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 اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

 *بشأن التقرير الدوري الثالث لكرواتياالمالحظات الختامية   
( ر CCPR/C/HRV/3نظررررلل نة يف ررررر ر نةدوليررررل نةررررم من نةواةرررر  ن وررررم   رررر   ل ن  ررررا   -1

 CCPR/C/SR.3145  2015آذنم/ ررررام   24  23ن عورررر يف   ر  3146  3145ج سررررد  ا 
، نعدمررررررمل 2015آذنم/ ررررررام   31ن عورررررر يف   ر  3158  3157(.  ر ج سررررررد  ا 3146 
 (.CCPR/C/SR.3157  3158 الحظال نخلدا  ر نةداة ر  ننظل: ن

 مقدمة -ألف 
 عرررلل نة يف ررررر عررر  ن د ااررررا ة م ةرررر نة ررررلا ةوا درررا ندجررررلن  ن  د رررامن ن ميررررم ةدوررررم   -2

نةسررررراتور ةدورررررم  نةدوررررراميل  سرررررال ع رررررم  المرررررر ن نً نةدوررررراميل  ةدورررررما ا  وليلارررررا نةرررررم من نةواةررررر  ميف
 CCPR/C/HRV/Q/3  نةا ررا   رر   اررام نفلصررر ةديفميررم ح  إ احررر نةندجررلن .  يسررلاا ذةرر  جرر  ( مب

نةم ةر نة لا تشأن نخل  نل نةيت نختذهتا  ل ن  ا  الل نةفرتة ن شرم ةر تراةدوليل  ر   جر    ا ر  
نةع ررم.   عررلل نة يف ررر عرر  دررةلاا ة م ةررر نة ررلا  ررا  م ررو نة لررم  رر  ميف يف دررف ير  ة مع   ررال 

 .اً ندضال ر نةيت  م د ا    

 الجوانب اإليجابية -باء 
  لح  نة يف ر تاخل  نل نةدشليع ر  ن ؤسس ر نةداة ر نةيت نختذهتا نةم ةر نة لا: -3

 ؛2012نعدمايف  ان ن  ةالحر نةدم  ز   عميال و، ر عا     ( 
 ؛ 2010نعدمايف  ان ن نة يف  ، ر عا    ل( 
ل ع رم جرلنلا نةةلنا رر،  عمي  نةوان ن ن  رال  مبرا ير ل ع رم  شرميم نةعو ترا  ج( 
 ؛2013ر عا  
__________ 

 .(2015ن سان/ تلي   2 -آذنم/ ام   16  113نعدممهتا نة يف ر ر يف مهتا  * 
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 (؛2016-2013نعدمايف نةربنا ج نة طين حلماير   عزيز حو ق ندنسان    يف( 
 (؛2015-2011نعدمايف نةس اسر نة ط  ر ة مسا نة ت  ن  س     ار( 
نعدمرررررررايف ن سررررررررتن  يف ر نة ط  رررررررر ةدةرررررررالؤ نةفرررررررل  ة دررررررر ا  ذ ن ندعا رررررررر    ( 

 (؛2007-2015 
 .(2013-2008نخل ر نة ط  ر  ةالحر نةدم  ز   نعدمايف  ز( 

  لحررر  نة يف رررر تاةدلرررمي  ع رررم نةرب    ررر ل ن  د رررامن   فا  رررر حوررر ق نة فررر  ن دع ررر   -4
 .2013تإجلن   وم  نةاالغال، ر عا  

 دواعي القلق الرئيسية والتوصيات -جيم 
 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان  

دعررا ن يوضرر  تاة، نةررذن 2012 ن   رر  ن ظرراع ر عررا  ت  مررا  لحرر  نة يف ررر ت ضرر   رران -5
 نةد ف رذ ندرم يفي  ت      ن ظاع     ا   ظاع  د لل ،  الحظ نة يف ر    نألسر  ن داتعرر 

إزن  حمم يفيرر ن ر نميف نً، ، مغا زيرايفة نةدم ير   رؤ ل   و اةد ص ال     ن ظاع.   علل نة يف ر ع  
 (. 2ةد      ن ظاع  ن ايفة نةاشلير  ن اة ر ن  للر  

ويتعيي  علييل الدوليية الزيير  تتويييد مكتييب أمييي  المظييالم بييالموارد المالييية وال شييرية  
الالزمة لضمان تمكنه مي  تنيييو وتيتيه بيعاليية واسيتقاللية بميا يتسيق ميئ الم يادة المتعلقية 

ار الجمعييية بمركيت المؤسسيات الوطنييية لتعتييت وحمايية حقييوق اإلنسيان رم يادة بيياري   ر ير 
أن تواصييج جهود ييا الرامييية الييل  ييمان اً ، المرفييق و ويتعييي  عليهييا أيضيي48/134العاميية 

