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  جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثانية والثالثون

  2005يناير / كانون الثاين10-28
    

  كرواتيا: مالحظات ختامية    
  
 (CEDAW/C/CRO/2-3)الثاين والثالث لكرواتيا    الدوريني  نظرت اللجنة يف التقريرين       - 1

  .2005ر يناي/ كانون الثاين18 املعقودتني يوم 674 و 673يف جلستيها 
  

  الدولة الطرفالتقرير من قبل عرض     

لدى قيامه بعرض التقرير، إىل أن السلطات األوروبيـة، يف إطـار            الدولة  أشار ممثل     - 2
عملية انضمام الدولة الطرف إىل االحتاد األورويب اجلارية حاليا، قد اعترفت بـأن القـوانني               

تطبيـق يف   النسني هي بوجه عام موضـع       واهلياكل املؤسسية املتعلقة بتعزيز املساواة بني اجل      
  .الدولة الطرف

قوانني وأنظمة موضع التطبيق من أجل تعزيز املسـاواة بـني           هناك  وأكد املمثل أن      - 3
باعتبـاره  ويعترف الدستور باملساواة بني اجلنسني      . اجلنسني والقضاء على التمييز ضد املرأة     

، الذي ينسج   2003اواة بني اجلنسني لعام     وينص قانون املس  . الدستوريالقيمة العليا للنظام    
التمييز وينص على سياسة تكافؤ     من  بوجه عام على منوال أحكام االتفاقية، على محاية املرأة          

قوانني وسياسات أخرى، كقانون احلماية مـن العنـف         وهناك  . الفرص بني الرجل واملرأة   
لواحد، والسياسة الوطنية الثانيـة     العائلي، والقانون املتعلق حباالت الزواج بني أفراد اجلنس ا        

  .يف التعزيز الفعال حلقوق املرأةتساهم املتعلقة بتعزيز املساواة بني اجلنسني، 

وتشمل اآلليات الوطنية املكتب احلكومي للمساواة بني اجلنسني الذي أنشئ يف عام              - 4
مساواة بني اجلنسـني،    ، باعتباره هيئة اخلرباء احلكوميني املركزية، واللجنة الربملانية لل        2004
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ويتوخى .  شؤون اجلنسني يف الوزارات وعلى الصعيد احمللي       ، ومنسقو 2001املنشأة يف عام    
قانون املساواة بني اجلنسني تعيني أمني للمظامل لشؤون املساواة بني اجلنسني، وقد مت تعيينه يف               

احلكومي لشؤون  ومل ينشأ العديد من هذه اهليئات إال مؤخرا، وخاصة املكتب           . 2003عام  
املساواة بني اجلنسني، ومتس احلاجة إىل مواصلة تعزيزها لكفالة التنفيـذ الفعـال للقـوانني               

  .والسياسات النافذة

، وتشـغل   التسعيناتوزادت مشاركة املرأة يف احلياة السياسية على حنو مطرد منذ             - 5
. طرف فوق املعـدل األورويب     يف املائة من مقاعد الربملان، مما يضع الدولة ال         25املرأة حاليا   
 وزيرات من أصـل     4 يف املائة من املناصب احلكومية القيادية، مبا يف ذلك           30وتشغل املرأة   

ومت حتقيـق هـذا التطـور       .  وزيرا ونائبة لرئيس الوزراء من أصل نائبني لرئيس الوزراء         14
، مبا يف ذلك اختـاذ      اإلجيايب من خالل النقاش العام، واعتماد خمتلف القوانني واالستراتيجيات        
بيد أن مشـاركة    . تدابري خاصة مؤقتة وفقا لالتفاقية، وخاصة التزام املنظمات غري احلكومية         

املرأة يف احلكم احمللي كانت أقل من مشاركتها على الصعيد الوطين إىل حد كبري، وبلغـت                
متثيل املـرأة يف   يف املائة، ومت الشروع يف سلسلة من األنشطة اليت ترمي إىل زيادة        14نسبتها  

  .األجل القريب

وأكد املمثل التزام احلكومة بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية يف حتقيق املسـاواة               - 6
وقد تلقت هذه املنظمات متويال من أجل املشاريع الرامية إىل تعزيز مشـاركة             . بني اجلنسني 

