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أوال -املنهجية
يف أوائللع عللا  ،2019قللدمت رهوريللة ك واريللا رق ي ل منتوللو املللدة ال للوع وال للامع ل ن
-1
متا عة روصيات اجلولة الثانية(.)1
َّ
ويقد التق ي الثالث يف إطار االستع اض الدوري ال امع وفقاً للفق ة  5من م فق قل ار لللس
-2
حقوق اإلنسان  .21/16ورولت رنسيق جتميعه وزارة ال لوون ااارييلة واألورو يلة ،ابلتعلاون ملا ائيتلات
اإلداريللة اميوميللة املختوللة التاليللةل وزارة الع للدلي ووزارة الدادليللةي ووزارة الللدب افيا واألس ل ة وال ل ا
والسياسل للة االيتماعيل للةي ووزارة العلل للو والتعلل لليمي ووزارة اإلدارة العامل للةي ووزارة العمل للع ون ل للا املعاشل للات
التقاعدي للةي ووزارة احمل للار ل الق للدما الي ل واريلي وميت ل حق للوق اإلنس للان وحق للوق األقلي للات القومي للةي
وميت املساواة ل اجلنسلي وامليت املكزي اميوم إلعادة اإلعمار وال عايلة السلينيةي وميتل امللدع
العا جلمهورية ك واريا .وأي يت مناق ات حتاورية ما اجملتما املدين (يف ر ين الثاين/نوفمّب  )2019وأعضلا
الّبمل للان (يف ك للانون الثاين/ين للاي  )2020واعتُم للد ع للدد م للن املق ح للات املقدم للة( .)2واعتم للدت حيوم للة
رهورية ك واريا التق ي يف  23كانون الثاين/يناي .2020

اثنيا -اإلدررار التش رريع واملؤسس ر وتع ي ر حقرروق اإلنسرران و ايتهررا  -أمثلررة
على املمارسات اجليدة
سي لليع التقللد احملل ز يف امليللدان الت ل يع والتحللدايت القائمللة يف املمارسللة العمليللة يف لللال
-3
محاية حقوق اإلنسان يز اً من اخلطاب االستهاليل الذي سيلقيه الورد الكروايت عند ع ض التق ي .
ومن أيع دعم عل ض رنفيلذ التوصليات (الفولع الثاللث) ،يُسلتخد ملا يلل لتقلدة حمللة عاملة
-4
عللن عللدة أمثلررة علررى املمارسررات اجليرردة عمواارريذ تتررارة ات أولويررة  -مكارحررة العنررل والفقررر
وجرائم احلرب) (الفوع الثاين)ل

2

•

عق التوديق على ارفاقية اسل ن ول ،اعتملدت اميوملة وروكلوالً يديلداً يطبرق يف
حاالت العنل اجلنسر ( )2018يلة وعلا إيل ا موحلد لفائلدة الضلحااي ،وعلمان
روحي للد اارس للات ائيت للات واملوسس للات املختو للة ،ورق للدة املس للاعدة اجلي للدة والفعال للة
للضحااي()3ي

•

والّبوروك ل ل للول املتعل ل ل للق ابإلي ل ل ل ا ات الواي ل ل ل ار اعه ل ل للا يف ح ل ل للاالت العن ل ل للو الع ل ل للائل
(حزي ان/يونيه  - )2019ان الفق ة 33ي

•

ويف الف ل ل ة  ،2015-2014ن رف ل للذ ميت ل ل املس ل للاواة ل للل اجلنس ل للل واجلمعي ل للات ال ل ل يية
مش ررروص يت ررويت ا ررد العن ررليت ( تموي للع م للن االحت للاد األورو ق للدره  202 680ي للورو)
هبللدز زايدة الللوع  ،وداصللة للل ال ل ا  ،ل ن عللد مق وليللة ريللا أشلليال العنللو
عد امل أة والفتاةي ونُ مت محلة عامة ،وأ َّ
ُعد ش يط فيديو إعالين عنوان "ال ار" وأعيلد
وعقللد مللو
ثرله يف عللام  2017و2018ي ونُ مللت حلقللات عمللع رثقيفيللة يف املللدارر ُ
دويل ن العنو اجلنس ي وطُ عت ارفاقية اس ن ول ألول م ة يف إطار هذا امل وعي

•

وقامللت وزارة الدادليللة ،ابلتعللاون م للا اثل ل ن للا التعل لليم ،ون للا ال عايللة االيتماعي للة،
والسللل ة القضللائية ،وميار ل أمللل امل للا املتخووللة ،ووحللدات اميللم الللذاة احملليللة
واإلقليمي للة ،واليي للارت التااري للة ،واملوسس للات ،ووس للائع اإلع للال  ،ومن م للات اجملتم للا
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املدين ،وعا مشروص ولائ جديد يسمى يتلِيل يت ي مل إ منلا ريلا أشليال العنلو
عد امل أة ورعزيز الوع أبمهية املساواة ل اجلنسل وامياة ااالية من العنو(.)4
وابإلعللافة إ قللانون ال عايللة االيتماعيللة ،اعتُمللدت اس رياتيجية مكارحررة الفقررر واإلل ررا
-5
االجتم رراع للف ررية  ،2020-2014ال للد حت للدد أع للعو الفت للات املع ع للة للفق ل واإلقو للا االيتم للاع
(األطفللال وال ل ا  ،واملسللنون واملتقاعللدون ،والعللاطلون عللن العمللع ،واألشللخا وو اإلعاقللة) .كمللا
ُوععت د ي ة للفق  ،ونُفذ م وع التوأمة "معاً عد فق األطفال" (وهو م وع م ك ل اإلدارات
العامللة الي واريللة والف نسللية قيمللة مليللون يللورو) .ومللن أيللع التخفيللو مللن حللدة الفق ل  ،أُ مللت عقللود
مللا  32مسللتفيداً مب ل ل  163,14مليللون كللور ك واريللة يف إطللار صللندوق املعونللة األورو يللة ألش لد الفتللات
ح مللارً .وأُ مللت عقللود مب ل ل  85,02مليللون كللور ك واريللة رتعلللق ابلتمويللع امل ل ك للوي للات املدرسللية
لألطف ل للال املع ع ل للل ا ل ل الفق ل ل يف الس ل للنوات الدراس ل للية  2017/2016و 2018/2017و،2019/2018
وقُدمت  9,3ماليل وي ة ملا لموعه  30 000طفع سلنوايً .وأُطلقلت دعلوة لتقلدة الع لا ات مب لل 25
مليون كور ك وارية للسنة الدراسية اجلديدة.
ويف ع ل للا  ،2015وقرل للا امل ل للدع الع ل للا جلمهوري ل للة ك واري ل للا ،ورئ ل لليس هيت ل للة االدع ل للا يف ال وس ل للنة
-6
وائ سللو ،واملللدع العللا جل ل ائم ام ل يف رهوريللة ص ل يا ،واملنسللق املقلليم لألمللم املتحللدة يف ال وسللنة
وائ سو على املبادئ التوجيهية لتحسني التعراون اإللليمر يف جمراا ماكمرة مررتكئ جررائم احلررب
والبح ر عررر املفقررودير ،الللد علللى أساسللها ي للارك أيض لاً ميت ل املللدع العللا جلمهوريللة ك واريللا يف
م ل وع ل رمم األمللم املتحللدة اإلمنللائ "رعزيللز التعللاون اإلقليمل يف لللال يباكمللة مل ري يل ائم امل
وال حث عن املفقودين"(.)5
وأطلقت وزارة احملار ل القدما الي واريل عملية اعتماد القانون املتعلق ابملفقودير يف حرب
-7
االس ررتقالا ( )2019ال للذي اعتم للده الّبمل للان اليل ل واة ابإلر للاع يف  12وز/يولي لله  .2019وح للك ل للو
امل ،يين هناك أي قانون ين م امقوق غري املادية للمفقودين يف حل االسلتقالل وأفل اد أسل هم.
وييفللع هللذا القللانون محايللة أكللّب مللق األسل يف مع فللة امقيقللة ل ن موللري أف ادهللا املفقللودين ويضللمن
امفاظ على ك امة املفقودين(.)6

اثلثا -تنفيذ تو يات اجلولة الثانية لالستعراض الدوري الشامل
ال كوك الدولية وعملية تقدمي التقارير

()7

كرواتيا درف يف مجيذ ال كوك الدولية حلقروق اإلنسران تقريبرا ويف علا  ،2017صل ردقت
-8
ك واريا على الّبوروكول االدتياري الرفاقية حقوق ال فلع املتعللق ريل ا رقلدة ال الغلات ،ويف علا 2018
على ارفاقية للس أورواب ن منا وميافحة العنو عد امل أة والعنو العائل (امل ار إليهلا فيملا يلل
ابرفاقيللة اس ل ن ول)( ،)8ويف عللا  2019علللى ارفاقيللة للللس أورواب مليافحللة االجتللار ابألعضللا ال ل ية.
وال ي لزال التوللديق علللى االرفاقيللة الدوليللة ممايللة ريللا األشللخا مللن االدتف لا القس ل ي والّبوروكللول
االدتياري امللحق ابلعهد الدويل ااا ابمقوق االقتوادية وااليتماعية والثقافية قيد الن  .ويف لال
امماية ا لدوليلة وائال ة ،ابإلعلافة إ التولديق عللى الوليل ال ئيسليل ،ومهلا االرفاقيلة اااصلة وعلا
الاليتلل ( )1951و وروكوئللا ( ،)1967رفل ك واريللا اباللتلزا اللدويل املق للول عللن ط يللق الت يللق امل اشل
لألن مة وإدماج األوام التوييهية يف ر يعاهتا(.)9
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وررضت كرواتيا تو يات االسرتعراض الردوري الشرامل املتعلقرة ابلت رديق علرى االتفاليرة
-9
الدولية حلماية حقوق مجيذ العماا املهاجرير وأرراد أسررمم واتفاليرة منةمرة العمرل الدوليرة رلرم 189
املتعلقة ابلعمال املنزليل من ال يال والنسا (.)10
 -10وجت ررري حالي ررا رريااة التق ررارير الر ر ح ررل موع ررد تق ررد ها ،وال للد رتعل للق ابلو لليوك التالي للةل
االرفاقيللة الدوليللة للقضللا علللى التمييللز العنو ل ي()11ي وارفاقيللة حقللوق ال فللعي والّبوروكللول االدتيللاري
الرفاقيللة حق لوق ال فللع املتعلللق ري ل ا رقللدة ال الغللاتي والعهللد الللدويل اا لا ابمقللوق االقتوللادية
وااليتماعية والثقافية .ور ارك من مات اجملتما املدين يف صياغة هذه التقاري .
 -11ورفضت ك واريا التو ية رلم  41-5املتعلقة إبنشا جلنة مشيكة بني الوزارات مسؤولة عر
تنفي ررذ االلت ام ررات الدولي ررة لكرواتي ررا( .)12وفيم للا يتعل للق ابلتو ررية رل ررم  23-5الداعي للة إ االع ل از
ابدتوا جلنة القضا على التمييز العنو ي عملالً ابمللادة  14ملن ارفاقيلة القضلا عللى ريلا أشليال
التمييز العنول ي ،نؤكد أن كرواتيا لديها إدار تشريع ودين شامل ينةم الشكاوى الفردية يف جماا
حقوق اإلنسان ،مبا يف لك انتهاكات احلقوق احملمية مبوجب مذه االتفالية.

اإلدار التشريع والدويل

()13

الربانمج الودين حلماية حقوق اإلنسان وتع ي ما للفية
-12

2024-2019

جي ي العمع على صياغة هذا الّبرمم(.)14

أنشطة مكاتب أمني املةامل
 -13رقد ميار أمل امل ا رقاري ها السنوية ابنت ا إ الّبملان الي واة .وابإلعافة إ ميت
أمللل امل للا  ،هنللاك ثالثللة ميار ل متخووللة ألمللل امل للا معنيللة ابألطفللال ،واملسللاواة للل اجلنسللل،
واألشللخا وي اإلعاقللة .وأُن للتت ميارل إقليميللة ألمللل امل للا وألمينللة امل للا املعنيللة ابألطفللال (يف
ريييا وأوسييو وس ليت) وأل مينلة امل لا املعنيلة ابألشلخا وي اإلعاقلة (يف أوسلييو وسل ليت) يلة
حتسل إميانية وصول املواطنل إليها.
 -14ورُ صد األموال الالزمة لعملع ريلا ميارل أملل امل لا يف ميزانيلة الدوللة ورلزداد سلنوايً ،وهلو
ما ينعيس يف عدد املوظفل (ع ة موظفل يدد يف الف ة  .)2019-2015وجيوز للميت أن حيوع
على أموال إعافية من أيع رنفيذ م اريا داصة.
مؤشرات حقوق اإلنسان
 -15رُ َّق هذه املوش ات من دالل أن ة خمتلفة .وملن األمثللة عللى املمارسلات اجليلدة "ال حلث
ال امع لل يارت األساسية املتعلق صد رنفيذ االس ارياية الوطنية إلدماج ال وما للف ة ."2020-2013
الفساد
 -16رُعتمد د ط عمع نوو سنوية لتنفيذ اس ارياية ميافحة الفساد للف ة  .2020-2015ويف
أاير/م للايو  ،2019اعتُم للدت د للة العم للع للفل ل ة  ،2020-2019وهل ل صد ل ل ص للو رنفي للذي يف الف ل ل ة
االس ل ارياية اماليللة .ويف ش ل ار/فّباي  ،2019اعتُمللد قللانون محايللة امل ل للل عللن الفسللاد ،الللذي ين ل
وعل رلل أمللل امل للا وصللفه
ن املاً لال للالف الفعللال عللن املخالفللات وممايللة سللالمة امل ل للل عللن الفسللادُ .
ائيتللة ااارييللة امليلفللة ابإل للالف عللن املخالفللات .واعتُمللد أيض لاً ل رمم ميافحللة الفسللاد يف ال لكات
4
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اململللوك مع للم رأمائللا للدولللة للفل ة  ،2020-2019إ يانل رللدا ري ر مل إ رعزيللز صليللات ميافحللة
لتحد ق للانون وي للع األن ل ل ة السياس للية
الفس للاد يف إدارة األص للول العام للة عل للى مس للتوا الدول للة .واس ل ة
ييس ل
واممللالت االنتخا يللة واالسللتفتا ات ( )2019ن ام لاً إلي وني لاً ملمارسللة ال قا للة علللى التمويللع (اللا ر
اإل الف املايل من يان اآلليات اإلش افية وال قا ة العامة).
الرعاية ال حية للسكان
-17

التميي

حتدد ش ية ددمات ال عاية الوحية العامة عدد موسسات ال عاية الوحية وروزيعها(.)15
()16

اخلطة الودنية ملكارحة التميي للفية

2022-2017

 -18حتدد هذه اا لة ،إ يانل د لة العملع املولاح ة ئلا للفل ة  ،2019-2017رلدا ري التنفيلذ والتمويلع
والسل ات املختوة واملوش ات واإلطار الزمين .ويُ صد رنفيذها من دالل رقاري رقد إ اميومة(.)17
ررذ مستوى الوع
 -19رُلن َّم حلقللات دراسللية مهنيللة ل ن اجلل ائم امل ري للة للدافا الي اهيلة ود للا الي اهيللة للقضللاة
واحملامل واملدعل العامل وأف اد ال طة ومن مات اجملتما املدين ،رُع ض دالئا محالت عامة مليافحة
التمييز.
التميي يف جماا العمل
 -20يف عا  ،2019نُ مت حلقة دراسية ألراب العملع واثلل العملال واملفوعلل املعنيلل مايلة
ن التمييز يف ق اع
ك امة العمال ومفوع النقاابت وأعضا لالس العمال ية رفا مستوا الوع
وع عت محلة ر م إ رعزيز يتة عمع إجيا ية.
العمع على املستوا احملل ُ ،

اجلرائم املرتكبة بدارذ الكرامية ،وخطاب الكرامية ،والتشهري

()18

التشريذ اجلنائ
 -21يعرز القانون اجلنلائ اجل بلة امل ري لة لدافا الي اهيلة أبفلا فعلع إي امل يُ ريل سل عل ق
شخص ما ،أو لونه ،أو دينه ،أو أصله القلوم أو اإلثلين ،أو ل تله ،أو إعاقتله ،أو نلوع ينسله ،أو ميلله
اجلنس  ،أو هويته اجلنسانية .ويعتّب هذا السلوك ظ فاً م ردداً ملا يلنص القلانون اجلنلائ صل احةً عللى
عقو ة أشدع .)19كما جير القانون اجلنائ "التح يض العلين على العنو والي اهية"(.)20
-22

وحي

قانون اإلي ا ات اجلنائية التمييز يف اإلي ا ات اجلنائية(.)21

اآلليات
 -23رتضمن د ة العمع ال امية إ ميافحة التمييز للف ة  2019-2017رلدا ري يبلددة رتعللق مبنلا
وميافح للة اجل ل ائم امل ري للة للدافا الي اهي للة ود للا الي اهي للة ،وحتس للل ن لا ر للا ال ي للارت ،ورن لليم
ايتماع للات مائ للدة مس للتدي ة ومح للالت ،ورص للد رنفي للذ مدون للة قواع للد الس لللوك ل ل ن ميافح للة د للا
الي اهية غري القانوين على شل ية اإلن نلت ،ون ل ال يلارت السلنوية علن حلاالت اجلل ائم امل ري لة لدافا
الي اهيللة وحللاالت الللدعم املقللد إ عللحااي هللذه اجلل ائم .وين للط الف يللق العامللع امل ل ك للل اإلدارات
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املعللين صللد اجل ل ائم امل ري للة للدافا الي اهيللة ،الللذي أن ل ل ل ض ر للادل املعلوم لات فيمللا للل ائيتللات
املختوة وخت يط إي ا ات فعالة ملنا اجل ائم امل ري ة دافا الي اهية وميافحتها.
التدريب
 -24رُعقللد ابنت للا حلقللات دراسللية مهنيللة ل ن أحيللا القللانون اجلنللائ املتعلقللة ابجل ل ائم امل ري للة
دافا الي اهية ود ا الي اهية (الد ييون عحيتها وفة داصة أف اد األقليات القومية واجلنسلانية)
لفائل للدة القضل للاة واحملل للامل واملل للدعل العل للامل وأف ل ل اد ال ل ل طة ومن مل للات اجملتم ل لا املل للدين( .)22ور ل لليع
التوصلليات املتعلقللة مبيافحللة د للا الي اهيللة يف اجملللال السياسل واملعاق للة علللى التحل يض العلللين علللى
العنو والي اهية يز اً من اممالت املن مة يف هذا الودد.