التنسيييق بييي  المكاتييب المختلييية ممنيياء المظييالم بهييد  تجنييب ازدواي المهييا ، وأن تتيييد 
 جهود ا م  أجج اتستجابة علل نحو جاد وسريئ لتوصيات أمي  المظالمو

 نشر العهد  
نة يف ررر  ن ن عااررمنل نةم ة ررر دررا نألسرراو ر ع ررم نةورران ن ند رر  ر نةم ةررر ت  مررا  الحررظ  -6

نة ررلا، لررإن نةو رر  يسررا ماا تشررأن نةعررميف ندررم يف ة وضررايا نةرريت نسدشرر مل ل  ررا ندررا ا ند  ررر 
تاةع م.  ما  علل نة يف رر عر    و را تشرأن عرم   فايرر نةر ع  تأحةرا  نةع رم ر سر   نةوضرا  

م   فايرررر إ ةان رررر نحللررر ل ع ررم   ررر  ن ع   رررال  ررر   اررر  ن دمررر  ن رررم   نة سررا نةوررران  ،  عررر
 (. 2 نأل   ال  نألد ا  ذ ن ندعا ر  ن ايفة 

ويتعييي  علييل الدوليية الزيير  اتخييا  التييدابير المناسيي ة للتوعييية بالعهييد فييي صيييو   
القضييياا والمحيييامي  وأعضييياء النيابيييية العامييية مييي  أجيييج  ييييمان مراعييياا المحييياكم المحلييييية 

حكامهو وين غي عليها اتخا  تدابير فعالة لنشر العهد علل نزاق واسئ في الدولة الزر  م
 وترجمته واتاحته للجميئو
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 التنميط اإلثني  
 عررلل نة يف ررر عرر  نةو رر   رر  مامسررر نةد مرر ا ندوررين  رر   ارر  ن سررؤ ة  ن ة فرر  تإنفرراذ  -7

ةل  ا نةذي  يام    اا  دضلم ن تشرة  نةوان ن نةذي  يسد مل ن     ال إو  ر  ع  ر،    س ما ن
غري  د اس      ةرلنم  عمرال نةدحور   ر  نةش لر ر  ن سرديف نتال يف ن  ن ندردااا تام ةرال 

 (. 26  17  12  9  2جلار  ن  نيف 
ويتعييي  علييل الدوليية الزيير  أن تتخييو كييج التييدابير الالزميية للقيييا  علييل نحييو فعييا   

موظيي انيا  القانون، والقضاء عليه، بزرق منها الو يو  بمكافحة التنميط اإلثني م    ج 
فييي تعريييف التنميييط اإلثنييي وحظييرق بموجييب القييانون وتقييديم تييدريب التامييي لمييوظيي انيييا  

التحقييق فيي اً القانون بشأن التوعية الثقافية وعد  جواز التنميط اإلثنيو وين غيي عليهيا أيضي
 ، ومعا  ة مرتك يه علل النحو المناسبوسوء السلوك القائم علل أساس التمييت اإلثني

 عديمو الجنسية  
 عررررلل نة يف ررررر عرررر    و ررررا  رررر  عررررميف نألدرررر ا  عررررما  ن  سرررر ر،    سرررر ما نةل  ررررا،  -8

نخلاضرررع  ة  يرررر نةم ةرررر نة رررلا  نةرررذي  ي نج ررر ن صرررع تال ر نة لرررا  مبد  ارررال نحللررر ل ع رررم 
ن  وررال  ا يررر د لرر ر.  يسررا م نة يف ررر ن  سرر ر نةةل ن  ررر ألاررا ر  وررري  رر  نألح رران   ا ةرر  

نةو   تشة   ا  تشأن نألد ا  نةذي   صاح ن عما  ن  س ر ر  عورال  فةر  و  ميرر 
ي غ سررالل ا ن دايفيررر ن درررتن  ر.   عدرررب نة يف ررر  ن اررذن نة ضرر  يشررة  عواررر   ررا   درر  إحررم  

 ضرررا   ررر  ن شرررم ةر   اررر  نةل  رررا، مبيفم عرررر    عرررر  ررر  حوررر ق ندنسررراناً،   ورررل نةف رررال ضرررعف
تاةع م،  ا    للنيفاا    ن سدفايفة       م    ا نخلم ال  ن  ال  ن جدماع ر  نةسة  نةالل ، 

 (. 26  24  2   إ ةان ر حل دا ع م نة ظال   ن  نيف اً  حيم  يض
ويتعييي  علييل الدوليية الزيير  أن تتخييو كييج التييدابير الالزميية لضييمان التمتييئ الكامييج  

، بميي  فيييهم عييديمو الجنسييية، بييالحقوق الييواردا فييي العهييدو وين غييي عليهييا لكييج المقيمييي 
و ييئ وتنييييو التييدابير اليعاليية لمعالجيية انعييدا  الجنسييية وتنظيييم و ييئ الرومييا بزييرق منهييا 