لدراسية والنـدوات بشـأن     املرأة السياسية، باإلضافة إىل إصدار املنشورات وعقد احللقات ا        
ومت نتيجة هلذه احللقات الدراسية، تشكيل عـدد مـن          . املساواة بني اجلنسني وقضايا املرأة    

اللجان املعنية باملساواة بني اجلنسني على الصعيد القطري، واليت ستشكل جزءا من شـبكة              
  .اآلليات املؤسسية على الصعيد احمللي وصعيد الدولة

مت اختاذها لتغيري األمناط االجتماعية والثقافية والقضاء على أوجـه          ومن التدابري اليت      - 7
ن، إعالن  ـــــة ألدوار اجلنسي  ـــالتحيز واألعراف اليت تستند إىل القوالب النمطي      

ومت إعـداد   . سبتمرب يوما وطنيا للحملة ضد العنف ضـد املـرأة         / أيلول 22احلكومة يوم   
مبشاركة املنظمات غري   ) 2007-2005(لعائلي  االستراتيجية الوطنية للحماية من العنف ا     

  .احلكومية

أنه ليس هناك أي متييز بني اجلنسني       فأكد   من االتفاقية،    10وانتقل املمثل إىل املادة       - 8
وقد التمسـت وزارة العلـوم والتعلـيم والرياضـة اآلراء           . يف جمال احلصول على التعليم    

مية ذات الصلة لدى إعداد املناهج الدراسية       والتعليقات واالقتراحات من املنظمات غري احلكو     
كما اختذت احلكومة تدابري ترمي إىل منع التمييز ضد املـرأة يف سـوق              . اجلديدة للمدارس 
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العمل، وأبرزت مشروعا يرمي إىل تعزيز التمكني االقتصادي للمرأة، وإجياد احلوافز ملنظمـي       
  .املشاريع من النساء

رغم من أنه جيري تنفيذ معظم أحكام االتفاقيـة، فـإن           أنه على ال  إىل  وأشار املمثل     - 9
احلاجة متس إىل تنسيق العمل يف عدد من ااالت، إلزالة العقبـات الـيت تعـوق التغـيري                  

تنفيذ عن  وباالستناد إىل تقرير وطين     . االجتماعي وحتقيق املساواة احلقيقية بني الرجل واملرأة      
 حيظى بدعم ممثلي اتمع املدين، واملنظمات غـري         أهداف إعالن األمم املتحدة لأللفية، الذي     

احلكومة سلسلة من األولويات لتعزيز املسـاواة بـني         اختارت  احلكومية والربملان واإلدارة،    
جمال تعليم املرأة واملشاركة يف املناصب القيادية والسياسية، والعنف         يف  اجلنسني، مبا يف ذلك     

ائط اإلعالم والبيانات واإلحصـاءات واملسـائل       ضد املرأة، ووضع املرأة االقتصادي، ووس     
  .املتصلة بالعمل واحلياة والقدرات املؤسسية

وذكر أا قامت بإصدار    . أشار املمثل إىل استعداد احلكومة ملواصلة تنفيذ االتفاقية       و  - 10
وستواصل . ونشر دليل لالتفاقية، واحتفلت بالذكرى السنوية اخلامسة والعشرين العتمادها        

  .عاية واسعة النطاقدة إيالء االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري احلكوم
  

  اخلتامية للجنةاملالحظات     

  مقدمة    

قريرين املوحدين الثاين والثالث،    تتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقدميها ال         - 11
الدولة الطرف  وهي توصي   .  الدورية للمبادئ التوجيهية للجنة املتعلقة بإعداد التقارير     امتثاال  

على التقريـر   اخلتامية للجنة   للمالحظات  إدراج معلومات عن اإلجراءات املتخذة استجابة       ب
كما تثين على الدولة الطرف للردود اخلطية على قائمة القضايا واملسائل اليت أثارهـا              . األويل

لة اليت  الفريق العامل السابق للدورة، وللعرض الشفوي واإليضاحات الالحقة ردا على األسئ          
  .اللجنة شفوياطرحتها 

الطرف مع املنظمات غري احلكومية النسائية ومنظمات       الدولة  وترحب اللجنة بتعاون      - 12
  .األخرى يف إعداد التقريراملدين اتمع 

