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البند  4من جدول األعمال املؤقت*
النظــر ا التقــارير املقدمــة مــن الــدول األ ــرا
مبوجــا املــادة  18مــن اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع
أشكال التمييز ضد املرأة

قائمــة بالقضــايا واملســائا املتعلقــة بــالنظر ا التقريــر اقــامع للتقريــرين
الدوريني الرابع واخلامس املقدم من كرواتيا
السياق العام
 - 1كان من املقرر اتتمام تقرير الدولة الرر ا ترـرين األول/أكتـوبر  ،2009ولكنـه
مل يُقَدم إال ا أيلول/تبتمرب  .2013يُرجى تبيان أتباب التـخرر ا تقـد التقريـر عـن الفتـرة
مـــــا بـــــني عـــــام  2005و  ،2010وفقـــ ـاً ملـــــا ورد ا مقدمتـــــه ،CEDAW/C/HRV/4-5
الفقرة  .)1 )2ويُرجى أيضاً تقد آرر املعلومـاو والبيانـاو عـن تنفيـال االتفاقيـة .كمـا يرجـى
تبيان مراركة منظماو غـ ككوميـة ،ال تـيما املنظمـاو النسـائية ،ا عمليـة إعـداد التقريـر
وعن بيعة التراور معها ومداه.

__________
* .CEDAW/C/61/1

 )1تر أرقام الفقراو املبينة إىل التقرير اقامع للتقريـرين الـدوريني الرابـع واخلـامس املقـدم مـن الدولـة الرـر ،
ما مل يُرر إىل رما ذلك.
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اإل ار الترريع واملؤتس وتبا اللجوء إىل العدالة
 - 2يرجـــى تقـــد معلومـــاو إضـــافية عـــن اإلجـــراءاو الســـارية ـــد كفالـــة تنفيـــال
الترـــريعاو املتعلقـــة مبكافحـــة التمييـــز ور ـــد ا وإنفاذ ـ ـا برـــكا تـــريع ومتـــواتر وفعـــال
الفقرة  ،)13مبا ا ذلك قانون مكافحة التمييز وقانون املساواة بني اقنسني وقانون العما.
 - 3ويرجى اإل شارة إىل الكيفية الـ تقـوم ـا الدولـة الرـر بزيـادة الـوع واملعرفـة لـد
النساء ،ال تيما أولئك املنتميـاو إىل أشـد الفئـاو فقـراً ،مثـا النسـاء ا املنـا ل الريفيـة ونسـاء
األقلياو القومية ،ورا ة نساء ائفة الروما ،واملهاجراو والنساء املتقدماو ا السن ،مبـا هلـن
من كقوق نصت عليها االتفاقية وبروتوكوهلا االرتياري والترريعاو الو نية ذاو الصلة.
اآللية الو نية للنهوض باملرأة
 - 4ج ـاء ا التقريــر أنــه نظــراً للركــود وتقلــيا إمجــاا امليزانيــة العامــة للدولــة ،رُفض ـت
املوارد املالية املخصصة للمكتا املكلـ بقضـايا املسـاواة بـني اقنسـني الفقـرة  ،)15يرجـى
تقد معلوماو مستكملة عن املوارد البررية واملالية هلالا املكتـا ومكتـا أمـني املظـامل املعـ
باملسـاواة بــني اقنسـني ،واللجــان اقهوية/االيــة املعنيـة باملســاواة بـني اقنســني الفقــرة .)85
ويرجى تبيان اآللياو املكلفة بضمان التنسيل على خمتل املستوياو بني اله اهليئاو.
 - 5يُلــزم قــانون املســاواة بــني اقنســني اهليئــاو اإلداريــة للدولــة واألشــخا االعتبــاريني
الالين متتلك فيهم الدولة األغلبية باعتمـاد ررـع عمـا لتعزيـز املسـاواة بـني اقنسـني .ويـدعو
أيضـاً وكــداو احلكـم الــالاي االيـة واإلقليميــة واألشـخا االعتبــاريني املخولـة هلــم تــلراو
عامـة وغ ــم مـن األشــخا االعتبـاريني إىل إدرــال أككـام متنــع التمييـز ا قوانينــهم العامــة
د حتقيل املسـاواة بـني اقنسـني الفقـرة  .)90يرجـى تقـد معلومـاو إضـافية عـن تنفيـال
تلك األككام الواردة ا قانون املساواة بني اقنسني .كمـا يرجـى تقـد معلومـاو مسـتكملة
عــن التقــدم ااــرز ا تنفيــال السياتــة الو نيــة للمســاواة بــني اقنســني للفتــرة 2015-2011
والتحدياو ال تعتزم التصدي هلا.
التداب اخلا ة املؤقتة
 - 6عماوة على املعلوماو الواردة ا التقرير برخن التداب اخلا ة املؤقتة اهلادفة إىل زيـادة
فر العما لفائدة املرأة من رمال ترجيع النساء على إقامة املراريع التجارية الفقـراو 96
و  180و  ،)181يرجــى تقــد أمثلــة خــددة أرــر عــن التــداب اخلا ــة املؤقتــة املتخــالة
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للتعجيا بتحقيل املساواة الفعلية بني اقنسني ا اجملاالو األرر الـ تطريهـا االتفاقيـة والـ
تكون فيها املرأة ممثلة متثيما ناقصاً أو ا وضع غ مواو وما النتائج ااققة.
القوالا النمرية
 - 7جــاء ا التقريــر الســنوي ألمــني املظــامل املع ـ باملســاواة بــني اقنســني لعــام 2012
أن التحيز اقنس والقوالا النمرية اقنسانية ال تـزال متداولـة ا وتـائا اإلعـمام ومـا زالـت
النساء تُقدم باعتبار ا أدواو للجنس .يرجى تقـد معلومـاو مسـتكملة عـن التـداب املتخـالة
من أجا القضاء على القوالا النمرية للمرأة ا وتائا اإلعمام وا اإلعماناو.
 - 8يرجى تقد معلوماو إضافية عن التـداب اخلا ـة املتخـالة لتعزيـز املسـاواة ا تقاتـم
املسؤولياو األترية بني املرأة والرجا ،مبـا ا ذلـك التـداب املتخـالة لزيـادة عـدد اآلبـاء الـالين
حيصــلون علــى إجــازة والديــة وبيانــاو برــخن األمهــاو واآلبــاء احلا ــلني علــى إجــازة والديــة
ا شكا عما بدوام جزئ الفقرة .)164
العن