زييادا جهود يا اً تيسير امكانية الحصو  علل وثائق الهويةو ويتعي  علل الدولة الزر  أيضي
  دون تميييت علييل السييك  الالئييق والمنييافئ والخييدمات الراميية الييل  ييمان امكانييية الحصييو 

 اتجتماعية لجميئ  حايا النتاعات السابقة الخا عي  لوتيتها، بم  فيهم الروماو
 جرائم الكرا ية   

ت  مرررا  لحررر  نة يف رررر تإنشرررا  نةفليررر  نةعا ررر  ن عرررين تلصرررم جرررلنلا نةةلنا رررر، لإارررا  رررذ ل  -9
(   ةرررلم ندعرررلنل عررر    و رررا تشرررأن 5، نةفورررلة CCPR/C/HRV/CO/2تد صررر اهتا نةسررراتور  ننظرررل 

نسرردملنم  م يف  ورراميل عرر  نم ةررال نعدررمن نل ع لررلير ضررم ن  دمرر  ة    ررال ندو  ررر،    سرر ما 
إزن  عررم   فايررر  عمررال نةدحو رر   ن واضرراة  عررم   وررم  اً نةل  ررا  نةلررلل.  يسررا ماا نةو رر   يضرر
 (.27  2نةدع يضال نةةال ر ة ضحايا  ن ايف ان 
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ويتعي  علل الدولة الزر  أن تعيتز مي  جهود يا الراميية اليل مكافحية اتعتيداءات  
العنصييرية التييي يرتك هييا موظيييو انيييا  القييانون، وت سيييما  ييد الرومييا والصيير ، بزييرق منهييا 
تقديم تيدريب اياص لهيؤتء الميوظيي  بهيد  تعتييت احتيرا  حقيوق اإلنسيان والتسيام  ميئ 

أن تعيتز مي  جهود يا الراميية اليل  يمان التحقييق اً ة الزير  أيضيالتنوعو وين غي علل الدولي
الد يق مئ م  يتعم ارتكابهم تعتداءات عنصرية، ومقا اتهم، وانيتا  العقوبيات المناسي ة 

 بهم في حا  اإلدانة، وتقديم التعويض الكافي للضحاياو 
 التمييت علل أساس الميج الجنسي والهوية الجنسانية  

عرر    و ررا  رر  نندشررام نةدلرر منل نة م  ررر  نةدح ررز ضررم ن و  ررال  ن و  رر   عررلل نة يف ررر  -10
  زيف ج  ن    ن  سر    ارايلن ند يرر ن  سران ر.  يسرا ماا نةو ر  تشرة   را  تشرأن نةدوراميل 
نةرر نميفة عرر   عمررال نةع رر  ن ل ةاررر ضررم اررؤ   نألدرر ا   عرر  ننعررمن  نةدحو رر   ن واضرراة ع ررم 

 (.26  2حن  لعال  ن ايف ان 
ويتعي  علل الدولة الزر  زيادا جهود يا الراميية اليل مكافحية التصيورات النمزيية  

والتحيييت  ييد المثليييات والمثليييي  ومتدوجييي الميييج الجنسييي ومغييايري الهوييية الجنسييانية، 
بزييرق منهييا اطييالق حمييالت للتوعييية تسييتهد  الجمهييور العييا  وتقييديم التييدريب المالئييم 

ئ حييد للوصييم اتجتميياعي مولخيي. امتييخاصو ويتعييي  للمسييؤولي  العمييوميي  بهييد  و يي
عليييل الدولييية الزييير  أن تضيييم  اجيييراء التحقييييق اليعيييا  فيييي جمييييئ بال يييات العنيييف  يييد 
المثليات والمثليي  ومتدوجي المييج الجنسيي ومغيايري الهويية الجنسيانية ومقا ياا ومعا  ية 

 مرتك ي العنف مس ا  جنسيةو 
 لحقوق اإلنسان المساءلة ع  اتنتهاكات السابقة   

 عررلل نة يف ررر عرر  نةو رر  إزن  نحلررا ل نةعميررمة ةالررالل  رر  نةعوررال ع ررم نند ا رررال  -11
جسررررر مر حلوررررر ق ندنسررررران نم  ةارررررو  رررررالل نة رررررزن  ن سررررر  ،   ةرررررلم   صررررر اهتا نةسررررراتور  ننظرررررل 

CCPR/C/HRV/CO/2 ت  ما  علل نة يف ر عر   ورميلاا ة يف ر يف نةلن  رر إا   را ل 10، نةفولة  .)
ل جررلنلا نحلررلل، لإاررا  الحررظ  رر  نألسرر  تررا  نةدحو وررال ر   رر  ن ررلنلا،   شررري  رر  حررا 

نةو رر  إا   ررر نةدحو وررال نةرريت  سررفلل عرر   الحوررال  ضررال ر  يفل إا عوررال ن سررؤ ة  عرر  
تا ع   ال نةيت  م  ا نة لم ع   عرايري  واضراة  رل ةر جرلنلا اً     ن لنلا.  د ا نة يف ر ع م