السجون/التعذيب

()23

التشريعات
 -25جي ل القللانون اجلنللائ التعللذي وغللريه مللن ع ل و املعاملللة أو العقو للة القاسللية أو الالإنسللانية
أو املهينللة ،علللى الللو يللتال وأحيللا ارفاقيللة مناهضللة التعللذي ( .)24ومبوي ل قللانون رنفيللذ العقللوابت
ابلسل للان ،رنفل للذ العقل للوابت ابلسل للان ول للورة ريفل للع الي امل للة اإلنسل للانية للسل للال( .)25وحي ل ل قل للانون
اإلي ا ات اجلنائيلة القيلا أبي رلددع طل عللى امللتهم أو ال لاهد أو إع ائله ملاد ًة ملا يلة التل ثري عللى
إرادرلله عنللد إدالئلله أبقواللله أو اسللتخدا القللوة أو التهديللد يف حقلله .وال جيللوز اسللتخدا أي يللان يُنتللزع
يقة رنتهو هذا املنا كدليع يف اإلي ا ات.
مفهول التقييم الفردي للضحية
 -26ع للزز اس للتحدا ه للذا املفه للو مك للز الض للحية (صد ل ل التع للديالت ال للد أُددل للت عل للى ق للانون
اإلي ا ات اجلنائية يف عا  .) 2019ورض لا ابلتقييم ائيتة الد جت ي االستاوا  ،ابلتعاون ما ائيتات
أو املن مللات أو املوسسللات الللد رقللد املسللاعدة والللدعم لضللحااي اجل ل ائم ،وحيللدد التقيلليم مللا إ ا كانللت
هناك حاية إ اختا ردا ري امماية اااصة لفائدة الضحية ،ونوع هذه التدا ري عند االقتضلا  .وخدلذ
التقيلليم الف ل دي للضللحية يف االعت للار ااوللائص ال خوللية للضللحية ونللوع اجل بللة ومال سللاهتا (حيللث
ي للمع علللى النحللو الواي ل عللحااي اإلرهللا  ،واجل بللة املن مللة ،واالجتللار ابل ل  ،والعنللو اجلنسللاين،
والعنللو يف إطللار عالقللة محيمللة ،والعنللو اجلنسل  ،واالسللت الل) .وي للع عللدد املقللا الت الللد ُجتل ا مللا
الضحية عند امد األدىن.
دعم الضحااي والشهود
 -27ر م االس ارياية الوطنية لت وي ن ا دعم الضحااي وال هود للف ة  2020-2016إ رقدة
لوفري هلذا اللدعم
الدعم املناس للضحااي وال هود منذ وقت ارريا اجل بة وأثنا اإلي ا ات .ورتلو ر ة
ت دع ل للم الض ل للحااي وال ل للهود التا ع ل للة للمح ل للاكم وإدارة دع ل للم الض ل للحااي وال ل للهود يف وزارة الع ل للدل.
إدارا ُ
واعتُمللدت د للة عمللع هتللدز إ روسلليا ن للاق ن للا الللدعم وإن للا إدارات يديللدة لللدعم الضللحااي
وال للهود .ورقللد إدارات دعللم الضللحااي وال للهود يف س ل ا يبللاكم مقاطعللات (خمتوللة ري ل ا ات ي ل ائم
ام ) ا للدعم النفسل للضلحااي وال لهود (ومل افقيهم اماعل ين أثنلا املقلا الت) ورقلد معلوملات علن
حقوق الضحااي وال هود.
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احلد مر االكتةاظ يف السجون
 -28ر اق ل دائ ل ة اإلف ل اج امل ل ور اجلنللاة الللذين يقضللون عقللو تهم (أو يللز اً منهللا) دللارج أس لوار
السان .وقلد هيل ت السياسلة اجلنائيلة ال ل وز لفل ض يلزا ات ديللة (اادملة اجملتمعية/العقو لة املعلقلة
التنفيللذ حتللت إش ل از محللائ ) وللورة أكث ل ر لوار اً علللى األشللخا الللذين يقللدَّر أن د ل عللودهتم إ
اإلي ا عتيع.
معاملة الق ّر

للقو ال ور الد رن م احتاازهم أثنا م حلة التحقيق وفقاً لقانون يباكم األحدا
 -29رُيفع ر
الذي دضا للموا مة ما ارفاقية حقوق ال فع وامل سلو املتعللق ابلقواعلد الدادليلة يف السلاون املتعلقلة
تنفيللذ االحتاللاز أثنللا م حلللة التحقيللق ( .)2010وال يُلا ل إ احتاللاز القاص ل أثنللا م حلللة التحقيللق
()26
وحي على املواحل الفضلى للقاص  ،ورعمع
إال كتد ري أدري  .وريون اإلي ا ات اجلنائية س يعةُ .
ال طة ضور أحد الوالدين أو ويل األم .
الو اية
 -30حيدد قانون األس ة اإلي ا ات املتعلقة ابلوصاية والتا يد من األهليلة القانونيلة ،وقلد دضلعت
أحيامه للموا مة ما ارفاقية حقوق األشخا وي اإلعاقة .ويق ح مكز ال عاية االيتماعية املخلتص
على احمليمة ،من رلقا اره ،د اإلي ا ات ال امية إ جت يد شخص ابل من أهليته القانونية إ ا رأا
أن لللو ال للخص ،س ل عاهللة عقليللة أو ألس ل ا أد ل ا ،غللري قللادر علللى رل يللة احتيايارلله ورعايللة
حقوقلله وموللامه ،أو ي لليع د ل اً علللى حقللوق وموللاحل األشللخا اآلدل ين الللذين يتحمللع مسللوولية
رعللايتهم ،ويعللل وصللياً داص لاً لله .وروللدر احمليمللة ق ل اراً ابلتا يللد اجلزئ ل مللن األهليللة القانونيللة (أُل ل
مفهو التا يد اليامع من األهلية القانونية) وحت ردد األن ة الد ال يست يا ال لخص املعلين القيلا هبلا
مبف ده  -لينه يض لا أبن ة أد ا وورة مستقلة ،ويقد  ،قدر است اعته ،رأيه أثنا اإلي ا ات الد
رُتخذ فيها الق ارات املتعلقة قوقه.
 -31و عللد لللو ،يضللا مكللز ال عايللة االيتماعيللة ال للخص اجمل ل د يزئيلاً مللن أهليتلله القانونيللة حتللت
الوص للاية ،ويع للل وص للياً يف غض للون  30يوم لاً م للن ص للدور ق ل ار احمليم للة ال للذي يو ل حينت للذ غ للري قا للع
لالستتناز(.)27
خدمات اإليوا
 -32رقل َّلد دللدمات اإلي لوا مبوي ل قللانون ال عايللة االيتماعيللة ،وصللفها رعايللة موسسللية أو غللري
موسسللية (األس ل اماعللنة وال يللوت األس ل ية) .وال جيللوز رللوفري دللدمات اإلي لوا للمسللتفيد دون موافقتلله
(أو دون موافقة وصيه أو اثله القانوين) ،ابستثنا اماالت الد حيددها القانون(.)28

العنل العائل

()29

اإلدار التشريع
 -33يُعتّب العنو العائل فعالً إي امياً ،ويعاقةل ابلسلان مللدة ثلال سلنوات كلع شلخص ينتهلو
لليع د للري قللانون اممايللة مللن العنللو العللائل وجيعللع ابلتللايل أحللد أف ل اد أس ل ره أو أحللد املق ل ل منلله
خي لى علللى سلالمته ال خوللية أو عللى سللالمة املقل ل منلله أو يضلا أحللد أفل اد أسل ره أو أحلد املقل ل
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منلله يف وعللا مهللل ،مللا ي ري ل عنللد القيللا للذلو ي بللة أد ل  .وهيللذا ،ي للمع القللانون اجلنللائ
أشلياالً أد ل مللن العنلو العللائل رتاللاوز اجلللن املعاقل عليهللا يف قلانون اممايلة مللن العنللو العللائل .
وال يللنص القللانون املع ل ردل للقللانون اجلنللائ ( )2018علللى رقللاد املالحقللة اجلنائي لة وال علللى رقللاد رنفيللذ
األحيللا الوللادرة ل ن اجل ل ائم اا للرية املتعلقللة ابالعتللدا اجلنس ل علللى األطفللال واسللت الئم ينسللياً
املفضيل إ وفاة ال فع ،وي دد العقو ة على هذه اجل ائم.
 -34ويللنص قللانون اإليل ا ات اجلنائيللة علللى رنفيللذ اإليل ا ات ات الولللة دون إ للا  ،وعلللى رسل يا
إي ا ات احملاكم وائيتات اميومية ويه دا عندما ييون املتهم يب وماً يع موقت من ح يته(.)30
 -35وين م القانون اجلديد املتعلق ابمماية من العنلو العلائل حقلوق الضلحااي ويلنص عللى قائملة
واسعة من هذه امقوق( ، )31ويوسا ن اق رع يو العنو العائل الذي ي لمع العنلو ال لدين ،والعقو لة
ال دنيللة أو غريهللا مللن أشلليال املعاملللة املهينللة لألطفللال ،والعنللو النفسل الللذا بللس الي امللة أو يسل
القل للق ،والتحل ل اجلنسل ل  ،والعن للو االقتو للادي وص للفه عمل لالً حي ل ل أو يعي للق اس للتخدا املمتلي للات
امل ل كة أو ال خوللية ،وعللد القللدرة علللى التول ز يف الللددع ال خول أو املمتليللات امليتسل ة عللن
ط يق الوسائع ال خوية أو ابملريا  ،واملنا من ف صة العمع ،وام مان من املوارد الالزمة للحفاظ على
رعاية م كة لألس ة وال فع ،وإمهال احتيايات شخص ي إعاقة أو شخص مسن على الو يس
له القلق أو حيط من ك امته ويسل لله ابلتلايل معلارة يسلدية أو عقليلة .وجيل ي إعلداد رعلديالت عللى
هذا القانون وعلى القانون اجلنائ ر م إ رعزيز محاية الضحااي.
 -36وابإلعللافة إ القائمللة العامللة للحقللوق ،يللنص قللانون اإليل ا ات اجلنائيللة علللى قائمللة منفولللة
مقوق عحااي اجل ائم الد رنتهو ام ية اجلنسية .ومبوي أحد م ادئ اإلي ا ات اجلنائية ،حي قانون
اإلي ا ات اجلنائية التمييز.
 -37وأعل للدت وزارة الل للدب افيا واألس ل ل ة وال ل ل ا والسياسل للة االيتماعيل للة مق ح ل لاً يديل للداً ل ل ن
الّبوروك للول املتعلل للق ابإلي ل ل ا ات الواي ل ل ار اعهل للا يف ح للاالت العنل للو العل للائل واعتمدرل لله اميومل للة يف
حزي ان/يونيه  .)32(2019و دأ رنفيذ عدد من امل اسيم(.)33
 -38ويق للد امليتل ل املك للزي امي للوم إلع للادة اإلعم للار وال عاي للة الس للينية ،وفقل لاً لق للانون ال عاي للة
السلينية يف املنلاطق املدعومللة ،ال عايلة السلينية لضللحااي العنلو العلائل يف ريللا أاللا ك واريلا  -حيللث
حولت ست أس على مسين يف عا .2019
 -39ورندرج االس ارياية الوطنية للحماية من العنو العائل للف ة  2022-2017يف إطار مواصلة
رنفيللذ السياس للة الوطنيللة ات الو لللة ،ور م ل إ ع للمان قللدر أك للّب مللن امماي للة وحتسللل نوعي للة حي للاة
الضحااي(.)34
 -40ويف  1ر ل ين األول/أكتلو  ،2018ددللت ارفاقيلة اسل ن ول حيلز النفلا يف رهوريلة ك واريلا،
ودو للص م لل ل  71 082 327,00و 70 566 264,00ك للور ك واري للة م للن أي للع رنفي للذها يف ع للام 2018
ُ
()35
و 2019على التوايل  .ويف الف ة ل عام  2016و ،2019ط ا ميت املساواة ل اجلنسل 1 600
نسخة من هذه االرفاقية.
مساعدة الضحااي
 -41رع ال طة األولوية يف عملهلا ملنلا العنلو العلائل والعنلو علد املل أة ،ورتلي ألمنلا امل لا
االطللالع علللى اإلي ل ا ات املتخللذة ل ن امللاالت العمليللة ،اللا ييفللع اإلش ل از املسللتقع علللى فعاليللة
التحقيقات .و ية حتسل هذا التعاون ،أُن تت "هيتة ال صد من أيع اإلش از ال امع ورا ال يارت
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وحتليع حاالت قتلع اإلر واإل لالف" ،كملا أن لتت وحلدات لل ل طة ميلفلة مبنلا اجلل ائم امل ري لة علد
ال ا واألس ة .ورُ صد اجل ائم إحوائياً حس نوع اجلنس والعم وعالقة الق ا ة ل الضحية واجلاين.
 -42ويف أول اروللال مللا ال ل طة ،يُ لَّل الضللحااي قللوقهم شللفوايً وكتا ي لاً( .)36ورتللو "جلنللة رصللد
وحتسل عمع ائيتات املعنية ابإلي ا ات اجلنائية واجلنحية وإنفا اجللزا ات املتوللة ابممايلة ملن العنلو
العائل " اإلش از عللى رنفيلذ قلانون اممايلة ملن العنلو العلائل  .ورسلتخد إدارات ال ل طة اسلتمارات
موللممة دويولاً رتضللمن معلومللات عللن حقللوق خمتلللو فتللات الضللحااي والللدعم املتللاح ئللا (األطفللال،
واالجتار ابل  ،وام ايت اجلنسية) ،وه م ةرة إ أكث من  20ل ة َّ
ورقد ويوابً إ الضحااي(.)37
 -43ويف عا  ،2019ويهت وزارة الدب افيا واألس ة وال ا والسياسلة االيتماعيلة دعلوة لتقلدة
مق حات رتعلق دعم عمع ميار رقدة امل ورة لضحااي العنو العائل  -مب ل  3 000 000,00كور
ك وارية (رقدة امل ورة للضحااي وردري موظف ميار رقدة امل ورة).
التدريب
 -44كثفللت وزارة الدادليللة أن ل ة التللدري ( )38ورللن م ابسللتم ار أن ل ة رثقيفيللة ووقائيللة ،ر للارك
فيه لا من م للات اجملتم للا امل للدين العامل للة يف ل للال املس للاواة للل اجلنس للل والعن للو الع للائل ( .)39ويضل ل لا
ابلت للدري أيضل لاً وزارة ال للدب افيا واألسل ل ة وال ل ل ا والسياس للة االيتماعي للة( )40وميتل ل امل للدع الع للا
للامهورية (ردري إعايف لض ار ال طة واملدعل العامل والقضاة).
العنل اجلنساين
 -45ي للمع رع ي للو اجل ب للة امل ري للة للدافا الي اهي للة العن للو اجلنس للاين (ان ل ل الفق ل ة  .)21وحي للدد
القانون اجلنائ عدداً من اجل ائم امل ري ة دافا الي اهية وصلفها ظ فلاً م ل ردداً ويفل ض ل فا عقلوابت
أشللد (القتللع العمللد املق ل ن ل وز م ل رددة ،ور للويه األعضللا التناسلللية األنثويللة ،واإليللذا اجلسللدي
اا ري ،واجل ائم اا رية املنتهية للح ية اجلنسية ،وما إ لو).
َّ
ورنف للذ روص لليات اللان للة املعني للة ق للوق اإلنس للان املتعلق للة ابلعن للو اجلنس للاين ( ،)2015ورق ل َّلد
-46
اا للدمات للض للحااي ،وفق لاً لق للانون ال عاي للة االيتماعي للة ،هب للدز حتس للل نوعي للة حي للاهتن .وي للوف مق للدمو
وا
اادمات (دور ال عاية االيتماعية وم اكز االدمات اجملتمعيلة) اإليلوا وامل لورة واملسلاعدة يف  19مل ً
لض للحااي العنل للو الع للائل  .ويتل للو ر ل ل يع هل للذه املل للاوي من م للات اجملتمل للا امل للدين واجلمعيل للات الدينيل للة
وأش للخا اعت للاريون صدل ل ون ،و ل َّلول اا للدمات مل لن د للالل ن للا التع للويض الفل ل دي  -قيم للة ش لله ية
ر ل  3 400,00كور ك وارية ليع عحية .ويقد الدعم أيضاً إ دور إيوا النسا املستقالت الد أتوي
عللحااي العنللو العللائل (عللن ط يللق إي ل ا طل للات ع ل وض كللع ثللال سللنوات  -مب ل ل 2 100 000,00
كور ك وارية سنوايً) .وجي ي حالياً إن ا دور إيوا يديدة يف املقاطعات الست املت قية من أيع حتقيق
ر ية إقليمية متوازنة ،وفقاً الرفاقية اس ن ول.

 -47ورلن َّم أيضلاً حلقلات دراسللية( .)41وييفلع القللانون اجلنلائ ح يللة التع لري عللن ائويلة اجلنسللانية،
وجير انتهاك م دأ املساواة(.)42
تورري الرعاية ال حية لضحااي العنل
 -48يللن م عللدد مللن القلوانل( )43وامل اسلليم اإليل ا ات الوايل ار اعهللا يف حللاالت العنللو العللائل
و/أو إسللا ة معاملللة األطفللال وإمهللائم .واسللتحد الّبوروكللول املتعلللق ابإلي ل ا ات الواي ل ار اعهللا يف
حاالت العنو اجلنس إي ا ً موحداً رت عه السل ات املختوة عند التعامع ما الضحااي(.)44
GE.20-02907
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حقوق املرأة

