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أوالً -المنهجية
 -5قددمت ههوريدة كاواايدا ،ا كدانون األوس/ديسددمرب  ،5152اقايدا منتفدا املددة املتع د
مبتابعة التوصيات املقدمة ا اجلولة األوىل لالسدتعاا الددوري المدامو .واادع املع ومدات املقدمدة
ا إطار ذلك االستعاا  ،باإلضافة إىل هذا التقايا (اجلولة الثانية لالسدتعاا الددوري المدامو
النمدداا املنه ددر لتاواايددا الاامددر إىل انايددذ اوصدديات االسددتعاا الدددوري المددامو انايددذا فعدداال.
وجدداجت يميددت التقايددا ،الددذي اعتمداددب اتتومددة ،بالتنسددي مددت وجارة المددبون ا ارجيددة واألوروبيددة،
وبالتعدداون مددت اهليئددات اإلداريددة اتتوميددة املختفددة ،وه در :وجارة العدددسو ووجارة الداة يددةو ووجارة
السياسة االجتماعية والماابو ووجارة الع وم والتع يم والاياضةو ومتتب حقوق اإلنسان وحقدوق
األق يددات الوطنيددة التددابت تتومددة ههوريددة كاواايدداو ومتتددب املسدداواة بددع اجلنسددع التددابت تتومددة
ههوريددة كاواايدداو واملتت ددب اتتددومر إلع ددادة اإلعمددار ورعاي ددة املسدداكنو ومتت ددب املدددعر الع ددام
وعق د دددت مم د دداورات م د ددت ا تم د ددت امل د ددد ا  52ك د ددانون الث د ددا /
ل دول د ددة ا ههوري د ددة كاوااي د دداُ .
وعقدددت
ينددايا  ،5151واعتُمددد جددن مددن التوصدديات الددجمل قُدددمها ا تمددت املددد أثنددا املمدداوراتُ .
مماورات أيضا مت ال نة الربملانية تقوق اإلنسان وحقوق األق يات الوطنية(. 5

ثانياً -اإلطا ااار المعيا اااري والمزسسا ااي وتع ي ا ا وحمايا ااة حقا ااوق اإلنسا ااان من ا ا
عام  - 1262أمثلة على الممارسة الجيدة
 -5إتاقا بالايان املافو لعم يدة انايدذ التوصديات (اجلدن الثالد  ،يسدتعا هدذا اجلدن مدن
التقايددا عددددا م ددن أمثل ااة الممارس ااة الجي اادة (الاق داات مددن  2إىل  8الددجمل ينكيه ددا هددذا التقاي ددا.
وسيمتو التقدم التمايعر الائيسر والتحدديات والعقادات الائيسدية ،ا الواقدت العم در ،ا سدياق
اعنين ومحاية حقوق اإلنسان ،املوضوع األساسر ل ت مة االفتتاحية لوفد كاواايا.
 -2وقاد د د ددو إج د د د داا االنتخابد د د ددات الربملانيد د د ددة (ا عد د د ددام  5155واالنتخابد د د ددات ا ي د د د ددة (ا
عام  ، 5152ناذ متتب المساواة بين الجنسين أنشطة استهدفت زيااةة تمثيال المارأة (ا
شتو محالت ،وب فيديوهات ،ومماريت دعم ناذها ا تمت املد  ،وانظيم مدبراات  ،وأجداجت
رصدا منه يا لإلحفا ات اجلنسانية املتاحة ل مهور .وبعد االنتخابات الربملانية لعام ،5155
كانت نساة املاأة بع أعضا الربملان  51ا املائة .وبعد االنتخابات ا ية لعام  ،5152كانت
نساة عضوية املاأة ا ا الس ع ى النحو التايل 5102 :ا املائة ا جمالس املقاطعات ،و5205
ا املائددة ا جمددالس املدددن ،و 5102ا املائددة ا ا ددالس الا ديددة .وملققددت املسدداواة بددع اجلنسددع
( 11ا املائ ددة ا انتخاب ددات ملث ددر الربمل ددان األورو ال ددجمل ج ددات ا ع ددامر  5152و.5154
وانتُخات اماأة ملنفب الائيس ا االنتخابات الائاسية لعام .5151
 -4وبنددا ع ددى ماددادرة مددن متتددب املسدداواة بددع اجلنسددع ،اعتمدددت اتتومددة "بروتوك ااو
اإلجا ارا ال المت ع ااة ف ااي حال ااة العنا ا الجنس ااي" لض ددمان اق دددم ال دددعم الع دداطار واجلنس ددا
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واتسددان م ددن جانددب املبسس ددات املختفددة .وأُدة ددت اعددديالت ع ددى القددانون اجلن ددائر ،ونُق د
ووِّجع ع ددى عامددة اجلمهددور .وقددام متتددب املسدداواة بددع اجلنسددع
الربواوكددوس ا عددام  5154ونُمددا ُ
أيضددا بةهددة ونمددا واوجيددت ااااقيددة جم ددس أوروبددا بمددلن منددت ومتافحددة العنددا ضددد امل داأة والعنددا
املننيل.
 -1وا إطار إجاا ات الدعم التقني للتحويل والتأهيال ااارا المزسساال اإليا حية،
بدأ ا اماين الثا /نوفمرب  5155انايذ مماوع "دعم نظام الاعاية االجتماعية ا إطدار عم يدة
اقدددم ا دددمات االجتماعيددة ةددارت املبسسددات" (بانددامد أداة املسدداعدة قاددو االنضددمام ،املتددون
الااب ددت  -انمي ددة املد دوارد الامد داية  .ويه دددا ه ددذا املم دداوع إىل جي ددادة إدم ددات مس ددتخدمر اتق ددوق
وا دددمات ا نظ ددام الاعاي ددة االجتماعي ددة ،وإىل ض ددمان دع ددم جه ددود ا د دربا ا اناي ددذ ا دددمات
المام ة وملسع عم ية ملويو املبسسات.
 -6وأُنهااي عماال المزسسااال المجاارةة تمامااً ماان انهليااة القانونيااة .ومددن املمتددن ،حد
اآلن ،إع ددالن أي ش ددخ ب ددالج ئاوم ددا جنئي ددا أو ك ي ددا م ددن األه ي ددة القانوني ددة إذا يت ددن ق ددادرا،
بسدداب إعاق دة عق يددة ،مددن رعايددة احتياجااددب وحقوقددب ومفدداتب المخفددية ،أو إذا عددا حقددوق
اآلةاين ومفداتهم ل خردا .وقدد أعداد قدانون األسداة اجلديدد اعايدا ماهدوم اتضدانة فيمدا يتع د
بنردداق اتامددان مددن األه يددة القانونيددة .وقددد اقددارت إلناميددة اتامددان اجلنئددر مددن األه يددة القانونيددة
حبي ال ُُيام األشخاص من األه ية القانونية إال إذا كان ذلك ضاوريا تماية حقوقهم.
 -2وا إط ددار مم دداوع الوقاي ددة ال ددوطد املعن ددون "الع ددية دون عن ددا" ،اتع دداون الم دداطة م ددت
املبسسددات التع يميددة وهيئددات الاعايددة االجتماعيددة واملنظمددات ددع اتتوميددة ا هيددت املقاطعددات
ع ى انويد األطااس بثقافة الالعنا ،واملساواة بع اجلنسع ،وعدم التميين .واُعقد ح قات عمو
ممددةكة بددع القراعددات ،ا إطددار ممدداوع "دعددم ضددحايا اجل داائم واجلددن " .وعددالوة ع ددى ذلددك،
أنم ددلت وجارة السياس ددة االجتماعي ددة والم ددااب ال ن ددة الوطني ددة املعني ددة بتناي ددذ مح ددة جم ددس أوروب ددا
املعنونة "حاكة مناهضة ةراب التااهية" بقفد إذكا الدوعر (لددجت األطاداس والسدااب بظهدور
ةردداب التااهيددة .وأعدددت ال نددة ةرددة عمددو لتنايددذ اتم ددة الوطنيددة املعنونددة "مناهضددة ةردداب
التااهية ع ى اإلنةنت".
 -8وا جم ددايل اهل دداة وال ددو (التع دداون ب ددع وجارة الداة ي ددة ،وماوض ددية ش ددبون الالجئ ددع،
واملاكددن القددانو التدداوا ، ،يدداي انايددذ وحدددة ادريايددة بعندوان "رصددد أنمددرة السياسددات ا جمدداس
اهل دداة ددع الم دداعية" ا إطددار املمدداوع املعن ددون "اعنيددن ا تمددت امل ددد التدداوا ،ا جمدداس اهل دداة
وال ددو ا سددياق انضددمام كاواايددا لالملدداد األورو " .وا عددام  ،5154ندُ ِّاددذ  52نمدداطا عاديددا
ل اص ددد ا مخد ددس إدارات ل مد دداطة وماكد ددن اسد ددتقااس األجاند ددب ،وعقد دددت ثد ددال دورات اثقيد ددا
ملسددبويل المدداطة .وا الاددةة  ،5112-5118نُاددذ ممدداوع اقدددم املسدداعدة إىل بولندددا وهن اريددا
إلعدادة امدتيو هياكدو االقتفداد لعدام " PHARE 2005, PPF( 5111دعدم وجارة الداة يدة ا
إعداد وثائ املماريت إلنما ماكن الستقااس األجانب العاباين" ،وأُعددت دراسدة جددوجت إلنمدا
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مافد د إليد دوا ال ُقف ددا ا ماك ددن اس ددتقااس األجان ددب ا جينيا ددو .وم ددوس عم ي ددة الان ددا بان ددامد أداة
املسد د د دداعدة قاد د د ددو االنضد د د ددمام لسد د د ددنة  ،5155وبد د د دددأ ا أيار/مد د د ددايو  5154الد د د ددذي سيسد د د ددت اق
مدة  51شهاا.

ثالثاً -تنفي توييال الجولة انولى ل ستعراض الدوري الشامل
التصديق على الصكوك الدولية ( 6-79و1؛  6-79إلى )5
 -2صدقت كاواايا ع ى ااااقيدة الهداي بمدلن محايدة األطاداس والتعداون ا جمداس التادد ع دى
الفدعيد الددويل (ا نيسددان/أبايو  . 5154وانضدمت كاواايدا ا عددام  5155إىل ااااقيدة ةاد
حدداالت انعدددام اجلنسددية لعددام  .5265واعتددنم كاواايددا الاددد ا إجداا ات التفدددي ع ددى االاااقيددة
الدولية تماية هيت األشخاص من االةتاا القساي .واددعم كاواايدا بنمداا أحتدام الربواوكدوس
االةتيدداري امل ح د بالعهددد الدددويل ا دداص بدداتقوق االقتفددادية واالجتماعيددة والثقافي دة ،وااح د
إمتانيددة موا مددة امدايعارا وملارسددارا ا يددة أل داا االنضددمام إىل هددذا الربواوكددوس .ومددت ذلددك،
فإن كاواايا ،وفقا ل ميثاق االجتماعر األورو  ،أحد الا دان الق ي ة الجمل يسدم هلدا جم دس أوروبدا
بتقدم شتاوجت هاعية.
 -51كما أن كاواايا ماشحة لعضوية جم س حقوق اإلنسان ( 5152/5152وسا هلا أن
وجهت "دعوة دائمة" ،ملا يبكد اعاوهنا الاعاس مت ا س وآليااب.
 -55و اقا ددو كاوااي ددا التوص دديات ال ددجمل ا دددعوها إىل التف دددي ع ددى االاااقي ددة الدولي ددة تماي ددة
حقددوق هيددت العمدداس املهدداجاين وأف دااد أسدداهم ،بددالنظا إىل السددياق األورو األوسددت نراق دا وإىل
ضاورة ملقي اتماية املناساة ل مهاجاين ع ى الفعيد الوطد.

عمليا ااة ريا ااد نتا اااور االسا ااتعراض الا اادوري الشا ااامل ( 9-71و9؛ 11-79؛
9-79؛ )61-79
 -55امد دداو اتتومد ددة ا تمد ددت املد ددد ا األنمد ددرة املتف د د ة باالسد ددتعاا الد دددوري المد ددامو،
واواصددو ممدداورارا السددابقة (االجتماعددات ،وقاددوس االقةاحددات ،واعتمدداد التقدداريا الادي ددة  .ورثددو
مم دداركة اتتوم ددة ا النم دداا اجل ددانن املعن ددون "مبسس ددة بي ددت حق ددوق اإلنس ددان" (ا  52آذار/
مارن  - 5155وهو ااريخ اعتماد الوثيقة ا تامية لالستعاا الدوري المامو  ،الكيدا اللتنام
اتتومة التامو بالتعاون.
 -52وباعتم دداد "الربن ددامد ال ددوطد تماي ددة واعني ددن حق ددوق اإلنس ددان "5156-5152 ،ال ددذي
اتددداةو ا إطدداره اوصدديات االسددتعاا الدددوري المددامو واةتفاصددات الس د رات ذات الف د ة،
ل دديس م ددن الض دداوري اعتم دداد بان ددامد مس ددتقو لاص ددد االس ددتعاا ال دددوري الم ددامو .وق ددد اُاه ددت
التوصيات ونُمات ا املوقت الماتر(. 5
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 -54ووفقا ل نقرة ( 552اقايا االستعاا الدوري المامو األوس  ،اواصو كاواايدا انايدذ مدا
جددا ا الوث ددائ االس دةااي ية الائيس ددية واتثي ددا جهودهددا م ددن أج ددو متافحددة ج داائم التااهي ددة،
وضمان اقدم املساعدة القانونية ا انية ،وملسع التثقيا ا جماس حقوق اإلنسان.