إا  ن ن د ررام نةوضررايا  مبررا ر ذةرر  نةرت  ررز نةسررات  ع ررم نحلررا ل اً  ررا  شررري  يضررنحلررلل،  ةة 
إا ن  دم  ةاو  ر نةللت ر ع م حن  غري  د اس .   عرلل  نةا ات ر(   يزنل ع م  ا يام    ج اً 

تشرررأن نةلرررع تال نةررريت ي نج  رررا نأللرررلنيف نةرررذي  حيرررا ة ن نحللررر ل ع رررم اً نة يف رررر عررر  نةو ررر   يضررر
نةم ةر نة لا ع م نند ا ال حو ق ندنسران ن ل ةارر  رالل نة رزن ،    سر ما ع رم   ع يض   

 (. 7  6  2جلنلا نحللل  ن  نيف 
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ويتعي  علل الدولة الزر  اإلسيراع بالمالحقية القضيائية فيي  ضيايا جيرائم الحير   
 والجرائم المرتك ة  د اإلنسانية و مان مقا اا الجنياا فيي جمييئ تلي. القضيايا بأسيلو 

عليل الدولية الزير  اً  ير تمييتي، بصير  النظير عي  اتنتمياء اإلثنيي للجيانيو وين غيي أيضي
 أن تضم  حصو  جميئ الضحايا وأسر م علل الج ر المالئم ع  تل. اتنتهاكاتو 

 المختيون  
 1 600 الحرررظ نة يف رررر  ررر  نألسررر   نرررو ع ي عرررلا حررر  ن ن  لرررري   ةررران حررر ن   -12

 ررر  نةو ررر  إا ننعرررمن  نةشرررفال ر ل مرررا  رررل ن   يف رررر اً   شرررري  يضررر دررر ل لورررم ن  و رررا  نحلرررلل.
 (. 7  6  2ن سد م ر ر ن د ام ن  اط  ألغلنض نةدحو    نسد لنج ن و   ن  نيف 

ويتعييي  علييل الدوليية الزيير  أن تتخييو ازييوات فورييية وفعاليية للتحقيييق فييي جميييئ  
حاتت امتخاص الميقودي  التي لم يُ ت فيها وتقيديم الجنياا اليل العداليةو وين غيي عليهيا 
أن تتخيييو جمييييئ التيييدابير الضيييرورية لضيييمان اسيييتناد أعميييا  اسيييتخراي الجثيييث اليييل معيييايير 

شيافيةو وين غي عليها أن تضم  امكانية حصو  أ ار  مو وعية واجرائها بزريقة تتسم بال
 المختيي  علل المعلومات ع  مصير الضحاياو 

 ملتمسو اللجوء والالجخون  
اً    نةالج    نةعالمي   ن شرليفي  يفن   رنً  اري نً    يزنل نةو   يسا م نة يف ر     ن عميف -13

 الجرررا واع رررر.   الحرررظ نة يف رررر  ررر  ع  ررردا إعرررايفة  ررر ط   ا حررر  ن ن،   رررا زنةررر ن  و مررر  ر 
 (.12  2 ن ايف ان  2012نألس   ن   ف ذ تلنا ج نةلعاير ندسةان ر  م  ااطأ   ذ عا  

  وتوصيي 6، اليقيرا CCPR/C/HRV/CO/2وتكرر اللجنة توصيياتها السيابقة رانظير  
لعائيدي  بأن تعجج الدولة الزر  م  جهود ا الرامية الل اعادا التوطي  وعودا الالجخيي  وا

 اًو والمشردي  داالي
 المساواا بي  الجنسي   

(،   الحرظ  ر  7، نةفورلة CCPR/C/HRV/CO/2 ذ ل نة يف ر تد ص اهتا نةسراتور  ننظرل  -14
ر       نةو راع  نةعرا   نخلرا ،    سر ما ر  لن رز اً نا ل نةو    ن ن ل ة    زنل مو ر  و الً 

   نسدملنم نةدل منل نة م  ر ن دع ورر مبل رز ن رل ة ر اً    يضص   نةولنم.   علل نة يف ر ع  نةو 
 (.26  3  2ن دم ، مبا يشم  ن ل ة ر ن  اط  نةليف ر  ذ نل ندعا ر  ن  نيف 

ويتعي  علل الدولة الزر  النهوض بجهود ا الرامية اليل زييادا مشياركة الميرأا فيي  
ااصيية مؤ تيية مالئميية ا ا ا تضييل امميير  القزيياعي  العييا  والخيياص، ميي  اييال  اتخييا  تييدابير

لتيعيج أحكا  العهدو وين غي علل الدولة الزير  اتخيا  الخزيوات العمليية الالزمية للقضياء 
وبشيييأن الميييرأا فيييي اً عليييل التصيييورات النمزيييية المتعلقييية بمركيييت الميييرأا فيييي المجتميييئ عمومييي