()45

السياسة الودنية للمساواة بني اجلنسني
-49

جي ي إعداد سياسة وطنية يديدة للف ة .2024-2020

ررذ مستوى الوع ابملساواة بني اجلنسني
 -50يُ لللا ميتل املسللاواة للل اجلنسللل ابنت للا اجلمهللور علللى قللانون املسللاواة للل اجلنسللل وغللريه
مللن الق لوانل املناهضللة للتمييللز والولليوك الوطنيللة والدوليللة ،وين ل ها ويوزعهللا علللى طائفللة واسللعة مللن
اجلهللات املعنيللة .ور ل يم امليت ل روصللية للللس أورواب ) CM/Rec (2019ل ن منللا وميافحللة التحيللز
اجلنس للاين (طُ ع للت منه للا  1 000نس للخة) .ور ل د يف اماش لليتل( )46و( )47معلوم للات أوو ح للول م للاريا
امليت ل  .ويللدعم امليت ل ابنت للا حللد "ام ل أة العللا " (يف لللاالت رايدة األعمللال ،والثقافللة ،والعلللو )
الذي رن مه للة "زا وسلينا" ،وصفه إحدا اجلهات ال اعية ئذا امد .
 -51ويف إطار امل ادرة الدولية ل ية ال حل األ ليض املتوسلط للسلل ات التن يميلة اللد رضلم وكاللة
وس للائط اإلع ل لال إلي وني للة ،أُطلق للت وا للة إلي وني للة يدي للدة ( )zeneimediji.hrرتن للاول وع للا امل ل ل أة
واملساواة ل اجلنسل ودور وسائط اإلعال (.)48
ن االلتزا املتعلق ابمل أة يف لال التينولوييلا
 -52ووقرعت اميومة على إعالن االحتاد األورو
ال قميللة ،وعهللدت إ امليت ل اميللوم املكللزي لت للوي اجملتمللا ال قم ل وميت ل املسللاواة للل اجلنسللل
تنسيق رنفيذه(.)49
املساواة يف اجملاا السياس
 -53لقد أدت االنتخاابت احمللية الد ي ت يف عا  2017إ زايدة نس ة حضور امل أة يف األيهزة
التمثيلية والتنفيذية .وابملقارنلة ملا علا  ،2013اررفعلت نسل ة النسلا العضلوات يف اجمللالس ال لديلة نحلو 10,3
يف املائة (من  15,7يف املائة إ  26يف املائة) ،ويف لالس املدن نس ة  4يف املائلة رق ي لاً (ملن  23,1يف
املائللة إ  27يف املائللة) ،ويف لللالس املقاطعللات نس ل ة  6,1يف املائللة (مللن  20,7يف املائللة إ  26,8يف
املائللة) .وزادت نسل ة النسللا الالئل ي ل لن منول رئل يبللافق املقاطعللة نس ل ة  7,4يف املائللة مقارنللة
عللا  ،2013إ انتقلللت مللن  22,2يف املائللة إ  29,6يف املائللة .واررفعللت نس ل ة النسللا الالئ ل يتقلللدن
منو العمدة نس ة  1,6يف املائة ومنو رئ العمدة نس ة  4يف املائة .ورزايلدت نسل ة النسلا يف
منو يبلافق ال لديلة نحلو  2يف املائلة ويف منول رئل يبلافق ال لديلة نحلو  4يف املائلة( .املولادرل
امليتل ل ل اليل ل ل واة لالحو ل للا ات" ،النس ل للا وال ي ل للال يف ك واري ل للا يف ع ل للا " ،2018واللان ل للة اميومي ل للة
لالنتخاابت) .ويف االنتخاابت الّبملانية األدرية الد ي ت يف عا  ،2016ل ت نس ة امل شحات 39,7
يف املائة ،ور ع النسا يف الّبملان الي واة امايل  20يف املائة من املقاعلد .ور لل نسل ة اللوزي ات يف اميوملة
اماليللة  20يف املائللة .ويف انتخللاابت الّبملللان األورو ( ،)2019كانللت نس ل ة النسللا يف ق لوائم امل شللحل
ال ال عددها  33قائمة يف رهورية ك واريا  40,9يف املائة ،وانتُخ  5نسا ( 41,6يف املائة) و 7ريال.
مكارحة التميي القائم على نوص اجلنس يف بيئة العمل
 -54حيللدد قللانون سللوق العمللع قائمللة شللاملة ابإلعفللا ات( .)50وحي ل قللانون العمللع لليع م لللق
فوللع النسللا اموامللع واألمهللات أثنللا إيللازة األمومللة أو اإليللازة الوالديللة .وحي ل قللانون املسللاواة للل
اجلنسللل التمييللز يف لللايل الت ل يع والعمللع .وال جيللوز لوللاح العمللع أن يل فض روظيللو امل أة سل
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محلهللا أو أن يع ل ض عليهللا إ ل ا عقللد عمللع ل ور أقللع م لوامحة .كمللا َّ
رنفللذ محللالت وم للاريا يف هللذا
الوللدد( .)51ويف عللا  ،2016أيل ا ميت ل أمينللة امل للا املعنيللة ابملسللاواة للل اجلنسللل ،ابالشل اك مللا
من مة اجملتما املدين "رودا" ،دراسلة استقولائية علن اسلتخدا املق يف اسل احة ال علاعة ال يعيلة أثنلا
وقت العمع.
 -55ويتوافق م وع "حتقيق أمنية  -رمم إلجيلاد فل عملع للنسلا " ،اللذي رنفلذه وزارة العملع
ون ا التقاعد ،ما املعايري األورو ية وامل ادئ التوييهية للسياسات املتعلقة ابلعمالة(.)52
 -56ويقللد املول ز الي ل واة لالن للا والتعمللري ل رمم إقل اض ي مل إ ر للوي املن للات الو ل رية
واملتوس ة الد لو النسا أغل رأمائا.
نةال املعاشات التقاعدية
 -57اسللتُحدثت فتللة اادمللة اإلعللافية احملسللو ة يف املعللا التقاعللدي يف عللا  .2019ورضللاز سللتة
أشه من اادمة إ املعا التقاعدي جلميا األمهات ،ليع طفع مولود أو مت ىن عند إعمال امق يف
املعا التقاعدي عندما يسلتوفل شل ط العمل وسلنوات اادملة الدادللة يف حسلا املعلا التقاعلدي
(اللا يسللهم يف رقللليص الف ل ق للل ال يللال والنسللا ) .وأطلللق ميت ل أمينللة امل للا املعنيللة ابملسللاواة للل
اجلنسللل ،ابل ل اكة مللا خمتل للو اإلدارات ومن مللات اجملتمللا امل للدين ،م ل وعاً لالحتللاد األورو يس للمى
"املساواة يف امقوق  -املساواة يف األي  -املساواة يف املعاشات التقاعدية" يهدز إ حتقيق املسلاواة
ل اجلنسل ومنا الفق .

حقوق الطفل

()53

االسياتيجية الودنية حلقوق الطفل يف مجهورية كرواتيا للفية

2020-2014

 -58اعتُمللدت هللذه االس ل ارياية يللة حتسللل الللنهم ال للامع واملتيامللع املت للا إزا حقللوق ال فللع
والقضا على ريا أشيال العنو عد األطفال َّ
(رقد رقاري سنوية إ اميومة)(.)54
رعاية األدفاا
 -59ييفع قانون األس ة م دأ أولوية حق الوالدين يف رعاية ال فع ،وينص على واي املوسسات
يف رقدة املساعدة إليهما فقط عند الض ورة ،وجييز التلددع يف اميلاة األسل ية ولورة متناسل ة وأبل لو
ال ق( .)55وأص حت األس اماعنة العادية واملتخووة رستفيد من الت مل اإللزام (.)2019
التميي اد األدفاا
 -60حي قانون ميافحة التمييز وقانون اإلي ا ات اجلنائية أي شيع من أشيال التمييز ،وييفع
ع للدد م للن االس ل اريايات الوطني للة امماي للة م للن التميي للز( .)56ورق للد وزارة ال للدب افيا واألس ل ة وال ل ل ا
والسياسة االيتماعية الدعم املايل للم اريا ال امية إ ميافحة الفق واإلقولا االيتملاع  ،وال سليما
امل اريا الد رقد وي ات مدرسية ل ال املدارر اال تدائية املنتمل ألس ععيفة ايتماعياً.
منذ العنل وإعادة إدماج الضحااي
 -61ين م قلانون األسل ة محايلة ال فلع وحيلدد التلدا ري ات الوللة( .)57وابإلعلافة إ االسل ارياية
الوطنيلة للحمايللة مللن العنللو العللائل للفل ة  ،2022-2017يللن م عللدد مللن الّبوروكللوالت( )58التعللاون يف
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هذا اجملال .ورقد وزارة الدب افيا واألس ة وال ا والسياسلة االيتماعيلة ابسلتم ار اللدعم امللايل مل اكلز
رقللدة امل للورة ودور إي لوا النسللا واألطفللال عللحااي العنللو العللائل ومل للاريا من مللات اجملتمللا املللدين
( 4 000 000,00كور ك وارية سنوايً) .ويض لا مكز االروال الوطين لألطفال ( )116111عمع ري
يف هذا الودد.
العنل اجلنس
 -62جير القانون اجلنائ االعتدا اجلنس على األطفال واست الئم ينسلياً ،واجلل ائم امل ري لة علد
أح للد ال للزويل واألسل ل ة واألطف للال ،واجلل ل ائم املنتهي للة للح ي للة اجلنس للية .ورتض للمن االسل ل ارياية الوطني للة
للحماية من العنو العائل للف ة  2022-2017ردا ري ر م إ محاية األطفال من االست الل اجلنس ،
وحيللدد الّبوروكللول اجلديللد املتعلللق ابإلي ل ا ات الواي ل ار اعهللا يف حللاالت العنللو اجلنس ل االلتزامللات
وللاالت التعللاون .ورقللد وزارة اللدب افيا واألسل ة وال ل ا والسياسللة االيتماعيلة الللدعم املللايل مل للاريا
من مات اجملتما املدين ال امية إ منا العنو اجلنس والعاطف عد األطفال.
حق الطفل يف التعليم
 -63يُيفع امق يف التعليم ليع طفع وفقاً الرفاقية حقلوق ال فلع والقلوانل واالسل ارياية الوطنيلة
مقوق ال فع يف رهورية ك واريا للف ة  2020-2014الد رتضمن العديد من التدا ري(.)59
التعليم الشامل لألدفاا وي اإلعالة يف النمو
َّ
رنفللذ رللدا ري لتحسللل الوعللا يف ريللا أالللا ك واريلا ،مبللا يف لللو املنللاطق ال يفيللة .ورقللد وزارة
-64
()60
العلو والتعليم التمويع الالز ملا يل ل الت يع يف املوسسات التعليمية (مساعدو الولو  ،ووسل ا
االروللال املهني للون ال للذ ين يق للدمون املس للاندة امل اش ل ة للتالمي للذ وي اإلعاق للة يف النم للو) ،ووس للائع النق للع
()61
املناس ة ،والوسلائع التعليميلة ،والوي لات املدرسلية  .وريفلع اللوزارة التعلليم مللا لموعله  29 868طال لاً
ملن وي اإلعاقللة يف النملو يف املللدارر اال تدائيلة والثانويللة العاديلة أو اااصللة (اعتُملدت م اسلليم يف هللذا
الو للدد( .) )62ورع للزز االس ل ارياية الوطني للة ال امي للة إ حتقي للق ري للافو الف ل لألش للخا وي اإلعاق لة
للف ل ة  2020-2017مللا يل ل ل رنفيللذ م للادئ التوللميم العللا عللن ط يللق إمححللة اموللول علللى االلدمات
العامللة والنقللع العللا  ،ورللدري مهني ل ن للا التعللليم علللى العمللع مللا األطفللال وي اإلعاقللة يف النمللو،
وإدراج هذا امقع الدراس يف املناهم اجلامعية.
التعليم بلغات األلليات القومية وحرورها
دستور رهورية ك واريا ،والقانون الدستوري ن حقوق األقليات القومية،
التعليم
 -65ييفع هذا
ُ
ة
وق للانون التعل لليم ل للات األقلي للات القومي للة وح وفه للا .ويتحق للق ل للو م للن د للالل ثالث للة من للا ج رعليمي للةل
(أ) ردريس ريا املواد ل ة األقلية القومية وح وفهاي ( ) ردريس مواد العلو ال يعية ابلل لة الي واريلة
ومواد العلو االيتماعية والعلو اإلنسا نية ل ات األقليات القوميةي (ج) رعزيز الل ة والثقافة من دالل
روفري مواد دراسية رتعلق ل لات األقليلات القوميلة وثقافتهلا وردريسلها ل لات األقليلات( ،)63إ يانل
لدرر ابلل لة الي واريلة (لالطلالع عللى اإلحولا ات ،ان ل اماشلية( .))64ورسلتخد
املواد العاديلة اللد رُ َّ
مللدارر األقليللات اليت ل املدرسللية لل لللد األ مللن أيللع رللدريس ل للات األقليللات (الت للييية وائن اريللة
والول ية واإلي اليللة) ،وكللذلو رللدريس امللواد األد ل ا .ويقل َّلد التللدري املهللين املسللتم للمعلمللل الللذين
يُدرسون املواد ل ات األقليات القومية وح وفها.
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املساواة يف ررص ح وا الروما على التعليم
 -66حتدد االس ارياية الوطنية إلدماج ال وما األن ة ال امية إ عمان املساواة يف ف حوول
ال وم للا عل للى ام للق يف التعل لليم والو للحة والع لليه يف يت للة أسل ل ية وعل للى حق للوقهم املتعلق للة ابلل للة وائويل لة
وخيوص م ل سنوي يتااوز  10ماليل كور ك وارية من أيع رعليم ال وما( .)66وال رلنهم
الثقافية(َّ .)65
ك واريا سياسة العزل .ويتلقى أطفا ل ال وما التعليم ما غريهم من التالميذ ،ابستثنا املناطق الد ي يع
فيهللا ال ومللا األغل يللة .ولللذلو ،رويللد يف مقاطعللة مللدييموري (الللد رض لم الللو ثلللث رالميللذ اال تللدائ
ال ومللا) فوللول دراسللية رضللم فقللط/يف املقللا األول أطفللال ال ومللا( .)67ور للذل اميومللة يهللوداً متواصلللة
لتحديد نس ة مثلى ( 30يف املائة من ال وما و 70يف املائة من اآلد ين) عن ط يق هتيتة ال ل وز املواريلة
(امل افق ،والنقع ،واملوظفون ،وما إ لو).
االحتجاز االحتياد للق ر
القول  .ووفقلاً لقللانون يبللاكم األحللدا  ،جيل علللى ال ل طة أن
 -67رُ َّللق معللايري عاليللة يف محايللة ر
رقللو فللوراً ،ويف موعللد ال يتاللاوز  24سللاعة مللن وقللت االعتقللال (أو يف موعللد ال يتاللاوز  12سللاعة مللن
وقللت االعتقللال يف قضللااي اجلل ائم املعاقل عليهللا ابلسلان ملللدة روللع إ سللنة واحللدة) ،تسللليم القاصل
املعتقع إ امل ز على االحتااز أو اإلف اج عنه (ر د املزيلد ملن التفاصليع اإلي ائيلة يف اماشلية(.))68
وجي ي حالياً إعلداد رعلديالت ر ل يعية يلة إدراج أحيلا األمل التلوييه لالحتلاد األورو 2016/800
ل ن الض للمارت اإلي ائي للة لألطف للال امل للت ه ف لليهم أو املتهم للل يف اإلي ل ا ات اجلنائي للة .وال يُلا ل إ
ح س القاص أثنلا م حللة التحقيلق إال كتلد ري أدلري ،مبلا يتناسل ملا د لورة اجل بلة والعقو لة املتوقعلة،
وألقول فل ة زمنيللة عل ورية ،وفقللط إ ا رعللذر حتقيللق ال ل ض منلله مللن دللالل التللدا ري الوقائيللة أو اإلقام لة
املوقتة أو االحتااز يف املنزل أثنا م حلة التحقيق(.)69
األدفاا الذير يلتمسون احلماية الدولية
 -68يتمتللا ه للوال األطف للال للنفس ام للق يف التعل لليم اال ت للدائ والث للانوي ال للذي يتمت للا لله األطف للال
()70
لدلون عللد
الي واريللون  ،ويوعللعون يف م اكللز اسللتق ال ملتمسل اممايللة الدوليللة (زغل وكورين لا) ويل ة
وص ل للوئم ف ل ل ة ويي ل للزة يف ن ل للا التعل ل لليم م ل للا ق ل للع املدرس ل ل واملدرس ل ل ين ل لاً إ ين ل ل م ل للا األطف ل للال
الي واريل(.)71
إلغا اإليداص يف املؤسسات
 -69جي ل ي حالي لاً رنفيللذ "د للة إل للا اإليللداع يف املوسسللات وحتويللع اإليللداع يف املوسسللات ومنعلله
للف ل ة  "2020-2018وعملي للة "دع للم إل للا اإلي للداع يف املوسس للات ومن للا إي للداع األطف للال وال ل ل ا يف
املوسس ل للات" (امل حل ل للة األو مب ل ل ل ل  63 000 000,00ك ل للور ك واري ل للة يف إط ل ل لار الو ل للندوق االيتم ل للاع
األورو ) .وأُ مت عقود ن س عة م اريا مب ل  39,65مليون كور ك وارية.

األشخاص وو اإلعالة

()72

تنفيذ اتفالية حقوق األشخاص وي اإلعالة
 -70ر صد اللانة اميومية املعنية ابألشخا وي اإلعاقة رنفيذ ارفاقية حقوق األشخا وي
اإلعاق للة ،وح ل لددت يف ع للا  2017األول للوايت املتعلق للة تعل للديع الت ل ل يعات ي للة حتس للل نوعي للة حيل للاة
األشخا وي اإلعاقة واالمتثال لالرفاقية .ورعزز االس ارياية الوطنية ال امية إ حتقيق ريافو الف
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لألشخا وي اإلعاقلة للفل ة  2020-2017رنفيلذ االرفاقيلة ور يلق م لادئ التولميم العلا وال ري لات
التيسريية املعقولة .ورقد من دالل موسسات ال عاية االيتماعية( )73لموعة واسعة من اادمات ملن
أيللع حتسللل نوعيللة حيللاة أسل األشللخا وي اإلعاقللة .وسللعياً إ محايللة هللذه الفتللة مللن األشللخا ،
نُفذت يف إطار الوندوق االيتماع األورو  ،حك ر ين الثلاين/نوفمّب  ،2019م لاريا قيملة 28,6
لتّب عقللود
مليللون يللوروُ ،
ودوللص م ل ل إعللايف قللدره  32,33مليللون يللورو (للم للاريا الللد سللتنفَّذ أو سل ة
فا لول فاية عا .)2020
التقدل احملرز يف اجملاا التشريع وإزالة العقبات
 -71من أيع حتقيق املساواة يف الف للوم والوم امليفوفل واالع از قهم يف اسلتخدا ل لة
اإلشارة ،اعتُمد القانون املتعلق ل ة اإلشارة الي وارية وغريها من ن م االرولال للولم والولم امليفلوفل
يف رهورية ك واريا.
 -72ورنص التعديالت الد أُددلت يف عا  2017على قانون ال عاية االيتماعية على أن م ر لات
األشخا وي اإلعاقة رعد حتول دون اارسة امق يف اموول على لدل العالز ال خول (اللذي
ُبن ل ض رل ية حاية ال خص إ االندماج)(.)74
لومنل
 -73ووس للا ق للانون اادم للة احملس للو ة يف املع للا التقاع للدي م للا زايدة امل للدة ( )2018ن للاق امل ل َّ
لي للمع األش للخا وي اإلعاق للة ال للذين ُحتس ل د للدمتهم احملس للو ة يف املع للا التقاع للدي لزايدة امل للدة
(الو ل للم امليفوف ل للون ،واألش ل للخا املو ل للا ون مبتالزم ل للة داون ،وغ ل للريهم) ،ا ل للا يس ل للهم يف حتس ل للل وع ل للا
األشخا وي اإلعاقة.
الو اية
 -74أل ت التعديالت الد أُددلت على قانون األس ة مفهو "رعاية الوالدين عد سن ال شد" ألنه
من غري املق ول معاملة األشخا ال ال ل وي اإلعاقة وصفهم أطفاالً .وكانت أهم د وة إ األما
هل الللنص عللى التا يللد اجلزئل مللن األهليلة القانونيللة (فقلط يف اجملللاالت اللد ييللون فيهلا ملن الضل وري
محاية حقوق القاص وأبقع قدر اين من القيود) وإل ا مفهو التا يد اليامع ملن األهليلة القانونيلة.
وجيل ي حاليلاً اسلتع اض ريللا القل ارات املتعلقللة ابلتا يللد مللن األهليللة القانونيللة الوللادرة مبويل القلوانل
السا قة هبدز إعادة األهلية القانونية ملن ُي د منها .وأن مكز الوصاية اااصة (لألطفال والي ار).
وأُدرج مفهو األوام التوييهيلة املسل قة  -اللد ريلن كلع شلخص ملن رعيلل ال لخص اللذي ي غل يف
يعللله وصللياً عليلله ،رغللم أنلله ال ي لزال يتمتللا ابألهليللة القانونيللة (أُن ل سللاع لألوام ل التوييهيللة املس ل قة
والتوكيالت ال مية)(.)75
حقوق األشخاص وي اإلعالة العقلية أو الذمنية
 -75يسل ي العمللع قللانون محايلة األشللخا وي االعل اابت العقليلة ( )2014إ يانل رن لليم
يديللد يللنص علللى مللا يل ل ل رقللليص مللدة االسللتق ال يف موسسللات ال ل النفس ل  ،والعللالج النفس ل
للمختلللل عقليلاً دللارج موسسللات اإليللداع ،واسللت دال اإليللداع املوسسل غللري ال للوع ابلعللالج النفسل
دللارج موسسللات اإليللداع ،وحول ر يللق رللدا ري اإلكل اه علللى األشللخا املوللا ل ابعل اابت نفسللية
حادة  ،وحتديد شخص يوثق ه يتو اختا الق ارات عندما يو ال خص املعلين غلري قلادر عللى اختلا
القل ار نفسلله .وال جيللوز االحتاللاز القسل ي/اإليداع غللري ال للوع إال ق ل ار مللن احمليمللة وفقللط إ ا كللان
ال للخص ،س ل اع ل ا ه ،يع ل ض حيارلله أو حيللاة غللريه للخ ل لليع د للري وم اش ل  .ويق ل ر هللذا
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التد ري ط ي نفساين ويستم إ أن يُتخذ ق ار ابإلف اج أو االحتالاز القسل ي .ورُيفلع محايلة إعلافية
م للن د للالل إل لزا موسس للة ال ل النفس ل رد للار أم للل امل للا املع للين ابألش للخا وي اإلعاق للة ف للوراً
ابإليداع غري ال وع .
حتسني اخلدمات اجملتمعية
 -76يف عام  2015و ،2016نُفذت ثال عمليات يف إطار الوندوق االيتماع األورو (.)76
وجي ل ل ي حالي ل لاً رنفيل للذ العدي للد مل للن العمليل للات األد ل ل ا يف إطل للار هل للذا الو للندوق( )77وعمليل للات أد ل ل ا
خمتلفة(.)78
تكارؤ الفرص يف احل وا على العمل
 -77وعلا القللانون املتعلللق رعللادة الت هيللع املهلين لألشللخا وي اإلعاقللة ورللوظيفهم إطللاراً موحللداً
يضللمن روحي للد املع للايري يف رنفي للذ إعللادة الت هي للع امله للين( .)79ومن للذ عللا  ،2015أُن للتت م اك للز يدي للدة
إلعللادة الت هيللع املهللين هبللدز رقيلليم قللدرة األشللخا وي اإلعاقللة علللى العمللع ،ورللدري هم مللن أيللع
إع للدادهم للعمل لع ،ورق للدة ال للدعم امله للين ألراب العم للع عن للد التوظي للو( .)80ويس للم الق للانون ابلتميي للز
اإلجيللا يف روظيللو األشللخا وي اإلعاقللة مللن دللالل ر يللق منللا ج الت ل يع يف السللوق ام ل أو يف
إطار ظ وز داصة (ور العمع املتياملة واحملمية) ،رهناً اباللتلزا ضلمان ر ري لات ريسلريية معقوللة يف
ميان العمع( .)81وما ح روظيفهم يتزايد ابط اد(.)82
 -78وأدت التع للديالت ال للد أُددل للت عل للى ق للانون أتم للل املعاش للات التقاعدي للة إ حتس للل إع للادة
الت هيللع املهللين هبللدز رعزيللز القللدرة املت قيللة علللى العمللعي واررفللا التعللويض عللن ال ار ل أثنللا ف ل ة إعللادة
ورفا سن اكتسا امق يف إعادة الت هيع إ  55سنة.
الت هيعي ُ
إمكانية الو وا دون عوائق
 -79وفق لاً لقللانون ال نللا  ،جي ل روللميم امل للاين ور للييدها علللى الللو يسللهع علللى األشللخا
اإلعاقة امكية الوصول إليها واستخدامها(.)83