ضد املرأة

 - 9يرجــى تقــد معلومــاو مســتكملة عــن مــد انترــار كافــة أشــكال العنـ اقنســاي
ضد املـرأة .ويرجـى أن تُـدرف فيهـا بيانـاو عـن العنـ العـائل  ،واالعتـداء اقنسـ وكـاالو
االغتصــاب املبلــه عنــها ،والعماقــة بــني الضــحية واقــاي ،والتحقيقــاو ،واملتابعــاو القضــائية
واإلداناو والعقوباو املفروضة على اقناة.
 - 10يرجــى تبيــان التحــدياو املتبقي ـة ال ـ تعــوق تنفيــال قــانون األتــرة اقديــد ،)2014
والقــانون اقنــائ اقديــد  ،)2013وقــانون احلمايــة مــن العنـ العــائل  ،)2009وقــانون
املســـاعدة القضـــائية اجملانيــــة  .)2008ويرجــــى علــــى وجــــه اخلصــــو إدراف معلومــــاو
عــن التــداب ال ـ تتخــال ا الدولــة الرــر لضــمان كصــول النســاء الــماي يعــانني مــن العن ـ
اقنساي ا مجيع املقا عاو على الـدعم واملسـاعدة املناتـبني ،مبـا ا ذلـك املسـاعدة القانونيـة
واملــخو  .ويرجــى أيض ـاً تبيــان املبــادراو املتخــالة لتــدريا املــوففني املكلفــني بننفــاذ القــانون
وتعزيــز كفــاءامبم ،مبــن فــيهم رجــال الرــر ة والقضــاة واأل بــاء ومســؤولو املؤتســاو العامــة
املكلفة بتربيل اله القوانني ،والتعر على اقناة على الوجه الصحيح وتوف احلماية الفوريـة
للنساء المائ يتعرضن للعن من أجا ضمان تمامتهن .كي تكفـا الدولـة الرـر تـمامة
الضحية فعلياً وا الوقت املناتا ،مبا ا ذلك بعد انتهاء اااكمة اقنائية ،وخاتبة اقاي؟
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النساء ا أوضاع ما بعد ال زن اع
 - 11يرجـــى اإلشـــارة إىل التـــداب الـ ـ ااـــالمبا الدولـــة الرـــر لضـــمان و ـــول النســـاء
ضحايا العن ا زمن احلرب ،ورا ة العن اقنس  ،للعدالـة وكصـوهلا علـى جـرب للضـرر،
مبا ا ذلك االتتفادة من الدعم النفس والريب وغ مها من أوجـه الـدعم والتعـوي  .ويرجـى
أيضـاً تبيـان التـداب الـ ااـالمبا الدولـة الرـر ملعاقـة عواقـا احلـرب علـى الصـحة النفسـية
للرجال ،ال يبدو أهنا تركا أكد العواما املسامهة ا تزايد أعداد ضحايا قتا النساء.
االجتار بالنساء واتتطماهلن ا البطاء
 - 12يرجى تقييم فعالية ررع العما الو نية ملكافحة االجتار بالبرر الفقرة  ،)67وتقـد
معلوماو مستكملة عن التداب املتخالة ملعاقة منـع االجتـار بالنسـاء وتعزيـز مـا يُـوفر للضـحايا
من محاية.
 - 13يرجــى التعليــل علــى انترــار البطــاء ا الدولــة الرــر  ،وعلــى السياتــاو والتــداب
املتخالة ملنع االتتطمال اقنس للنسـاء والفتيـاو .ويرجـى أيضـاً تقـد معلومـاو عـن التـداب
املزمع اااذ ا و/أو املتخالة لدعم النساء الراغباو ا ترك ممارتة البطـاء .كمـا يرجـى توضـيح
ما إذا اتُخالو أي تـداب مـن أجـا منـع اتـتطمال النسـاء ا البطـاء واالجتـار ـن ،مبـا ا ذلـك
تقليا الرلا على البطاء.
املراركة ا احلياة السياتية والعامة
 - 14يرجى تقد بياناو مستكملة عن متثيا املـرأة ا احليـاة السياتـية والعامـة ،مبـا ا ذلـك
تلك املتعلقة باالنتخاباو الو نية واالية وعلى عيد املقا عاو ال جـرو ا اآلونـة األرـ ة.
ويرجى إيضاح التداب املتخالة ملواجهة املصاعا املصادفة ا زيادة متثيا املرأة ا توا املنا ـا
العليــا لصــنع القــرار ا احليــاة العامــة والسياتــية واالقتصــادية .ويرجــى توضــيح مــا ـ التــداب
