذذور  لذذم أيف ىذذ ت مة مسذذي قرةجذذو  إلمق ذذا كثذذمقً بيفذذ  قاتذذمذذا  قرذذت إلا 
  إلمق ذذذذا ىذذذذ ت ٥١٥3قنحتذذذذات قل ر ا  ففذذذذي قرفذذذذا، مذذذذن كذذذذااويف قرثاق/ينذذذذايم إىل حزيمقيف/يوااذذذذه 

   بةذذ  جممذذوع ٥١٥4  و ق ادذذة مجتاراذذة بذذارفا، افسذذ ا مذذن ىذذا 613٥3مة مسذذي قرةجذذو  بنسذذية 
    و /إىل هنايذذذة متذذذ ٥١١4و ق ادذذذة و قرفذذذا، مذذذن ىذذذا   ٥1311قرال ذذذئ  ميفذذذ   قنىذذذاقف بوضذذذا

مالدمذة نسذ جتيا  قلالفذا  ق ف ذور   ظذم ف    أ صت ق فوضاة كم قإلاذا ب ذوفم(11)٥١٥4يوراه 
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يارع  - (قرمىايا قل ااب )قلالفا  لم ق   وب  بت ي ة أ  ق ف ور  ىن ة -ىن  قر ي ة 
فيفارذذة  إالذذار إ ذذمق قي قرةجذذو    إليفزيذذز اظذذا  قروصذذاية  نذذا إليفذذ ت قل صذذاا    إاشذذا  ءراذذة إليفجتذذب 

ىن ذ ي ذة أ   حم ت ق  ف رةموظف  قريفامة  ما قلالفا  ق ف ور    م ع ك إل ريب  إلوفم
  (11)لم ق   وب  هبة

 ٥16٥إىل قإلفاقاذذذة ىذذذا   ٥١٥٥ نحظذذذت ق فوضذذذاة أيف كم قإلاذذذا قذذذ  قاتذذذمت و ىذذذا   -61
ن ميكن    ما ذرك ٥١٥١بششيف يفض حاني قايف ق  قوجنساة ىةى قرن و ق وصى به و ىا  

حت ي  ى ت قرسكايف ىذ ميي قوجنسذاة  قلشذعا  ق يفمضذ  خلطذم قايفذ ق  قوجنسذاة و كم قإلاذا ىةذى 
ري ق فوضذذاة   ذذه قر قذذة بسذذيب ىذذ     ذذوت ءراذذة شذذامةة ر   يذذ  حذذاني قايفذذ ق  قوجنسذذاة   قذذ   

شع ذاً إمذذا ىذذ ميو قوجنسذذاة أ  لذذم حمذ تي قوجنسذذاة   إلذذ ام حذذاني قايفذذ ق  قوجنسذذاة  ٥ 116 أيف
اساً و قلشعا  ق ن  رين من قرم ما  قرتين يف جتم يف و كثذم مذن قلحاذايف إىل  اذادة قحلارذة أس

ق  ااذذذذذة رة  ذذذذذو  ىةذذذذذى قوجنسذذذذذاة أ   ايذذذذذاي  نسذذذذذا  ة   رلذذذذذة أيف كم قإلاذذذذذا الذذذذذمف و قإلفاقاذذذذذة 
بشذذشيف  ضذذا قلشذذعا  ىذذ ميي قوجنسذذاة  مل إلوضذذا بيفذذ  إ ذذمق قي ر   يذذ  حذذاني  ٥1١4 ىذذا 

 يفتر مذن   ىةذى قرسذةطاي ق يفناذة أيف حتذ ت بفيفاراذة  و قروقذت ق ناسذب ىذ ت قايف ق  قوجنساة   ي
قلشذذذذعا  ىذذذذذ ميي قوجنسذذذذاة أ  قلشذذذذذعا  لذذذذذم حمذذذذ تي قوجنسذذذذذاة   ىنذذذذ ما ن يكذذذذذويف قلفذذذذذمقت 

فذقيف قرجتذااويف ق  يفةذة بال ااذب هذو قرذتي حيذ ت  ضذيف ة   ا ق ن  ر يف مذن قرم مذا مذوقالن  كذم قإل
لهنة يايف رب يف أ ااب
 أشاري ق فوضاة إىل أيف قحل و  ىةى قوجنساة ىن  قريفوت، ميكن أيف   (٥١١)