وي

إلغا اإليداص يف املؤسسات
 -80يف إطار الوندوق االيتماع األورو  ،جي ي رنفيذ علدد ملن امل لاريا يف إطلار عمليلة "دعلم
إل للا إيللداع األشللخا وي اإلعاقللة يف املوسسللات وحتويللع دور ال عايللة االيتماعيللة املخووللة ئللم -
وويهللت الللدعوة إ  18موسسللة رقللد االلدمات لألشلخا
امل حلللة  135 000,00( "1كللور ك واريللة)ُ ،
وي اإلعاق ل للة م ل للن أي ل للع إ ل للدا مق حاهت ل للا يف ه ل للذا الو ل للدد( .)84وجي ل ل ي رنفي ل للذ س ل للة م ل للاريا ر ل ل ل
قيمتهللا  55,96مليللون كللور ك واريللة ،ثالثللة منهللا مويهللة أيضلاً إ األطفللال الللذين يعللانون مللن صللعوابت
يف النمو(.)85
رعاية احااي األلغال األراية
 -81رن َّم محالت إعالمية للتثقيو ن أد ار األل ا األرعية ية امد من خماط اإلصاابت،
ا للا أس للهم يف ح للدو ايفف للاض ك للري يف ع للدد ع للحااي األل للا األرع للية .ورُللدرج الت للدا ري املتناسل ل ة م للا
االلتزامللات املنوللو عليهللا يف ارفاقيللة حقللوق األشللخا وي اإلعاقللة يف إطللار قللانوين أوسللا ود للط
وطنيللة داصللة ابألشللخا وي اإلعاقلة .ورُسللتيمع اجلهللود املوسسللية أبن ل ة من مللات اجملتمللا املللدين
الد رقد الدعم لضحااي األل ا األرعية من دالل م اريا نفسية  -ايتماعية واقتوادية(.)86
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املثليات واملثليون وم دوجو امليل اجلنس ومغايرو اهلوية اجلنسانية
خطة العمل الرامية إىل تنفيذ اخلطة الودنية ملكارحة التميي للفية

()87

2019-2017

 -82حتدد هذه اا ة عدداً من األن ة ال اميلة إ منلا التمييلز وميافحتله عللى أسلار ملا حلدده
قانون مناهضة التمييز .وي مع لو ح التمييز على أسار امليع اجلنس .
التدريب
 -83فيما يتعلق ابألحيا اجلنائية املتعلقة ابجلل ائم لدافا الي اهيلة ود لا الي اهيلة ،يلو اهتملا
د للا مماي للة املثلي للات واملثلي للل ومزدويل ل املي للع اجلنسل ل وم للاي ي ائوي للة اجلنس للانية وأفل ل اد األقلي للات
القوميللة ،مللن دللالل رن لليم حلقللات دراسللية للقضللاة واحملللامل واملللدعل العللامل وعل ار ال ل طة واثلل
من مات اجملتما املدين.
التو ية

111-5

رق للع رهوري للة ك واري للا التوص للية املتعلق للة ض ل ار ال ل طة وإس للا ة معامل للة املثلي للات واملثلي للل
-84
()88
ومزدوي امليع اجلنس وم اي ي ائوية اجلنسانية .

االجتار ابلبشر

()89

الواثئق
 -85هتللدز الوقئللق االسل ارياية اجلديللدة إ منللا االجتللار ابل ل والي للو امل يل عللن عللحاايه،
وال سيما األطفال(.)90
التدريب
 -86جيل ي رنفيللذ مللا يلل ل ل رمم لتثقيللو عل ار ال ل طة ل ن قضللااي االجتللار ابل ل مللن رحيللة
العدالة اجلنائيةي ودورات ردري يلة للت لوي املهلين والتخولص لفائلدة عل ار ال ل طةي ودورات ردري يلة يف
لال ميافحة االجتار ابل ل وهتل ي هم لفائلدة عل ار شل طة املدود وشل طة التلددعي والدراسلات العليلا
املتخووة يف حقع التحقيقات اجلنائية يف كلية ال طة( .)91ويف عام  2018وُ ،2019عقلدت حلقتلا
عمع ن ميافحة االجتار ابل لفائدة القضاة واملدعل العامل وع ار ال طة ومسوويل ال طة.
األنشطة
 -87رتض للمن اا للة الوطني لة ر للدا ري ملن للا االجت للار ابل ل وك للو م ري ي لله ويب للاكمتهم ومع للاق تهم،
وردا ري ر م إ مساعدة الضحااي ومحايتهم( .)92ويعقد الف يق العامع التا ا للانة الوطنية ايتماعات
شلله ية منت مللة لتنسلليق األن ل ة فيم لا يتعلللق يللع حالللة مللن حللاالت حتديللد هويللة الضللحااي ولتقللدة
املس لاعدة واممايللة .وم للن أيللع حتديللد هوي للة م ل ري ي بللة االجت للار ابل ل علللى ال للو أفضللع ،رتع للاون
ميار ل امل للدع الع للا م للا وزارة الدادلي للة .وي للودي اس للتخدا األس للالي املتقدم للة للي للو ع للن ه للذه
اجل ائم ،مبا يف لو التحقيقات املالية ،إ حتسل اليفا ة.

16

GE.20-02907

A/HRC/WG.6/36/HRV/1

النسا واألدفاا
 -88مللن أيللع من لا وميافحللة االجتللار ابل ل  ،وال سلليما النسللا واألطفللال ،يتخللذ ع ل ار ش ل طة
األحللدا وع ل ار ال ل طة املتخووللون يف ميافحللة االجتللار ابل ل إي ل ا ات منسللقة( .)93وريتس ل
ري للا اإلي ل ا ات املتعلق للة ابالش للت اه يف إس للا ة معامل للة األطف للال طا ع لاً اس للتعاالياً ورنف للذ وفق لاً مل للادئ
مولحة ال فع الفضلى(.)94
-89

وحددت أسالي عمع يديدة ،ال سيما فيما يتعلق ابالجتار ابألطفال(.)95
ُ

التمويل
 -90بل َّلول املك لزان الوطنيللان إلي لوا عللحااي االجتللار ابل ل (واحللد لألطفللال واآلد ل لل للال ل) مللن
ميزانية الدولة ،وردي مها من مات اجملتما املدين الد رعد د ة ف دية داصة يع عحية .ورُزاد كع علا
()96
مول للت وزارة ال للدب افيا
املل لوارد املخوو للة للمس للاعدة القانوني للة اجملاني للة  .ويف ع للام  2018و ،2019ر
واألس ة وال ا والسياسة االيتماعية ستة م اريا ر م إ رن يم محلة لتوعية اجلمهور ن االجتار
ورصد م ل  420 000,00كور ك وارية من إي ادات ألعا اليانوي .
ابل ُ .

األلليات القومية

()97

اإلدار التشريع حلماية حقوق األلليات القومية
 -91يتماشللى الت ل يا مللا االرفاقللات الدوليللة .وييفللع القللانون الدسللتوري ل ن حقللوق األقليللات
القومية وأن مة أد ا ألف اد األقليات القوميلة اارسلة حقلوقهم اااصلة يف للاالت التعلليم ،واالسلتقالل
الثق ل للايف ،وام ل ل ايت الديني ل للة ،والتوظي ل للو يف اإلدارة اميومي ل للة واحمللي ل للة ،والتمثي ل للع يف ائيت ل للات التمثيلي ل للة
والتنفيذية على الوعيدين الوطين واحملل  ،والتمثيع يف وسائع اإلعال (.)98
ررذ مستوى الوع
 -92رللن م اميومللة ،ابلتعللاون مللا من مللات اجملتمللا املللدين ،حلقللات دراسللية وايتماعللات للتوعيللة
للدور وسللائع اإلعللال يف ميافحللة الوللور النم يللة ود للا الي اهيللة يف وسللائع اإلعللال ورعزيللز هللذا
الدور ،وإ كا الوع ابلتمييز وعد اح ا حقوق أف اد األقليات القومية(.)99

التميي
 -93جي ل ي رنفيللذ عللدد مللن التللدا ري يللة رعزيللز التسللام وميافحللة التمييللز ،وداصللة التمييللز علللى
أسلار األصلع اإلثلين ،مبلا يف للو رلدري ملوظف ائيتلات اإلداريلة اميوميلة .وملن أيلع زايدة حتسللل
حقوق األقليات القومية ،اعتمدت اميومة امم ر يلية لألقليات القومية للف ة .)100(2020-2017
ودووت أن ة يبددة لألقليات القومية(.)101
التمثيل وعملية نذ القرار
 -94ييف للع الق للانون املتعل للق ابنتخ للا نل لوا الّبمل للان اليل ل واة ألفل ل اد األقلي للات القومي للة ام للق يف
انتخللا نانيللة ن لوا بثلللوفم يف الّبملللان يُنتخ للون يف دائ ل ة انتخا يللة داصللة رت ل لو مللن إقللليم رهوريللة
ك واريللا( .)102ويُنتخل النلوا عللن ط يللق االنتخللا الفل دي ،والنائل الفللائز هللو امل شل الللذي حيوللع
على أكّب عدد من األصوات املد هبا( .)103كملا يُيفلع ألفل اد األقليلات القوميلة ملا يلل ل ' '1املق يف
التمثيللع يف ائيتللات املنتةخ للة لوحللدات اميللم الللذاة احملليللة واإلقليميللةي ' '2التمثيللع يف ائيتللات التنفيذيللة
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17

A/HRC/WG.6/36/HRV/1

ئذه الوحداتي ' '3انتخا لالس واثل األقليلات القوميلة يف وحلدات اميلم اللذاة احملليلة واإلقليميلة
وفقلاً لقللانون انتخللا لللالس واثل ل األقليللات القوميللة ( ،)2019الللذي يللن م هللذه االنتخللاابت يقللة
شاملة.
 -95ووفق لاً ملدونللة املمارسللات املتعلقللة ابلت للاور مللا اجلمهللور املعللين ل ن إي ل ا ات ر للين الق لوانل
وغريهللا مللن األن مللة والللوائ  ،ي للارك أفل اد األقليللات القوميللة ن للار يف هللذه العمليللة (وهللو التلزا يقللا
على عارق ائيتات اإلدارية اميومية).
 -96ورعمللع ال وا للة املكزيللة اميوميللة منللذ عللا  ،2014ورتللي للم لواطنل ،وابلتللايل ألف ل اد األقليللات
القومية ،إميانية اموول على ريا اادمات العامة(.)104
املساواة يف استخدال اللغات واحلروف
 -97ك واري للا طل ل ز يف الو لليوك الدولي للة ال ئيس للية ال للد ر للن م ح للق األقلي للات يف اس للتخدا ل اهت للا
وح وفه للا (االرفاقي للة اإلطاري للة مماي للة األقلي للات القومي للة ،وامليث للاق األورو لل للات اإلقليمي للة أو ل للات
األقليللات) وه ل ملزمللة تقللدة رق لاري مبوي ل هللذه الولليوك .وييفللع الدسللتور الي ل واة ألف ل اد ريللا
األقليللات القوميللة ح يللة اسللتخدا ل للتهم وح ل وفهم .وهللذه امقللوق يبللددة أيض لاً يف القللانون الدسللتوري
ن حقوق األقليات القومية وقانون التعليم ل ات األقليات القومية وح وفها(.)105
 -98ويف عللا  ،2015اعتمللد للللس مدينللة فوكوفللار القل ار الن للام املعل ردل للن للا األساسل ملدينللة
فوكوفللار والقل ار الن للام املتعلللق ابملسللاواة يف االسللتخدا ال مل لل للة األقليللة القوميللة الول ية وح وفهللا.
ويف عللا  ،2016قللدمت اللانللة الّبملانيللة املعنيللة قللوق اإلنسللان وحقللوق األقليللات القوميللة إ احمليمللة
الدستورية جلمهورية ك واريا طل اً لل ت يف مدا روافق عض أحيا هذه الق ارات الن امية ما الدسلتور
والقانون .ورفضت احمليمة الدستورية ،مبويل ق ارهلا الولادر يف  2يوليلو  ،2019طلل ال لت يف ملدا
روافللق عللض أحيللا القل ار الن للام املعل ردل للن للا األساسل ملدينللة فوكوفللار مللا الدسللتور والقللانون ،يف
حللل أل للت عللض أحيللا الق ل ار الن للام املتعلللق ابملسللاواة يف االسللتخدا ال م ل لل للة األقليللة القوميللة
الو ية وح وفها.
تع ي حقوق مجاعة الروما
 -99ي ري حتليع رنفيذ االس ارياية الوطنية إلدماج ال وما إ إح از رقد مستم يف إدملاج ال وملا
يف اجملتم للا( .)106ويف ع للا  ،2018نلُ رف للذ م ل وع "ر للا ال ي للارت األساس للية ورص للدها م للن أي للع التنفي للذ
الفعال لالس ارياية الوطنية إلدماج ال وما" ،الذي حيدد القيم األولية لقيار أتثلريات هلذه االسل ارياية
ر
()107
ووزعت النتائم
على ريا املستوايت ،واحتيايات لتمعات ال وما ،والعق ات الد رعيق إدمايها ُ .
()108
.
على العديد من اجلهات ،وه ر يع أساساً إلي ا مزيد من التحليع من ق ع ااّبا
تورري التعليم للروما
 -100يُ ك يف ويع ملا يلل ل ل امم التعلليم ق لع املدرسل واليلو املدرسل املمتلدي ملدارر امضلانة
(حو للة الوال للدين) ،وال ل ل حالت املدرس للية واألن ل ل ة اااري ل لة ع للن امل للنهم ،وامو للص الدراس للية ابلل للة
الي وارية ،واملن الدراسية للتالميذ وال ال  ،واإلقامة يف مهايا التالميذ/ال ال  ،و ل امم يبلو األميلة
والت هيع للي ار.
 -101وأُع للد اقل ل اح ل ل ن املل لنهم الدراسل ل ال للوطين مل للادة ل للة أقلي للة ال وم للا القومي للة وثقافته للا ،يض للم
وحدات ر مع على الو متياف طائفد ال وما وال واي (وفقاً للنمو ج ييم)(.)109
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منح اجلنسية للروما
وحي للتفق س للاالت
 -102ختض للا طل للات ال وم للا للحو للول عل للى اجلنس للية الي واري للة ملعاجل للة فوري للةُ ،
منفوللة .وُ للن اجلنسللية أيضلاً ألفل اد ال ومللا الللذين ليسللت للديهم ينسللية مع وفللة أو يبللددة ،إ ا اسللتوفوا
ال ل ور املنوللو عليهللا يف املللادرل  8و 9مللن قللانون اجلنسللية الي ل واة(( )110ر ل د اإلحوللا ات ات
الولة يف اماشية(.))111
 -103ووفقاً ل حث أي ره مفوعية األمم املتحدة السامية ل وون الاليتل يف عا  ،2018فإن عدد
ال وما عدب اجلنسية أو املع عل ا انعدا اجلنسية قليع نس ياً (ر اوح التقدي ات األد ا ل 500
و 3 000شخص).
التشغيل
 -104وفقاً للمادة  22ملن القلانون الدسلتوري ل ن حقلوق األقليلات القوميلة ،حيلق ألفل اد األقليلات
القوميللة أن يعلن لوا ،أثنللا إي ل ا ات التوظيللو يف ائيتللات اإلداريللة اميوميللة واحملليللة وائيتللات القضللائية،
انتما هم إ أقلية قومية وامل ال ة ق األفضلية على امل شحل اآلد ين مبوي نفس ال ور(.)112
مكارحة الفقر
لال ق للانو ُن ال عاي للة االيتماعي للة ،وق للانون األسل ل ة ،واسل ل ارياية ميافح للة الفقل ل
 -105ي للن م ه للذا اجمل ل ة
واإلقول للا االيتمل للاع جلمهوريل للة ك واريل للا للف ل ل ة  ،2020-2014الل للد ر صل للد أس ل ل ا الفق ل ل واإلقول للا
االيتماع ورقد إسقاطات الختا مزيد من اإلي ا ات.
وفيما يتعلق مبيافحة الفق  ،ينص قانون ال عاية االيتماعية على امد األدىن املضمون
-106
()113
للعالوة ،و دل السين ،و دل التدفتة ،واملساعدة املنزلية ورن يم ال ذا يف منزل املستفيد .
 -107وأص ل للدر ص ل لندوق املعون ل لة األورو ي ل للة ألش ل للد الفت ل للات ح م ل للارً ،يف إط ل للار "ال ل للّبرمم الت ل ل يل
للمس للاعدة ال ذائي للة و/أو املادي للة األساس للية للف ل ة  2020-2014ال ام ل إ التو للدي للح م للان امل للادي
وال للذائ " ،للس دعلوات لتقللدة مق حللات  -رتعلللق ثللال منهللا ابلتمويللع امل ل ك للوي للات املدرسللية
واثنتان ابلتخفيو من أسوأ أشيال الفق عن ط يق رقدة املساعدة غري املالية ألشد األشخا ح مارً
(املساعدة ال ذائية و/أو املادية األساسية)(.)114
 -108و للول وزارة الللدب افيا واألسل ة وال ل ا والسياسللة االيتماعيللة ،يف إطللار الللدعوة إ م للاريا
لفائللدة الفتللات الضللعيفة للف ل ة  ،2019-2018س ل عة م للاريا ر م ل إ امللد مللن اإلقوللا االيتمللاع
لل وما (مب ل قدره  1 441 000,00كور ك وارية م صود من عائدات ألعا اليانوي ).

