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ترحب كرواتيا بالتوصيات املقّدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل الذي أُجري             
 ١-٩٦ت مـن    وتقبل كرواتيا التوصـيا   . ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٨بشأن كرواتيا يف    

 الـيت ُنفّـذت   ٨٦-٩٧ إىل ١-٩٧ وكذلك التوصيات من    ، اليت حتظى بتأييدها   ٨-٩٦ إىل
وبعد حبث ودراسة دقيقني، ُتقـدم كرواتيـا آراءهـا          . بالفعل أو جيري العمل على تنفيذها     

 وترجو التكرم بإدراج الردود التاليـة يف  ٢٢-٩٨ إىل  ١-٩٨وردودها بشأن التوصيات من     
  :املشروع النهائي

   ٣-٩٨ إىل ١-٩٨التوصيات من     
وتعتقـد  .  بشأن هذه التوصـيات    ال تستطيع حالياً إصدار بيان قاطع     إن كرواتيا،     

كرواتيا أنه ينبغي النظر ألي نظام فعال حلماية حقوق املهاجرين بوصفه جزءاً ال يتجزأ مـن                
خذ بعد قـراراً    ورغم أن احلكومة الكرواتية مل تت     . اإلطار األورويب األوسع حلقوق اإلنسان    

هنائياً بشأن إمكانية التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال          
املهاجرين وأفراد أسرهم، فقد أنشأت بالفعل إطاراً تشريعياً عاماً حلماية حقـوق اإلنـسان              

دخلت للمهاجرين وأسرهم يستند إىل التشريعات الوطنية وكذلك إىل الصكوك الدولية اليت            
  .كرواتيا طرفاً فيها

   ٤-٩٨التوصية رقم     
وقد سامهت كرواتيا بالفعل يف اجلهـود الـيت         .  هذه التوصية  تقبل كرواتيا جزئياً    

أفضت إىل اعتماد الربوتوكول االختياري للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية              
لية لتنفيذ هذا الربوتوكـول    املتطلبات القانونية والعم   دراسةومن أجل   . واالجتماعية والثقافية 

يف إطار النظام القانوين، أنشأت احلكومة فريقاً عامالً مشتركاً بني الوكاالت يعمـل علـى               
  .صياغة توصيات فيما يتعلق بالتوقيع على الربوتوكول وإمكانية التصديق عليه

وفيما يتعلق بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء              
 وهي تضطلع حالياً بالعمل التحضريي      ٢٠٠٧القسري، وقّعت كرواتيا على االتفاقية يف عام        

  . للتصديق عليهاالالزم 

  ٥-٩٨التوصية رقم     
وقد بّينت كرواتيا آراءها بشأن التصديق علـى        .  هذه التوصية  تقبل كرواتيا جزئياً    

ة واالجتماعيـة والثقافيـة   الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادي  
واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وذلك فيما يتعلق بالتوصـية             

وتعمل احلكومة حالياً على اختاذ اخلطوات التحضريية الالزمة للتصديق علـى           . ٤-٩٨رقم  
  . هائية، وهي خطوات بلغت مرحلتها الن١٩٦١اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية لعام 
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كرواتيا تدعم عمل جملس حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة التابعة له،          وال تزال     
وتظل كرواتيا ُملتزمة التزامـاً كـامالً       . وقد وّجهت دعوة دائمة إىل مجيع املقررين اخلاصني       

بزيادة التعريف بالتوصيات الصادرة عن آليات جملس حقـوق اإلنـسان بوسـائل منـها               
  .اإلنترنت شبكة

  ٦-٩٨التوصية رقم     
فالتعزيز املتواصل لعمل جملس األقليات القومية متوخى       .  كرواتيا هذه التوصية   تقبل  

يف الوثائق االستراتيجية ذات الصلة الصادرة عن احلكومة الكرواتية، مبا فيها خطـة العمـل               
اخلطة  لتنفيذ القانون الدستوري املتعلق حبقوق األقليات القومية، وهي          ٢٠١٣-٢٠١١للفترة  

وُيضاف إىل ذلك أنه بعد إدخال . اليت تتضمن أنشطة ملموسة وموارد مالية يف هذا اخلصوص
تعديالت على الدستور الكروايت وعلى القانون الدستوري املتعلق حبقوق األقليات القومية يف            