اإلطار المزسسي والقانوني (6-71؛  3-79إلى 9؛  7-79و62؛ )61-79
 -51اواصددو كاواايددا ملسددع إطارهددا املبسسددر والقددانو  .وقددد أُحدداج اقدددم م حددو ا اوعيددة
اجلمهددور بقضددية األق يددات والائددات الضددعياة ،والاعايددة السددتنية ل عائدددين ،واملعاقاددة ع ددى ج داائم
التااهي ددة ،ومحاي ددة م تمس ددر ال ددو واألجان ددب .واةت ددارت اتتوم ددة أن انا ددذ بتا ددا ة "الربن ددامد
الددوطد تمايددة واعنيددن حقددوق اإلنسددان ( "5156-5152ادددابع ا  21جمدداال ،منهددا مددا اع د
بالائددات الضددعياة ،وإصددالز اجلهدداج القضددائر ،وج داائم اتدداب  .ويعددد متتددب حقددوق اإلنسددان
وحقوق األق يات الوطنيدة التدابت تتومدة ههوريدة كاواايدا اقايداا سدنويا بمدلن انايدذ هدذا الربندامد.
ويتضمن الربنامد ادابع لتدريب املوظاع املدنيع والقضاة وئامر الدولدة ووسدائا اإلعدالم ع دى
اراي األحتام الوطنية والدولية املتع قة حبماية حقوق اإلنسان وادابع مناهضة التميين.
 -56وباإلض ددافة إىل ال دددعم ال ددذي اقدم ددب مبسس ددات أمد دع املظ ددا إىل نظ ددام محاي ددة حق ددوق
اإلنسان ،يت قى هذا النظام دعمدا أيضدا مدن كدو مدن :متتدب حقدوق اإلنسدان وحقدوق األق يدات
الوطني ددة الت ددابت تتوم ددة كاوااي ددا ،ومتت ددب املس دداواة ب ددع اجلنس ددع الت ددابت تتوم ددة كاوااي ددا (ال ددذي
يسد و أيددة جيددادة ا التوظيددا أو التمويددو بسدداب حالددة التسدداد ( 2و وجلنددة حقددوق اإلنسددانو
وهيئددات التنسددي بددع املقاطعددات ا جمدداس حقددوق اإلنسددانو ومنسددقر اجلددودة العامددة ا اهليئددات
اإلداريددة ل دولددةو وجل ددان املقاطعددات املعنيددة باملس دداواة بددع اجلنسددع .وباض ددو اعددديالت الدس ددتور
( 5151واإلطار القانو ( 5155بدأ انايذ االفةاضات الامسية من أجو اقوية مبسسدة أمدع
املظددا ومحايددة امل دواطنع ا حدداالت انتهدداو اتقددوق مددن جانددب اهليئددات اإلداريددة التابعددة ل دولددة،
واتتددم الددذا ،ع ددى املسددتوجت ا ددر واإلق يمددر ،واألشددخاص االعتادداريع ذوي الس د رة العامددة،
وا اكم (االلتنام مبادأ الاةة النمنية املعقولة .
 -52وبف دددور ق ددانون أم ددع املظ ددا ُ ،و ِّس ددعت االةتفاص ددات إىل سد د رة اتع د د باألش ددخاص
وو ِّسددت نردداق االةتفاصددات
االعتادداريع والرايعيددع ،واعددنج التنسددي مددت أمنددا املظددا ا اصددعُ ،
املتع قة با اكم ،وأمتن اقدم اوصيات إىل اهليئات اإلداريدة اتتوميدة بمدلن ملسدع سداو محايدة
حقددوق اإلنسددان (يعددد متتددب حقددوق اإلنسددان وحقددوق األق يددات الوطنيددة التددابت تتومددة كاواايددا
اقايداا بمددلن التنايددذ  ،وأُدمددد ماكددن حقددوق اإلنسددان .ويقددوم املتتددب مبهددام هيئددة ماكنيددة ملتافحددة
التميين ،ويقوم منذ عام  5155بدور اآلليات الوقائية الوطنيدة ملندت التعدذيب .وقدد انتُخادت أميندة
مظا جديدة ا عام .5152
 -58ومددا فتئددت ال نددة الوطنيددة ل تثقيددا حبقددوق اإلنسددان واملواطنددة الد قااطيددة اعمددو بفددورة
منه يددة ،منددذ عددام  ،5151ع ددى انايددذ هددذا النددوع مددن التثقيددا ع ددى هيددت املسددتويات ،كم ددا
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أكدت أمهية الربنامد املتع بتثقيا األق يات وإعادة التتييا االجتماعر ل مااب .وقدد ُشداع،
اعتاددارا مددن العددام الدراسددر  ،5151-5154ا اقدددم الةبيددة املدنيددة ا هيددت السددنوات الدراسددية
باملدارن االبتدائية والثانوية ا إطار مقارات وختففات متعددة ،وا إطار مقار ياين منافدو
ل سنة الثامنة ،است ابة ل دعوة العامة الجمل أط قتها وجارة الع وم والثقافة والاياضة.
 -52واُق دددم دورات ادرياي ددة منتظم ددة إىل القض دداة وامل دددعع الع ددامع بم ددلن اإلط ددار الق ددانو
األورو وا ددر ملتافح ددة التميي ددن ،م ددن أج ددو إقام ددة نظ ددام ل اص ددد اإلحف ددائر ولتوثيد د ح دداالت
التميين ،ومساعدة الضحايا(. 4
 -51واُدددرن ا ك يددة المدداطة مقددارات ا جمدداس حقددوق اإلنسددان (امددمو اتقددوق اإلنسددانية
وحقوق االملاد األورو إما ا شتو مقارات مستق ة أو ا إطار مقارات أةاجت(. 1
 -55وام ددمو "السياس ددة الوطنيد ددة ل مس دداواة ب ددع اجلنسد ددع ل ا ددةة  " 5151-5155اقد دددم
التثقي د ددا املااع د ددر لن د ددوع اجل د ددنس ع د ددى هي د ددت مس د ددتويات التع د دديم إىل جان د ددب الت د دددريب املس د ددتما
ل مدرسددع( 6ومسددبويل الدولددة واملددوظاع املدددنيع (ا إطددار ك يددة اإلدارة العامددة التابعددة ل دولددة .
وعالوة ع ى ذلك ،يُم ت استخدام ال ة املااعية لنوع اجلنس ا االافاالت العامة والامسية.
 -55وفيم ددا يتع د بتثقي ددا وس ددائا اإلع ددالم ،ي دددر اإلش ددارة إىل الاحد د ال ددذي أجاا دب هيئ ددة
اإلذاعة والت انيون التاوااية لتقفر آرا املدوظاع بمدلن امد يت املسداواة بدع اجلنسدع ا ئتدوجت
الدربامد ،وأنمددرة متتددب املسدداواة بددع اجلنسددع التددابت تتومددة كاواايددا .وقددد ادداجم املتتددب وطاددت
ووجع نمااع بملن اثقيا وسدائا اإلعدالم وا دارين ،مهدا" :متافحدة القوالدب النمريدة اجلنسدانية
واعنين الوعر اجلنسا ل فحافة" ،الجمل أصددرها جم دس أوروبدا ،و"إدرات املسداواة بدع اجلنسدع ا
أنمرة الفدحافة" الدجمل أصددرها املداد الفدحايع الددويل .وا إطدار املمداوع املعندون "صدو ،ضدد
العنددا" ،الددذي يناددذه متتددب املسدداواة بددع اجلنسددع التددابت تتومددة كاواايددا بالتعدداون مددت ا تمددت
ووِّجعددت ع ددى وسددائا
املددد ُ ،عقدددت ح قددات عمددو بمددلن موضددوع العنددا اجلنسددر ،ونُمددات ُ
اإلعالم "املاادئ التوجيهية لتقدم التقاريا اإلعالمية بملن العنا املننيل".

 -52ويمهد التعاون بع اتتومة وا تمت املد ملسنا مستماا ،كما ُيظى بالتقدديا النمداا
الثالثددر املمددةو بددع متتددب التعدداون مددت املنظمددات ددع اتتوميددة التددابت تتومددة كاواايددا (الددذي
ينسد وياصددد انايددذ املناقفددات مددن أجددو مددن االعتمددادات املاليددة ل م تمددت املددد  ،واملبسسددة
الوطنية لتنمية ا تمت املد  ،وجم س انمية ا تمت املد  .واعتُمدت "االسةااي ية الوطنيدة لتهيئدة
بيئة موااية لتنمية ا تمت املد ل اةة ."5156-5155
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التميي ا (69-79؛ 12-79؛ 19-79؛ 32-79؛ 93-79؛ 65-79؛
)69-79
 -54اواصددو اتتومددة انايددذ ادددابع متافحددة التمييددن وفقددا ل دسددتور وقددانون متافحددة التمييددن
( ، 5112وه ددو نم دداا يتس د د م ددت اوجيه ددات االمل دداد األورو (املعام ددة املتس دداوية ا العم ددو،
واملسدداواة ب د النظددا عددن األصددو العاقددر  ،و"الربنددامد الددوطد تمايددة واعنيددن حقددوق اإلنسددان
ل اددةة  ،"5156-5152و"ةرددة العمددو املتع قددة بإجالددة العقاددات الددجمل اعددوق ملقي د املسدداواة ا
اتقددوق ا جمدداس التتامددو ،ل اددةة  ."5151-5152وقددد أدجت إنمددا املبسسددة "املتدة ددة" إىل
جانب الضحايا والمدتاوجت اجلماعيدة املتع قدة بدالتميين إىل اعنيدن محايدة املدواطنع .ويتادو القدانون
أيضا محاية المهود ع ى التميين ،وُيدد دائاة واسعة مدن األشدخاص الدذين يدب ع ديهم اإلبدال
ع ددن التميي ددن ،وااسد د ذل ددك الق ددانون ا ع ددام  5155م ددت امد دايعات االمل دداد األورو (ح دداالت
االستثنا من حظا التميين  .ويتواصو انايذ قانون املساواة بع اجلنسع ( ، 5118وهو القدانون
الددذي ياددا حظداا عامددا ع ددى التمييددن القددائم ع ددى نددوع اجلددنس أو اتالددة االجتماعيددة أو األسداية
أو امليددو اجلنسددر (جمدداس العمددو ،والعمددو ،والتع دديم  .وأُدجمددت أحتددام مناهضددة ل تمييددن أيضددا ا
عدد من القوانع( ، 2وأُحاج اقدم ا مساعر اتماية من التميين ومنعب.
 -51و ِّوس متتدب حقدوق اإلنسدان وحقدوق األق يدات الوطنيدة التدابت تتومدة كاواايدا ممداريت
ا تمت املد  ،وينس األنمرة املدُناذة ا إطار "ا رة الوطنية ملتافحدة التمييدن" ،بوصداها وثيقدة
اسدةااي ية ردددا إىل ملسددع نظددام متافحددة التمييددن (ا جمدداالت األسدداة ،والاعايددة االجتماعيددة،
والتع د دديم ،والعم د ددو ،والاعاي د ددة الف د ددحية ،ومحاي د ددة األق ي د ددات واألجان د ددب ،ولوض د ددت وثيق د ددة جدي د دددة
لعام ( 5158أُنمئ فاي عامو هلذا ال ا .
 -56وأُنمئت آليدة فعالدة ملتافحدة جداائم التااهيدة ،وحظيدت هدذه اآلليدة باالهتمدام مدن هيدت
من دداط اإلق دديم وةارج ددب .ويض ددر ت متت ددب حق ددوق اإلنس ددان وحق ددوق األق ي ددات الوطني ددة الت ددابت
تتومددة كاوااي ددا ،بوص دداب اهليئ ددة املاكنيددة املعني ددة قم ددت الايان ددات املتع قددة ق داائم التااهي ددة ،بتنس ددي
أعم دداس الااي د العام ددو املع ددد باص ددد ج داائم التااهي ددة ( 5151وال ددذي ُيِّددو ِّ
وينا ددذ التم دايعات
املناهضد ددة ل تميي د ددن وينس د د عم ي د ددة هد ددت الايان د ددات والتعد دداون ب د ددع القراعد ددات .وق د ددد اعتُم د ددد ،ا
عددام  ،5155االق دةاز الددذي قدمددب الااي د العامددو بعن دوان "باواوكددوس بمددلن األنمددرة ا حدداالت
جاائم التااهية" الاامر إىل اعنين أنمرة التحقي ا هذه اجلاائم ومقاضاة مااتايها .وقد أُعددت
لوجارة الداة ية ،ومتتب املدعر العام لتاواايا ،ووجارة العدس ،استمارة ل اصد اإلحفدائر ل دن
واجلاائم ،ووضعت وجارة العدس رمنا فاعيا ةاصا جلاائم التااهية الجمل انظاها ئاكم اجلن .