مياه الشرب
 -109يللن م قللانون امليللاه وقللانون امليللاه املخووللة لالسللتهالك ال ل ي امللق يف اموللول علللى ميللاه
امل مونة(.)115
ال

الالجئون والعائدون

()116

العائدون
 -110يف  7ر ل ل ل ين الثل ل للاين/نوفمّب  ،2019ل ل ل ل عل ل للدد األشل ل للخا املسل ل للالل وصل ل للفهم م ل ل ل دين
أو عائدين أو اليتل  37شخواً ( 25م داً و 8اليتل و 4عائدين)(.)117
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أ حاب حق احليازة السابقون
 -111نُفذت ابليامع د ة العمع من أيع التعايع تنفيذ ال عاية السينية لاليتل دادع ودلارج
املنللاطق الللد حت للى ابهتمللا دللا مللن الدولللة  -هللوال الاليتللون هللم أصللحا حللق حيللازة سللا قون
ي غ ون يف العودة ،وأغل هم من أف اد األقلية القومية الو ية .ووفقاً للمعايري احملددة للف ة 2009-2007
(املنقحللة يف عللا  ،)2010حولللت علللى السللين  4 915أس ل ة مللن أصللحا حللق اميللازة السللا قل يف
املناطق املت ث ة م اش ة ابم  ،وكذلو دارج هذه املناطق( .)118ويف عا  ،2015عندما قل رت ائيتلات
اإلدارية اميومية ال ت يف اإلي ا ات يف امل حلة اال تدائية ،قُل رد  3 033طل لاً .وقلد ُلت يف مع لم هلذه
ال ل ات لول ر ين الثاين/نوفمّب  ،2019و يُ ت عد يف  85طل اً(.)119
الربانمج اإللليم لإلسكان
 -112ر للارك ك واريللا ن للار يف العمليللة اإلقليميللة ال اميللة إ رسللوية مس ل لة الاليتللل( .)120وجي ل ي
رنفيذ س عة م اريا ف عية يف إطار ل رمم اإلسليان اإلقليمل  ،سلتوف حللوالً إسليانية مللا لموعله 349
أس ل ة .و لللول منتوللو عللا ُ ،2019شلليدت وحللدات سللينية ملللا لموعلله  302أس ل ة .وسيسللتم رنفيللذ
الّبرمم حك منتوو عا  ،2021واعتُمد م وعان يديدان سيوف ان السين لعدد إعايف ملن األسل
ي لل ل  63أسل ل ة .وجيل ل ي رنفي للذ م ل ل وع "ك واري للا"  7املتمث للع يف ن للا م للىن س لليين لفائ للدة  21أسل ل ة يف
فوكوفار ،ينما م وعا "ك واريا  8املتعلق تاديلد أو إعلادة نلا أو نلا  25منلزالً عائليلاً" و"ك واريلا 9
املتعلق ابقتنا  38شقة" مها يف طور املوافقة عليهما من يان اميومة.
الربانمج الودين لإلسكان
 -113ينفَّذ هذا الّبرمم وفقاً لنما ج خمتلفة( .)121فمن دالل رمم جتديد املنازل العائلية وال قق
املتض ل رة م للن ام ل  ،دض للا  150 768من للزالً عائلي لاً و 7 658ش للقة للتادي للد .وي للمع من للو ج ال عاي للة
السينية عن ط يق التّبع مبواد ال نا  12 239مستفيداً .وددع القانون اجلديد املتعللق ابل عايلة السلينية
يف املنللاطق املدعومللة ( )2019حيللز النفللا  ،ويهللدز إ املسللامهة يف النمللو االقتوللادي وعللودة السلليان
و قائهم يف املناطق املدعومة واملناطق الد حت ى ابهتما دا من يان الدولة.
 -114واستُثم م ل  833,5مليون كور ك وارية يف التنمية اإلقليميلة يف علام  2017و ،2018ورعلزز
()122
ودوص م ل إعايف قدره  434مليورً لوندوق التنمية
القوانل اجلديدة
التنمية اإلقليمية املتوازنةُ ،
اإلقليميللة يف عللا  ،2019حيللث سللييون امل لل املسللتثم دللالل هللذه السللنوات الللثال أعلللى مللن امل لل
املستثم يف الف ة  2015-2012مبقدار ستة أععاز.
إعادة املمتلكات
 -115من أيع إيوا امل دين والاليتل ،استُخدمت م اين داصة مهاورة وأعيلدت علد للو إ
أصحاهبا(.)123
 -116ويض ل ل لا امليت ل ل املك للزي امي للوم إلع للادة اإلعم للار وال عاي للة الس للينية ابألن ل ل ة املتو لللة
ابل للدعاوا القض للائية امل فوع للة ع للد رهوري للة ك واري للا ،وال للدعاوا غ للري اإلداري للة األدل ل ا املتعلق للة رع للادة
املمتليللات اااصللة( .)124وقللد اختللذ امليت ل ريللا التللدا ري لضللمان رزويللد األشللخا الللذين حيللق ئللم
اموللول علللى ال عايللة السللي نية وحللدات سللينية ديلللة مناس ل ة ،وش ل ع يف إي ل ا ات اإلدللال عللد مللن
يس للتخدمون املس للاكن للري وي لله ح للق وي فض للون إد للال املمتلي للات اااص للة ألش للخا صد ل ل ين .ويف
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الف ل ة  ،2019-2015أعيللدت  47وحللدة سللينية داص لة ملالييهللا ،وست للمع عمليللة اإلعللادة الوحللدات
املت قية ال ال عددها  17وحدة سينية(.)125
ما يسمى يتاملعاشات التقاعدية املستحقة واري املدروعةيت
 -117لقلد صلدرت األحيلا الالزمللة (احمليملة الدسلتورية جلمهوريلة ك واريللا ،ومن ملة العملع الدوليللة،
واحمليمللة األورو يللة مقللوق اإلنسللان) الللد قضللت أبن رهوريللة ك واريللا غللري ملزمللة للدفا هللذه املعاشللات
التقاعديللة لألشللخا الللذين فل وا مللن املنللاطق احملتلللة جلمهوريللة ك واريللا إ رهوريللة صل يا دللالل حل
االستقالل .ورتمثع ال يوا األساسية يف أن املعاشات التقاعدية ه حق ف دي وليست حقاً راعياً.
وما لو ،و ض الن عن هذه األحيا  ،جيوز ألي شخص يعتّب نفسه ط فاً متضل راً (مبلن يف للو
مواطن ل و ال وس للنة وائ س للو) ،أن ي ف للا ،و للفته ال خو للية ،دع للوا أم للا الس للل ة املختو للة يف رهوري للة
ك واريا.

املهاجرون وملتمسو احلماية الدولية واألشخاص الذير منحوا احلماية الدولية

()126

اية حقوق املهاجرير
 -118لقد مينت التعديالت الد أُددللت عللى قلانون األيانل ( )2018ملن حتقيلق قلدر أكلّب ملن
االمتث للال لألم ل الت للوييه املتعل للق ابلع للودة  ،2008/115/ECوال للد رق للو وزارة الدادلي للة عل للى أساس للها،
ابلتعاون ما املكز القانوين الي واة ،صد عمليلات العلودة القسل ية .وأصل امل سلو املتعللق ابملسلاعدة
القانونيللة اجملانيللة يف عمليللة العللودة سللارايً يف  1كللانون الثاين/ينللاي  ،2019ويللنص علللى االلت لزا رصللدار
دعوة مفتوحة للم شحل املهتمل تقدة املساعدة القانونية.
منح احلماية الدولية
 -119حيل للدد القل للانون املتعلل للق ابممايل للة الدوليل للة واملوقت ل لة والّبوروكل للول املتعلل للق مبعاملل للة األطفل للال غل للري
املوللحو ل ( )2018علللى إي ل ا ات مللن اممايللة الدوليللة .ويس ل ق إي ل ا ة اممايللة الدوليللة إي ل ا ُ د لللن،
ال للذي رن م لله الئح للة د ل للن الثالث للة لالحت للاد األورو وال للذي حي للدد اآلي للال الزمني للة لاليل ل ا ات وس ل ل ع
االنتوللاز القللانوين .ومللن أيللع زايدة كف لا ة إي ل ا ات اممايللة الدوليللة ،يقل َّلد التللدري املسللتم وفق لاً
للمنهم التد ري للميت األورو لدعم اللاو (الذي يويد مق ه يف مال لة) إملا عللى اإلن نلت أو يف
حلقللات دراسللية رعقللد يف مال للة .وعللدد املللوظفل يف هللذا اجملللال صدللذ يف االزدايد س ل زايدة ع ل
وسللالت زايدة يف عللدد ملتمس ل اممايللة الدوليللة وعللدد الق ل ارات املتخللذة ل ن مللن امماي لة
العمللعُ .
()127
الدولية.
اإللامة املؤلتة ألسباب إنسانية
 -120ين مه ل للا ق ل للانون األيانل ل ل  ،ال ل للذي يتماش ل للى م ل للا األمل ل ل الت ل للوييه جملل ل للس االحت ل للاد األورو
) 2004/81/EC (2004ل ن رول ي اإلقاملة الولادر ل علااي ال للدان الثالثلة اللذين وقعلوا علحية لالجتلار
ابل ل ل أو دض للعوا إليل ل ا م للن أي للع ريس للري ائا ل ل ة غ للري ال ل ل عية ،وال للذين يتع للاونون م للا الس للل ات
املختوة(.)128
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اإلدماج
 -121وفقاً ألحيا القانون املتعلق ابمماية الدولية واملوقتة ،يتمتا األشلخا
الدولية يف رهورية ك واريا ابمق يف اإلدماج ،أي اإلدماج االيتماع (.)129

اللذين ُمنحلوا اممايلة

 -122ور للارك ك واريللا ن للار يف اا للة األورو يللة إلعللادة رللوطل الاليتللل علللى أسللار الولليوك
األورو يللة والدوليللة ،وحللك اآلن أعيللد رللوطل  250مواطنلاً سللورايً قللادمل مللن ركيللا ومنحلوا حللق اللاللو ،
وابلتايل استوفت رهورية ك واريا اموة املنوو عليها يف الق ارات اميومية للف ة .)130(2017-2015
 -123ودلالل علام  2017و ،2018نُفلذ م ل وع "دعلم إدملاج رعلااي ال لللدان الثالثلة اللذين حيتللايون
إ محايللة دوليللة" هبللدز زايدة الللوع ورعزيللز قللدرات ن للا اإلدمللاج( .)131و نللا علللى الق ل ارات املتعلقللة
ابمللق يف السللين ،حوللع األشللخا الللذين ُمنح لوا اممايللة الدوليللة علللى س لين لللاين ملللدة سللنتل يف
شقق أعيد ناؤها حديثاً ( 51شخواً) وشقق مست ي ة الوكة للدولة ( 132شخواً) .وملن لملوع 64
شللقة الوكللة للدولللة أعيللد ناؤهللا وجتهيزهللا ،اسللتوي ت  29شللقة لفائللدة  107أشللخا ُمنح لوا اممايللة
الدوليللة .وسيس لتم هللوال األشللخا يف اموللول علللى شللقق نللا علللى الق ل ارات الللد ال ر لزال روللدر
ل ن امللق يف السللين .ويف الوقللت ال ل اهن ،هنللاك  104شللقق مسللت ي ة يف السللوق ام ل ة لفائللدة 230
شخواً يف إطار عقود لالجيار.
 -124ويف يولي للو  ،2018اعتُم للد م ل ل وع "إدم للاج ملتمسل ل اللا للو واأليانل ل اااع للعل للحماي للة
الثانوي للة يف اجملتم للا والن للا التعليم ل الي ل واريل وإع للدادهم لالن للدماج يف س للوق العم للع" ،ي للة ع للمان
ال ل ور املسل قة إلدمللاج ملتمسل اللاللو واأليانل اااعللعل للحمايللة الثانويللة يف اجملتمللا عللن ط يللق
زايدة مستوا اإلملا ابلل ة والتاريخ والثقافة الي وارية ،ور رة ال هادات املدرسية واجلامعية الد يلنهم
مللن االنللدماج ،ومواصلللة رعللليمهم و/أو رللدري هم املهللين لضللمان انللدمايهم يف سللوق العمللع (560,000
ي للوروي منه للا  420,000ي للورو مقدم للة م للن ص للندوق االحت للاد األورو للا للو وائال ل ة واإلدم للاج) .وحي للق
لألش للخا ال للذين ُبنح للون امماي للة الدولي للة امو للول عل للى التعل لليم اال ت للدائ والث للانوي والع للايل للنفس
ال ور امليفولة للمواطنل الي واريل وفقاً ألحيا داصة(.)132
 -125واعتُمدت د ة العمع املتعلقة ردملاج األشلخا اللذين ُمنحلوا اممايلة الدوليلة للفل ة ،2019-2017
الد حتدد اجملاالت االس ارياية وردا ري إدماج األيان يف اجملتما(.)133
األدفاا اري امل حوبني
 -126فللور علللم ال ل طة ويللود طفللع غللري موللحو ذويلله ،رعللل ائيت لةُ املختوللة قضللااي ال عايللة
االيتماعية وصياً داصاً من أيع محاية حقوق ال فع واتلياره وموامه ال خوية(.)134
 -127ويوعا األطفال غري املوحو ل ذويهم يف يتة مالئمة( ،)135وحيق ئم امولول عللى التعلليم
للنفس ال ل ل ور امليفول للة للمل لواطنل اليل ل واريل وعل للى فو للول إع للافية ابلل للة الي واري للة وعل للى ال عاي للة
الوحية املناس ة .ويف إطار إي ا د لنُ ،جيما مشع ال فع غلري املولحو ملا أسل ره اللد رعليه دادلع
أقاليم الدول األعضا يف االحتاد األورو  ،ما م اعاة مولحة ال فع الفضلى .وينص الّبوروكول املتعلق
مبعاملة األطفال غري املوحو ل ذويهم ( )2018عللى إيل ا موحلد ،وحيلدد التزاملات اجلهلات الفاعللة،
وينص على روفري ددمات رعاية صحية ييدة ،ورعاون أقوا من يان السل ات املختوة.
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جرائم احلرب واملفقودون

()136

اإلدار القانوين
 -128جي ل لر الق للانون اجلنل للائ اإلابدة اجلماعي للة ،واجل ل ل ائم امل ري للة ع للد اإلنسل للانية ،وي ل ل ائم ام ل ل ،
والتحل يض العللين عللى العنلو والي اهيلة ،ويفل ض عقو للة ابلسلان مللدة ال رتالاوز ثلال سلنوات علللى
كع من يوافق على ي ائم اإلابدة اجلماعية أو ي ائم العدوان أو اجل ائم امل ري ة عد اإلنسانية أو يل ائم
ام أو يني ها أو يقلع من ش فا يع صارخ .ويعاقة أيضاً كع من حياول ارريا أي ملن هلذه
اجل ائم ،وه ال ختضا للتقاد  .وحيدد القانون املتعلق تنفيذ الن ا األساس للمحيمة اجلنائية الدولية
ويباكمللة م ل ري اجل ل ائم الللد حي هللا قللانون النزاعللات املسلللحة الللدويل والقللانون الللدويل اإلنسللاين قائمللة
شاملة ابحمللاكم املختولة ابإليل ا ات اجلنائيلة املتعلقلة ابجلل ائم امل لمولة هبلذا القلانون .ور لت أر لا يبلاكم
متخووللة (أوسللييو ،وريييللا ،وس ل ليت ،وزغ ل ) يف قضللااي ي ل ائم ام ل  ،ورسللهم ّبهتللا يف إي ل ا
يباكمللات ييللدة .وفللم ميتل املللدع العللا للامهوريللة ووزارة الدادليللة ختوولاً اللاثالً ،حيللث أحللدق
إدارات متخووة لديها مق ات رت ا التوزيا اجل ايف للمحاكم املتخووة األر ا.
اإلجرا ات املتبعة يف لضااي جرائم احلرب
لص ع ل ار ال ل طة
 -129رقللا هللذه اإلي ل ا ات وفق لاً للمعللايري الت ل يعية .كمللا يةيفللع اميل ة
لاد ختول ُ
واحملللاكم واملللدعل العللامل .ومللن أيللع عللمان إيل ا ات موحللدة يف القضللااي ،زود ميت ل املللدع العللا
للامهورية املدعل العامل ابمل ادئ التوييهية املتعلقة وعا املعايري ،واستُحد الت يلق املوحلد ملعلايري
يباكمة ل م ام (.)137
آلية اية الشهود
 -130رنفَّذ هذه اآللية وفقاً للمعايري الدولية يف ريا احملاكم املتخووة يف ي ائم ام  ،وكذلو يف
احملاكم األد ا الد لديها إدارات داصة لدعم ال هود .ورعززت مس لة محاية ال هود من دالل إدراج
أحيا األوام التوييهية لالحتاد األورو يف قانون اإلي ا ات اجلنائية.
دعم الضحااي والشهود
 -131اعتُم للدت االس ل ارياية الوطني للة لت للوي ن للا دع للم الض للحااي وال للهود للف ل ة ،2020-2016
وأيضاً د ة العمع ال امية إ التعزيز املنها لن ا الدعم وإن لا دلدمات دعلم يديلدة .وأُن لتت يف
وزارة العدل دائ ة دعم الضحااي وال هود ،اللد رقلد أشلياالً للمسلاعدة امل اشل ة( .)138ويف سل ا يبلاكم
مقاطع ل ل للات ،مب ل ل للا يف ل ل ل للو احمل ل ل للاكم األر ل ل للا املتخوو ل ل للة يف يل ل ل ل ائم امل ل ل ل  ،أن ل ل للتت إدارات ل ل ل للدعم
الضحااي/ال هود( . )139و لول وزارة العلدل من ملات اجملتملا امللدين اللد رقلد اللدعم يف املقاطعلات اللد
رُن فيها إدارات الدعم .ويف عا  ،2014أصدر ميت املدع العا للامهورية رعليمات إلزامية إ
ري للا امل للدعل الع للامل ل ل ن ح للق ع للحااي اجلل ل ائم يف امو للول عل للى د للدمات دع للم ال للهود( .ان ل ل

الفق ة  .26مفهو التقييم الف دي للضحية).