رأسه رئيس مكتب املسـاواة بـني       توتثين اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الذي          - 13
. ف الوزارات املسؤولة عن خمتلـف جوانـب االتفاقيـة         اجلنسني والذي ضم ممثلني من خمتل     

وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنة، بالرغم مـن               
  .أن بعض األسئلة مل جيب عليها بصورة كافية
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  اجلوانب اإلجيابية    

املتعلقـتني   مـن الدسـتور      3 و   14تثين اللجنة على الدولة الطرف بشأن املادتني          - 14
تعـرب عـن    و. 2002عام  لباملساواة بني اجلنسني، وعلى سن قانون املساواة بني اجلنسني          

تقديرها العتماد قوانني وتنقيحات تشريعية أخرى ترمي إىل تعزيز املساواة بـني اجلنسـني              
الوفاء بالتزاماا مبوجب االتفاقية، وخاصة قـانون األسـرة    ووالقضاء على التمييز ضد املرأة      

القانون اجلنـائي وقـانون     اجلديد وقانون احلماية من العنف العائلي، باإلضافة إىل تعديالت          
كما ترحب بالسياســـة الوطنية الثانية اخلاصة بتعزيز املساواة بني اجلنسني، وما           . العمل

  .تقرر من إعداد سياسة جديدة

نهوض باملرأة، مبا يف ذلك     وتثين اللجنة على الدولة الطرف آللياا الوطنية من أجل ال           - 15
  .إنشاء جلان تعىن باملساواة بني اجلنسني على الصعيد احمللي

وتالحظ اللجنة مع االرتياح، زيادة عدد النساء يف احلياة السياسـية، وخاصـة يف                - 16
  .الربملان واملناصب العليا يف احلكومة الوطنية

لربوتوكول االختيـاري التفاقيـة   وتثين اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بتصديق ا      - 17
، باإلضافة إىل قبول تعديل     2001مارس  /القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف آذار        

  .2003أكتوبر / من االتفاقية يف تشرين األول20 من املادة 1الفقرة 
  

  الرئيسية والتوصياتالقلق جماالت     

الدولة الطرف بالتنفيذ املنتظم واملستمر     إىل االلتزام الواقع على عاتق      اللجنة  تشري    - 18
وترى اللجنة يف الوقت نفسه أن الشواغل والتوصيات الـيت مت           . جلميع أحكام االتفاقية  

حتديدها يف هذه املالحظات اخلتامية تقتضي من الدولة الطرف إيالء االهتمام ـا علـى               
ه، فإن اللجنة تطلب إىل     وعلي. سبيل األولوية من اآلن وحىت تقدمي التقرير الدوري القادم        

الدولة الطرف أن تركز على تلك ااالت يف أنشطة التنفيذ اليت تضطلع ا وأن تذكر يف             
 وتدعو الدولة الطـرف إىل      .تقريرها الدوري القادم اإلجراءات املتخذة والنتائج احملققة      

ة تنفيذها على حنـو     تقدمي هذه التعليقات اخلتامية إىل مجيع الوزارات املعنية والربملان لكفال         
  .كامل

وتعرب اللجنة عن قلقها ألن الدولة الطرف مل تتخـذ خطـوات كافيـة لتنفيـذ                  - 19
اخلتامية السابقة للجنة الـيت مت      املالحظات  التوصيات املتصلة ببعض الشواغل اليت أُثريت يف        

املزيد وترى اللجنة بوجه خاص أن طلبها بتقدمي        . (A/53/38/Rev.1) 1998اعتمادها يف عام    
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والنساء املعوقـات   ) 115الفقرة  اجلزء األول،   (من املعلومات عن حالة النساء من األقليات        
  .بصورة كافيةيلب مل ) 116الفقرة املرجع نفسه، (

وتؤكد اللجنة من جديد هذه الشواغل والتوصيات ويب بالدولة الطـرف أن              - 20
  .تقدم املعلومات املطلوبة يف التقرير القادم

بالرغم من مالحظة أن الدولة الطرف قد سنت جمموعة من القـوانني ملكافحـة               و  - 21
التمييز، فإن اللجنة تعرب عن قلقها لعدم اختاذ تدابري كافية لكفالة تنفيذها بصورة عاجلـة               