 -52وشد ددت ت اتتومد ددة ال ند ددة الوطنيد ددة ملتافحد ددة العند ددا ا جمد دداس الاياضد ددة ،د دددا مند ددت
ومتافحة العنفداية وكداه األجاندب ا األحددا الاياضدية .ووضدعت ال ندة "ةردة العمدو املعنيدة
بتناي ددذ بان ددامد ا دددابع التثقي ددا ا متافح ددة العن ددا ا الاياض ددة ،ا إط ددار األح دددا الاياض ددية
وةارجها" ،وهر ا رة الجمل اناذها وجارة الع وم والتع يم والاياضة ،واهليئة املعنية بالتع يم.
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 -58ويتواص ددو اثقي ددا املس ددبولع القض ددائيع .فا ددر ع ددام  ،5155ا ق ددى القض دداة وامل دددعون
العامون ل دولة ،ال سيما أعضا جلان أةالقيات ا اكم( ، 8اثقياا ا جماس التمدايعات األوروبيدة
والتاواايددة املتع قددة بددالتميين ،وذلددك ا إطددار ممدداوع أداة املسدداعدة قاددو االنضددمام "إنمددا نظددام
شددامو لتقددديا ح ددم التمييددن" (يناددذه متتددب حقددوق اإلنسددان وحقددوق األق يددات الوطنيددة التددابت
تتومة كاواايا ،وأمع املظا .
 -52وفيما يتع بدور وسائا اإلعالم ا ام يت التسام  ،اتواصدو األنمدرة( 2مدن ةدالس
مددا ي ددر :اإلطددار القددانو (يددن قددانون الاد اإلذاعددر والت انيددو التدداوا ،ع ددى التسددام  ،وفهددم
واح د دةام االةد ددتالا ،وا فوصد ددية والتاامد ددة ،واقد ددديا الند ددان واح د دةامهم ،والتعدديد ددة السياسد ددية
والديني ددة و ومح ددالت مناهض ددة التميي ددن (فق داات ا انيوني ددة والفت ددات ع ددى ش دداتة اإلنةن ددت  .وم ددن
حيد د اوس دديت نر دداق ال ددوعر بالتمد دايعات املناهض ددة ل تميي ددن ا جم دداس العم ددو والتوظي ددا ،ا دددعم
اتتومة مماريت اتات الربنامد ا تمعر ل توظيا والتضامن االجتمداعر ،الدذي امدارو فيدب أيضدا
دائاة العمو التاوااية(. 51
 -21و اقا ددو كاوااي ددا التوص ددية ‘ 58-28املس دداواة ا اتف ددوس ع ددى اجلنس ددية‘ ،باعتاد دار أن
حفددوس فئددات معينددة مددن األجانددب ع ددى اجلنسددية ،عددن طاي د الت ندديس املميددن ،ح د أصدديو أليددة
دولددة ذات سدديادة ،وهددو حد ال انددتق منددب كاواايددا ،وال اُسددتثا منددب ،بوصدداب مددن املاددادئ العامددة
لقانون اجلنسية الدويل .ور م ذلك ،يوج جلميت األجاندب الدذين يسدتوفون االشدةاطات القانونيدة
أن ُيف د وا ،بمدداوا متسدداوية ،ع ددى اجلنسددية التاواايددة عددن طاي د الت ندديس ،بالتيايددة العاديددة،
بينما قد ملفو فئات معينة من األجانب ع ى اجلنسية بماوا أكثا ايسعا.

التع يب وأماكن االحتجاز (19-79؛ )31-79
 -25أدرجددت كاواايددا ،عمددال بالتنامارددا الدوليددة ،أحتددام الفددتوو الدوليددة ا قانوهنددا اجلنددائر
فيمددا يتع د مبنددت أفعدداس التعددذيب اإلجااميددة ومقاضدداة مااتايهددا .وأُنمددئت اآلليددة الوقائيددة الوطنيددة
ضمن متتب أمع املظا  ،وياي إدةاس اعديالت قانونية لتعنينه.
 -25ول دددجت ا ق ددر اقاي ددا ع ددن التع ددذيب أو الس د وو القاس ددر أو االض ددرهاد ،اتخ ددذ الم دداطة،
مبوجددب التم دايعات اجلنائيددة وقددانون متافحددة التمييددن ،ادددابع لتمددا اجلددا  ،ا الوقددت الددذي
يتاددو فيددب متتددب املدددعر ل دولددة (عمددال بااااقيددة مناهضددة التعددذيب املعاجلددة المددام ة ل تقايددا
املتع بنتائد انتهاو حقوق اإلنسان ،ومقاضاة اجلناة ع ى حن ٍو فعاس.
 -22ويتواصو اختاذ ادابع لتق دي االكتظدا ا السد ون( 55و وباندا سد ون جديددة اسدا
رفعددت سددعة السد ون مددن  2 225متانددا إىل  2 211متددان ( 2045ا املائددة امتثدداال لقددانون
انايددذ األحتددام بالس د ن (مسدداحة جننانددة النددوم  4أمتددار مابعددة ،وح مهددا  51أمتددار متعا ددة .
وا  21امد د داين األوس/أكت د ددوبا  ،5154ك د ددان ع د دددد السد د د نا  2 825سد د د ينا ( 22022ا
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املائ ددة ( . 55وق ددد أُدرج ددت إدارة نظ ددام السد د ون (وجارة الداة ي ددة ا مم دداوع أداة املس دداعدة قا ددو
متون املساعدة ا الاةة االنتقالية وبنا املبسسات ل اةة . 52(5152-5155
االنضمام ِّ -

ووضدعت ةردا إلنمدا
 -24وا إطار النظام اجلنائر ،من املقدار اعيدع  11موظادا جديدداُ ،
معهد مستقو ل اعاية الفحية يقدم ةدمات متنوعة (طدب األسداة ،والاعايدة الفدحية ،واألدويدة،
والاعاي ددة املستم دداوية  .ومبقتض ددى ق ددانون الت ددلمع الف ددحر اإلجا دداري ،يتمت ددت هي ددت األش ددخاص
ا ددادين م ددن حد دايتهم ،املقيم ددع بم ددتو دائ ددم ا ههوري ددة كاوااي ددا ،بالت ددلمع الف ددحر .وب دددأ ا
ع ددام  5112اناي ددذ مم دداوع إلع ددادة التتيي ددا االجتم دداعر مل دددمد املخ دددرات ،وذل ددك ا هي ددت
املقاطعات (مبا ا ذلك الس ون .

الجهاز القضاوي ( 19-79إلى 52؛ )65-79
 -21يتاددو الدسددتور وقددانون ا دداكم االسددتقاللية واالسددتقالس الددذا ،ل س د رة القضددائية الددجمل
وملظ ددا هي ددت أش ددتاس الت ددلثع ع ددى س ددع اإلجد داا ات
ختض ددت إلشد دااا ا ددس القض ددائر ل دول ددةُ .
القضددائية ونتائ هددا والقضدداة .وال يددوج اعددديو أحتددام ا دداكم إال مددن جانددب ا تمددة املختفددة.
ويددب ع ددى اجلميددت التقيددد باألحتددام امل نمددة قانونددا الددجمل افدددرها ا دداكم .ورددارن ا دداكم عم هددا
ع نا (باستثنا اتاالت الجمل يُستاعد فيها اجلمهور  .ويتاو قانون ا داكم اجلديدد والدسدتور حد
األط دااا ا ا اكمددة ا ضددون فددةة جمنيددة معقولددة مددن ةددالس عم يددة اسددتوا اش دةاطات محايددة
ات ا ا اكمة ا إطار جمد معقوس وشاا دفت اعوي مناسب عند انتهاو هذا ات .
 -26ولضددمان اسددتقاللية اجلهدداج القضددائر ،اُتخددذ ادددابع منتظمددة لتعنيددن املهنددة القضددائية(. 54
وب ي د ددة اناي د ددذ اإلص د ددالحات ال د ددجمل يد د دااد إدةاهل د ددا ع د ددى الوظ د ددائا القض د ددائيةُ ،ش د ددتو ا امد د داين
األوس/أكتددوبا  5154فاي د عامددو لاح د التعددديالت ع ددى قددانون األكاد يددة القضددائية ،وقددانون
ا اكم ،وقانون ا س القضائر ل دولة ،وقانون املدعر العام ل دولة(. 51
 -22ولتحقي د أع ددى كاددا ة ملتنددة ا عمددو ا دداكم ،وإنمددا نظددام لاصددد أعماهلددا ،يضددر ت
رئدديس ا تمددة بواجاددات عديدددة .فهددو م ددنم بتقدددم جدددوس جمددد سددنوي ملهددام ا تمددة ،واقايددا
شددهاي بالنتددائد ،إىل رئدديس ا تمددة األع ددى درجددة وإىل وجارة العدددس .ويُقدددم أيضددا إىل ا تمددة
الع يا مااشاة وا س القضائر ل دولة ووجارة العدس اقايا سنوي عدن املهدام الدجمل اضدر ت دا إدارة
ا دداكم وع ددن كا ددا ة ا دداكم ا ح ددو القض ددايا (مبددا ا ذل ددك فح د األسددان ال ددذي اس ددتند إلي ددب
ط اات العمال تماية ات ا ا اكمة ةالس فةة جمنية معقولة .
 -28وب ية ملسع نوعية نظام العدالة وقدرااب وكاا اب ،ند قدانون ا داكم اجلديدد (5152
ع ى إمتانية ااوي الفالحيات .ولتحقي اواجن أفضو ا أعاا العمو وإدةداس ا يدعات ع دى
الف ددالحيات الاع ي ددة ل مح دداكم ،ط دداز وجي ددا الع دددس ه ددذه املا ددادرة .ويق دددم رئ دديس ا تم ددة الع ي ددا
لتاوااي ددا اق دداريا س ددنوية إىل الربمل ددان الت دداوا ،بم ددلن أعم دداس الس د رة القض ددائية (ام ددمو أنم ددرتها
ومسددائ ها التنظيميددة وأوجددب قفددورها القانونيددة ،واقددةز طاقددا لتحسددع أعمدداس ا دداكم  .و ُاختددذت
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ادابع متثاة لتق ي عدد القضايا ع ا سدومة ولتقفدع اإلجداا ات ،وذلدك مدن ةدالس "ةردة
العمو املتع قة بتنايذ املاادئ التوجيهيدة السدةااي ية اردويا اجلهداج القضدائر."5154-5152 ،
وفيما يتع بالقضايا القد ة ،يُوصدى بدالنظا فيهدا حبسدب ااايدب اسد ي ها ،ويُقدةز (بالنسداة إىل
ا اكم األكرب ح ما اعيع "مديا" إداري ل محتمة لتر خياا عدن رئديس ا تمدة جدن ا مدن
أعاد د ددا إدارة شد د ددبون ا تمد د ددة ،ولةكيد د ددن االهتمد د ددام ع د د ددى إ د د دداج أعمد د دداس ا تمد د ددة بتاد د ددا ة وا
الوقت املناسب.
 -22وعقددب عم يددات دمددد وظياددر (اعددديالت ع ددى قددانون مقاعددد/أماكن اهليئددات القضددائية
ا عد ددام  ،5155يتواصد ددو ااشد دديد شد دداتة ا د دداكم واملد دددعع العد ددامع ل دولد ددة (عم يد ددات الد دددمد
امل ددادي  -املوع ددد األقف ددى ع ددام  . 5152وا ع ددام  ،5152ب ددج ع دددد عم ي ددات ال دددمد عم ددا
عم يدات .واتواصدو عم يددة اتوسداة  -فقدد أُدةددو نظدام متتامدو إلدارة م اددات ا داكم (امل اددات
اإللتةونية ا هيت ئاكم املقاطعات وا اكم الت ارية ،وا  61ئتمة ب ديدة .ويداي ملددي
أجه ددنة اتواس دديب ا إدارات س د و األراض ددر ،وي دداي أيض ددا إنم ددا ش دداتة ا نظ ددام اتنولوجي ددا
املع ومددات املمددةو .واعتددا وجارة العدددس ،منددذ عددام  ،5152ع ددى إعددادة ااايددب نظددام العدالددة
ع ددى القواع ددد األرب ددت ،وه ددر :إع ددادة انظ دديم ش دداتة ا دداكم الا دي ددة وئ دداكم اجل ددن ا املن دداط ،
ومتااددب املدددعر العددام الا ديددةو وإعددادة الةايددب التنظيميددة (ملسددع كاددا ة ا دددمات املسدداعدة و
وإصالز إجاا ات اقدم الرعدون (اإلسدناد اإللتدةو العمدوائر ل قضدايا ا ئداكم املقاطعدات و
واستتماس حوساة النظم.
 -41وقد طُاز ل تفويت ا الربملان التاوا ،،ا  54امداين األوس/أكتدوبا  ،5154القدانون
اجلديد املتع بلماكن ومقاعد متتب املدعر العام ل دولة.