 -132وم للن املقل ل ر أن َّ
ينف للذ يف الفل ل ة  2020-2018م ل ل وع "شل ل يات ال للدعم والتع للاون م للن أي للع
عحااي اجل ائم وال هود عليها" ،الذي ي مع  10من ملات ملن اجملتملا امللدين ملن  13مقاطعلة (امل افقلة
إ احملاكم ،واملناو ة يف ميار االستعالمات يف احملاكم ،ورقدة امل ورة ائارفية دالل أاي العمع).
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وسيمول م وع وزارة العدل املسمى "حتسل نوعية السل ة القضائية ملن دلالل نلا قلدرات
-133
ر
ن لا السللاون واإلف ل اج امل ل ور ون للا دعللم الضحااي/ال للهود" األن ل ة ال اميللة إ حتسللل مهللارات
وكفا ات موظف ن ا الساون واإلف اج امل ور ورعزيز ن لا دعلم الضحااي/ال لهود (9 172 920,00
وبول هذا امل وع من ملوارد الولندوق االيتملاع األورو واللّبرمم التنفيلذي املعنلون
كور ك وارية)َّ .
"املوارد ال ية الفعالة للف ة ."2020-2014
اية الشهود
 -134حيللدد قللانون اإلي ل ا ات اجلنائيللة مفهللو ومعاملللة ال للاهد املع ل ض للخ ل (حيللث ييللون مللن
احملتمللع أن يُعلرض ال للاهد نفسلله أو شخولاً ق ي لاً منلله ا ل يسلليم علللى حيارلله أو صللحته أو سللالمته
ال دنيللة أو ح يتلله أو اتليارلله دريللة ك للرية مللن دللالل اإلدال للهادره أو اإليا للة علللى س لوال معللل)
الذي قد يل فض الي لو علن معلوملات أو اإليا لة عللى أسلتلة معينلة أو اإلدال لهادره كليلة إ أن
حيوللع علللى اممايللة ،وهل ط يقللة داصللة لالسللتاوا وامل للاركة يف اإليل ا ات( .)140كمللا جيل علللى
احمليم ل لة وغريهل للا مل للن ائيتل للات اميوميل للة أن نل للا أي انتهل للاك للحقل للوق الل للد يتمتل للا هبل للا امل ل للاركون يف
اإليل ا ات ،وابلتللايل روللدر احمليمللة أمل اً حي ل ط ف لاً أو يبللام دفللاع أو ط ف لاً متض ل راً أو وكلليالً أو اللثالً
قانونياً من امق يف القيا عمع من الواع أنه يس إ حق ييفله قانون اإلي ا ات اجلنائية.
 -135وجي ي التدريب ابستم ار(.)141
التعاون اإللليم
 -136ملللا كللان التعللاون اإلقليم ل عنو ل اً رئيسللياً يف يباكمللة م ل ري ي ل ائم ام ل  ،فقللد اع ل لعت
ك واريا أبن ة ية حتسينه .ويتواصع التعاون اإلقليم يف قضااي ي ائم ام عللى أسلار االرفاقلات
املّبم للة ل لل ميارل ل امل للدعل الع للامل لل ل للدان اجمل للاورة ،يف ح للل رس للتم ميارل ل امل للدعل الع للامل يف
امل قاطعات يف ر ادل ال يارت الالزمة للمحاكمة .كملا يواصلع ميتل امللدع العلا للامهوريلة ال حلث
يف قواعد يارت احمليمة اجلنائية الدولية ليوغوسلالفيا السلا قة واآلليلة الدوليلة لتول يو األعملال املت قيلة
للمحيمتل اجلنائيتل ض استخدامها يف قضااي ي ائم ام احمللية.
العنل اجلنس
 -137ي للمع القللانون املتعلللق قللوق عللحااي العنللو اجلنسل أثنللا العللدوان العسللي ي علللى رهوريللة
ك واريا يف ح االستقالل أيضاً عحااي املخيمات والساون الواقعة يف ال لدان اجملاورة الد ُوعا فيها
أشللخا مللن إقللليم رهوريللة ك واريللا ،ويللنص علللى االلت لزا ابإل للالف ع لن أي معلومللات رتعلللق ابلعنللو
اجلنس ل ( .)142ويف إطللار "الللّبرمم الللوطين لتقللدة املسللاعدة النفسللية وااليتماعيللة وال عايللة الوللحية إ
قدامى احملار ل وعحااي ح االستقالل وام العاملية الثانيلة والعائلدين ملن عثلات حفلق السلال "،
ُوعللعت أن ل ة لتقللدة املسللاعدة النفسللية االيتماعيللة وغريهللا مللن أشلليال املسللاعدة لضللحااي العنللو
اجلنس هبدز حتسل نوعية حياة املستفيدين وأفل اد أسل هم وإعلادة دلهلم يف اجملتملا .ورق َّلد املسلاعدة
يف املكللز الللوطين لعللالج الوللدمات النفسلي ة ،وثالثللة م اكللز إقليميللة لعللالج الوللدمات النفسللية ،وامل اكللز
احمللية للمساعدة النفسية االيتماعية(.)143
اليبية املدنية
درر ال يلة املدنيلة وصلفها ملادة إلزاميلة م ل كة لل املنلاهم الدراسلية يف امللدارر اال تدائيلة
 -138رُ َّ
درر
والثانوية ،و وصفها مادة ادتيارية يف الوو الثامن يف  35مدرسة ا تدائية .ويف املدارر الثانوية ،رُ َّ
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مللادة السياسللة واالقتوللاد علللى أسللار إلزام ل (سللنة واحللدة ،حوللتان يف األس ل وع) ورتنللاول موعللوع
حقوق اإلنسان والدبق اطية(.)144
األنشطة املتعلقة ابألشخاص املفقودير
 -139جتم للا مدي ي للة األش للخا احملتا ل لزين واملفق للودين التا ع للة ل للوزارة احمل للار ل الق للدما الي ل ل واريل
م علومات عن األشخا املفقودين ،ض الن ل علن أصللهم .وملا فتل النملو ج اليل واة لل حلث علن
املفقودين خيضا لتحسن مستم  ،ال سليما علن ط يلق اعتملاد رينولوييلات يديلدة لل حلث علن املقلا
املخفية (مثع ال ادارات اجليولويية ،وأيهزة الي و ال يولويية  -كال ال حث عن اجلثث وال ائ ات
عث على ما يل ل مقا راعية رعود للف ة  ،1992-1991وأكث من 1 300
املسرية من دون طيار) .وقد ُ
وحللددت هويللة 4 297
قللّب فل دي و 30مقللّبة ر هرييللة رعللود لعللا  ،1995اسللتُخ يت منهللا  5 170عللحية ُ
عحية .وال يزال  1 872شخواً يف عداد املفقودين ،مع مهم من امللدافعل وامللدنيل اليل واريل اللذين
ادتُ فل لوا يف الفل ل ة  1 129( 1992-1991شخو ل لاً) .وييم للن التح للدي يف حتدي للد هوي للة  873يثم للارً
(مدفون للة لليع الئ للق يف "مواق للا رذكاري للة") دض للعت للت للخيص ابس للتخدا طل ل ق ال ل ل ال ل ل ع
واممللض النللووي التقليديللة ،ولينهللا رت للا ق مللا عينللات الللد امل ل دو ة مللن أف ل اد األس ل ة .ورتواصللع
اممالت ال امية إ را املعلومات عن األشخا املفقودين ،ور ايا األس على إع لا عينلات ملن
الد  ،وحتسل منهاية ر خيص اجلثامل وحتديد هويتها.
التعاون الثنائ
 -140يف عللا  ،2017أُ مللت ارفاقللات مللا ال وسللنة وائ سللو واجل للع األسللود ،ووق لا ر للادل طل للات
وح للددت أس للالي التع للاون .ي للد أن لله ال بي للن إحل ل از رق للد يف حتدي للد مو للري
ال ح للث ع للن املفق للودينُ ،
املفقودين ما ر دأ ص يا يف التعاون اليامع على أسار ال ل ات الذي قدمتها ك واريا منذ عا 1995
للحولول عللى معلوملات علن املقلا  ،والوصلول إ احملفوظلات العسلي ية ،وإعلادة الوقئلق اللد أُدللذت
من مست فى فوكوفار ومستودع وروفو ،فضالً عن املوادر األد ا ات الولة الالزمة لتحديد مولري
املفقودين .ويف عا  ،2018ابدرت ك واريا إ حتسل اإلطار القانوين املن م للتعاون ما ص يا من أيع
رسليط الضو على موري ريا املفقودين.
التعاون الدويل
 -141اع لعت ك واريا ،ابلتعاون ما اللانة الدولية املعنية ابملفقودين ،مبا يلل ل ' '1رنفيلذ "امل ل وع
(سويت  525حالة)ي ' '2االنضما إ االرفاق املتعلق رن ا قاعلدة
امل ك لتحديد اممض النووي" ُ
يللارت عللن امللاالت املفتوحللة للمفق لودين ي ل ا النزاعللات املسلللحة يف يوغوسللالفيا السللا قة ()2017ي
' '3التوقي ل للا عل ل للى اا ل للة اإلطاري ل للة ملعاجل ل للة مسل ل ل لة املفق ل للودين يل ل ل ا النزاع ل للات يف إقل ل لليم يوغوس ل للالفيا
السا قة ( .)2018ور ارك ك واريا أيضاً يف م وع رمم األمم املتحدة اإلمنائ املعنون " رعزيز التعاون
اإلقليم يف لال يباكمة م ري ي ائم ام وال حلث علن املفقلودين" ( )2019-2017اللذي يهلدز
يف املقللا األول إ زايدة كفللا ة التعللاون للل ميار ل املللدعل العللامل يف ال لللدان الللد ن ل ت يف إقللليم
يوغوس للالفيا الس للا قة يف ل للال يباكم للة م ل ل ري ي ل ل ائم امل ل ورعزي للز الق للدرات الالزم للة لل ح للث ع ل لن
املفقللودين .ومللن أيللع رللا املعلومللات عللن مواقللا املقللا الللد دلفتهللا ح ل االسللتقالل ،وقعللت وزارة
احملار ل القدما الي واريل واللانة الدولية للولي األمح يف عا  2019على مذك ة رفاهم ن نقع
واسللتخدا املعلومللات والوقئللق املتعلقللة ابملفقللودين يف ح ل االسللتقالل ( )1995-1991املسللتقاة م للن
احملفوظات الدولية.
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See the website: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRImplementation.aspx.
When assessing the efforts and systematic activities of the Government for efficient
implementation of UPR recommendations, it is recommended to take MTR into account when
examining this Report.
This shows the interest of the Committee on Human and National Minority Rights of the Croatian
Parliament which carefully monitors and examines reports to UN Treaty Bodies and alternative
reports of the civil society, which was especially expressed with regard to UPR follow-ups in the
stage of preparation of reports and in the stage of implementation of recommendations.
The Protocol specifies the obligations of competent authorities involved in the identification and
suppression of sexual violence and in the provision of help and protection to persons exposed to
sexual violence and regulates the manner of their cooperation; the Protocol was printed in the
Croatian and English language.
The project has been conducted systematically in cooperation with CSOs, through trainings of
experts and campaigns aimed at raising awareness of consequences of violence on individuals and
the community.
Within the framework of the project, prosecutors from the region regularly meet in order to
improve the efficacy of their work and exchange information. In May 2019, the Regional
Conference of War Crime Prosecutors was held in Belgrade.
It also strengthens the activities and unambiguously stipulates the competences, which is important
for relations with neighbouring countries. The Act represents a continuation of the dedication of
the state to resolve all cases of missing persons.
99.1–99.19, 99.22–99.23, 99.41, 99.64–99.66.
HRK 200,000.00 annually was provided for the implementation of the Convention in the first three
years, and HRK 600,000.00 was provided for psychosocial treatment in criminal and
misdemeanour proceedings, as well as additional HRK 400,000.00 for protective measure of
mandatory psychosocial treatment and the security measure of mandatory psychosocial treatment.
HRK 600,000.00 has been ensured for free legal aid in civil matters and for implementation of
Article 57 of the Convention.
The Dublin Regulation No 604/2013, the Regulation on the establishment of “Eurodac” No
603/2013, the Qualification Directive No 2011/95/EU, the Directive on the asylum procedure No
2013/32, the Directive laying down standards for the reception of applicants for international
protection No 2013/33, the Directive on temporary protection No 2001/55/EC.
See: document A/HRC/30/14/Add. 1.
Text covering the period 2007–2019 (IX–XIV reports) is in its final stages of preparation;
discussions with CSOs were conducted.
See: document A/HRC/30/14/Add. 1.
99.24, 99.36–99.40, 99.42–45, 99.118, 99.122–5.123.
The Programme is being prepared by a special working group within OHRRNM that follows
recommendations from the Expert Analytical Report on the implementation of the previous
Programme, recommendations of the Ombudswoman and other special ombudswomen and
recommendations of international organisations in the field of human rights.
In order to improve provision of primary healthcare services (healthcare centres and private
medical practices operating as concessionaires) investments are made in equipment and
infrastructure through the operative programme “Competitiveness and Cohesion 2014-2020” (85%
EU; 15% counties). In undeveloped areas, HRK 186 million (ESF 85%; national co-funding 15%)
were ensured for specialist offices of family/general medicine, paediatrics, gynaecology, radiology
and emergency medicine.
99.55, 99.57, 99.73.
In accordance with the Plan, training of employers and representatives of employees has been
conducted about the Anti-discrimination Act and the Act on Gender Equality aimed at raising
awareness on the responsibility of the employer for creating a working environment without
discrimination and for the protection of the dignity of employees.
99.33–99.34, 99.76, 99.106, 99.102–99.103.
In 2006, the SAORC issued a binding instruction on the procedure and records (later amended)
which prescribes how to proceed in cases of hate crime, how to draft its factual and legal
description and stressing the importance of its more severe penalisation.
It is committed by whoever in print, through radio, television, computer system or network, at a
public gathering or in some other way publicly incites to or makes available to the public tracts,
pictures or other material instigating violence or hatred directed against a group of persons or a
member of such a group on account of their race, religion, national or ethnic origin, language,
descent, colour, gender, sexual orientation, gender identity, disability or any other characteristics,
for which he shall be punished by imprisonment not exceeding three years. The same punishment
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will be inflicted on whoever publicly approves of, denies or grossly trivialises the crimes of
genocide, crimes of aggression, crimes against humanity or war crimes, directed against a group of
persons or a member of such a group on account of their race, religion, national or ethnic origin,
descent or colour, in a manner likely to incite to violence or hatred against such a group or a
member of such a group.
A statement obtained contrary to the prohibition may not be used as evidence in proceedings. Fair
procedure is guaranteed, the defendant is entitled to have any charge against him decided on in
accordance with the law, in a fair and public hearing held within a reasonable time, by an
independent and impartial court established by law.
In 2018, a round table was organised on reporting these crimes and an expert discussion was
conducted on reasons for non-reporting and on incentive measures. In 2018, the International
Human Rights Day and the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights were
marked under the topic “Hate speech in public spaces”. The MI, in cooperation with competent
authorities, LRSGU, the academic and scientific community, CSOs, media, educational
institutions and artists carries out the prevention programme “Together against hate speech”.
The topics of racism, xenophobia and hate speech form a part of the continuing education of the
Education and Teacher Training Agency, and of programmes for professional training of nurseryschool teachers, professional teaching assistants, teachers and headmasters. These topics are
priority ones for grants to CSOs projects in the field of out-of-institutional upbringing and
education of children and youth. Special attention is dedicated to activities related to the Paris
Declaration and media literacy aimed at preventing radicalisation.
99.31, 99.78–99.80, 99.88, 99.94.
A public official or other person who at the instigation of or with the consent or acquiescence of a
public official or other person acting in an official capacity inflicts on another severe pain or
suffering, whether physical or mental, for such purposes as obtaining from him or a third person
information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is
suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason
based on discrimination of any kind, shall be punished by imprisonment from one to ten years.
Punishable procedures subjecting the prisoner to any form of torture, abuse or humiliation and
medical or scientific experiments are forbidden. The victim has the right to compensation for
damages, and victims of intentional criminal offences have the right to monetary compensation
from the state budget under the Act on Monetary Compensation for Victims of Criminal Offences.
Article 66, paragraph 1 of the Juvenile Courts Act: “When, pursuant to the CPA, requirements are
met for imposing investigative imprisonment towards a minor, investigative imprisonment shall be
applied only as a measure of last resort, in proportion to the seriousness of the offence and the
expected sanction, its length shall be minimal and it shall be ordered only if its purpose cannot be
achieved by the application of precautionary measures, measures of temporary accommodation or
home detention. Execution of investigative imprisonment shall be monitored by specialised
juvenile judges”.
The guardian has the duty to obtain from the family doctor the opinion on the ward's state of
health, based on the opinion of a medical specialist, and submit a report on his/her work and on the
condition of the ward’s property. The social welfare centre must, every three years, assess whether
the ward still needs to be protected by guardianship, and make a report to that effect.
The social welfare centre must, at least once a year, reassess the facts that were decisive for
rendering a decision on granting this right and, if the circumstances have changed, issue a new
decision. Continuous work is being done on the transformation of social welfare homes and
deinstitutionalisation, or replacing institutional accommodation and care with community-based
care.
99.20–99.21, 99.25, 99.27, 99.30, 99.50–99.52, 99.58, 99.61, 99.82, 99.84, 99.86, 99.93, 99.96,
99.108–99.109.
If a party, defence counsel, injured party, proxy or statutory representative by any of his acts
evidently abuses a right provided for in the CPS, the court shall issue an order denying him the
right to that act. The Act prescribes effective conduct of an investigation, deadlines for its
completion and the possibility of extending them, and the control mechanism within the state
attorney's office conducting the investigation.
The right to access services providing support to victims of domestic violence, the right to efficient
psychological and other professional assistance of an organisation or institution providing
assistance to victims of domestic violence; the right to protection from intimidation and retaliation;
the right to protection of the dignity of the victim when testifying as a witness; the right to be
accompanied by a person enjoying his/her confidence when taking part in any acts, the right to be
informed without unjustified delay, at his/her request, of the release of the defendant from custody
or of the defendant having fled, and of the decisions on imposing protection measures and
revoking precautionary measures determined for his/her protection having been repealed, or of the
convicted person having been released from imprisonment; the right to the confidentiality of data
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whose disclosure could jeopardize his/her security or the security of other persons to whom the
Act applies; the right to demand that proceedings before the court be closed to the public, the right
to be represented by another person authorised through power of attorney, the right to be informed,
at his/her request, of the acts performed as a result of his/her complaint and of the outcome of the
proceedings; the right to be interviewed without unjustified delay shortly after filing a complaint;
the right to be interviewed in the proceedings before the court and the right to be further
interviewed only to the extent necessary for the purposes of misdemeanour proceedings; the right
to be interviewed at the police by a person of the same sex; the right to avoidance of contact with
the offender before and during proceedings, unless misdemeanour proceedings require such
contact; the right to temporary accommodation in an appropriate institution in accordance with a
special law; the right to be provided with police protection, upon a court order, when collecting
personal belongings upon leaving the common household.
The objective of the Protocol is to ensure timely and efficient implementation of legislation on the
protection of victims of domestic violence in accordance with powers of competent authorities, to
advance cooperation and to have long-term influence on reduction of violent behaviour. It was
drafted in cooperation with ministries and CSOs active in the field of domestic violence and is
aligned with new legislative provisions. It prescribes that proceedings should be conducted with
urgency, taking into account the rights of the victim and with particular sensibility for women,
children, persons with disabilities and elderly persons as victims of domestic violence.
The Ordinance on the method of collecting, processing and submitting statistical data and reports
in the area covered by the scope of the Act on Protection against Domestic Violence, the
Ordinance on the Enforcement of the Security Measure of Compulsory Psychosocial Treatment
(an expert supervisory body has been established) and the Ordinance on Manner of
Implementation of Protective Measures of Prohibition from Approaching, Harassing and Stalking
a Victim of Domestic Violence and the Measure of Removal from the Shared Household.
It covers seven strategic areas and its measures are based on articles of the Istanbul Convention.
Competent authorities for the implementation of measures are state administration bodies, LRSGU
and CSOs.
Obligations from the Convention were anticipated by the Act on Protection against Domestic
Violence and amendments to other laws (the Act on Gender Equality, the CPA and the CC), while
respecting international recommendations and EU Directives.
A procedure is then carried out in accordance with the Ordinance on making individual assessment
of victims in order to take special protection measures and victims are given contact details of
counsellors and CSOs providing support to victims and witnesses (available during the preliminary
procedure and the criminal procedure). The application of protection measures and of the victim
support system is supervised by a special working group at the national level, while at regional
level coordinators in police administrations are in charge.
Contact data on the websites of the Office for Victim and Witness Support in Courts, the National
Call Centre for Victims of Criminal Offences and Misdemeanours, state administration bodies and
CSOs operating in the territory of a particular police administration.
In addition to those mentioned in the MTR, the following trainings were conducted: six basic
courses for the needs of operative duty of police stations in cases of domestic violence (182 police
officers and two members of the Military Police); and nine two-day workshops in 2018 and 2019
for police officers and judicial officials on the topic of “Domestic Violence” on solutions aimed at
combating and preventing domestic violence, including the Istanbul Convention and EU
Directives, and exercises on how the police, the SAORC and courts are to deal with cases of
domestic violence (170 police officers and 121 judicial officials).
“Living without violence”, “Together against hate speech”, “I have a choice” and “Lily”. Also,
interdepartmental activities have been carried out under the project “Support to victims of criminal
offences and misdemeanours”, and the (first) International Educational and Prevention Film
Festival on Safety was held.
In 2016, the MDFYSP carried out a two-month education project “We can do it together” for
county teams in charge of prevention and action in cases of domestic violence, composed of
representatives from the police, social welfare, health care, education and justice sectors and
CSOs. The aim was to train the county teams, by examining domestic violence cases, in how to
act. Also, four two-day training courses were held in four cities, which were attended by 181
members of the county teams. Furthermore, on the eve of the National Day for the Elimination of
Violence against Women (22 September 2018), the Ministry provided training on legislative
novelties and on how to improve procedures in cases of domestic violence. In 2018 and 2019,
three training courses for staff of social welfare centres on domestic violence and assistance to
victims and three two-day training courses on violence against elderly persons and persons with
disabilities were held. In cooperation with the MI, training was held for 112 operators on the topic
of conducting interviews with victims of violence and providing information.
In 2017, the GEO and the Finnish National Institute for Health and Welfare, in cooperation with
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Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights from Vienna, organised three rounds of training
sessions for 45 judges working in the field of criminal, misdemeanour and labour law. The
“Manual on gender mainstreaming and promotion of gender equality for judges, advisers and
lawyers” was developed. The Manual describes actual cases of discrimination based on sex and
court proceedings.
It is committed by anyone who, on the basis of race, ethnic affiliation, skin colour, gender,
language, religion, political and other convictions, national or social origin, property, birth,
education, social status, marital or family status, age, state of health, disability, genetic inheritance,
gender identity expression, sexual orientation or other characteristics, denies, limits or conditions
another the right to acquire goods or receive services, the right to carry out an activity, the right to
employment and promotion, or anyone who on the basis of any such characteristic gives another
privileges or advantages in relation to these rights. The perpetrator will be punished by
imprisonment not exceeding three years, as will anyone who persecutes individuals or
organisations because of their commitment to equality of people.
The Health Care Act, the Act on Mandatory Health Insurance, the Act on the Protection of
Patients' Rights, the Act on Protection against Domestic Violence, the Medical Practice Act.
Victims are examined in hospitals and clinical health care institutions which are obliged to provide
the victim with urgent and comprehensive health care to protect the victim's physical and mental
health and to collect and maintain evidence. Specialised training in victim protection is part of
continuing education courses that are provided to health professionals and organised by health
institutions and in cooperation with CSOs.
99.53, 99.59, 99.67–99.70, 99.74, 99.113–99.114.
Together with the Finnish National Institute for Health and Welfare within the twinning project
“Support to Gender Equality”, the GEO carried out a public awareness campaign on mechanisms
of protection against gender-based discrimination. Street actions in four largest cities were
attended by numerous citizens and public persons (leaflets, postcards with messages from the
campaign, etc.) and a Facebook page was launched. Fourteen TV and radio interviews with the
partner's representatives were held, and 52 articles were published in the press and on the Internet.
Together with the Embassy of the Republic of Finland, the GEO carried out the campaign “100
Acts for Gender Equality” (which was also carried out in Finland) with the aim of collecting
information on 100 initiatives and awarding the best ones. The campaign encouraged the civil
society, companies and the governmental and public sectors to design activities promoting gender
equality.
Together with the Union of Societies “Naša djeca” (Our Children) the GEO made a video
promoting the Agenda 2030 global goal No 5 “Gender equality and empowerment of women and
girls”.
The GEO is a partner of the CSO B.a.B.e. on the project “HELPLINE” (support to victims of
gender-based violence).