املتخالة لتسهيا و ول املرأة إىل املراكز العليا ا السلك الدبلومات الفقرة .)137
التعليم
 - 15يرجــى تقــد معلومــاو مســتكملة عــن اخلرــواو املتخــالة ملعاقــة الفــوارق الكــب ة
بـــني اقنســـني علـــى مســـتو التســـجيا باملـــدارل الثانويـــة الفقـــرة  .)141ويرجـــى أيضـ ـاً
و ـ اقهــود ال ـ باللتــها الدولــة الرــر لتعزيــز تنويــع اخليــاراو التعليميــة واملهنيــة لفائــدة
النساء والرجال ومعاقة نقا متثيا املرأة بني األتاتالة املتفرغني.
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العمالة
 - 16يرجــى تقــد معلومــاو عــن التــداب ااــددة املتخــالة ــد التصــدي للميــز امله ـ
املســتمر بــني الرجــال والنس ـاء ا تــوق العمــا ومعاقــة القســع األكــرب املســتمر مــن النســاء
العـا ماو مقارنــة بالرجــال ،والفجــوة ا األجــور بــني اقنســني الفقــرة  .)155كمــا يرجــى
إدراف معلومــاو مســتكملة عمــا اعتمُــد مــن قــوانني تــروم توكيــد الســن القــانوي للتقاعــد
بني الرجال والنساء الفقرة .)162
الصحة
 - 17يرجــى تقــد معلومــاو مســتكملة عــن اخلرــواو املتخــالة إلدراف درول ا الصــحة
واحلقوق اقنسية واإلجنابية تتناتا مع الفئة العمرية ا املنـا ج الدراتـية ،مبـا ا ذلـك السـلوك
اقنس املسؤول ،وترجيع اتتخدام وتائا منع احلمـا ومنـع انترـار األمـراض املتناقلـة جنسـياً
الفقـــرة  .)154كمـــا يرجـــى تقـــد معلومـــاو عـــن التـــداب املتخـــالة لتعزيـــز تـــبا احلصـــول
علـى وتـائا منـع احلمـا وعرضـها للبيـع بختـعار معقولـة .وعـماوة علـى ذلـك ،يرجـى توضـيح
الكيفية ال تتصد ا الدولـة الرـر للتهديـداو الـ تعـوق اإلجهـاض الرـيب اآلمـن واملـنظم
قانونيــًا بســبا أنرــرة اموعــاو ااــافظني اقــدد وقلــة إمكانــاو احلصــول علــى رــدماو
اإلجهاض بسبا العدد املتزايد للمسترفياو ال ااالو القرار بعدم إجراء عمليـاو اإلجهـاض
إال ألتباب بية وبسبا العدد املتزايد لأل باء الالين ميارتون االتتنكا الضم ي.
النساء الريفياو
 - 18يرجى تقد معلوماو عن التـداب املتخـالة لتطـي األطـال التقليديـة واالجتماعيـة الـ
يهـــيمن مـــن رماهلـــا األزواف علـــى ملكيـــة املـــزارع وا احلـــر والرـــركاو والتعاونيـــاو
الفقــرة  .)190ويرجــى اإلشــارة إىل اقهــود املبالولــة لتوعيــة املــرأة الريفيــة حبقوقهــا ومتكينــها
من املرالبة بتلك احلقوق ،ومنها احلل ا ملكية األرض.
الفئاو اارومة من النساء
 - 19يرجى تقد املزيد من املعلوماو برخن تنفيال ررة العما املتصلة بعقـد إدمـاف الرومـا
الفقــــرة  )35وعــــن التــــداب اخلا ــــة الــ ـ ااــــالو للتصــــدي للتمييــــز الواتــــع النرــــاق
ضد فتياو ونساء ائفة الروما ا التعلـيم والعمـا وا االتـتفادة مـن نظـام الرعايـة الصـحية،
على وجه اخلصو .
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 - 20بالنظر إىل أن النسـاء املسـناو يُخرـى علـيهن أكثـر مـن الرجـال مـن الفقـر ا الدولـة
الرر الفقرة  ،)178يرجى تقـد معلومـاو مسـتكملة عـن تـداب املتخـالة ملكافحـة الفقـر
واإلقصاء االجتماع بني ؤالء النساء ،وخبا ة المائ يعرن مبفرد ن الفقرة .)72
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