 والمناطق الرييية و وات اإلعا ة اصوصاً 
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 العنف الجنساني  
 وررين نة يف ررر ع ررم نةم ةررر نة ررلا ةديفلا ررا نةع رر  ن  ررز  ر  ان اررا ن  ررال ، لإاررا  ل مررا -15

ع رم اً د ةان رر  علير  نةع ر  ن  رز   يضرنً  شري    نةو   إا نةد ا   غري ن دس  ة عو تال نظرل 
   نررو ج  حررر.   عررلل نة يف ررر عرر  نةو رر  إزن  نةدورراميل نةرريت  ف ررم تعررم  نةدحو رر  ر نةوضررايا،  تعررم

خمففررر.  ع ررم  جررو نخللرر  ، يسررا م اً  تررأن ن  رراة يد ورر ن  حةا رراً،  الحورر ن شررداو قررا  ضررال 
نة يف ررر نةو رر  تشررأن نةدورراميل ن دةررلمة نةرريت  ف ررم تاعدوررال  إيفننررر ن ررا   نةضررح ر ع ررم نةسرر ن  ر 

 ر  نظرا   تشأن   ر عميف نة سا  ن سدف منلاً  ضايا نةع   ن  ز .   علل نة يف ر ع  نةو    يض
ن سررراعمة نةوان ن رررر ن ان رررر،    رررر عرررميف  رررمنتري نحلمايرررر نةلرررايفمة،  ننعرررمن   داتعرررر   ن رررل نحلمايرررر، 

عر  ذةر ، يسرا م نة يف رر نةو ر  إزن  عرم   فايرر عرميف  غري لعاةر إا حم  ارري.  لضرالً  جيع  ا ما
دحلررال ر عرر  ن الجررا ةضررحايا نةع رر  ن  ررز .   الحررظ نة يف ررر  رر  نألسرر  غ ررال نةا انررال ن

 (.7  3 عمال نةع   ن  ز   ن ايف ان 
 ويتعي  علل الدولة الزر  القيا  بما يلي: 
 اعتماد نهج تامج لمنئ ومواجهة العنف  د المرأا بأتكاله كافة؛ رأ  
زيييادا مييا تتخييوق ميي  تييدابير للتوعييية فييي صيييو  أفييراد الشييرطة والسييل.  ر   

المجتمييئ والنسيياء والرجييا  بشييأن حجييم العنييف  القضييائي وأعضيياء النيابيية العاميية وممثلييي
 المنتلي وأثرق الضار علل أروا  الضحايا؛

 ييمان  يييا  الشييرطة بييالتحقيق الييد يق فييي حيياتت العنييف المنتلييي، ومقا يياا  ري  
 الجناا وانتا  العقوبات المناس ة بهم في حا  اإلدانة، وتقديم التعويض الكافي للضحايا؛ 

اعتقييا  وادانيية الجيياني والضييحية علييل السييواء فييي القضيياء علييل ممارسيية  رد  
 حاتت العنف المنتلي؛

 مان اصدار أوامر حمائية فعالة لضمان سالمة الضيحايا، و يمان و يئ  ر ي  
 تدابير لمتابعة أوامر الحماية؛

  مان توفير عدد كا  م  المالجئ المتودا بالموارد الكافية؛ رو  
لمنتلييي  ييد المييرأا، واتسييتناد الييل  ييوق جمييئ ال يانييات عيي  حييوادا العنييف ا رز  

 ال يانات في مواصلة و ئ استراتيجيات مستدامة لمكافحة  وا اتنتهاك لحقوق اإلنسانو 
 امتخاص  وو اإلعا ة  

 لحرر  نة يف ررر تإةاررا  نسررد من  نألسررلاة ن ا وررر ن و  ررمة  ع ررم دررة    فررا     درراا (   -16
تاعدمرايف  ران ن نً   ر.  ت  ما  الحرظ نة يف رر نةو را   رؤ ل   س  ر ةدو  م حل ر ن لات  تأ لنض عو

(، لررإن نةو رر  يسررا ماا تشررأن نةدورراميل نةرريت 2015محايررر نألدرر ا  ذ ن ن ضرر لنتال نةعو  ررر  
 ف ررررم ترررراة يف   ن فررررلد  ن  رررر ل ةايررررمن  نةوسررررلن ر ن سدشررررف ال ة درررر ا  ذ ن ندعا ررررال 

 (.9  7ن جدماع ر  ن ايف ان  - نةذا  ر    نة فس ر
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  بشيأن حيق الييرد فيي الحريية وفيي 2014ر35وفي  وء التعليق العيا  للجنية ر يم  
اممان علل تخصه، يتعي  علل الدولة الزر   مان أت يز ق تدبير سلب الحرية ات كمال  
أاييير وم صيير فتييرا زمنييية مالئميية وأن يقتييرن بضييمانات اجرائييية ومو ييوعية كافييية ييين  عليهييا 

ل الدولة الزر   مان احترا  آراء اليرد و مان أن يتسم عمج أي ممثج القانونو وين غي عل
ع   ل.، يتعي  عليل الدولية  بالصدق في تمثيج ر  ات ومصال  اليرد والدفاع عنهاو وفضالً 