 -45وأدجت س ددن ق ددانون اإلجد داا ات اجلنائي ددة اجلدي ددد إىل اسد دايت وا ددعة اإلجد داا ات ا قض ددايا
الاسدداد ،ووضددت نظددام فعدداس لتمددا مدااتن أعمدداس الاسدداد ومقاضددارم .واعمددو إدارات ا داكم
املتخفف ددة ا إط ددار م ددن الت د جر م ددت متاا ددب امل دددعر الع ددام ل دول ددة وهيئ ددات الم دداطة م ددن أج ددو
متافح ددة الاس دداد ،وذل ددك م ددن ة ددالس متت ددب من ددت الاس دداد واجلا ددة املنظم ددة .وا قض ددايا اجلا ددة
املنظمة والاساد (مبا ا ذلك ع ى مستوجت املسبولع  ،اجداد ا عام  5155عدد قاارات االرام
واألحت ددام الف ددادرة .وأُنم ددئ سد د و التتا ددت لتسد د يو نت ددائد التحقيق ددات وا اكم ددات واألحت ددام
الفددادرة .واُناددذ ا الوقددت ال دااهن ،بمددتو مبقددت ودائددم ،عم يددات مفددادرة املمت تددات الددجمل
االستيال ع يها بلفعاس إجاامية .وياي اعنين قدرات قراع متافحة الاساد التابت لوجارة العدس.
 -45ويتواص ددو اعني ددن إط ددار متافح ددة الاس دداد باض ددو القد دوانع اجلدي دددة ،وه ددر :ق ددانون من ددت
اضد ددارب املفد ددات ،الد ددذي اسد ددتحد نظد ددام التحق د د مد ددن س د د الت أصد ددوس املسد ددبولع ،وع د ددنج
اإلجاا ات الوقائية ،وعنج الس وو املهد ،ومنت اسييس جلنة اضدارب املفدات ( 5152و وقدانون
اتد ا اتفددوس ع ددى املع ومددات ،الددذي أنمددل منفدداا جديدددا  -هددو املاددو املعددد باملع ومددات،
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وكاددو اتمايددة أمددام ا دداكم اإلداريددةو وقددانون املم دةيات العامددة .ويدداي حاليددا وضددت "اس دةااي ية
متافحة الاساد وةرة عم ها" ،من أجو منت الاساد ا فاادجت القراعات.
 -42وأنمل القانون املتع بتمويو األنمرة السياسية واتمالت االنتخابية إطارا قانونيا فايدا
ل حمددالت االنتخابيددة ولإلش دااا ع ددى رويددو األح دناب السياسددية .ووضددت القددانون اتددد األقفددى
املس ددموز ب ددب ل تربع دداتو واش ددةا ع ددى األحد دناب السياس ددية واملاش ددحع املس ددتق ع ف ددت حس دداب
مسددتقو لتمويددو محالرددم االنتخابيددة .وامدداا ال نددة االنتخابيددة اتتوميددة ع ددى رويددو اتمددالت
االنتخابية ،ا حع ياي متتب مااجعة حسابات الدولة مااجعدات سدنوية لعم يدات األحدناب.
وياي امديد العقوبات املالية املوقعة ع ى األحناب السياسية ومسبوليها.

المساعدة القانونية المجانية ( 51-79و53؛  62-79و)66
 -44يتواصو ملسع نظام املساعدة القانونية ا انية لتلكيد مادأ املساواة بع هيدت املدواطنع،
مبن فيهم أفااد األق يات الوطنية .وينروي قانون املساعدة القانونية ا انية اجلديد ( 5154ع ى
إصدالز نظدام املسداعدة القانونيدة األوليدة ،واُقددم املسداعدة ا انيدة ا هيدت املسدائو القانونيدة دون
ملديدد املاكددن املددادي ل مسددتايد .ويسددهم ذلددك ا اعنيددن اتمايددة القانونيددة املقدمددة لائددات املدواطنع
األشددد ضددعاا اجتماعيددا واقتفدداديا ،وينيددو إمتانيددة التمييددن (املددادي  .وقددد جدداجت اوسدديت نردداق
املس دداعدة القانوني ددة األولي ددة (ليم ددمو املع وم ددات القانوني ددة العام ددةو وإع ددداد بال ددات إىل ا تمد دة
األوروبيددة تقددوق اإلنسددان واملنظمددات الدوليددة  ،ودائدداة املسددتخدمع (األطادداس األجانددب الددذين
ي دددون أناس ددهم ا كاوااي ددا دون ص ددحاة ذويه ددم و وبالنس دداة إىل األجان ددب ال ددذين ل ددديهم إقام ددة
دائمة ،التخ ر عن افةا املعام ة باملثو .وقد ايسدات معدايع ملقيد املسداعدة القانونيدة الثانويدة،
ال س دديما فيم ددا يتع د بن ددوع اإلج داا ات ال ددجمل ق ددد اُعتم ددد املس دداعدة القانوني ددة بم ددلهنا وفيم ددا يتع د
حبفا األصوس.
 -41و اقاددو كاواايددا التوصددية " ،55-28اقدددم املسدداعدة القانونيددة ا انيددة جلميددت ا تدداجع
إليها" ،نظاا إىل مو التوصية واتاجة إىل استياا االفةاضات القانونية لالستاادة منهدا .دع
أن ذلك ال نت من مواص ة ملسع اإلطار التمايعر.

حرية الصحافة ( 12-79إلى )13
 -46عمال بتوصيات ال نة الربملانية تقوق اإلنسان وحقوق األق يات الوطنيدة ،عدنج متتدب
املد دددعر العد ددام لتاوااي د ددا أنمد ددرتب ا اتد دداالت ال د ددجمل انر د دوي ع د ددى اع د ددا الفد ددحايع ل تهدي د ددد
واالعتدددا  ،وُيددتاك املتتددب بسد الت منددذ عددام  ،5151ويددويل اهتمامددا ةاصددا ملقاضدداة اجلندداة.
وياِّج املتتب وجارة الداة ية باتاالت (من حي عددها ،وأنمرة املدعر العام ل دولة ،ووصا
اتد  ،والنتي ة  .وقُدِّم اقايا بمدلن االعتددا ات ع دى الفدحايع ومدالتر وسدائا اإلعدالم إىل
هعي د د د ددة الف د د د ددحايع التاوااي د د د ددة م د د د ددن أج د د د ددو إع د د د ددداد التت د د د دداب األب د د د ددي ( ،5155وإض د د د ددافة
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حد د حنياان/يوني ددب  . 5152ويم ددع التقاي ددا إىل  55حتم ددا م نم ددا قانون ددا ( 2إدان دداتو وحت ددم
واحد بالربا ةو و 2حاالت رف وأربعة أحتام ع هنائية.
 -42ول ددا ملس ددع ُس دداو اتف ددوس ع ددى املع وم ددات العام ددةُ ،ي دددد ق ددانون اتف ددوس ع ددى
املع ومددات (الددذي اعتُمددد ا عددام  5152بالتعدداون مددت ا تمددت املددد املاددادئ التاليددة :اتفددوس
العدام وا ددا ع دى املع ومددات ،وكمدداس املع ومدات ودقتهددا ،واملسدداواة ا اتفدوس ع ددى املع ومددات.
وُيدددد القددانون التدددابع املتع قددة بإقامددة دعددوجت اراتدداب جنحددة ا حالددة انتهدداو اتد ا اتفددوس
ع ددى املع وم ددات :بالنس دداة إىل اهليئ ددات اإلداري ددة اتتومي ددة املختف ددة (اوقي ددت اام ددة مالي ددة اف ددو
إىل  52 161يورو وبالنساة إىل األشخاص املسبولع (اوقيت اامة افو إىل  5 651يورو .

حقااوق المارأة ومكافحااة العنا المن لااي (61-7؛  69-79و67؛ 11-79
و15؛  36-79و31؛ 31-79؛ )61-79
 -48يُعد اعنين مماركة املاأة وضدمان املسداواة بدع اجلنسدع أحدد إ داجات قدانون املسداواة بدع
اجلنسع .وأدجت هذا القدانون إىل اسدتماار انايدذ السياسدات الوطنيدة القائمدة املتع قدة باملسداواة بدع
اجلنسع ،وهر السياسات الجمل ملدد ،عن طاي ةرة العمدو ،ا داالت املواضديعية (اعنيدن حقدوق
اإلنسددان املتاولددة ل مداأة ،واملسدداواة بددع اجلنسددع ،واتددافب الادداص ا السددوق ،والتثقيددا املااعددر
لنوع اجلنس  ،وأُضيا لذلك جماس آةا ،هو مماركة املاأة ا الاياضدة .ويمداا متتدب املسداواة
ب ددع اجلنس ددع ،الت ددابت تتوم ددة كاوااي ددا ،ع ددى ه ددذه الت دددابع ،ويق دددم اق دداريا إىل اتتوم ددة ا ه ددذا
الفدد .وجمالس املقاطعات م نمة باعتماد ةرا عمو .ويُم ت التمثيو املتسداوي ا التعيدع ا
ا ددس اإلشدااا واإلداري (ال يددوج أن يقددو رثيددو املداأة عددن  41ا املائددة  .ويدُدوىل اهتمددام ةدداص
ملماركة املاأة ا اتياة السياسية(. 56
 -42و ثو اتد من الارالة ،والقضا ع ى التميين ضد املداأة ا سدوق العمدو ،وملقيد اتدافب
الا د دداص ،األه د ددداا وا د دداالت املهم د ددة ا إط د ددار "السياس د ددة الوطني د ددة ل مس د دداواة ب د ددع اجلنس د ددع،
ل اةة  "5151-5155الجمل اتضمن ادابع ردا إىل ما ي ر :اضيي الا وة ا األجدورو دعدم
انظيم املاأة ل مماريتو ملقي االاساق بع الواجاات األساية وا اصة واملهنية (التقسيم املتساوي
ملهددام األسدداة املعيمددية ومسددبوليات الوالدددينو واالسددتاادة مددن إجدداجة األبددوة  ،وممدداركة امل داأة ا
اتيدداة العامددة .ورمدديا مددت الوثيقددة ،اواصددو اهليئددات املختفددة القيددام بددالاحو والتح يددو ،وملسددع
نوعية املبشاات اإلحفائية املتع قدة بوضدت الاجدو واملداأة ا سدوق العمدو ،وجيدادة الدوعر بالقوالدب
النمري ددة وعوائ د رت ددع امل داأة اقتف دداديا .ويُم د ت انظ دديم التع دديم قا ددو املدرس ددر ا أم دداكن عم ددو
الوالدددين ،وكددذلك التوعيددة بلمهيددة مادددأ املسدداواة ا األجددا عددن العمددو املتسدداوي القيمددة .وامددمو
التدابع املتخذة اجلمت والاصد املنه يع لإلحفا ات املتع قة بوضت املداأة ا السدوق (الاداق بدع
اجلنسع .
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 -11واتضمن "ا رة الوطنية توافن العمو "5155-5155 ،ادابع لتوظيا فئدات ةاصدة
ه ددر األمهد ددات الوحي دددات ،واألمهد ددات ذوات أربع ددة أطاد دداس أو أكث ددا ،وأمهد ددات األطاد دداس ذوي
االعتالالت النمائية ،وأمهات األطااس املفابع بلماا ةايثة ،وذلدك بددفت  511ا املائدة مدن
ات د دداليا الاااد د ددب اإله د ددايل لاد د ددةة  55ش د ددهاا .واُناد د ددذ ا إط د ددار "اس د د دةااي ية انظ د دديم ممد د دداريت
املاأة "5151-5154 ،ادابع ردا إىل اتد من برالة املداأة والتمييدن ضددها ا سدوق العمدو.
واُعددد املداأة ،ال سدديما ذوات املسددتوجت التع يمددر األقددو ،وضددحايا العنددا ،ومددن يعددانع مددن الارالددة
الروي ددة األجددو ،واملنتميددات إىل األق يددات الوطنيددة ،فئددات ضددعياة مددن بددع األشددخاص العدداط ع،
وُيتا د ددو ا ك د ددو ع د ددام ب د دداليوم األورو ل مس د دداواة ا األج د ددا
و ت د ددنهن أيض د ددا انظ د دديم مم د دداريتُ .
(اف ددو الا ددوة إىل  55ا املائ ددة لف ددات الاج دداس  ،وي دداي مل ي ددو واوجي ددت املبشد داات اإلحف ددائية
املتع قة بتياية اعتماد ادابع اضيي الا وة القائمة.
 -15ويداي ملسدع التمدايعات وموا متهدا مددت اوجيهدات االملداد األورو بمددلن إجداجة األبددوة
واملس دداواة ب ددع اجلنس ددع ا الس ددوق ،والتعي ددع ا الوظ ددائا ،واملااا ددات .فم ددثال ،أدت اع ددديالت
القددانون املتع د بدددعم األمهددات واآلبددا إىل ااسدداق مدددة إجدداجة األبددوة ،وحددددت هددذه التعددديالت
شدداوا اسددتاادة أحددد الوالدددين مددن اتقددوق ،وسدداوت مدددة التاددد وإجدداجة األبددوة .وملقد االاسدداق
ا املسبوليات واملهام األساية ،واإلسهام ،وقانون املابيات اجلديد (انظيم األنمرة  .وأُعد مل يدو
لتحديد سياسة األساة دا اعتماد اسةااي ية ا املستقاو.