The GEO supported the Croatian Red Cross in the project “SPARC” (prevention of sex
and gender-based violence in the migrant population)..)
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The GEO signed the cooperation agreement with the Council for Electronic Media and the
Croatian Olympic Committee for the project “For higher visibility of women's sports in the
electronic media” in order to support electronic media in support to gender equality in sports. The
international conference “Addressing inequality in sports: women’s status in leadership positions
and prevention of violence against women in sports” (a project of the CoE and the EC) was held in
cooperation with the Central State Office for Sports.
The project contributes to raising awareness by carrying out campaigns, analysing media contents
and by publications.
Signatory states undertook the commitment to cooperate on the causes of underrepresentation of
women in this sector with public authorities and representative of public and private sector and the
civil society.
The Act prescribes: exemption from the obligation to accept the offered employment for a
pregnant woman, one of the parents of a child under eight years of age, one of the parents of a
child with serious developmental disabilities if the other parent is employed, one of the parents
with three or more minor children if the other parent is employed and a parent who is the sole
caretaker of a child under fifteen years of age.
The public campaign called “Inequality must not remain a business secret” was carried out: two
jingles were broadcast on 54 radio stations for 30 days and reached a million listeners); 2,000
message postcards and 1,500 posters were printed; and a special website of the GEO was launched.
In the four largest cities 1,500 posters were placed in public transport vehicles for 15 days
(1,164,000 persons were exposed to the message). As posters were also placed in places across
Croatia, it is estimated that 3 million persons saw the message.
It is focused on the inclusion of women who are in an unfavourable position in the labour market,
and who will care for senior citizens and persons in an unfavourable position. The project is
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financed within the framework of the Efficient Human Resources 2014-2020 operational
programme (HRK one billion from the ESF). Grants were approved for 294 projects and 5,970
women were employed to care for 28,331 persons.
99.46, 99.48, 99.49, 99.54, 99.62, 99.72, 99.81, 99.83, 99.87, 99.112, 99.119, 99.121, 99.124–
99.130, 99.137, 99.140, 99.147, 99.165.
The Council for Children, an advisory body to the Government, monitors the implementations of
the Strategy’s goals and coordinates cooperation.
Milder measures towards parents aimed at avoiding the removal of the child from the family are:
warning about mistakes and failures, professional assistance and support and intensive professional
support and supervision. If a child's life is in danger or if it is in the interest of a child's
development, the child is entrusted to the care of another person or a foster family or,
exceptionally, to the care of a social welfare institution.
The National Strategy for Protection against Domestic Violence 2017-2022; the National Strategy
for the Equalisation of Opportunities for Persons with Disabilities 2007-2015; the National Roma
Inclusion Strategy 2013-2020.
The courts and social welfare centres, parents and other persons and social welfare institutions that
have the care of a child must report about the activities undertaken following a complaint of
violation of a child's personal rights or property rights. Within 24 hours of initiating the
proceedings, the court, the state attorney and the police must inform the competent social welfare
centre thereof.
The Protocol on Procedures to be followed in Cases of Sexual Violence, the Protocol on the
Treatment of Unaccompanied Children (both from 2018), the Protocol on Procedures to be
followed in Cases of Violence among Children and Youth (2004), the Protocol on Procedures to be
followed in Cases of Child Abuse and neglect (2014), the Protocol on Procedures to be followed in
Cases of Domestic Violence.
Support to parents to strengthen their competencies and facilitate early detection of risk factors
influencing child's development; creating conditions for achieving equality of opportunities for the
inclusion of children with developmental disabilities in the education system and in the
community, and the establishment of a non-discriminatory model for assessing the educational
achievements of children, analysis of the early school leaving phenomenon and the implementation
of activities based on the actual needs of youth.
In the school year 2018–2019, through projects of 62 CSOs, the MSE provided financial support
for 416 class assistants for 430 pupils (HRK 16,156,118.68). Within the framework of ESF and
domestic funds, 2648 class assistants were funded.
In the school year 2017–2018, the MSE co-financed adapted transport for 3,062 pupils; meals and
special teaching aids were provided to 1,378 primary school students (HRK 23,823,281.00) and
598 secondary school students (HRK 2,080,000.00).
The Ordinance on the Primary school and Secondary School Education of Pupils with
Developmental Disabilities (2015) is based on principles of inclusive education and individualised
approach and enables education, primarily in the regular system, to all pupils with developmental
disabilities in accordance with their aptitudes, opportunities and interests; the Ordinance on Class
Assistants and Professional Communication mediators (2019) equalises work of class assistants
and professional communication mediators in the territory of the RC.
Model A – for Italian, Serbian and Hungarian national minorities in primary and secondary
schools and for the Czech national minority only in primary school; Model B – for Hungarian and
Serbian national minorities in primary school, and for the Czech national minority in secondary
school. Model C - in primary school for Albanian, Czech, Serbian, Slovak, Slovenian, Hungarian,
Macedonian, German and Austrian, Ukrainian, Ruthenian, Russian, Jewish and Polish national
minorities and in secondary school for Albanian, Czech, Macedonian, Hungarian, Russian, Slovak,
Slovenian, Serbian and Italian national minorities.
At the beginning of the 2017–2018 school year, education in the languages and scripts of national
minorities under A, B and C models included 7,159 pupils (3,413 M / 3,746 F) in 172 primary
schools, 821 classes/teaching groups and 987 class/subject teachers. 1,547 pupils (740 M / 807 F)
were included in 31 secondary schools, in 183 classes/teaching groups and 408 subject teachers.
Preschool education in the languages of national minorities included 32 kindergartens and 3
primary schools offering preschool education; in 94 groups there were 1,957 children (170 of the
Czech minority, 156 of the Hungarian minority, 470 of the Serbian minority, and 1,161 of the
Italian minority).
Figures show that the number of Roma children in the preschool and secondary school systems has
increased, but that the number of children in the primary school system has slightly declined
(which reflects the same trend in the general population). The MSE carries out activities on
preventing early school leaving and ensuring an easier transition from school to employment.
For the implementation of the Operational Programme “Efficient Human Resources 2014-2020” in
2017, the MSE prepared a call for proposals “Programme, technical and financial support to
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education of children and pupils of the Roma national minority” (HRK 15,300,000.00) with the
aim to support inclusion of Roma (extended day programmes, organised transport to
kindergarten/school, additional classes and remedial classes, summer camps, professional
development of preschool and other teachers and Roma assistants and preventing early school
leaving).
((The satellite school Držimurec Strelec –100% of pupils are Roma, the Primary School Vladimir
Nazor – 61.2% etc.).
The custody supervisor must immediately notify a juvenile judge, a state attorney, the minors'
parents or his/her guardian and the social welfare centre thereof. The state attorney shall order that
the arrested minor be released or brought before the juvenile judge who must interrogate the minor
within 12 hours of the moment the minor was handed over to the custody supervisor, in the
mandatory presence of the state attorney and a defence lawyer. Immediately after interrogation, the
juvenile judge shall, upon a request by the state attorney, determine that the minor be detained in
custody or investigative imprisonment or be released. Such decision may be appealed by the
detainee or by the state attorney within 6 hours, and the appeal shall be decided upon by the
council within 8 hours. During custody, the minor is separated from adults. The custody supervisor
shall immediately release the minor if ordered to do so by the state attorney or if the minor has not
been interrogated within 12 hours of being handed over to the custody supervisor. The minor shall
be released if, within 20 hours of his being handed over to the custody supervisor, custody or
investigative imprisonment is not ordered.
The period of such investigative imprisonment, until the decision becomes unappealable, may not
exceed one half of the period of the investigative imprisonment prescribed by the CPA. There is no
problem with overcrowding at correctional facilities. Minors serving a sentence of juvenile
imprisonment or investigative imprisonment have the right to receive visits from their family
members to an extent greater than that allowed for adult inmates.
Children and young people must be included in the education system within the shortest possible
period at all levels (this is also one of the measures set out in the Action Plan for Integration of
Persons who have been Granted International Protection 2017-2019). Schools are obliged to
enable these students to master the Croatian language and catch up on the knowledge they lack in
particular school subjects (70 hours of the preparatory course). Textbooks and supplementary
teaching materials (atlases, workbooks and/or books of problems) are also co-financed.
In 2018, the two-year project “Psycho-social support and social services to seekers of international
protection” was completed in these reception centres but, in January 2019, a new contract on the
implementation of the project and continuation of the activities of the Croatian Red Cross in
reception centres was signed (EUR 480,000, of which EUR 360,000 from AMIF). The aim is to
provide assistance to children in mastering school curriculum and learning Croatian and to parents
with enrolment of children in school.
99.32, 99.47, 99.63, 99.131–99.136, 99.138–99.139.
These are: social welfare centres, centres providing community-based services, social welfare
homes and family centres.
The amount of the assistance and care supplement has been raised to 120% of the base amount and
the personal disability allowance to 300% of the base amount, and it has been made possible for
the marital or non-marital partner and for life partner or informal life partner of a person with
disabilities to be granted caretaker status.
The Act specifies: a) which decisions on personal conditions are made exclusively by the ward; b)
when prior authorisation by a social welfare centre is required; c) when decisions on health matters
are issued by the court; and d) management and representation in matters relating to the ward's
property. A new procedure has been introduced by which county courts make important decisions
concerning the life of the ward (such as a decision on life support) which are appealable before the
Supreme Court of the Republic of Croatia.
“Improving labour market access of persons with disabilities” (12 projects); “Expanding the
network of community based social services – phase 3” (28 projects); “Expanding the personal
assistance service for persons with disabilities” (51 projects).
“Development of the personal assistance service for persons with disabilities – phase 1” (HRK
116,985,131.71) (93 projects): 72 contracts for persons with the most severe type of disability
and/or with intellectual and mental impairments (897 beneficiaries and 895 personal assistants); 7
contracts for Croatian sign language interpreters (206 beneficiaries and 16 interpreters); and 14
contracts for sighted escorts (318 beneficiaries and 15 sighted escorts).
“Development of the personal assistance service for persons with disabilities – phase 2” (HRK
155,000,000.00) for enhancing the quality of personal assistance, for persons with the most severe
type of disability and/or with intellectual and mental impairments; deaf, deaf-blind and blind
persons. (94 projects in the amount of HRK 152,871,340.03): 69 contracts for persons with the
most severe type of disability and/or with intellectual and mental impairments (1083 beneficiaries
and 1078 personal assistants are planned to be involved); 8 contracts for Croatian sign language
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interpreters (220 beneficiaries and 12 interpreters are planned to be involved); and 17 contracts for
sighted escorts (341 beneficiaries and 22 escorts are planned to be involved).
“Expanding the network of community based social services – phase 1” (HRK 110,150,000.00).
One of the four components - Component 2 (HRK 30,000,000.00) involves persons with
disabilities, members of their families and professionals working with members of the target
groups.
“Expanding the network of community based social services – phase 1” (HRK 110,150,000.00)
involves persons with disabilities, members of their families and professionals working with
members of the target groups.
In accordance with the practice since 2006, a call for the implementation of “Three-year
programmes of associations providing assistance services to persons with disabilities for the period
2016-2018” has been launched, which contributed to better quality of care and prevention of
institutionalisation in a greater number of cases.
The personal assistance service is provided in cooperation with CSOs of persons with disabilities.
The amount of HRK 40,109,753.00 annually or HRK 120,329,259.00 has been allocated for the
implementation of the project for 82 CSOs (653 beneficiaries, 653 personal assistants), 23 CSOs
(23 sighted escorts) and 30 CSOs (64 Croatian sign language interpreters/translators).