الزيير  انشيياء نظييا  مسييتقج للرصييد واإلبييالع، و ييمان اليعالييية فييي التحقيييق فييي اتنتهاكييات 
للضيحايا وأسير مو وين غيي عليل الدولية الزير  تعتييت الرعايية ومقا اا مرتك يها وتوفير الج ير 

النيسية الرامية الل حيظ كرامة المر ل م  ال الغي  والقّصر علل السواء، وو ئ ازة إلنهاء 
 اإليداع في المؤسسات، بما يشمج برامج مناس ة للعيادات الخارجية والرعاية المجتمعيةو

 اتتجار بامتخاص  
تاةدواميل نةيت  شري إا نةرتنج  ل مرا يدع ر  تاةدرمنتري ن د رذة  ةالحرر اً ع مد ا نة يف ر  -17

 ر  نسردملنم ن جترام تاألدر ا  ر نةم ةرر اً ن جتام تاألد ا .   عرلل نة يف رر عر    و را  يضر
نة ررلا.  يسررا ماا نةو رر   ررذة  تشررأن   ررر عررميف ن الحوررال نةوضررال ر،  نألحةررا  ن  ففررر نةرريت 

 (.8ي   ن ايفة  لمم حب  ن ديفل 
ويتعييي  علييل الدوليية الزيير  أن تسييعل بقييوا الييل تنييييو سياسييتها العاميية لمكافحيية  

اتتجيييييارو وين غيييييي عليهيييييا مواصيييييلة جهود يييييا الراميييييية اليييييل التوعيييييية باتتجيييييار بامتيييييخاص 
ومكافحتييه، بمييا فييي  ليي. علييل الصييعيد اإل ليمييي وبالتعيياون مييئ ال لييدان المجيياوراو ويتعييي  

أن تدر   ي ا  الشيرطة وميوظيي مرا  ية الحيدود والقضياا والمحيامي  علل الدولة الزر  
و ير م م  الموظيي  المعنييي  مي  أجيج التوعيية بهيوق المسيألة وبحقيوق الضيحاياو وين غيي 
عليهيييا  يييمان المالحقييية القضيييائية لجمييييئ امفيييراد المسيييؤولي  عييي  اتتجيييار بامتيييخاص 

ان حصيييو   يييحايا اتتجيييار عليييل ومعيييا  تهم بميييا يتناسيييب ميييئ الجيييرائم المرتك ييية، و يييم
عيي   ليي.، يتعييي  عليييل الدوليية الزيير  زيييادا جهود يييا  التعييويض واعييادا التأ يييجو وفضيييالً 

للتعر  علل  حايا اتتجيار و يمان الجميئ المنهجيي لل يانيات عي  اتتجيار، عليل تكيون 
عليييل اً ال يانيييات مصييينية حسيييب العمييير ونيييوع الجييين  وامصيييج اإلثنيييي وتكيييون مركيييتا أيضييي

 تتجار م  ا ليمها واليه وع رقوتدفقات ا
 المساعدا القانونية المجانية  

(، لإاررا 2014ت  مررا  الحررظ نة يف ررر نعدمررايف  رران ن ن سرراعمة نةوان ن ررر ن ان ررر ن ميررم   -18
 (.14ع م اذا ن ساعمة  ن ايفة اً  علل ع  نةو   إزن  إ ةان ر حل ل نةف ال نألدم ضعف

لة تعتيييت برنامجهييا للمسيياعدا القانونييية المجانييية ويتعييي  علييل الدوليية الزيير  مواصيي 
بهد  توفير ا في جميئ القضايا التي تتزل ها م  أجج تحقيق العدالةو وين غي علل الدولية 
الزر  أن توفر الموارد الكافيية لنظيا  المسياعدا القانونيية المجانيية وأن تسيتحدا آلييات 

 لرصد جودا المساعدا القانونية المقدمةو
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 حتجازظرو  ات  
ت  ما  الحظ نة يف ر ج  يف نةم ةر نة لا نةلن  ر إا إنشا   جتميرم   را   سر   نحلليرر  -19

، CCPR/C/HRV/CO/2 رررر   جرررر  دسرررر  ظل ل ررررا، لإاررررا  شررررري إا   صرررر اهتا نةسرررراتور  ننظررررل 
(   ةلم ندعلنل ع  نةو   تشأن نسدملنم  ليفن نأل ضا  ر  لنلر  ن حديفراز، مبرا ر 13 نةفولة
ن  دظررايف ر تعررض  لن ررز ن حديفرراز  عررم   فايررر نخلررم ال نةلررح ر ن وم ررر.  يسررا ماا ذةرر  

 (. 10نةو   تشة   ا  تشأن نأل ضا  ر سيف  إ   ا زغلل  ن ايفة 
ويتعيي  عليل الدوليية الزير  أن تعيتز ميي  التيدابير المتخيوا لمعالجيية اتكتظيا  فييي  