، مت تزويد جملس األقليات القومية بوسائل وأدوات إضافية هتـدف إىل            ٢٠١٠يونيه  /حزيران
ة حتسني وضع األقليات القومية من خالل مشاركتها يف احليـاة العامـة ويف عمليـات       زياد
  .القرارات صنع

  ٧-٩٨التوصية رقم     
وقد .  كرواتيا هذه التوصية وسوف تواصل تعزيز وإعمال مجيع حقوق اإلنسان        تقبل  

 عملت احلكومة الكرواتية بنشاط على تشجيع املصاحلة، وهي تظل ُملتزمة بضمان إعمـال            
وتنفذ احلكومة الكرواتية برامج حمددة فيما      . حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات ومتتعهم هبا      

. يتعلق بعودة الالجئني وتوطينهم يف بلد املنشأ، بوسائل منها توفري السكن والرعاية الكافيـة             
 على وتظل كرواتيا ُملتزمة مبواصلة احلوار والتعاون هبدف إجياد حلول دائمة ملشاكل الالجئني   

  .املستوى اإلقليمي

  ٨-٩٨التوصية رقم     
وتعمل كرواتيا على زيادة تعزيز اإلطار القانوين والعملي .  كرواتيا هذه التوصية تقبل  

وقد أنشئ فريق عامل خاص ليتوىل حتليل آثار تنفيذ         . حلماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    
ى التـشريع   زيد من التحسينات عل   قانون األسرة احلايل، وقد حّدد الفريق ضرورة إدخال امل        

وقد .  بغية مواءمته بالكامل مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         القائم يف جمال الوصاية   
مت اعتماد اخلطة الرئيسية اجلديدة إلهناء استخدام مؤسسات الرعاية االجتماعيـة وحتويلـها             

إعمال مبدأ اإليـداع يف      هبدف تعزيز هنج الرعاية اجملتمعية بدالً من         ٢٠١٦-٢٠١١للفترة  
  .املؤسسات، مبا يشمل أيضاً املصابني بأمراض عقلية
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  ٩-٩٨التوصية رقم     
وتتوخى اخلطة الوطنية   .  كرواتيا هذه التوصية اليت ُنفذت بالفعل إىل حد كبري         تقبل  

 تنفيذ جمموعة من التدابري امللموسة اليت هتدف إىل         ٢٠١١-٢٠٠٩لقمع االجتار بالبشر للفترة     
وبالنظر إىل وجود قطاع سياحة متطـور يف        . ع االجتار بالبشر، مبا يف ذلك ألغراض البغاء       قم

كرواتيا، ُتصدر وزارة الداخلية بصورة منتظمة، قبل بدء موسم السياحة، تعليمات ُمحـددة             
 أمهية إيالء اهتمام خاص لتحديد حاالت االجتار بالبشر ومالحقة          تؤكدموّجهة إىل الشرطة    

  .التشديد على املناطق السياحيةمرتكبيه، مع 

  ١٠-٩٨التوصية رقم     
فالدسـتور الكـروايت يكفـل، يف       .  كرواتيا هذه التوصية اليت ُنفذت بالفعل      تقبل  

  . متتع كل شخص حبق احلصول على املساعدة القانونية، منه٢٧ املادة

  ١١-٩٨التوصية رقم     
ري املساعدة القانونية اجملانية     هذه التوصية ألن قانون توف     ال تستطيع قبول  إن كرواتيا     

يف كرواتيا ال يكفل تقدمي هذه املساعدة إال لألشخاص الذين ال يستطيعون، بسبب افتقارهم              
وهلذا الغرض، ُيحدد القانون حدود املـوارد       ). حمامٍ(للوسائل املالية، توكيل مستشار قانوين      

ساعدة القانونية اجملانية وذلـك     املالية واملُلكية ألغراض حتديد مدى األهلية للحصول على امل        
  .كحل ُيطّبق يف الغالبية العظمى من البلدان

  ١٢-٩٨التوصية رقم     
وجتري حاليـاً عمليـة    .  كرواتيا هذه التوصية اليت ُنفّذت بالفعل إىل حد كبري         تقبل  