 -15وا جمدداس منددت عواقددب العنددا والتخايددا مددن آثدداره ،يمددمو اإلطددار القددانون مددا ي ددر:
ق ددانون اتماي ددة م ددن العن ددا (اعاي ددا العن دداو واأل داا و والعقوب ددات  ،وق ددانون األجان ددب (ُر ددن
اف دداري إقام ددة مبقتد ددة ل دددواعر اإلنسد ددانية ،ا ح دداالت األس ددااب اجلديد ددة وامل ددربرة ذات الرد ددابت
اإلنسددا  ،إىل ض ددحايا العنددا املن ددنيل الددذين اُاك دوا دون رعايددة مناس دداة  ،و"االس دةااي ية الوطني ددة
ل حمايددة مددن العنددا املنددنيل ."5156-5155 ،ويتواصددو رويددو أمدداكن إي دوا النسددا واألطادداس
ضحايا العندا املندنيل ،واُقددم املسداعدة ل ضدحايا عدن طايد مااكدن الاعايدة االجتماعيدة .ويقاضدر
متتددب املدددعر العددام لتاواايددا اجلندداة وُيددتاك بس د الت ةاصددة (جددنس املددتهم ،وجددنس وعمددا
وُيتاك بس الت لألفعاس اجلنائية الجمل انروي ع ى عنا
الضحيةو ونوع اجلنايةو ونوع اتتم ُ .
ضددد امل داأة ،ويدُدوىل اهتمددام السددت واب الضددحايا وينددب إيددذائهم ددع املااشددا (ال سدديما ا حالددة
اال تفدداب  .وملددتاك وجارة الداة يددة بإحفددا ات ماف د ة عددن ةفددائ العنددا املنددنيل وحالتددب
واياهاا دب .وا قددى أكثددا مددن  4 111مسددبوس ا المدداطة أشددتاال متنوعددة مددن التثقيددا ا جمدداس
العنا املندنيل والعندا ضدد املداأة .وا عدام  ،5155اعتمددت اتتومدة "باواوكدوس اإلجداا ات ا
حالة العنا اجلنسر"(. 52
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حقا ا ا ا ا ا ااوق انطفا ا ا ا ا ا ااا (63-79؛  5-71و1؛ 33-79؛  19-79و19؛
35-79؛ )61-79
 -12ر ددم األجم ددة ،اواص ددو اتتوم ددة اق دددم مس ددتوجت مناس ددب م ددن الاعاي ددة لألطا دداس .فا ددر
عددام  ،5152جدداجت اوقيددت الربواوكددوس االةتيدداري الاااقيددة حقددوق الراددو بمددلن آليددات املقاضدداة،
وا أي وس/سد د دداتمرب  ،5154قُد د دددم التقاي د د داان الد د دددوريان الثال د د د والاابد د ددت بمد د ددلن انايد د ددذ ااااقيد د ددة
حقوق الراو.
 -14ويُعةا باألسا املنخاضة الدةو ذات األطااس كلسدا ضدعياة اجتماعيدا .ويدن قدانون
الاعاية االجتماعية اجلديد ( 5154ع ى اقددم الددعم بددال مدن املنايدا الددنيا املضدمونة (جيدادات
ا دواجي جيددادة عدددد األطادداس ،وال يمددمو دةددو األسدداة املعيمددية اسددتحقاقات األطادداس  .كمددا أن
املعونة االجتماعية مضمونة عن طاي دعم التع يم( . 58وا إطار "اسةااي ية ارويا نظم الاعايدة
االجتماعية "5156-5155 ،وإصالحات قانون األسداة ،اعتُمدد ا عدام  5154قدانون جديدد
لألسدداة يتس د مددت املعددايع الدوليددة الددجمل اتضددمن اختدداذ ادددابع جديدددة ةددارت املبسسددات تمايددة
حقوق األطااس ،وملدد آليات التنايذِّ ،
ورتن من اعتماد قاارات ا اكم املتع قة بالاعاية الوالدية
املتمددو ملوافقددة الوالدددين ع ددى
اجلنئيددة أو التام ددة لألشددخاص الددذين ُس دِّم طا هددم ل اعايددة والق داار ِّ
ااد طاو.
 -11وينظم قانون األساة ح الراو (مبا ا ذلك الراو األجنن أو عدم اجلنسية ا إبدا
رأيددب ا اإلج داا ات املتع قددة حبقوقددب ومفدداتب ،وبالوصددر ع يددب الددذي ث ددب ا هددذه اإلج داا ات.
ولدجت ب و الراو سن  54سنة ،يوج لب أن يمارو بمتو مستقو ا اإلجداا ات املتخدذة أمدام
اهليئددات الددجمل اتخددذ ق داارات بمددلن حقوقددب .وا أي وس/س داتمرب  ،5154اعتُمدددت "االس دةااي ية
الوطنيددة تقددوق األطادداس ،"5151-5154 ،رمدديا مددت "اسدةااي ية جم ددس أوروبددا بمددلن حقددوق
األطااس ، 52("5151-5155 ،و"ةرة االملاد األورو تقوق األطااس" املتوافقة مدت "مادادئ
األمم املتحدة التوجيهية بملن الاعاية الادي ة لألطااس" الجمل ُخيف هلا فاع مستقو(. 51
 -16واعتُم دددت "ا ر ددة التنايذي ددة" عم ددال ب د د "ةر ددة التلهي ددو ة ددارت املبسس ددات وملوي ددو دور
الاعايد د د ددة االجتماعيد د د ددة واألشد د د ددخاص االعتاد د د دداريع اآلة د د د داين الد د د ددذين يناد د د ددذون أنمد د د ددرة الاعايد د د ددة
االجتماعيددة ." 5158( 5156-5155 ،واتددوةى ا رددة التنايذيددة ملقي د ةا د م مددون ا
عدددد األطادداس املددودعع املبسسددات واعنيددن ةدددمات الاعايددة النهاريددة ودعددم األسددا ،دددا منددت
ففد ددو الراد ددو ع د ددن أس د دااب الايولوجي د ددة .وندُ ِّاد ددذ مم د دداوعان ا إطد ددار بان د ددامد أداة املسد دداعدة قا د ددو
االنض ددمام ،ل دددعم التلهي ددو ة ددارت املبسس ددات واعني ددن إدرات املس ددتايدين م ددن ا دددمات ا نظ ددام
الاعايددة االجتماعيددة واقدددم الدددعم إىل ا دربا ا الددنظم .واُناددذ ممدداريت لتحسددع قدددرات ا دربا
ونوعيددة عم هددم ا دور رعايددة األطادداس والمددااب املفددابع باضددراابات س د وكية ،ولتعنيددن قدددرات
كاالة األطااس.
14
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 -12وفيما يتع د بدالتثقيا مبادادئ املفدات الاضد ى ل رادو ،جداجت ملسدع التواصدو المداتر
بع املبسسات وساو اتفوس ع ى اثقيا .واُقدم إىل االميذ املددارن الثانويدة إعاندات لالنتقداس
فيما بع املستوطنات ،لضمان حفوس التالميذ املقيمع ةارت املااكن اتضاية ع ى التع يم ،كما
أدجت نظد ددام دف د ددت مااا د ددات واق د دددم ال د دددعم لرد ددالب اجلامع د ددة إىل جي د ددادة التح د دداق ط د ددالب األس د ددا
ذات ال د د د د دددةو امل د د د د ددنخا ب د د د د ددالتع يم الع د د د د ددايل .وانر د د د د ددوي "االسد د د د د دةااي ية الوطني د د د د ددة تق د د د د ددوق
األطااس "5151-5154 ،ع ى  44ادبعا ا جماس التع يم.
 -18وأُقدا باتاجددة إىل اددوفع الادداص تفددوس فداادجت التالميددذ ذوي االعددتالالت النمائيددة ع ددى
التع د دديم ،إذ ُيفد ددو  580281ا ميد ددذا ( 1016ا املائد ددة ع د ددى التع د دديم ا املبسسد ددات العاديد ددة
أو ا اصددة .وقددد ملق د ذلددك باضددو بانددامد ل دددعم املهددد ،وعم يددات اتيددا متددا ودراسددر
واع يمر ،وباامد إضافية إلعادة التلهيو .ويهدا ذلك إىل إااحة التع يم هلذه الائة من التالميدذ
واعنين إدماجهم ورثي هم ا النظام التع يمر وا تمت كتو.
 -12واااعددر كاواايددا األولويددات القانونيددة ل حفددوس ع ددى الاعايددة الفددحية ،واناددذ س سد ة مددن
التددابع املدرجدة ا "السياسدة الوطنيددة ل مسداواة بدع اجلنسددع "5151-5155 ،مدن أجدو اعنيددن
جودة الاعاية الفحية املقدمة ل نسا والاتيات واعنين سداو اتفدوس ع يهدا (ملسدع نظدام الوقايدة
من األماا ا ايثة واكتمافها ماتااو ورعاية الفحة اإل ابية ل نسا و والتوعية باألماا املنقولة
جنس دديا فض ددال ع ددن "االس د دةااي ية الوطني ددة تق ددوق األطا دداس  25( "5151-5154ا دددبعا .
وعمددال بقداار وجيددا الع ددوم والتع دديم والاياضددة ،يُقددم التثقيددا الفددحر ا املدددارن مددن ةددالس أربددت
وح دددات ادرياي ددة ،ه ددر :اتي دداة الف ددحيةو الوقاي ددة م ددن العن دداو الوقاي ددة م ددن إدم ددان املخ دددراتو
التثقيا اجلنسر.
 -61وا جماس متافحة العنا املننيل ،ردت موا مدة أحتدام القدانون حبيد اتسد مدت القواعدد
الدوليدة( . 55وأدجت سدن قدانون اتمايدة مدن العندا املندنيل إىل اعنيدن كدو مدن "االسدةااي ية الوطنيددة
تقددوق األطادداس( "5151-5154 ،ا جمدداالت العنددا اجلنسددر ،وااليددار باألطادداس ،والعقوبددة
الادني ددة ،والعن ددا املن ددنيل ،والعن ددا ا امل دددارن  ،و"االسد دةااي ية الوطني ددة ل حماي ددة م ددن العن ددا
املنددنيل ،"5156-5155 ،والتنسددي فيمددا بددع القراعددات .واعتُمددد مددا ي ددر" :باواوكددوس السد وو
ا ح دداالت العن ددا فيم ددا ب ددع األطا دداس والم ددااب" ال ددذي يتض ددمن واجا ددات الس د رات املختف ددة
واعايا "العنا بع األقاان" (ويتضمن أيضدا "النناعدات" الدجمل ال الةدذ طدابت الاعدو اإلجاامدر ،
و"باواوك د ددوس الس د د وو ا ح د دداالت إي د ددذا األطا د دداس وإمه د دداهلم" (ام د داين الث د ددا /نوفمرب ، 5154
و"ماسد ددوم س د د وو امل د ددوظاع التع يمي د ددع تماي د ددة حقد ددوق التالمي د ددذ وإب د ددال الس د د رات املختف د ددة
باالنتهاكددات"( . 55كمددا يسددم قددانون األجانددب مبددن اف داي إقامددة مبقتددة ،لدددو ٍاع إنسددانية ،إىل
القاصددا األجنددن الددذي اعددا ل ه ددا أو وقددت ضددحية جا ددة منظمددة ،أو اُدداو ،ألسددااب أةدداجت،
دون رعاية والدية أو كاالة أو صحاة.
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 -65ويوج اتتم بس ن األحدا التاار (الذين هم ا سن  56إىل  58سنة الراتدا م
فعددال جنائيددا يُعاقددب ع يددب بالس د ن ملدددة  2سددنوات أو بعقوبددة أشددد ،إذا كانددت طايعددة وجسددامة
اجلا ة واملسدتوجت العدايل ل دذنب ال يسدو فدا اددابا اع يميدة ،واسدت نم األمدا اوقيدت عقوبدة أشدد.
وباإلض ددافة إىل اوقي ددت عقوب ددة سد د ن األح دددا  ،ي ددوج أيض ددا اخت دداذ ا دددابع أمني ددة عم ددال بالق ددانون
اجلنددائر .أمددا ا حالددة األحدددا الفد ار (مددن عمددا  54إىل  56سددنة  ،فتُتخددذ ادددابع إصددالحية
أو أمنية .ويوج ل محتمة أن ملتم بإدانة شخ قاصا الراتابب فعال جنائيا ،مت اإلبقدا ع دى
عقوب ددة سد د ن األح دددا  .وم ددت إبق ددا ه ددذه العقوب ددة ،ي ددوج ل محتم ددة أن ملت ددم با ددا ا دددابع
إص ددالحية انر ددوي ع ددى اتثي ددا رعاي ددة القاص ددا واإلشد دااا ع ي ددب ،أو إحالت ددب إىل ماك ددن الدي ددب،
أو فا التنام ئدد آةا أو أكثا من التنام ملدة ال انيد ع ى مدة التحق (. 52
 -65وال يدوج اتتدم ع دى القاصدا باالحت داج االحتيداطر إال أن يتدون اددبعا هنائيدا ،بدالنظا
إىل جسامة الاعو الذي اراتاب واجلنا ات املقارة ،ع ى أن يتون االحت اج ألقفا فدةة ضداورية،
وفقددا إن كددان اهلدددا مددن االحت دداج ال تددن أن يتحق د بتراي د التدددابع االحةاجيددة أو اإلقامددة
وُيت ددن هددذا القاصددا ا مبسسددة م قددة (ريثمددا اُنمددل
املبقتددة أو االحت دداج االحتيدداطر ا املنددنسُ .