معلومات عن اسـتخدام املـرأة      عدم توفر   وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء      . ومستمرة وفعالة 
ا يف ذلك عن قضايا احملاكم اليت مت تقـدميها مبوجـب هـذه              املوجودة، مب الشكوى  آلليات  

. القوانني، األمر الذي يشري إىل عدم اطالع املرأة على هذه القوانني اجلديدة اطالعـا جيـدا               
كما تعرب اللجنة عن قلقها ألن الدولة الطرف مل تتخذ إجراءات ملموسة كافيـة لكفالـة                

فاذ القوانني وأرباب العمل والعاملني يف املهنة       اطالع القضاة ورؤساء قلم احملاكم وموظفي إن      
  .القانونية اطالعا كافيا على هذه اإلصالحات التشريعية

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها القـادم معلومـات عـن                 - 22
ذ اإلجراءات املتخذة لكفالة تنفيذ هذه القوانني، باإلضافة إىل تقييم لتأثريها يف حتسني تنفي            
. أحكام االتفاقية وكفالة حصول املرأة على العدالة والتعويض يف قضـايا االنتـهاكات            

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي معلومات عن عدد وأنواع الشـكاوى بشـأن              
األخرى، وعن  الشكوى  التمييز ضد املرأة اليت مت تقدميها إىل احملاكم وإىل آليات           ادعاءات  

    وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز برامج التعليم والتدريب،          .االنتيجة اليت اقترنت
وال سيما للقضاة واحملامني وموظفي إنفاذ القوانني، بشأن اإلصالحات التشـريعية الـيت             

القيـام حبمـالت توعيـة      بكما توصي اللجنة    . ترمي إىل القضاء على التمييز ضد املرأة      
  . االنتصافن آليات حىت يتسىن هلا االستفادة متستهدف املرأة

وتعرب اللجنة عن أسفها ألن التقرير مل يقدم بيانات إحصائية كافية ومفصلة حسب               - 23
كما تعرب عـن قلقهـا لعـدم تقيـيم      . نوع اجلنس يف مجيع ااالت اليت تغطيها االتفاقية       

  .السياسات والربامج اليت ترمي إىل القضاء على التمييز ضد املرأة تقييما كافيا

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها القادم بيانات إحصـائية               - 24
متتع املرأة حبقوقهـا فيمـا يتعلـق        يف  تقدمي صورة كاملة للتقدم احملرز      يتسىن  كافية حىت   

ثار آلكما توصي بأن تقوم الدولة الطرف بانتظام بإجراء عمليات تقييم           . بأحكام االتفاقية 
 لكفالة أن تفضي تلك التدابري املتخذة إىل حتقيق         ،سياساا وبراجمها إصالحاا التشريعية و  

  .األهداف املرجوة، وإبالغ اللجنة بنتائج هذه التقييمات يف تقريرها القادم
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للجنة علما باخلطوات اليت اختذا الدولة الطرف لتعزيز آلياا الوطنيـة           وبينما حتيط ا    - 25
للنهوض باملرأة، مبا يف ذلك إنشاء مكتب حكومي معين باملساواة بني اجلنسني وتعيني أمـني               
مظامل معين باملساواة بني اجلنسني، فإا تعرب عن قلقهـا ألن اآلليـة الوطنيـة ال تتمتـع                  

رد البشرية واملالية الالزمة لالضطالع بواليتها علـى حنـو يتسـم            بصالحيات كافية وباملوا  
كما تعرب عـن قلقهـا إزاء       . بالفعالية وتعزيز النهوض باملرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني       

القدرات احملدودة للمكتب لالضطالع بالتنسيق والتعاون مع مجيع اآلليات املعنية باملسـاواة            
طين واحمللي بصورة كافية، باإلضافة إىل التعاون مع املنظمات         بني اجلنسني على الصعيدين الو    

  .النسائية

اللجنة الدولة الطرف على تعزيز اجلهاز الـوطين، وخباصـة املكتـب            توصي  و  - 26
احلكومي املعين باملساواة بني اجلنسني، بتزويده باملوارد البشرية واملالية الكافية حىت يتسىن            