يكذذويف صذذيفياً ىةذذى ق جتامذذذ  ق يف ذذاتين قرسذذابجت    أ صذذت ق فوضذذذاة كم قإلاذذا ب اسذذم إلسذذوية  ضذذذا 
مجتامذ  ميف ذاتين   ونذاس هذ ن  ق جتامذ   مبذا و ذرذك  قً  أكذااوق مذوقالن  أ إقامة قريفادذ ين  سذو 

سذذو  ق تقريذذذة   ضذذمايف قسذذذ فات،  اذذا قريفادذذذ ين مذذن  ضذذذا قريفادذذ ين  مذذذا إىفذذا  قرتذذيففا  مذذذن قرم 
  (٥١٥) ضا قرال ئ قا  ا  يمإليط به من حجتوا  قس  جتاقاي  ب مف قرنظم ىن

 نحظذذذذت ق فوضذذذذاة أيف قحلذذذذة و قريفذذذذوت، يشذذذذمل و كم قإلاذذذذا قحلذذذذة و قسذذذذاتقت ق سذذذذاكن  -61
يفارذذذذة  ىاترذذذذة رة ذذذذاني ق  يجتاذذذذة مذذذذن ق مةوكذذذذة مةكاذذذذة ياصذذذذة   أ صذذذذت كم قإلاذذذذا بقجيذذذذات إلسذذذذوية ف

  (٥١٥)قنس ثمارقي لم ق ة مسة و ق نا   ق مةوكة لص اهبا
 أ صذذت ق فوضذذاة كم قإلاذذا بقإلاحذذة تر س قرةالذذة قركم قإلاذذة ت يف إلذذشيم رةشذذعا  قرذذتين  -61

، مان ذذذوق قحلمايذذذة   موقصذذذذةة إلنفاذذذت  اذذذا قر ذذذذ قبم  قلاشذذذطة قاذذذ ت، و قرسااسذذذذة قروالناذذذة رة جذذذذم 
   ينيالذذي  ذذا أيتذذاً إلنفاذذت  اذذا قر ذذ قبم قرذذوقرت، و يطذذة قريفمذذل مذذن أ ذذل ٥١٥١-٥١٥3 رةفذذا،

ق تمذذذاع قرذذذيت مذذذن شذذذشهنا أيف إلذذذ تي إىل حتسذذذ  إتمذذذاع قلشذذذعا  قرذذذتين مان ذذذوق قحلمايذذذة  مثذذذل 
  (٥١3)قر  جتة من م هال ة قرسابجتة

أ ذل حت يذ  ىذ ت قلشذعا    أ صت ق فوضاة كم قإلاا ب يفزيز ىمذل قلفمقذة ق  نجتةذة  مذن -1١
  ةقلحذذذوق  ق  ااذذذسذذذجل ىذذذ ميي قوجنسذذذاة أ  لذذذم حمذذذ تي قوجنسذذذاة  مسذذذاى  ة و قر سذذذجال و 

 إلسذذوية  ضذذا ق قامذذة  قحل ذذو  ىةذذى قوجنسذذاة    ضذذا  إلنفاذذت إ ذذمق قي ر   يذذ  حذذاني قايفذذ ق  
  (٥١4)قوجنساة



A/HRC/WG.6/22/HRV/2 

GE.15-03296 18 

Notes 

1 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found on 

the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the 

United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation 

on Croatia from the previous cycle (A/HRC/WG.6/9/HRV/2). 
2 The following abbreviations are used in UPR documents: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination; 

ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; 

OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR; 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights; 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR; 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty; 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women; 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW; 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment; 

OP-CAT Optional Protocol to CAT; 

CRC Convention on the Rights of the Child; 

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict; 

OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography; 

OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure; 

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families; 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities; 

OP-CRPD Optional Protocol to CRPD; 

ICPPED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance. 
3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, 

art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and ICPPED, art. 31. 

Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-

ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; 

ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: 

ICPPED, art. 30. 
4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating 

to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 
6 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces 

in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 

Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva 

Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention 

relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol 

Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 

International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 

12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 

(Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 

Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, 

see International Committee of the Red Cross, https://www.icrc.org/IHL. 
7 International Labour Organization Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition of Forced 

Labour Convention, 1957 (No. 105); Freedom of Association and Protection of the Right to Organise 

Convention, 1948 (No. 87); Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98); 

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100); Discrimination (Employment and Occupation) 

http://treaties.un.org/


A/HRC/WG.6/22/HRV/2 

19 GE.15-03296 

Convention, 1958 (No. 111); Minimum Age Convention, 1973 (No. 138); Worst Forms of Child 

Labour Convention, (1999) No. 182. 
8 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 
9 International Labour Organization, Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169); and 

Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189).  
10 CRC/C/HRV/CO/3-4, para. 60. 
11 CAT/C/HRV/CO/4-5, para. 19, and CRC/C/HRV/CO/3-4, para. 60. 
12 CRC/C/HRV/CO/3-4, paras. 26–27. 
13 A/HRC/23/49/Add.4, para. 74. 
14 Ibid., para. 74. 
15 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Observation 

(CEACR) concerning the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) – 

Croatia, adopted 2013, published 103rd ILC session (2014), available from 

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3150753. 
16 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Observation 

(CEACR) concerning the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) — 

Croatia, adopted 2011, published 101st ILC session (2012), available from 

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2698940. 
17 According to article 5 of the rules of procedure of the International Coordinating Committee of 

National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC) Sub-Committee on 

Accreditation, the classifications for accreditation used by the Sub-Committee are: A: Voting 

Member (fully in compliance with each of the Paris Principles), B: Non-Voting Member (not fully in 

compliance with each of the Paris Principles or insufficient information provided to make a 

determination), C: No Status (not in compliance with the Paris Principles). 
18 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International 

Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights 

(ICC), see A/HRC/27/40, annex. 
19 CAT/C/HRV/CO/4-5, para. 4 (b).  
20 Ibid., para. 10.  
21 A/HRC/23/49/Add.4, para. 79 (b). 
22 CRC/C/HRV/CO/3-4, paras. 16–17. 
23 Ibid., paras. 8–9. 
24 Ibid., paras. 10–11. 
25 The following abbreviations have been used in the present document: 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination; 

CESCR Committee on Economic, Social and Cultural Rights; 

HR Committee Human Rights Committee; 

CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women; 

CAT Committee against Torture; 

CRC Committee on the Rights of the Child; 

CRPD Committee on the Rights of Persons with Disabilities. 
26 CCPR/C/HRV/CO/2, para. 21. 
27 CCPR/C/HRV/CO/2/Add.1, and CCPR/C/HRV/CO/2/Add.2. 
28 Letters from HR Committee to the Permanent Mission of Croatia to the United Nations Office and 

other international organizations in Geneva, dated 9 May 2011, 21 November 2011, and 31 July 2012, 

available from 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/CRO/INT_CCPR_NGS_CRO_118

89_E.pdf; 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/CRO/INT_CCPR_NGS_CRO_118

88_E.pdf; and 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/CRO/INT_CCPR_NGS_CRO_118

87_E.pdf. 
29 CAT/C/HRV/CO/4-5, para. 21. 
30 CCPR/C/95/D/1510/2006. 
31 CCPR/C/100/3, pp.3–5. 
32 For the titles of special procedures, see www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx and 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx. 
33 A/HRC/23/49/Add.4, para. 74. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312243:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3150753
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312243:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2698940
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/CRO/INT_CCPR_NGS_CRO_11889_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/CRO/INT_CCPR_NGS_CRO_11889_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/CRO/INT_CCPR_NGS_CRO_11888_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/CRO/INT_CCPR_NGS_CRO_11888_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/CRO/INT_CCPR_NGS_CRO_11887_E.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/CRO/INT_CCPR_NGS_CRO_11887_E.pdf