لقانون احملاكم اخلاصة بالقُّصر، هتدف إىل زيادة اختاذ إجراءات بديلة لسجن           صياغة تعديالت   
ويف هذا السياق، ُيتوخى أن ُتطبَّـق كمبـدأ   . احملكوم عليهم من األحداث املخالفني للقانون     

أساسي حلول بديلة مثل إيداع القُّصر املخالفني للقانون يف دور متخصصة لرعاية األطفـال              
  .شاكل سلوكية فضالً عن تعليمهم خارج املؤسسات اإلصالحيةالذين ُيعانون من م

  ١٣-٩٨التوصية رقم     
فكرواتيـا  .  كرواتيا هذه التوصية، حيث إهنا قد عملت بالفعل وفقاً ملا تقتضيه           تقبل  

تعاجل بصورة مستمرة ومنهجية مجيع حاالت جرائم احلرب واجلرائم املُرتكبة ضد اإلنسانية،            
. ١٩٩٥ إىل عام    ١٩٩١خالل فترة الرتاع املسلح اليت امتدت من عام         وخباصة تلك املُرتكبة    

  .وجتري حالياً عملية صياغة استراتيجية وطنية شاملة للتحقيق يف جرائم احلرب
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  ١٤-٩٨التوصية رقم     
وقـد مت يف    .  كرواتيا هذه التوصية اليت عملت بالفعل وفقاً ملقتـضياهتا         تقبل  

 امليزانية لعمل وأنشطة مكتب املـدعي العـام          ختصيص موارد إضافية من    ٢٠١١  عام
ومتثل معاجلة حـاالت    . للدولة، مقارنة باملوارد اليت ُخصصت له يف السنوات السابقة        

 اهلامة لعمل مكتب املدعي العام للدولة، حسب ما         أولوية من األولويات  جرائم احلرب   
وع احمللية واإلقليميـة     إىل الفر   يف هذا الصدد   تؤكده التعليمات الرمسية اخلاصة املوّجهة    

  .ملكتب املدعي العام

  ١٥-٩٨التوصية رقم     
وقد اسـتهل مكتـب     .  كرواتيا هذه التوصية اليت ُنفّذت بالفعل إىل حد كبري         تقبل  

دعـم تنفيـذ    "احلكومة لشؤون حقوق اإلنسان، بالتعاون مع مكتب أمني املظامل، مشروع           
لة إعالمية لزيادة الوعي يف جمال مكافحة       محتنظيم  ، وهو يشمل أيضاً     "قانون مكافحة التمييز  

 خالصة ألفـضل  وأعّدتوقد أُجريت حبوث بشأن التمييز يف سوق العمل الكرواتية    . التمييز
املمارسات يف تشجيع التنّوع وتنفيذ تدابري مكافحة التمييز يف سوق العمل فضالً عن املبادئ              

شطة تثقيـف املـسؤولني القـضائيني       كثّفت األكادميية القضائية أن   و. التوجيهية ذات الصلة  
  .يتعلق مبكافحة التمييز فيما

  ١٦-٩٨التوصية رقم     
وقد مت تنفيذ تدابري ملموسة يف إطـار الـسياسة          .  كرواتيا هذه التوصية   تقبل  

ويتوخى مشروع السياسة   . ٢٠١٠- ٢٠٠٦الوطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني للفترة       
ابري هتدف إىل املواءمة بني املسؤوليات األسرية        اختاذ تد  ٢٠١٥- ٢٠١١  الوطنية للفترة 

وُيعـزز القـانون اجلديـد      . واملسؤوليات املهنية كمجال من اجملاالت ذات األولوية      
 إشراك اآلباء يف احلياة األسرية والوجود املتوازن لكـال          واألُبّوةالستحقاقات األمومة   
  الوالدين يف سوق العمل

  ١٧-٩٨التوصية رقم     
ا هذه التوصية وسوف تواصل تنفيذ العمليات املتصلة بإعادة املمتلكات           كرواتي تقبل  

اخلاصة احملتلة إىل أصحاهبا الشرعيني بطريقة فعالة وعاجلة كجزء من جممل اجلهود املتـصلة              
  . بإصالح القضاء واإلدارة العامة

  ١٨-٩٨التوصية رقم     
طَنة الكروايت ينص علـى     فقانون املوا . هذه التوصية  أن تقبل    تستطيعال  إن كرواتيا     