وينبغي لذلك أن يشمل على وجه اخلصوص القدرة على         . اليةله أداء واليته مبزيد من الفع     
التنسيق بشكل أفضل ومبزيد من الفعالية بني خمتلف اآلليات املعنية باملساواة بني اجلنسني             

  .وتعزيز التعاون مع اتمع املدين

وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ما تواجهه املرأة من مصاعب شديدة يف سوق العمل،                - 27
يتجلى يف ارتفاع معدل البطالة بني النساء، واستمرار العزل املهين الرأسي واألفقـي             وهو ما   

القوي، والتفاوت بني أجور النساء والرجال، وغلبة نسبة النساء يف القطاعات ذات األجـور   
 40وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء وضع املرأة اليت يزيد عمرها عـن               . املنخفضة

كما يساور اللجنة القلق من نقص      . ة التمييزية ضد احلوامل يف سوق العمل      سنة وإزاء املعامل  
  .االهتمام الذي يوىل للسياسات الداعمة ملشاطرة الرجل واملرأة ملسؤوليات العمل واألسرة

وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان فرص متكافئة بالفعل للنساء والرجـال              - 28
مور، منها التنفيذ الفعال لتشريعات العمل واختاذ       يف سوق العمل، وذلك عن طريق مجلة أ       

 بشأن التدابري   25 من االتفاقية وتوصيتها العامة      4 من املادة    1تدابري خاصة وفقا للفقرة     
وحتث الدولة الطرف على تشجيع النساء على االستعانة بآليات الشكوى          . اخلاصة املؤقتة 

وتوصي اللجنة ببذل اجلهـود     .  العمل يف احلاالت اليت ميكن أن حيدث فيها متييز يف سوق         
، مـن خـالل تـدابري        والتمييز ضد النساء على أساس العمر      للقضاء على العزل املهين   

كمـا  . التثقيف والتدريب وإعادة التدريب، واستخدام آليات اإلنفاذ استخداما أفضـل         
 تسيطر  توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف زيادة األجور يف جماالت القطاع العام اليت            

كما توصي اللجنـة بتعزيـز      . عليها املرأة، مثل سلك القضاء وقطاعي التعليم والصحة       
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التدابري اليت تسمح بالتوفيق بني املسؤوليات األسرية واملهنيـة، مبـا يف ذلـك التوعيـة        
  .باملساواة بني املرأة والرجل يف مشاطرة املهام املرتلية واألسرية

ن نساء الروما ما زلـن يف وضـع ضـعيف ومهمـش،       ويساور اللجنة القلق من أ      - 29
. سيما فيما يتعلق بالتعليم، والعمالة، والصحة، واملشاركة يف احلياة العامة واختاذ القـرار             وال

كما يساور اللجنة القلق إزاء ما تعانيه نساء الروما من مصاعب يف التمتع مبمارسة حقـوق                
  . من االتفاقية9املواطنة وفقا للمادة 

الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة للقضاء على التمييز ضد          من  اللجنة  طلب  تو  - 30
نساء الروما، سواء يف عموم اتمع أو داخل اتمعات احمللية، وتعزيز احتـرام حقـوق               
اإلنسان اليت هلن، من خالل اختاذ تدابري فعالة واستباقية، مبا يف ذلك اختاذ تدابري خاصـة                

 للجنـة، وبـرامج     25 من االتفاقية والتوصية العامـة       4 من املادة    1مؤقتة وفقا للفقرة    
ويب بالدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري القادم صورة شاملة لوضـع             . التوعية

نساء وفتيات الروما، مبا يف ذلك البيانات املصنفة حبسب اجلنس فيما يتعلـق بفرصـهن               
لى العمل وعلى خدمات الرعاية الصـحية،       وإجنازان التعليمية، ومدى تيسر حصوهلن ع     

ومشاركتهن يف احلياة العامة ويف اختاذ القرارات، وال سيما فيما يتصل بالسياسات اليت هلا            
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف كفالة املساواة لنسـاء الرومـا يف            . تأثري مباشر عليهن  