A/HRC/WG.6/22/HRV/2 

GE.15-03296 20 

34 CRC/C/HRV/CO/3-4, paras. 20–21. 
35 Ibid., paras. 26–27. 
36 Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, press release, 11 July 2014. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 CAT/C/HRV/CO/4-5, para. 8.  
40 Ibid., para. 17.  
41 Ibid., para. 12.  
42 Ibid., para. 13.  
43 Ibid., para. 16.  
44 CRC/C/HRV/CO/3-4, paras. 36–37. 
45 Ibid., paras. 34–35. 
46 Ibid., paras. 32–33. 
47 CAT/C/HRV/CO/4-5, para. 6.  
48 Ibid., para. 6.  
49 Ibid., para. 4 (h).  
50 Ibid., para. 15.  
51 UNHCR submission for the UPR of Croatia, p. 7. 
52 CAT/C/HRV/CO/4-5, para. 9.  
53 A/HRC/23/49/Add.4, para. 74. 
54 CAT/C/HRV/CO/4-5, para. 14.  
55 Ibid., para. 11.  
56 Ibid., para. 13.  
57 CRC/C/HRV/CO/3-4, paras. 58–59. 
58 A/HRC/23/49/Add.4, para. 75. 
59 CRC/C/HRV/CO/3-4, paras. 28–29. 
60 Ibid., paras. 38–39. 
61 Ibid., paras. 40–41. 
62 Ibid., paras. 52–53. 
63 UNESCO submission for the UPR of Croatia, p. 10. 
64 Ibid., p. 10. 
65 United Nations Statistics Division coordinated data and analyses, available from 

http://mdgs.un.org/unsd/mdg . 
66 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, direct request 

concerning ILO Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) — Croatia, adopted 2011, 

published 101st ILC session (2012), available from 

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2699062. 
67 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Observation 

(CEACR) concerning Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) — 

Croatia, adopted 2012, published 102nd ILC session (2013), available from 

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3065434. 
68 A/HRC/23/49/Add.4, para. 74. 
69 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Observation 

(CEACR) concerning Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) – 

Croatia, adopted 2010, published 100th ILC session (2011), available from 

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2323870. 
70 A/HRC/16/42/Add.2, para. 83. 
71 Ibid., para. 89. 
72 Ibid., para. 91. 
73 UNHCR submission for the UPR of Croatia, pp. 5–6. 
74 Ibid., pp. 6–7. 
75 CRC/C/HRV/CO/3-4, para. 5. 
76 Ibid., paras. 44–45. 
77 Ibid., paras. 48–49. 
78 Ibid., paras. 46–47. 
79 Ibid., paras. 46–47. 
80 CAT/C/HRV/CO/4-5, para. 15.  
81 CRC/C/HRV/CO/3-4, paras. 50–51. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312245:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2699062
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312256:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3065434
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312256:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2323870


A/HRC/WG.6/22/HRV/2 

21 GE.15-03296 

82 Ibid., paras. 56–57. 
83 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Observation 

(CEACR) concerning Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) — 

Croatia, adopted 2010, published 100th ILC session (2011), available from 

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2323870. 
84 UNESCO submission for the UPR of Croatia, p. 10. 
85 CRC/C/HRV/CO/3-4, paras. 54–55. 
86 Ibid., paras. 42–43. 
87 Ibid., paras. 42–43. 
88 A/HRC/23/49/Add.4, para. 77 (a). 
89 UNESCO submission for the UPR of Croatia, p. 10. 
90 UNHCR submission for the UPR of Croatia, pp. 6–7. 
91 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Observation 

(CEACR) concerning Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) — 

Croatia, adopted 2012, published 102nd ILC session (2013), available from 

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3065434. 
92 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Observation 

(CEACR) concerning Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) — 

Croatia, adopted 2012, published 102nd ILC session (2013), available from 

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3065434. 
93 UNHCR submission for the UPR of Croatia, p. 7. 
94 CAT/C/HRV/CO/4-5, para. 5.  
95 Ibid., para. 15.  
96 CRC/C/HRV/CO/3-4, para. 3. 
97 Ibid., paras. 56–57. 
98 UNHCR submission for the UPR of Croatia, p. 2. 
99 Ibid., p. 8. 

100 Ibid., pp. 2–4. 
101 Ibid., p. 5. 
102 Ibid., p. 7. 
103 Ibid., p. 8. 
104 Ibid., p. 9. 

    

 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312256:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2323870
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312256:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3065434
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312256:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3065434