هذه املبسسات ،يُراد قداار الدوجيا بإنمدا وحددات احت داج ةاصدة ل قفدا داةدو السد ون الدجمل
وُيت دن القاصدا مبعدنس عدن الادال ع إال أن يتدون ذلدك مضداا
سديُناذ دا االحت داج االحتيداطر ُ .
(54
بب ،وال يُسم باحت اجه مت أشخاص بال ع إال مبوافقة ا تمة املختفة .
 -62وملسن التع يم املقدم إىل أطااس الاوما ،كما اُااعى ةفائ فتيات الاوما( . 51واعتُمد
ا إطار "االسةااي ية الوطنية إلدمات الاوما ا ا تمت "5151-5152 ،وةرة عم ها ،ادابع
وةففدت اعتمدادات ماليدة هلدذا
ردا إىل وضت سياسة مستدامة وشام ة لتع يم أطااس الاوماُ ،
ال ددا ( . 56وامددمو التحددديات اراادداع معدددس التسدداب مددن التع دديم ،وختفددي ففددوس ةاصددة
ل اوما .واُناذ بمتو منتظم أحتام ا تمة األوروبية تقوق اإلنسان ا قضية أورسدون .وادن
"االسةااي ية الوطنية تقوق األطااس "5151-5154 ،ع دى سداعة اددابع رددا إىل النهدو
بتع يم أطااس الاوما .ويُقدم الددعم أيضدا إىل آبدا أطاداس الاومدا :فادر عدام  ،5152أُدرت 421
طاددال مددن الاومددا ا بانددامد اع دديم التاددار ( 446طاددال ا بانددامد ئددو األميددة ،و 42طاددال ا
بانامد املبهالت األوىل .
 -64ويُناذ عدد من املماريت ل ا متافحة التميين( . 52واعتمدت مديايدة شداطة ميدد وري
"بان د د ددامد الت د د دددابع الوقائي د د ددة لني د د ددادة األم د د ددن واعني د د ددن إدم د د ددات الاوم د د ددا ا ا تم د د ددت" .وا أي د د ددوس/
ساتمرب  ،5154نُظم "معا األمن والوقاية" األوس ا قاية نيدليس لتوعيدة أطاداس الاومدا الدذين
هم ا سن ما قاو املدرسة باألنمرة الوقائية ل ماطة ،ولتحاين س وو اتماية الذااية(. 58
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انشخاص ذوو اإلعاقة (1-71؛ 66-79؛ 11-79؛ )9-79
 -61أُحاج اقدم ا ضمان ات ا اتياة ا ا تمت ،باضو "ا ردة التنايذيدة ل تلهيدو ةدارت
املبسسات"( ، 52الجمل ااكن ع ى الوقاية واقدم ا ددمات والددعم ا تمعدر .ويُتوقدت ملقيد مدا ي در
حب ددوس عددام  :5156ملويددو املندداجس إىل جهددات مقدمددة ل خدددمات ا تمعيددة ا هيددت املقاطعدداتو
واقد دددم ةد دددمات الد دددعم ا تمعد ددر بتد ددوجع إق يمد ددر مت د دواجنو والهيد ددو  5 142مسد ددتايدا ةد ددارت
املبسسات واكتسا م ات ا اتياة ا ا تمت(. 21
 -66وا عد ددام  ،5152نُا د ددذ ممد دداوع "التحوي د ددو والتلهيد ددو ة د ددارت ماكد ددن إع د ددادة التلهي د ددو ا
ستانسيك وماكدن إعدادة التلهيدو ا ج داب" ،وذلدك بالتعداون مدت معهدد ا تمدت املاتدوز ،و حد
اآلن الهيددو  564مسددتايدا ةددارت املبسسددات( . 25ويدداي إدرات مبسسددات أةدداجت ا املمدداوع،
مثد ددو ماكد ددن إعد ددادة التلهيد ددو ا أوجايل ،حي د د ُرااد ددت عم يد ددة إسد ددتان  18مسد ددتايدا ع د ددى مد دددجت
ع د دددة أش د ددها .وا الا د ددةة  ،5154/5152قُ د دددمت ة د دددمات التلهي د ددو ة د ددارت املبسس د ددات إىل
ما جمموعب  282مستايدا(. 25
 -62ور د دددا "ا ر د ددة التنايذي د ددة ل تلهي د ددو ة د ددارت املبسس د ددات" إىل نق د ددو  51ا املائ د ددة م د ددن
املسددتايدين ذوي اإلعاقددات الذهنيددة مددن املبسسددات إىل  25منددنال ذا أولويددة .ويةاف د مددت ذلددك
اوسيت نراق ةدمات اإلستان املنظم الجمل اقدمها املناجس التابعة ل دولدة إىل املاضدى الناسدانيع.
وا عددام  ،5152أُةددات  81مايضددا ناسدديا مددن مبسسددات (أودع  12مددنهم ا مندداجس منظم ددة
يدعمها ا تمت ،وأودع الااقر لدجت أسدا حاضدنة  .وا امداين األوس/أكتدوبا  ،5154أُودع 55
شخفا ا مناجس منظمة.
 -68وختضت املبسسات إلشااا منتظم لدتالا أوجدب القفدور( . 22ويقدوم أمدع املظدا وأميندة
املظ ددا املعني ددة باألش ددخاص ذوي اإلعاق ددة بني ددارة املس ددتايدين وإع ددداد اق دداريا إىل ال ددوجيا املخ ددت
اتضددمن اوصدديات لتنايددذها .كمددا أل ددت كاواايددا رامددا املعهددد املعددد بالت ايددد التامددو مددن األه يددة
القانونية(. 24
 -62وا عام  ،5152قُدمت اعتمادات مالية إىل  552باناجما مدة كو منها ثال سنوات
انادذها هعيدات األشدخاص ذوي اإلعاقدة ( 402ماليددع يدورو ( . 21ولضدمان اسدتدامة ا دددمات
ا عام  ،5152اعتُمدت باامد مدرا ثال سدنوات ل  555جهدة مقدمدة ل خددمات املسداعدة
( 402ماليع يورو ( . 26ولضمان اوسيت نرداق شداتة ا ددمات ،كا دت وجارة السياسدة الوطنيدة
والم ددااب التموي ددو املق دددم م ددن ص ددنادي االمل د داد األورو (اس ددتماار املنافس ددة ا ع ددام ، 5154
وكا ددت وجارة الع ددوم والتع دديم والاياض ددة اس ددتدامة ة دددمات املس دداعدة ا جم دداس ال ددتع م واس ددتماار
اوسعها.
 -21ويتمتت األطااس ذوو االعدتالالت النمائيدة بداتقوق الدجمل يتمتدت دا دعهم مدن األطاداس.
وبتحقي د مادددأ "التع دديم ل ميددت" ،اتييددا نظددام التع دديم لتددر يتاددو حفددوس اجلميددت ع ددى
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التع دديم .و اعتم دداد وانظ دديم قد داارات ملس دداعدة األطا دداس ذوي االع ددتالالت النمائي ددة ،ولتحس ددع
أوض دداع األطا دداس املوه ددوبع :أنم ددرة ا دددمات االستم ددارية اجلوال ددة ا املااك ددن التع يمي ددة ا اص ددة،
والتنامات ع ى املستوجت ا ر اممو الدعم املايل واملهد وباامد عمو هلذه الائات من التالميذ.
وانر د د د ددوي "االسد د د د دةااي ية الوطني د د د ددة تق د د د ددوق األطا د د د دداس "5151-5154 ،ع د د د ددى  52ا د د د دددبعا
هلبال األطااس.
 -25ويتاددو قددانون س د و الندداةاع ( 5155املسدداواة بددع األشددخاص ا ددادين مددن األه يددة
القانونية واملواطنع املتمتعع حبقوق التفويت ،وقد استااد من هذه الااصدة  56 111شدخ .
ولضمان رتت األشدخاص املدودعع ا املبسسدات حبقدوق التفدويت لالنتخابدات القادمدة ،نُادذت
س س ة من األنمرة (الدعم عن طاي اهلااا والربيد اإللتدةو  ،والتعداون مدت وسدائا اإلعدالم،
والنمداات اإلعالميددة  .وبنددا ع ددى مددا اقدددم ،صدددرت أحتددام قانونيددة ا انتخابددات عددام 5152
رتددن األشددخاص الددذين ال تددنهم التفددويت بمددتو مسددتقو أو ال تددنهم الوصددوس إىل مااكددن
التفويت ،بساب إعاقات بدنية أو عدم معافة القاا ة والتتابدة أو أمداا جسديمة أو اعدتالالت
مدنيددة أو ع ددن ،أو إعاقددة ،مددن التفددويت .كمددا نفددت التعددديالت املدة ددة ع ددى قددانون انتخدداب
ملث ر كاواايا ا الربملان األورو ع ى افويت متاوا الافدا مبسداعدة أشدخاص آةداين ،والتدنام
الس رات املختفة بإصدار اع يمات بملن افويت هبال األشخاص.

االتجار بال شر (3-71؛  39-79إلى 11؛ )7-79
 -25ر م ااساق النظام الوطد ملتافحة االيار بالاما مت املعايع الدولية ،ياي وضت وثائ
اسةااي ية اتمي ية ا إطار التفدي لالياهات الااهندة ،ويتواصدو اعنيدن التعداون بدع القراعدات
ومت الا دان ا اورة بدعم من املنسد الدوطد املعدد مبتافحدة االيدار بالامدا( . 22واعمدو كاواايدا،
مبددا ر يددب ع يه ددا عضددويتها ا االملدداد األورو  ،ع ددى التتيددا مددت االياه ددات الدوليددة مددن أج ددو
مواجهددة النيددادة (ا تم ددة ا اهل دداة وااليددار بالامددا ،ال سدديما ا سددياق عم يددات عاددور الا ددد،
واعنين ادابع االكتماا املاتا ل ضحايا ا تم ع من بع الائات الضعياة.
 -22ونظ د داا إىل ا فد ددائ الد ددجمل ريد ددن االيد ددار بالنس ددا (يد ددارة اجلد ددنس واألطاد دداس (التسد ددوس
والا ددا  ،يدداي اعنيددن ادددابع اتمايددة وادددابع اكتمدداا الضددحايا ،كمددا اعددنج التعدداون مددت المدداطة
ومتتب املدعر العام لتاواايا لضمان مقاضاة اجلناة بتاا ة أكرب .وطاحت اتتومة ،ا التقايا
السددنوي املتع د بتنايددذ "ا رددة الوطنيددة ملتافحددة االيددار بالامددا ،"5151-5155 ،رؤيددة بمددلن
الوضددت ال دااهن ،ووضددعت األسددان ملنيددد مددن اإلج داا ات .وامددمو "االس دةااي ية الوطنيددة تقددوق
األطااس "5151-5154 ،أربعة ادابع تماية األطااس من االيار.
 -24ووفق ددا ل د د "باواوك ددوس الس د وو ا حال ددة الع ددودة الروعي ددة لض ددحايا االي ددار بالام ددا" ،م ددن
املمتدن (فقدا اإلعددادة الروعيدة إىل الدوطن (االةتفدداص األساسدر لدوجارة الداة يددة بالتعداون مددت
قراعات أةاجت ومت ا تمت املد  ،كمدا يدب أن اسدتوا العدودة معدايع األمدن ل ضدحية ،مبدا ا
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ذلددك التواصددو مددت املبسسددات ا ب ددد العددودة .ومددن ناحيددة أةدداجت ،يقضددر قددانون األجانددب مبددن
اإلقامددة املبقتددة ،ألسدااب إنسددانية ،لألجنددن الددذي يقاددو ،بوصدداب ضددحية لاليددار بالامددا ،بانددامد
املساعدة واتماية.
 -21ويُعد ا تمت املد شايتا وطافا ا ال نة الوطنية ملتافحدة االيدار بالامدا ،وا الاايد
التناي ددذي ل ن ددة .وات ددوىل منظم ددات ا تم ددت امل ددد إدارة ُدور اإليد دوا  ،واح دددة ل ض ددحايا الا ددال ع
وأةاجت لألطااس (روس من مينانية الدولة .
 -26وم ددن حي د د جي ددادة الدق ددة ا التقد دداريا ،وأل د داا محاي ددة ةفوص دديات الض ددحايا ومند ددت
اعاضددهم إليددذا ددع مااشددا ،يُقدددم التثقيددا إىل وسددائا اإلعددالم .ويُقدددم أيضددا التثقيددا ا دددد
اهلدددا ل قضدداة ا إطددار ممدداوع أداة املسدداعدة قاددو االنضددمام "ملسددع نظددام اكتمدداا االيددار
بالاما".