د وضع نساء الروما وتقدمي     وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل رص     . التمتع حبقوق املواطنة  
  .تقييم يف تقريرها القادم لتأثري سياستها وتدابريها الربناجمية يف دعم نساء الروما

ومع تقدير اللجنة للجهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للتصدي للعنف ضد املرأة، فإنه               - 31
ن لضحايا العنـف    يساورها القلق إزاء ارتفاع معدالت العنف العائلي، وقلة املآوي اليت ميك          

من النساء اللجوء إليها، واالفتقار إىل اإلجراءات أو الربوتوكوالت الواضحة، ملوظفي إنفـاذ         
كمـا يسـاور   . القانون وللعاملني يف الرعاية الصحية الذين يواجهون حاالت العنف العائلي       
حايا العنف مـن    اللجنة القلق إزاء ارتفاع تكاليف اإلنابة القانونية يف احملاكم مما قد يعوق ض            

  .النساء عن التماس االنتصاف من خالل اجلهاز القضائي

وحتث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية عالية لتنفيذ قانون احلمايـة مـن       - 32
العنف العائلي والتعريف به على نطاق واسع لدى املوظفني العموميني واتمع بوجه عام،             

 استراتيجيتها الوطنية للحماية من العنف العائلي اليت        والقيام على الفور باستكمال وتنفيذ    
ويب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل املقاضاة واملعاقبة على العنـف           . هي قيد اإلعداد  

وحتـث اللجنـة    . ضد املرأة، وأن تيسر للمرأة إمكانية احلصول على املساعدة القانونية         
كمـا يـب    . العنف من النساء  الدولة الطرف على ضمان توافر مآوي كافية لضحايا         
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بالدولة الطرف ضمان تعريف املوظفني العموميني، وال سيما مـوظفي إنفـاذ القـانون،            
والقضاة، ومقدمي الرعاية الصحية واألخصائيني االجتماعيني، تعريفا كامال بالنصـوص          

  .القانونية السارية، وتوعيتهم بكل أشكال العنف ضد املرأة ومواجهتها مواجهة كافية

ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار التنميط اجلنسي يف مناهج التعلـيم ويف الكتـب                - 33
كما يقلقها أن الفتيات والنساء يف املدارس القانونية واجلامعات ما زلـن خيتـرن              . الدراسية

، كما أن ممثالت متثيال ناقصا يف       “جماالت أنثوية ”جماالت دراسية ينظر إليها عادة على أا        
  .الت العلومجما

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للقضـاء علـى التنمـيط               - 34
. اجلنسي، وعلى تشجيع تضمني املناهج والكتب الدراسية مفاهيم املساواة بني اجلنسـني           

كما تطلب إىل الدولة الطرف تعزيز تدريب أعضاء هيئة التدريب فيما يتعلـق بقضـايا               
يب بالدولة الطرف أن تزيد من تشجيع التنـوع يف اخليـارات            و. املساواة بني اجلنسني  

التعليمية للبنني والبنات ويف مرحلة التعليم العايل، مبا يف ذلك من خالل التدابري اخلاصـة               
، من أجل اجتذاب املزيد من النساء إىل جماالت العلوم          4 من املادة    1املؤقتة وفقا للفقرة    

ة الطرف على تشجيع قيام حوار عام حول االختيارات         كما أا حتث الدول   . والتكنولوجيا
  .التعليمية للفتيات والنساء، وما يترتب عليها من فرص يف سوق العمل

ويساور اللجنة القلق من أن النساء ممثالت متثيال ناقصا إىل حد بعيـد يف اهليئـات                  - 35
  .التنفيذية للسلطات احمللية

اذ التدابري املالئمة لزيادة متثيل املـرأة يف        اللجنة الدولة الطرف على اخت    توصي  و  - 36
اهليئات التنفيذية للسلطات احمللية، وذلك عن طريق مجلة أمور، منها تنفيذ التدابري اخلاصة             

وتوصـي اللجنـة    . 25 من االتفاقية وتوصيتها العامة      4 من املادة    1املؤقتة وفقا للفقرة    
د يف احلياة العامة والسياسية على الصـعيد        الدولة الطرف بتقييم أسباب جناح املرأة املتزاي      