ء الل أتكا  بديلة للعقا و وين غي مراكت اتحتجاز وفي السجون، بزرق منها زيادا اللجو 
أن تضم  وفاء المرافق الجديدا بالمعايير الدولية، م  اال  تخصي  الموارد اً عليها أيض

الكافية إلنشائها وتشيغيلهاو ويتعيي  عليل الدولية الزير  التيد يق فيي ظيرو  اتحتجياز فيي 
لوبة حريتهم السجون، وت سيما سج  ا ليم ز ر ، بهد   مان معاملة امتخاص المس

 م  العهد والقواعد النمو جية الدنيا لمعاملة السجناءو 10لمقتضيات المادا اً وفق
 امطيا  المهاجرون  ير المصحوبي  بوويهم والمنيصلون عنهم  

 علل نة يف ر ع    و ا إزن   ا  ف م تو نةدواميل    إمهرال حلاةرر نألطفرال ن  راجلي  غرري  -20
 ن  فل   ع  ا ر نةا رم.   الحرظ نة يف رر  ر  نةو ر  عرم   جر يف  يرر  عرايري ن لح ت  تذ ي ا 

 (.24 نضحر ةدع   نأل ص ا  مب ج  ندجلن نل نةوان ن ر نةوالمر قذن نةشأن  ن ايفة 
ويتعي  علل الدولة الزر  و ئ اجراء لتل يية اتحتياجيات الخاصية بامطييا   يير  

ولضمان حمايية مصيالحهم اليضيلل فيي سيياق أيية  المصحوبي  بوويهم م   ير المواطني ،
اجيراءات تتعلييق بيالهجرا أو الزييرد أو اإلجيراءات  ات الصييلةو وين غيي عليهييا و يئ معييايير 
وا حة لتعيي  اموصياء واتخا  كج التدابير الالزمة لضمان تولية الوصاية علل القّصير  يير 

 تء القّصرو المصحوبي  بوويهم الل أتخاص يمثلون المصال  اليضلل لهؤ 
 التمييت  د الروما  

(   ةرررلم 19، نةفورررلة CCPR/C/HRV/CO/2 شرررري نة يف رررر إا   صررر اهتا نةسررراتور  ننظرررل  -21
ندعرررلنل عررر    و رررا إزن  نةدم  رررز حبةرررا نة ن ررر  ضرررم نةل  رررا.  يسرررا ماا نةو ررر  تشرررة   رررا  إزن  

ر   رررا  نةدع ررر ا  تشرررأن نةدورراميل ن سررردملة نةررريت  ف ررم ت جررر يف للررر  حبةررا نة ن ررر  ألطفرررال نةل  ررا 
إزن  ندحلرا نل نةريت  شرري اً ننعمن  لل    ور  نةرمم   ت اراهتا.   عرلل نة يف رر عر  نةو ر   يضر

إا حمم يفير  سد    د  نةل  ا  نةللل حبو   ا ر جما ل    ا إ ةان ر نحلل ل ع م نةسة  
 (.27-24  2يف  نةلعاير نةلح ر  نة ظال   ن شام ر ر إيفنمة نةشؤ ن نةعا ر  ن  ن

ويتعييي  علييل الدوليية الزيير  أن تتخييو ازييوات فورييية للقضيياء علييل فصييج أطيييا   
الروما في نظامها التعليمي مي  ايال   يمان اجيراء اإللحياق بالميدارس عليل أسياس فيردي 
دون التيييأثر باليخييية اإلثنيييية التيييي ينتميييي اليهيييا الزييييجو وين غيييي عليهيييا زييييادا جهود يييا الراميييية 
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حصيييو  أطييييا  الروميييا عليييل التعلييييم، بلغيييتهم ام ، وبيييني  مسيييتو   يييمان امكانيييية  اليييل
اتخيا  تيدابير عمليية اً الجودا والمحتو  للزل ية اخايري و ويتعيي  عليل الدولية الزير  أيضي

لتعتيت حقوق الروما فيما يخ  امكانية الحصو  علل السك  والرعاية الصيحية والوظيائف 
 والمشاركة في ادارا الشؤون العامةو 

 ام ليات حقوق  
 علل نة يف ر ع    و ا     ن نألد ا  ن  دمر  ة    رال نةو   رر ي نج ر ن  شرا    -22

 رررر  غرررررياا  رررر   لررررلنيف جممرررر عد ا، ترررراحل  ر نسررررد من  ةارررراهتا نخلاصررررر،  ر نةدمدرررر ، تا شررررام ر
 (.27س ما نة اال ن ةد تر تاألحلا نةسريي  ر  ن ايفة    

خو تيدابير ا يافية، تشيمج تيدابير ايجابيية، لتعتييت ويتعي  علل الدولة الزر  أن تت 
التسام  بي  اإلثنييات فيي مجتمعهيا المتنيوع، وأن تُعميج بشيكج كاميج الحيق فيي اسيتخدا  