انقليال ( 16-79إلى 11؛ 91-79؛  91-79إلى 92؛ 1-79؛ )67-79
 -22فيم د د ددا يتع د د د د حبماي د د ددة حق د د ددوق أف د د د دااد األق ي د د ددات الوطني د د ددة وض د د ددمان مس د د دداوارم مد د د ددت
اآلةد د داين ،اُنا د ددذ "ةر د ددة العم د ددو املعني د ددة بتناي د ددذ الق د ددانون الدس د ددتوري بم د ددلن حق د ددوق األق ي د ددات
وةف د د ما د ددج  508م ي د ددون يد ددورو ل خر د ددة ا ا د ددك الا د ددةة .وا
الوطنيد ددةُ ،"5152-5155 ،
ع ددام  ،5151أُدة ددت اع ددديالت ع ددى الدس ددتور وع ددى ةر ددة العم ددو امل ددذكورة اتا ددو املس دداواة
الفاُية بع هيدت األق يدات الوطنيدة  -وعدددها اإلهدايل  55أق يدة .ويمدع التقايدا املتع د بتنايدذ
ةر ددة العم ددو إىل أن أ اي ددة الت دددابع اُنا ددذ بالاع ددو ،ال س دديما ا جم دداالت التع دديم ،واالس ددتقالس
الثقاا ،واتقوق الدينية ،والد قااطية النيابية.
 -28ول ددا ملسددع رثيددو األق يددات الوطنيددة ،حددددت اتتومددة ،ا "ةرددة عمددو اوظي ددا
األق يات الوطنية ا اهليئات اإلدارية ل دولة ،"5154-5155 ،نساة  101ا املائدة عتادة تفدة
رثيو األق يات من إهايل عدد املوظاع .وا عام ُ ،5155ع ِّدع  5 215شخفدا مدن األق يدات
الوطنيددة ( 20228ا املائددة ا وظددائا (منهددا ا دددمات املهنيددة واملتااددب اتتوميددة  .واتواصددو
اجله ددود الاامي ددة إىل ب ددو ه ددذه العتا ددة ("ق داار حظ ددا التعيين ددات اجلدي دددة ل م ددوظاع واملس ددتخدمع
املدددنيع" ُمناددذ ،ويددبثا ع ددى األق يددات  .واندداوس اقايددا عددام  5155املتع د بتنايددذ ةرددة العمددو
أوجدب القفددور القائمددة( ،وهددر عقاددات التعيددع وادلةا إعددالن النتددائد ،ملددا يعددوق اإلعمدداس التامددو
تقوق األق يات .
 -22ويتاددو القددانون حد األق يددات الوطنيددة ا التمثيددو ا الربملددان التدداوا .،وُرثددو األق يددات
بثمانية ملث ع ،ع ى النحو التايلُ :رثدو األق يدة الوطنيدة الفدابية بثالثدة ملث دعو وُرثدو كدو أق يدة مدن
األق يات الثالثة اإليرالية ،واهلن ارية ،والتميتية الس وفاكية مبمثو واحدو وُرثو األق يات األلاانية
والاوس ددنية وأق ي ددة اجلا ددو األس ددود واملقدوني ددة والسد د وفينية ،جمتمع ددة ،مبمث ددو واح دددو وُرث ددو األق ي ددات
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النمساوية واألملانية والاوثينيدة واألوكاانيدة واليهوديدة والاومدا والا اريدة والاوسدية والاومانيدة والاولنديدة
والااالكسية ،والةكية ،جمتمعة ،مبمثو واحد.
 -81ويتاو القانون أيضا لألق يات الوطنيدة اتد ا انتخداب اهليئدات املمث دة هلدا ا وحددات
اتتدم الدذا ،ا يددة ،واتد ا اقدةاز اددابع لتحسدع وضددعها واقددم ماشددحع ل هيئدات اإلداريددة
ل دول ددة ولوح دددات اتت ددم ال ددذا ،ا ي ددة .وا انتخاب ددات املستم ددارين وملث ددر األق ي ددات الوطني ددة
لعام  ،5155انتخداب  526مستمدارا و 562ملدثال( . 28ومدن بدع ال د  22وحددة ( 81ب ديدة
ومدين ددةو و 55مقاطع ددة ال ددجمل يتا ددو الق ددانون ح د أف دااد أق يار ددا الوطني ددة ا التمثي ددو ا اهليئ ددات
اإلدارية لوحدات اتتم الذا ،ا ية ،إنااذ هذا اتد ا  65وحددة (كدان األعضدا املمث دون
ألق يددة وطنيددة معينددة هددم األ ايددة ا  56وحدددة ( . 22وا عددام  ،5152اختددذت اتتومددة "القداار
املتع د بتمويددو أعمدداس ا ددالس وملث ددر األق يددات الوطنيددة ا مندداط وحدددات اتتددم الددذا ،ا يددة
ذات التنميددة االقتفددادية الضددعياة ،ملددا هيددل وضددعا ماليددا موحدددا جلميددت ا ددالس واملمث ددع ،ب د
النظددا عددن املتددان الددذي يعم ددون بددب .وةف د هددذا الق داار ما ددج  42 811يددورو ل  84جم سددا
و 54ملثال".
 -85وملتاك وجارة العدس بإحفائيات عن ملث ر األق يات (مبن فيهم املسبولون املوظاون ا
ا الس القضائية ع دى النحدو الدذي يتا دب القدانون الدسدتوري بمدلن األق يدات الوطنيدة ،واضدر ت
الددوجارة بإعددداد ال دوائ التنظيميددة األساسددية ل هدداج القضددائر .ويددن قددانون ا دداكم ع ددى إيددال
االعتاددار الواجددب عنددد اعيددع مسددبويل ومددوظار ا دداكم املمث ددع لألق يددات الوطنيددةو ويددن قددانون
ا ددس القضددائر ل دولددة وقددانون املدددعر العددام ل دولددة ع ددى إيددال االعتاددار الواجددب ،عنددد اعيددع
القضاة أو نواب املدعر العدام ل دولدة ،ملمث در األق يدات الوطنيدة وفقدا ألحتدام القدانون الدسدتوري
بمددلن األق يددات الوطنيددة .وُرددن األق يددات الوطنيددة ات د ا االسددتناد إىل هددذا القددانون عنددد اقدددم
ط ا ددات لم د و الوظ ددائا الم ددا اة .وا ع ددام  ،5155قام ددت وجارة الع دددس بإع ددداد واوجي ددت نم دداة
إعالميددة بمددلن إنادداذ اتقددوق املتع قددة باسددتخدام ل ددة األق يددات أمددام اهليئددات القضددائية .وأعدددت
الوجارة أيضا م فدقا إعالنيدا يمدع إىل املدادة  55مدن القدانون الدسدتوري بمدلن األق يدات الوطنيدة،
وهر املادة املتع قة بالتعيع ا ا ك اهليئات .وأُعد ا عدام " 5151مل يدو الوضدت املتع د بتمثيدو
األق يات ا اهليئات القضائية"(. 41
 -85وا س ددياق اناي ددذ الق ددانون الدس ددتوري بم ددلن حق ددوق األق ي ددات الوطني ددة ،وفيم ددا يتع د د
مبمدداركة األق يددات ا عم يددة اختدداذ القداار ،يناددذ متتددب حقددوق اإلنسددان وحقددوق األق يددات التددابت
ل حتومة س س ة من األنمرة ،اممو انظديم ح قدات دراسدية رددا إىل النهدو بعمدو جمدالس
وملث ددر األق يددات الوطنيددة ،ب يددة ملسددع ات دوار والتعدداون مددت هيئددات اتتددم الددذا ،ا ددر .كمددا
يم د ت املتتددب اس د يو األق يددات بفدداتها هددذه ا التعددداد السددتا  ،لتددر يتسددا هلددا التمتددت
ب دداتقوق ال ددجمل يتا ه ددا الق ددانون الدس ددتوري بم ددلن حق ددوق األق ي ددات .وقا ددو ال دددعوة إىل انتخ دداب
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أعضددا اهليئددات التمثي يددة والتنايذيددة ل حتددم الددذا ،ا ددر ،يم د ت املتتددب أف دااد األق يددات ع ددى
الةش  ،ويم ت أفااد األق يات ع ى التوجب إىل مااكن االقةاع النتخاب ملث يهم.
 -82وقدد أُحداج اقدددم ا اعنيدن التسددام بدع األعدااق ،ع دى النحددو الدذي بينددب اقايدا اتتومددة
السددنوي إىل الربملددان التدداوا ،،املتع د بتنايددذ القددانون الدسددتوري بمددلن حقددوق األق يددات الوطنيددة.
وقد كثا املتتب ،وجم س األق يات الوطنية ،أنمرتهما ا هذا ا اس(. 45
 -84وقد حسن القدانون اجلندائر ( 5152اإلطدار التمدايعر بالنسداة جلداائم التااهيدة  -فقدد
يُااتددب فعددو إجاامددر بدددافت مددن التااهيددة ،ويُعددد اراتدداب أفعدداس معينددة بدددافت مددن التااهيددة ظافددا
ِّ
خمااددا ل عقوبددة ،ا حددع يُعددد اراتدداب أفعدداس إجااميددة أةدداجت ،بدددافت مددن التااهيددة ،ظافددا ممدددِّدا
ل عقوبددة .ويتندداوس القددانون أفعدداال إجااميددة ئددددة ،مثددو ،انتهدداو قاعدددة املسدداواة (أُضدديات قواعددد
أةدداجت ل تمييددن  -هددر اتالددة االجتماعيددة ،والعمددا ،واتالددة الفددحية ،واإلعاقددة ،وال دةا الددوراثر،
والتعاع عن اهلوية اجلنسدانية ،وامليدو اجلنسدر  ،وانتهداو حد الاداد ا التعادع عدن انتمائدب القدومر،
والتحاي الع د ع ى العنا والتااهية.
 -81وياس د د د ددر "االاا د د د دداق امل د د د ددربم ب د د د ددع اتتوم د د د ددة وهيئ د د د ددة اإلذاع د د د ددة والت اني د د د ددون التاوااي د د د ددة،
ل ا ددةة  ،"5152-5152االلتنام ددات املتع ق ددة مبحت ددوجت الد دربامد املوجه ددة إىل األق ي ددات الوطني ددة.
وعددالوة ع ددى ذلددك ،خيف د الفددندوق املعددد بتعنيددن اعدديددة وانددوع وسددائا اإلعددالم اإللتةونيددة
اعتمددادات ماليددة لتمد يت إنتددات وبد بداامد مسعيددة بفداية وإذاعيددة اعدددها املبسسددات ددع الاحبيددة
واُعد مهمة لألق يات الوطنية .وعمال مبالحظات أعضا الربملان ،سيُحد اجلدن املتع د بتمويدو
الربامد املوجهة إىل األق يات من قانون وسائا اإلعالم اإللتةونية.
 -86وا ددويل اتتوم ددة اهتمام ددا ةاص ددا إلعم دداس حق ددوق أف دااد أق ي ددة الاوم ددا القومي ددة ع ددى ق دددم
املس د دداواة م د ددت اآلةد د داين ،مبوج د ددب الق د ددانون والوض د ددت الدس د ددتوري املتا د ددوس هل د ددم .وانرالق د ددا م د ددن
"االس د د دةااي ية الوطني د د ددة إلدم د د ددات الاوم د د ددا ،"5151-5152 ،و"ةر د د ددة العم د د ددو لعق د د ددد إدم د د ددات
الاوم ددا "5151-5111 ،اُنا ددذ ع ددى حن ددو منه ددر ا دددابع وب داامد ر دددا إىل متافح ددة التميي ددن
والعنس ،وإىل إدمات الاوما ،واعنين التسام ( . 45ويتوقا ذلك ع ى موافقة الربملدان التداوا ،ع دى
دعددم إنمددا "اليددوم الع دداملر ل ددة الاومددا" وإنم ددا مقددارات ل ددة الاوم ددا وآدا ددم وثقددافتهم قامع ددة
ج اب ،وإحيا ذكاجت "اليوم الدويل لضحايا ئاقة الاوما" .وأولت كاواايدا ،بوصداها رئيسدة "عقدد
إدمددات الاومددا ،"5151-5111 ،أولويددة ملواضدديت ذات ص د ة بالت ابددة التارخييددة ل اومددا ا أوروبددا
(اعنين التسام وعدم التميين ،ودور شااب الاوما ا إرسا التسام .
 -82وانروي "السياسة الوطنية ل مساواة بع اجلنسع "5151-5155 ،ع دى هددا ئددد
وحددددت لددذلك ادددابع ةاصددة
هددو جيددادة نسدداة رثيددو األق يددات الوطنيددة ،ال سدديما نسددا الاومدداُ ،
(منهددا اثقيددا املددوظاع واملسددتخدمع املدددنيع ددذه املسددائوو وجيددادة عدددد مددن التع دديمو ورصددد
الاياندات اإلحفدائية ا جمدداس التع ديم  .وشددارو متتدب املسدداواة بدع اجلنسددع التدابت ل حتومددة ا
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املناقمددات واملددبراات املتع قددة بتددو مددن حقددوق اإلنسددان املتاولددة لنسددا األق يددات والدددعم املددايل
املقدم إىل هعيات نسا الاوما(. 42
 -88ويتاددو اإلطددار القددانو املعاصددا لنسددا األق يددات املسدداواة ا اتفددوس ع ددى حقددوقهن
(عمال بالدستور اجلديد ووفقا لقائمة هيت األق يات الوطنية  -وعددها  55أق ية ا الديااجة .