الوطين، مبا يف ذلك يف الربملان واحلكومة، واالستعانة بالدروس املستفادة يف هذا الصـدد              
  .يف زيادة مشاركة املرأة يف اهلياكل احلكومية احمللية

ويساور اللجنة القلق إزاء االجتار باملرأة وأن الدولة الطرف قد أصبحت بلد منشـأ                - 37
ويقلق اللجنة أن هذا االجتار يـؤدي إىل زيـادة         . وعبور ومقصد للنساء والفتيات املتجر ن     

  .استغالل املرأة ألغراض البغاء

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إىل مكافحـة االجتـار               - 38
ر بـاملرأة، ملـدة   بالنساء والفتيات، مبا يف ذلك استكمال وتنفيذ خطتها العملية ملنع االجتا       

كما يب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ مجيع التدابري املالئمة لقمع           . 2004-2008
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استغالل املرأة ألغراض البغاء، مبا يف ذلك عن طريق تثبيط الطلب على البغاء، واختـاذ               
  .تدابري لتأهيل ودعم النساء الراغبات يف اإلقالع عن البغاء

لة الطرف االستجابة إىل املخاوف املعرب عنـها يف هـذه           وتطلب اللجنة إىل الدو     - 39
وتـدعو اللجنـة    .  من االتفاقية  18املالحظات اخلتامية يف تقريرها القادم مبوجب املادة        

أكتوبر /الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري الرابع، املقرر صدوره يف تشرين األول           
، 2009أكتوبر  / يف تشرين األول   ، ويف تقريرها الدوري اخلامس، املقرر صدوره      2005

  .2009كتقرير موحد يف عام 

وإذ تأخذ اللجنة يف احلسبان األبعاد اجلنسانية لإلعالنات والربامج ومناهج العمل             - 40
اليت اعتمدا املؤمترات ومؤمترات القمة اليت عقدا األمم املتحدة ودوراـا االسـتثنائية     

ة الستعراض وتقييم تنفيذ برنامج العمـل للمـؤمتر         كالدورة االستثنائية للجمعية العام   (
، والـدورة االسـتثنائية     )الدورة االستثنائية احلادية والعشرون   (الدويل للسكان والتنمية    

، واملـؤمتر العـاملي     )الدورة االستثنائية السابعة والعشرون   (للجمعية العامة املعنية بالطفل     
ألجانب وما يتصل بذلك مـن تعصـب،        ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية ا     

واجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة، تطلب إىل الدولة الطرف تضمني تقريرهـا الـدوري      
  .القادم معلومات عن تنفيذ جوانب تلك الوثائق املتعلقة باملواد ذات الصلة من االتفاقية

رئيسـية  وتالحظ اللجنة أن التزام الدول بصكوك حقوق اإلنسـان الدوليـة ال             - 41
السبعة، أال وهي العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد           
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز             
العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب            

ه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقيـة حقـوق      وغري
الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، يعزز من             

ومـن مث   . متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية اليت هلا يف مجيع مناحي احليـاة            
حكومة مجهورية كرواتيا على النظر يف التصديق على املعاهدة اليت مل تصبح            تشجع اللجنة   

بعد طرفا فيها، أال وهي االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد             
  .أسرهم

وتطلب اللجنة أن يتم على نطاق واسع يف مجهورية كرواتيا نشر هذه املالحظات               - 42
ـ مبن فـيهم    عب كرواتيا،   شليطلع أفراد   اخلتامية   ـ  واملوظف ن، والساسـة،   ون احلكومي
اخلطوات اليت اختـذت    على  ن واملنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان،       ووالربملاني

لضمان املساواة القانونية والفعلية بني الرجل واملرأة واخلطوات املطلوب اختاذها مستقبال           
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تعريف على نطاق واسع، ال سيما بني       كما تطلب إىل احلكومة مواصلة ال     . يف هذا الصدد  
املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسـان، باالتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري،            
والتوصيات العامة للجنة وإعالن ومنهاج عمل بيجني، فضال عن الوثيقة اخلتامية للدورة            

 اجلنسني والتنميـة    املساواة بني : 2000املرأة عام   ”االستثنائية الثالثة والعشرين، املعنونة     
  .“والسالم يف القرن احلادي والعشرين

  

  