أنه ميكن ألي فرد اكتساب اجلنسية الكرواتية مبوجب الشروط نفسها، بغض النظـر عـن               
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إال أنه باإلضافة إىل الـشروط      . انتمائه القومي أو العرقي أو الديين أو أي انتماء آخر         
 مثـل   - العامة، هناك بعض فئات املتقدمني بطلبات للحصول على اجلنسية الكرواتية           

خاص املولودين يف إقليم كرواتيا، واألشخاص املنحدرين مـن أصـل كـروايت             األش
ويعيشون يف اخلارج، واألشخاص الذين قد يكونون موضع اهتمام خـاص بالنـسبة             

 تكون مؤهلة   - لكرواتيا، واألشخاص الذين سبق هلم أن ختلوا عن جنسيتهم الكرواتية           
 أن حتديـد معـايري املواطَنـة        وتنبغي اإلشـارة إىل   . لالستفادة من إجراءات مبّسطة   

واإلجراءات اليت يتعني اتباعها يف هذا اخلصوص هو أمر يعود الفصل فيه إىل الدولـة               
. ذات السيادة، مبا يف ذلك اعتماد إجراءات مبّسطة لصاحل فئات معينة من األشخاص            

وتشدد كرواتيا على أن مجيع أحكام قانون املواطَنة الكروايت، مبا يف ذلك إجـراءات              
  .اكتساب اجلنسية الكرواتية، ُتطّبق دون متييز

  ١٩-٩٨التوصية رقم     
فمشروع خطة العمل لتنفيذ القانون الدستوري بـشأن        .  كرواتيا هذه التوصية   تقبل  

 يتوخى تنظيم محالت إعالمية إضافية فيمـا        ٢٠١٣-٢٠١١حقوق األقليات القومية للفترة     
 احلقوق األساسية يف جمال قضايا الوضع القانوين        يتعلق باألقليات، وخباصة أقلية الروما، بشأن     

وتشمل هذه احلمالت أيضاً تنظيم حلقات      . والصحة والرعاية االجتماعية والعمل واإلسكان    
  .عمل للصحفيني واألشخاص املنتمني إىل أقليات

  ٢٠-٩٨رقم التوصية     
عرب كرواتيا عن   وُت.  كرواتيا هذه التوصية اليت مت تنفيذها بالفعل تنفيذاً جزئياً         تقبل  

تقديرها للمشورة القّيمة املقدمة من مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني يف سياق             
إال أن كرواتيا . عملية عودة الالجئني، وهي تظل على استعداد ملواصلة التعاون يف هذا الصدد

.  ميزانيـة الدولـة    تود أن توّضح أن براجمها اخلاصة بعودة الالجئني متّول بالكامل تقريباً من           
وتظل كرواتيا ُملتزمة مبواصلة بناء نظام للجوء يتسم بالفعالية والكفاءة، وخباصة من خـالل              
تعزيز اإلطار املؤسسي، وتدريب املوظفني املسؤولني، فضالً عن حتسني ظروف إيواء ملتمسي      

  .اللجوء بانتظار صدور نتائج العملية

  ٢١-٩٨التوصية     
ويظل إجناز عملية . وصية اليت ُنفّذت بالفعل إىل حد كبري   كرواتيا هذه الت   تقبل  

وقد مت حتقيق .  يشكّل أولوية من أولويات احلكومة الكرواتية      واملشردين عودة الالجئني 
 خطة العمل للتنفيذ السريع لربنامج الرعاية السكنية داخل         تطبيقنتائج هامة من خالل     

 اعتماد خطة   ٢٠١٠يونيه  /يف حزيران وقد مت   . وخارج جماالت االهتمام اخلاص للدولة    
ومت إشراك  . ٢٠١١يونيه  /عمل منقحة ُيتوقع تنفيذها تنفيذاً كامالً حىت هناية حزيران        
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 املدين بصورة نشطة يف عمل اللجان اليت أُنشئت بغية تنفيذ خطة العمل منظمات اجملتمع
  .املنقّحة بكفاءة وشفافية

  ٢٢-٩٨التوصية رقم     
توصية وتعتزم إنشاء آليات مالئمة على املستوى الوطين ملتابعـة        كرواتيا هذه ال   تقبل  

  .نتائج عملية االستعراض الدوري الشامل، مبا يشمل مجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة

        
  