إلطار يا الدسيتوري والقيانوني، ًا لغات وازو  ام ليات علل  د  المسياواا ميئ  ير يا وفقي
مدينية فوكوفيار وال ليديات مئ التشديد بشيكج اياص عليل اسيتخدا  الكتابية السييريلية فيي 

 المعينة امار و
 حرية التع ير  

(، 17، نةفورررلة CCPR/C/HRV/CO/2ل مرررا يدع ررر  مبالحظاهترررا نخلدا  رررر نةسررراتور  ننظرررل  -23
يررزنل نةو رر  يسررا م نة يف ررر إزن  غ ررال نةدحو وررال نةةال ررر ر و رر   عمررال خت يرر  نةلررحف     

تشرأن جترل  نةدشر ري، نةرذن يرليف   سرالا ندعرال  عر  اً  ن عدمن  ع   ا.   علل ع  نةو    يضر
حلليرررر نةدعارررري نً نشرررل  ع   رررال نندوايفيرررر تشرررأن  سرررال   دع ررر  تا لررر حر نةعا رررر،  يشرررة  هتميرررم

 (. 19  7  6 نحلل ل ع م ن ع   ال تأن نع ا  الر  ن  نيف 
ويتعيييي  عليييل الدولييية الزييير   يييمان حريييية التع يييير وحريييية الصيييحافة عليييل النحيييو  

  2011ر34 يي  فييي تعليييق اللجنيية العييا  ر ييم ميي  العهييد والمو  19كييرس فييي المييادا الم
أن تنظر في انهياء تجيريم التشيهير وأن ًا بشأن حرية الرأي وحرية التع يرو وين غي عليها أيض

تقصيير تز يييق القييانون الجنييائي علييل أازيير الحيياتت، مييئ اماييو فييي اتعت ييار أن السييج  
عي   لي.، يتعيي  عليل الدولية الزير   ي  يوق القضياياو وفضيالً عقوبية مناسي ة فيًا يعد أبيد ت

التحقيق في حوادا اتعتداءات علل الصحييي  ووسائط اإلعال  وتقيديم المسيؤولي  عي  
 تل. الحوادا الل العدالةو 

 ن   شرل ع رم ن راق  نسر  نةع رم  نةرب    ر ة  ن  د رامي   يدع  ع رم نةم ةرر نة رلا  -24
ر   سررراد نةسررر  ال  ارررذا ن الحظرررال نخلدا  رررر نةرررم من نةواةررر ،  اررراليل ن  حوررر  ترررو،  نرررل  و

نةعا  ررر ر نةا ررم،  عا ررر نةوضررال ر  نةدشررليع ر  نديفنميررر  ن دمرر  ن ررم   ن  ظمررال غررري نحلة   ررر 
 ن  ضررررم   لوررررر نةدوليررررل  اررررذا ن الحظررررال نخلدا  ررررر إا نة اررررر اً .  ي اارررر  ع   ررررا  يضررررن م رررر م

 أل   ال ر نةم ةر نة لا. نةةل ن  ر  ةاال ن



CCPR/C/HRV/CO/3 

GE.15-08631 10 

ةم ةرر نة رلا  ن يدعر  ع رم ن   نة ظا  نةمن    ة يف ر،  71   ن ايفة  5ة فولة    لواً  -25
 وررررم ، ر غضرررر ن سرررر ر  نحررررمة،  ع   ررررال ذنل صرررر ر عرررر    ف ررررذ   صرررر ال نة يف ررررر نةرررر نميفة ر 

  عالا. 23  13  11نةفولنل 
 وليلارررا نةرررم من ن واررر  حب ررر ل نةورررا   ررر      ررر  نة يف رررر إا نةم ةرررر نة رررلا  ن  ورررم   -26

  ن  ررممج  ع   ررال حمررميفة  حمموررر عرر    ف ررذ و رر    صرر اهتا  عرر  نةع ررم   2020ن سرران/ تلي  
 ةرررر .     رررر  إة  ررررا، ر إعررررمنيف نةدوليررررل،  ن  دشررررا م ع ررررم ن رررراق  نسرررر   رررر  ن دمرررر  ن ررررم  

 رررلا ندجرررلن  ن اسرررا ةدورررم   ن  ظمرررال غرررري نحلة   رررر نةعا  رررر ر نةا رررم.  تعرررم  اررر ل نةم ةرررر نة
نةدورراميل، سرردح   نة يف ررر إة  ررا ر نة  ررو ن  اسرر   المررر ن سررال  نةسرراتور ةدوررم  نةدورراميل،  نةرريت 
سدشررررررة  نةررررررليف يف ع   ررررررا  وليلاررررررا نةررررررم من ن وارررررر .  يا رررررر  نحلررررررم نأل لررررررم ةعررررررميف نةة مررررررال ر 

 .68/268ةولنم ن مع ر نةعا ر اً   مر،  لو  21 200 نةدوليل
    