A call has been launched for the “Development and enhancement of a network of social
services provided by associations 2017–2020” aimed at building beneficiaries' capacity
to stay in their homes, increasing the accessibility of services in rural areas and on
islands and reducing social exclusion. In a three-year cycle, the amount of HRK
24,300,000.00 (total: HRK 72,900,000.00) is made available annually for 112 CSOs.
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This is further elaborated in the Ordinance on Professional Rehabilitation and Centres for
Professional Rehabilitation of Persons with Disabilities.
In 2017, four regional professional rehabilitation centres were established (in Zagreb, Split, Osijek
and Rijeka) which have a key role in implementing these activities (assessment of the work ability
level, knowledge, work habits and professional interests, workplaces and work environment
assessment, provision of professional support and monitoring at a particular job and work
environment etc.).
Employers in the public sector are required to give recruitment priority to persons with disabilities
under equal conditions (equal results in recruitment tests). The Act prescribes a mandatory quota
for the employment of persons with disabilities. All employers employing at least 20 workers have
an obligation to ensure that 3% of the total number of employees are persons with disabilities
employed at appropriate workplaces under appropriate working conditions. The quota obligation
can also be met by applying alternative measures: internship, rehabilitation or vocational training,
scholarships for regular education or signing a contract on business cooperation with a sheltered
and integrative workshop. Employers who do not meet the quota are obliged to pay 30% of the
minimum salary in Croatia, monthly, for each person with disability they were required to hire.
Funds generated in such a way are used solely for the purpose of developing the professional
rehabilitation system, paying incentives and rewards for employment and implementing projects
for the employment of persons with disabilities.
In 2017, a total of 3,366 persons (18% more than in 2016 and 28.8% more than in 2015) were
employed. By mid-2018, a total of 1,707 persons were employed.
A use permit cannot be issued for buildings that are not constructed in accordance with the
accessibility provisions. The procedure for works that are to be done to ensure the accessibility of
buildings have been simplified, so now works on stairs, hallways and other access areas to or
within a building and in public areas may be done without a building permit and a main design. If
the Building Inspection finds that accessibility requirements are not fulfilled, it shall set a deadline
for their fulfilment, and after the expiry of the deadline it shall impose a fine. With regard to
ensuring accessibility of the existing buildings, no time limit has been set within which they must
be made accessible; however, they must be made accessible in the event of reconstruction
(including the entrance area and communication linking various parts of the building). It must be
ensured that one in ten apartments in a building is easily adaptable.
Non-institutional forms of accommodation include care in foster families, family homes and
housing communities, or organised housing in the community provided by state and non-state
homes and other legal persons. Non-institutional services for children and young people that are
offered by transformed institutions include: a full-day or a half-day care, counselling and
assistance to individuals and families, early intervention and organised housing.
Services will be provided to 600 persons with disabilities, including children with developmental
difficulties and 270 expert associates will be trained.
The Office for Mine Action and the Croatian Mine Action Centre are implementing the project
“Mine Action and Socio-economic Integration”, which consists of two complementary
components: mine action (humanitarian demining) and victim support, and is financed by
Switzerland. Comprehensive databases will be established, victims' needs will be assessed and
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direct support will be provided to victims through programmes aimed at increasing their
employability, in the territory that was affected by the Homeland War. The relevant sectors (health
care, veterans, social welfare) and institutions (the Ombudswoman for persons with disabilities,
the Croatian Employment Service, the Croatian Institute for Public Health, the Croatian Pension
Insurance Institute) will participate in the project.
99.77, 99.111.
See: A/HRC/30/14/Add. 1.
99.75, 99.85, 99.91, 99.110.
Recently, the following documents have been adopted: the National Plan for Combating Human
Trafficking 2018-2021, the Protocol on the Identification, Assistance and Protection of Victims of
Human Trafficking, the Protocol on Procedures to be followed in the Case of a Voluntary and Safe
Return of Victims of Human Trafficking, and the Protocol on the Integration/re-integration of
Victims of Human Trafficking.
Police officers dealing with organised crime provide professional development training courses to
other police officers in how to recognise potential victims of human trafficking, and elements of a
crime, and how to carry out criminal investigations.
Special focus is placed on strengthening cooperation in criminal procedures, improving methods
for the identification of victims and protecting the best interests of victims.
Juvenile police officers are educated to recognise various forms of violation of the rights of the
child and to provide support to children victims and to ensure appropriate conditions (a room
adapted for interviewing children, interviewing a child in his/her home, the presence of a
trustworthy person, in addition to the guardian, during an interview if the child so wishes, the
presence of a social welfare centre staff member if the parent/guardian of a child is unavailable or
is a suspect, protection of child's privacy, confidentiality of investigative examinations etc.).
This includes especially considerate treatment and the provision of support to the child through the
social welfare and health care systems as well as by CSOs providing assistance and support to
victims. Particular attention is given to cases of threat to children belonging to vulnerable groups,
unaccompanied children or children placed in an institution. In the case of missing children, it is
required to urgently determine the circumstances of disappearance and assess the possibility that
the child may be a victim of crime. Since early marriage also carries the risk of slavery, forced
labour or servitude, sexual exploitation and prostitution, due attention is paid to these
circumstances during criminal investigation if a criminal offence is suspected.
In addition to sexual exploitation and abuse of children, which is becoming increasingly
widespread (including through the Internet), cases of children being victims of labour exploitation
and exploitation for the purpose of forcing them to commit unlawful acts also occur. Therefore,
when investigating offences such as begging and stealing, attention is paid to determining whether
a child is recruited, forced and exploited by his/her parents, foster parents, guardian or other
persons entrusted with the care of the child (criminal offence “violation of the rights of the child”).
In 2016, the funding for primary legal aid (legal counselling by authorised associations and legal
clinics) amounted to HRK 700,000.00, which was increased by 50% in 2017, and by an additional
25% in 2018. The funding for secondary legal aid (representation by lawyers before courts and
exemption from payment of court costs) amounted to HRK 2,120,500.00 in 2016, HRK
1,960,000.00 in 2017 and HRK 2,700,000.00 in 2018. In 2019, the funding for primary legal aid
increased by 47% compared to 2018, and remained the same for the secondary legal aid.
99.56, 99.60, 99.115–99.116, 99.141–99.146, 99.148–99.157, 99.166.
The progress of implementation of the CARNM is continuously monitored through annual reports,
and action plans and operational plans ensure its efficient application (Operational Programmes for
National Minorities 2017-2020, the National Anti-Discrimination Plan 2017-2022, the NRIS).
Through the National Minorities Council funds are allocated for cultural autonomy programmes
(with an increasing trend). The implementation of the Programme of the Government of the
Republic of Croatia for the 2016-2020 mandate, in the spirit of tolerance and pluralism and
appreciation of diversity, continues work on improving the level of protection of rights of national
minorities.
The project REC-RRAC-RACI-AG-2017 aimed at improving identifying hate crimes and their
adequate prosecution and punishment, in partnership with the MJ and state attorney's offices, is
currently underway.
Programmes provide for improving development programmes in the areas in which national
minorities have historically lived and which are demographically, economically or socially weak
and below the average level of national development, in order to ensure a larger financial support
and special development programmes ensuring a minimum standard of municipal and social
infrastructure. Part of the measures concerns: the use of the language and script of a national
minority, education, cultural autonomy, access to the media, the right to self-organisation, to
representation in political life and to participation in public life, a part of which was developed
taking into account the specificities of particular national minorities.
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Activities concerning the Serbian national minority include the return and housing care of refugees
and their integration.
The activities concerning the Roma national minority include legalisation of sites inhabited by
Roma and implementation of housing care. A special Annual Programme for 2019 for improving
living conditions and housing care of members of the Roma national minority in the amount of
HRK 1,500,000.00 through which Roma families were provided help in over 900 occasions mainly
by distribution of household appliances (and to a lesser degree of construction materials).
Activities concerning the Italian national minority include: implementation of the bilateral
agreement on the rights of national minorities, regulation of the system for the financing of
associations, strengthening of the system of schools providing schooling in the Italian language
and of modalities of action, and support to the development of the infrastructure of associations.
Activities concerning the Czech and Slovak national minorities include: implementation of the
bilateral agreement on the rights of national minorities, improvement of conditions for work in
schools, improvement of the system for financing associations and construction of infrastructure,
reconstruction of war-destroyed structures.
Activities concerning the Hungarian national minority include: implementation of the
recommendation of the Croatian-Hungarian Joint Committee for Minorities, construction of
educational institutions and provision of resources for their completion, provision of information
in the mother tongue.
Activities concerning the Albanian national minority include: improvement of bilateral relations
with Albania and the Republic of Kosovo, establishment of institutions and provision of support
for their construction, provision of support to activities of the Albanian Catholic Mission.
The Serbian national minority elects three representatives; the Hungarian and Italian national
minorities elect one representative each; the Czech and Slovak national minorities jointly elect one
representative; the Austrian, Bulgarian, German, Polish, Roma, Romanian, Ruthenian, Russian,
Turkish, Ukrainian, Vallachian and Jewish national minorities jointly elect one representative; and
the Albanian, Bosniak, Montenegrin, Macedonian and Slovenian national minorities jointly elect
one representative.
In early elections of representatives to the Croatian Parliament (2016), a member of the Roma
national minority was elected as a representative of Austrian, Bulgarian, German, Polish, Roma,
Romanian, Ruthenian, Russian, Turkish, Ukrainian, Vallachian and Jewish national minorities; a
member of the Czech national minority was elected as a representative of Slovak and Czech
national minorities; a member of the Albanian national minority was elected as a representative of
Albanian, Bosniak, Montenegrin, Macedonian and Slovenian national minorities. Three
representatives of the Serbian national minority, one representative of the Italian national minority
and one representative of the Hungarian national minority were also elected.
One of the components of the Portal is the project “e-Citizens” which provides an easy electronic
access to all information from public administration. In 2019, a series of new e-services was
introduced (currently 62) and work is ongoing on setting up new platforms, such as “e/Business”,
“e/m-Signature” and “e/m-Seal”, (“e/Poslovanje”, “e/m-Potpis” and “e/m-Pečat). Activities are
also carried out related to the development and support to the relationship parent/guardian–child
(in order to enable parents to use services for children); and the development of e-service “eEnrolment into educational institutions” (“e-Upisi u odgojne i obrazovne ustanove”).
Equality in the official use of languages and scripts is continuously monitored through annual
reports on the implementation of the CARNM. According to the data from the 2011 Census, the
legal requirement for introducing the equality of the official use of the language and script of a
national minority is fulfilled in 27 local self-government units including the City of Vukovar (for
the following languages: Czech, Slovak, Hungarian, Serbian and Italian). In accordance with the
Act on Education in Languages and Scripts of National Minorities, resources are being ensured for
printing textbooks, including in the Serbian language and Cyrillic script (cooperation between the
MSE and the Serbian Cultural Society Prosvjeta)..
The Government also adopted the Action Plan for the Implementation of the NRIS 2019-2020
after an extensive discussion which also included policy directions after 2020.
https://pravamanjina.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Uklju%C4%8Divanje%20Roma%20u%20h
rvatsko%20dru%C5%A1tvo%20-%20istra%C5%BEivanje%20baznih%20podataka.pdf
The publication Inclusion of Roma in the Croatian Society: Research of Basic Data was
distributed to 371 addressees in Croatia (councils and members of the Roma national minority,
LRSGU, state administration bodies, CSOs, academic community) and 63 addressees abroad (EU
candidate countries, EU agencies, EC, the CoE). The project drew attention as a model of the best
practice and the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) and the CoE expressed
their interest and, in 2019, the OHRRNM hosted the thematic visit of the Committee of Experts on
Roma and Traveller Issues on the topic of mapping and collecting data aimed at monitoring the
efficiency of national policies.
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In August 2019, a meeting of the Working Group for the preparation of that curriculum (including
Roma representatives) was held, to harmonise the methodology for its drafting. Adoption and
publication of the document is expected in early 2020, followed by preparation of textbooks and
teaching materials.
Motivated by UPR recommendations, Croatia adopted the Act on Amendments to the Croatian
Citizenship Act (2015), contributing to protection of the acquired rights of many Roma, who
would otherwise be at risk of statelessness.
The number of resolved applications for admittance to Croatian citizenship of members of the
Roma national minority in the period from 1 January 2018 to 31 October 2019 was as follows:
approved – 18; refused – 6; issued guarantees of admittance to citizenship – 5; decision on
termination/rejection – 0; procedures underway – 22.
Employment of members of national minorities is thus encouraged, and the bodies covered by
Article 22 of the CARNM are obliged to take care of this when announcing vacancies. However,
since the Decision prohibiting new recruitments of civil servants in state administration bodies
(2016) is still in force, this also impacts such employment. In accordance with the obligation under
the Operational Programmes for National Minorities 2017-2020, a methodology has been
developed for monitoring such manner of employment in the civil service and administrative
bodies of local administration units, and the MPA sent to those bodies instructions for
recording/monitoring of admission to civil service by calling upon the right of preference.
The right to the guaranteed minimal allowance is revoked if the beneficiary works for longer than
three months, and the average income in that period exceeds the amount of the granted guaranteed
minimal allowance for a single person or a household.
The implemented projects covered 356,266 beneficiaries (HRK 234.5 million). In mid-2019, the
fourth call for co-financing school meals was announced, and evaluation of applications is
underway. A call for projects by humanitarian associations is under preparation.
Croatia is a party to the Protocol on Water and Health under which the following is being
implemented: the monitoring plan for water intended for human consumption, official controls of
suppliers of water services, examination of water at water extraction points, and water monitoring.
93% of the population has the opportunity to connect to a public water supply system, of which
87% are connected, while others use private wells. Water supply systems are continuously being
improved and, in response to the problems in some local water supply systems, a thorough analysis
is being carried out and is to be completed in 2020.
5.117, 5.120, 5.161–5.164, 5.167.
The beneficiaries, based on the Reconstruction Act, the Act on the Status of Displaced Persons and
Refugees and the Act on Housing Care on Supported Areas, exercise their rights in the fields of
reconstruction, housing care and status rights (records, payment of financial support and issuing of
status certificates) in proceedings before the competent administration bodies.
After the plan was completely implemented in 2011, applications are submitted in accordance with
the Regulation on Determining the Status of Former Tenancy Rights Holders and Members of their
Families and the Conditions and the Procedure for their Housing Care.
From 2014 to 2019, the CSORHC with respect to lease contracts for former tenancy rights holders,
issued: 282 contracts out of areas of special state concern (of which 72 were not signed because of
withdrawal, death or other circumstances of the beneficiary) and 467 contracts in areas of special
state concern (of which 89 were not signed).
It commenced with the Sarajevo Declaration in 2005 and was continued by the Joint Declaration
signed by foreign ministers of the Republic of Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and
the Republic of Serbia in Belgrade in 2011. The aim of the Regional Housing Programme is to
permanently meet the housing needs of the most vulnerable categories of displaced persons and
refugees and provide durable housing solutions either through integration in the country of refuge
or by returning to the country of origin. On 3 December 2013, the RC and the Council of Europe
Development Bank signed the Framework Agreement defining the legal basis for using financial
resources from the Regional Housing Programme Fund.
Through the lease of state-owned family houses or apartments, donation of state-owned buildable
land and building materials for the construction of a family house, donation of building materials
for renovation, expansion and completion of construction of a family house owned by the
beneficiary, donation of building materials for the construction of a family house on the buildable
land owned by the beneficiary, donation of a state-owned uninhabitable family house and building
materials for its renovation or reconstruction.
The Islands Act, the Act on Supported Areas and the Act on Hilly and Mountainous Areas.
The CSORHC assumed the obligation to return private property under the Act on Temporary
Takeover and Management of Certain Property, in accordance with its competences regarding the
management of property in areas of special state concern.
Since 2014, 67 active cases of occupied property have been recorded, of which 22 cases concern
occupied property, and 45 cases concern the property that Croatia has to return to their owners due
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to subsequent loss of ownership of that property because the owners obtained a judgement
declaring void the sales contracts. Of 22 cases of occupied property recorded in 2014–2018, 14
cases have been solved. Of 45 cases of “false purchase” recorded in 2014, 30 cases were solved by
2018.
In some cases private property was not returned because of unsettled ownership, however,
solutions are still sought and, in cases where compensation has not been paid to owners for not
being able to use their property, agreements for peaceful resolution of the dispute are proposed.
99.35, 99.158–99.160.
Applications are processed within legal deadlines. Most seekers of international protection
perceive Croatia as a transit country and, in a great number of cases, seekers of international
protection leave Croatia before the procedure has been completed.
It is granted to: a victim of human trafficking; a minor who has been abandoned or is the victim of
organised crime or has been left without parental care, custody or accompaniment; a third-country
national who, until the date of submission of the application had refugee status for at least 10 years
or was included in the programmes of reconstruction, return or housing care for refugees from the
RC; and for serious and justified reasons of a humanitarian nature. These persons can work
without a residence or work permit on the basis of the approved temporary stay.
This covers procedures, i.e. exercising the right to stay in RC, re-uniting of families,
accommodation, work, health protection, education, religion, free legal aid, social care, ownership
of a real estate in accordance with the 1951 Convention and acquisition of Croatian citizenship (in
accordance with regulations).
With the purpose of quality integration of these persons the project “Integration of persons with
approved international protection resettled from Turkey and integration and care of persons on the
basis of other forms of solidarity with the Member States of the European Union” is implemented.
Activities: TV, radio and Internet campaigns, a survey of attitudes of citizens, national
conferences, public discussions, publication of the results of the survey and a new integration
guide). An awareness-raising spot reached 2.5 million television viewers and Internet visitors; a
radio spot was played more than 140 times on 5 stations with a national coverage; there were 9
public events on the theme of integration challenges, organised for representatives of professional
and general public in 7 cities and attended by more than 600 participants; a survey of attitudes and
integration capacities was carried out in 30 LRSGU and more than 1,400 persons participated;
awareness-raising workshops for children and young people were carried out in 17 primary schools
in 6 cities for more than 950 children and young people; a brochure “Children's questions about
being a refugee and how to answer them” was printed.
They must attend a course in the Croatian language, history and culture as a basis for quality
integration.
In order to inform the public about the rights of migrants, the Guide on the integration of
foreigners in the society, which contains an overview of the rights of different categories of
foreigners, including asylum seekers, has been supplemented with new information and translated
into English, French, Ukrainian, Arabic, Farsi and Urdu.
The special guardian contacts and visits the child and takes care about his/her appropriate care and
healthcare. All decisions are made in the best interest of the child, and the child is informed about
the appointment of a special guardian who represents him or her in procedures before the state and
other bodies, prepares for interviews and informs on the results. If the child does not understand
Croatian, an interpreter will be provided. Procedures take priority and are carried out in the best
interest of the child, respecting the child's opinion taking into account the child‘s age and the level
of development. During the procedure for granting international protection, the unaccompanied
child submits an application in person, but the special guardian must be present (the special
guardian may only exceptionally submit an application on behalf of the child – if he or she
considers that this is necessary).
These are: homes for education of children and young people, the Centre for Community-based
Services Zagreb – Dugave and the reception centre for asylum seekers in Kutina, which is intended
for vulnerable groups, and, exceptionally and only for those over 16 years of age, the reception
centre for asylum seekers in Zagreb.
99.26, 99.89, 99.92, 99.95, 99.97–99.101, 99.104–99.107, 99.190.
In order to increase the quality of trials a number of judges in first-instance proceedings for war
crimes have been reassigned accordingly, the Judicial Academy provides training to judges and the
SAORC has developed a “Handbook on procedures to be followed in cases of war crime”
(methods by which crimes are committed, international criminal law, case law of the European
Court of Human Rights and national courts).
It provides support to witnesses summoned through international legal aid (including witnesses of
war crimes), organises psychosocial assistance and provides information about the rights of
victims and witnesses and psychological support via phone. In war crime cases, intermediary
services are provided to witnesses and other actors in securing physical protection (if necessary)
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and assistance in accessing the competent judicial body in Croatia and abroad. The Service carries
out activities to provide compensation to victims and informs victims about the offender's release
from imprisonment (including victims of war crime) and cooperates with prisons, police
administrations, county teams for prevention and combating family violence and violence against
women and with social welfare centres.
They provide emotional support to victims, provide information about the rights of victims and
witnesses and refer victims to competent services. In war crime cases, victims and witnesses who
are summoned to witness are called via phone. If necessary, transport is organised, and in
international cases police escort and protection is provided. Departments submit information about
the victim to the competent bodies responsible for an individual assessment of the victim and
provide support to county and municipal courts and misdemeanour courts.
Where the special manner of interrogation of a witness at risk only refers to non-disclosure of data,
the interrogation will be conducted under a pseudonym without specifying any other data. Where it
refers to the concealment of his physical appearance, the interrogation will be conducted by an
audio-video device and the witness will be placed in a separate room and his physical appearance
and voice will be changed. Outside the context of proceedings, the protection of the witness and
the persons close to him will be carried out in accordance with the Witness Protection Act.
During 2016, workshops “Procedures in cases of war crimes” (training on the application of
international war and humanitarian law, as well as the international criminal law, and on the case
law of the ICTY and the European Court of Human Rights. In May 2019, the SAORC organised a
workshop for deputy state attorneys and advisors working on war crime cases on standards of
efficient investigation developed before the European Court for Human Rights. Two workshops
for judges and state attorneys dealing with war crimes "Prosecuting war crimes – equalisation of
practice” were added to the programme of the Judicial Academy for 2019.
The Act prescribes the right to compensation in a one-off amount of HRK 100,000.00 and an
increased financial compensation of HRK 150,000.00 (in cases where sexual violence resulted in
consequences such as pregnancy, abortion or birth of a child or where the victim was a minor). In
addition to the one-off compensation, victims may receive monthly compensation (calculated on
the bases of 73% of the budgetary base – which currently amounts to HRK 2,428). It also
prescribes the right of the heir of a victim who died before the adoption of the Act. From 2015 to
late November 2019, applications for recognition of the status of a victim of sexual violence were
submitted by 264 persons (69 men and 195 women).
There were 49 women victims of sexual violence from the Homeland War and, in 2017, there were
9 women victims. In 2018, psychosocial assistance was sought by 20 women – victims of sexual
violence, and by other five women in the first half of 2019.
The Education and Teacher Training Agency organises fairs and competitions in the field of civic
education.
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