وع ى ذلك األسان أيضا ،يتمتت الس وفينيون املقيمون ا كاواايا ( 51 111فاد حبقوقهم(. 44
 -82واممو اعديالت قانون األجانب ( 5152انظيم عم ية من افاري اإلقامدة الدائمدة
لتمددمو األجانددب املولددودين ا كاواايددا أو الددذين يعيمددون فيهددا منددذ مولدددهم ،والددذين يتخددذوا
إجاا ات إقامتهم ألسااب مربرة .ويممو القانون أق ية الاوما الجمل اتمتت باوابا قوية مدت كاواايدا،
ويم د ت انايددذ إعددالن ج دداب .واقددةز "االس دةااي ية الوطنيددة ل اومددا" اسددوية هددذه املسددللة حب ددوس
عدام  .5151ويددنظم القدانون إجداا ات مدن اإلقامددة الدائمدة لألطادداس الدذين يعيمددون ا كاواايددا،
واألطااس الذين كان لدجت أحد والديهم أو ك يهما إقامة دائمة ا وقت ميالد األطااس.
 -21وباإلضافة إىل "سياسة اهل داة" ،اعتمددت اتتومدة أيضدا "ةردة العمدو الااميدة إىل إجالدة
عوائ د إنادداذ حقددوق األف دااد ا جمدداس االندددمات ،"5151-5152 ،واقددةز هددذه ا رددة ادددابع
مسددتماة يدداه األجانددب والالجئددع واألشددخاص ا اضددعع ل حمايددة الااعيددة ،وذلددك ا جمدداالت
التع دديم ،والاعاي ددة الف ددحية ،والسياس ددة االجتماعي ددة ،والثقاف ددة ،واإلس ددتان ،والعم ددو ،ومتافح ددة
التميين .وعنجت كاواايا أنمرة اوعية اجلمهور حبقوق املهاجاين وم تمسر ال و (. 41

ال جئا ا ااون والمشا ا اارةون (1-71؛  96-79إلا ا ااى 91؛ 9-79؛ 69-79؛
 12-79و)16
 -25صدددقت كاواايددا ع ددى الفددتوو الدوليددة األساسددية ،وامددارو ع ددى حنددو فعدداس ا العم يددة
اإلق يمية الااميدة إىل حدو مسدللة الالجئدع (بددأت بدإعالن سداايياو ، 5111 ،وهدر العم يدة الدجمل
انتق ددت ا عددام  5155مددن اإلطددار السياسددر إىل املسددتوجت التقددد .وااُا د ع ددى ذلددك فيمددا بددع
ب دددان المدااكة ،وبالتعدداون مددت كددو مددن ماوضددية شددبون الالجئددع ،واملاوضددية األوروبيددة ،ومنظمددة
األمد ددن والتعد دداون ا أوروبد ددا ،وجم د ددس الاؤسد ددا التنايد ددذيع املعد ددد بالتنسد ددي  ،والواليد ددات املتحد دددة
األمايتية ،من أجدو إيداد حدو دائدم ملسدللة إسدتان  52 111أسداة ( 24 111شدخ  .وا
الاد ددةة  ،5152-5152سد ددتُقدم الاعايد ددة إىل  2 145أسد دداة ( 8 152شخفد ددا  -موجد ددودين
حالي د ددا ا ص د دابيا ويق د دديم ج د ددن م د ددنهم ا اجلا د ددو األس د ددود والاوس د ددنة واهلاس د ددك (ُيم د ددو معظمه د ددم
اجلنسية الفابية .
 -25وب ية وضت سياسات بملن العودة ،وإعمار املناط الجمل دمارا اتاب ،اواصو اتتومة
االنردالق مددن االفةاضدات املاليددة واالجتماعيدة .ويتحقد ذلدك باسددتياا معدايع ةرددة العمدو الددجمل
كا ت اوفع مساكن لد  422أساة ،واتواصو عم ية اوفع مساكن لد  652أساة أةاجت (مبوجب
قد داارات س ددابقة ( . 46وفيم ددا يتع د د بإس ددتان ال د د  21 111ش ددخ  ،املقيم ددع ا  111وح دددة
22
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ستنية منظمة ،ا مااكن هاعيدة ،إسدتاهنم هيعدا إال  458شخفدا فقدا ( 552أسداة (. 42
وقد فُت  ،ثال ماات ،باب اقدم ط اات اتفوس ع ى الاعاية الستنية ةارت املناط الجمل اثع
ق قددا ةاصددا ل دولددة (كددان آةاهددا مددن نيسددان/أبايو إىل آب/أ سددرس  ، 5152وال ا دناس مدددة
التقدددم ماتوحددة ا ا ددك املندداط  .ويدداي انايددذ "بانددامد عددودة العائدددين ونقددو ل دواجم األسددا مددن
صابيا إىل كاواايا" .وا رر صابيا اتاليا النقو إىل اتدود ،واتحمو كاواايا اتداليا النقدو مدن
اتدود إىل أماكن اإلقامة(. 48
 -22واتعدداون كاواايددا مددت ماوضددية شددبون الالجئددع ع ددى انايددذ بانددامد اإلسددتان اإلق يمددر.
وُرثد ددو ماوضد ددية شد ددبون الالجئد ددع ا الااي د د العامد ددو الد ددذي يضد ددر ت ا كاواايد ددا بعم يد ددة اةتيد ددار
املسددتايدين (النظددا ا الر اددات املقدمددة مددن أف دااد ل حفددوس ع ددى الاعايددة السددتنية وفقددا ملعددايع
الضددعا الددجمل حددددرا املاوضددية والددجمل اعرددر أولويددة لربنددامد اإلسددتان اإلق يمددر  .واقددوم ماوضددية
ش ددبون الالجئ ددع ب دددور استم دداري  -ا التحقد د م ددن املس ددتايدين املس ددتحقع ل اعاي ددة الس ددتنية،
وملديددد عناصددا اسددتدامة املمدداريت املمولددة مددن صددندوق بانددامد اإلسددتان اإلق يم در ،مبددا ا ذلددك
اتفددوس ع ددى اتقددوق ا اتيدداة ووسددائو اتيدداة .واددبدي املاوضددية دورا مهمددا ا انايددذ املمدداريت
اجلديد دددة  -فهد ددر رد ددن موافقتهد ددا الد ددجمل اتاد ددو االسد ددتدامة الذاايد ددة ل ممد دداريت وملد دددد املسد ددتايدين
املسددتوفع ملعددايع الضددعا ،واددبدي دورا مهمددا أيضددا ا إعددداد واوجيددت املع ومدات املتع قددة بربنددامد
اإلستان اإلق يمر.
 -24وفيمدا يتع د بدإيوا املمدادين والالجئدع ،اسدتُخدمت اهلياكدو ا اصدة امله دورة وأُعيدددت
بعددد ذلددك إىل أصددحا ا .وقددد أُعيددد  52 581ه دديتال ح د اآلن .ومددن الد د  22حالددة املتاقي ددة،
بدددأت اإلج داا ات بمددلن  54حالددة رعايددة سددتنية ،ويدداي حددو بدداقر اتدداالت ا سددياق اددوفع
الوح دددات الس ددتنية .وب ي ددة اس ددوية التت دداليا املتاقي ددة املتع ق ددة باس ددةداد األمد دواس ال ددجمل يس ددتثماها
مس ددتخدمو املس دداكن املبقت ددة ا املمت ت ددات ا اص ددة ،أُدة ددت اع ددديالت ع ددى الق ددانون املتع د د
باملناط الجمل اثع ق قا ةاصا ل دولة ،اتي اسوية األمور مدت املدالو .كمدا أُعيدد بندا 542 858
وحدة ستنية ،وياي حاليا إعادة بنا مناجس  511أساة.
 -21ونظد داا إىل ص ددعوبة الظ دداوا ،اُاا ددب عم ي ددة اإلقام ددة الدائم ددة ل عائ دددين بالم دداوا املوااي ددة
التالية :أن اتون لديهم ،ا  8اماين األوس/أكتوبا  ،5225إقامة دائمة ا كاواايا ،وأن يتونوا
من املستايدين مدن باندامد العدودة أو باندامد إعدادة الاندا أو باندامد الاعايدة السدتنية ،وأن اتدون
لديهم نية مبكدة ع ى إعادة التوطن بفورة دائمة .ولدجت املوافقدة ع دى مدن اإلقامدة ،اُدوىل أولويدة
ل نظا ا ط اات اتفوس ع ى اجلنسية .وعمال بقدانون األجاندبُ ،ردن اإلقامدة املبقتدة ،ألسدااب
إنسانية ،لألجاندب الدذين كدان هلدم ،حد اداريخ اقددم الر دب ،ماكدن الالجدئ ملددة عمدا سدنوات
ع د د ددى األق د د ددو ،أو ك د د ددانوا م د د دددرجع ا بان د د ددامد إع د د ددادة الان د د ددا أو بان د د ددامد الع د د ددودة أو بان د د ددامد
الاعاية الستنية.
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 -26ويتلكددد دداز إدمددات العائدددين ا ا تمددت بتددوفع فاصددة الوصددوس اتددا إىل سددوق العمددو
لألجان ددب ال ددذين ل ددديهم إقام ددة دائم ددة (دون افد داي عم ددو ور ددتعهم بع دددد م ددن اتق ددوق (منه ددا
الت دددريب امله ددد ،والتع دديم ،وامل ددن الدراس ددية ،والاعاي ددة االجتماعي ددة ،واملع ددا والاعاي ددة الف ددحية،
واس د ددتحقاقات األطا د دداس ،ودع د ددم األمه د ددات واآلب د ددا  ،والتس د ددهيالت الض د د داياية ،وحاي د د دة ات د ددوين
اجلمعيات ،والعضوية ا املنظمات املمث ة ل عماس أو أصحاب العمو .
 -22وياات ددن نظد ددام ال د ددو الت دداوا ،ع د ددى قد ددانون ال د ددو  .ور ددت موا مد ددة نرد دداق اتمايد ددة،
واإلج داا ات ،مبددا ا ذل ددك ات د ا املسدداعدة القانوني ددة ا انيددة وسددايو االنتف دداا القددانو  ،م ددت
امايعات االملاد األورو  ،لضمان اوفع اتماية ل اعايا التابعع ألطااا ثالثدة (عدد ر اجلنسدية،
والالجئددع ،واألجانددب ا اضددعع ل حمايددة الااعيددة  .وسدديُعتمد ا عددام  5151قددانون املسدداعدة
الدوليدة واملبقتددة .وفيمدا يتع د بتحسدع نظددام ال دو األورو املمددةو ،اتعداون وجارة الداة يددة مددت
املتتب األورو ل دعم ،واتعاون أيضا بنماا مت ا تمت املد ا انايذ املماريت(. 42
 -28واُتخددذ ادددابع لتحسددع نوعيددة اإلقامددة وجيددادة سددعتها .وقددد ملسددنت سددعتها ملسددنا كا دعا
اسددت ابة ل ني ددادة املس ددتماة ا ع دددد م تمس ددر ال ددو من ددذ ع ددام  . 11(5155واعتُم ددد "باواوك ددوس
السد وو املتاددت لتددوفع اإلقامددة لالجئددع واألجانددب ا اضددعع ل حمايددة الااعيددة" ،مددن أجددو ملسددع
التنسددي بددع مسددبويل وجارة الداة يددة املعنيددع باإلدمددات وملسددع مااكددن الاعايددة االجتماعيددة .وا
عام  ،5152بدأت عم ية استينهم ا شق ستنية.
 -22وعم ددال ب "سياس ددة اهل دداة ُ ،"5151-5152عين ددت ال ن ددة الدائم ددة املعني ددة بتناي ددذ عم ي ددة
إدمددات األجانددب ،وح ددددت ال نددة املم دداكو .وا عددام  ،5152اعتُم دددت "ةرددة العم ددو املعنيددة بإجال ددة
عقاددات إعمدداس حقددوق األف دااد ا جمدداس إدمددات األجانددب ا ا تمددت التدداوا ."5151-5152 ،،وا
عام  ،5154قا ت اتتومة التقايا املتع بتنايذ ةرة العمو.
 -511واواصددو ،منددذ عددام  ،5116الدددعم املنه ددر والتخففددر لعم يددات املفدداتة اإلق يميددة
ودعد ددم الضد ددحايا ،ب يد ددة التوصد ددو إىل ح د ددوس عادلد ددة .ويعمد ددو نظد ددام دعد ددم وجارة العد دددس ا إطد ددار
الوجارة  -الدائاة املستق ة لدعم الضحايا والمهود( 15وا ئاكم املقاطعات( . 15وأُنمدئت أيضدا،
ا عام  ،5151جلنة رصد وملسع نظام دعم الضدحايا والمدهود ،الدجمل يُنداا دا اوحيدد السد وو
املتا ددت م ددت الض ددحايا والم ددهود .وب دددأ ا روج/يولي ددب  5152عم ددو ماك ددن االاف دداس ال ددوطد املع ددد
بالضحايا واألفعاس اإلجاامية واجلن  ،الذي يدياه متروعون من هعية دعم الضحايا والمهود.
 -515وعمال بقانون التعويضات النقديةُ ،ي لضحايا األفعاس اإلجاامية املنروية ع ى عندا،
اعتاارا مدن امداين األوس/أكتدوبا  ،5152اتفدوس ع دى مدا ي در :التعدوي عدن اتداليا العدالت
الرددن (إن كددانوا ال يتمتعددون بالتددلمع ا إطددار ةرددة الاعايددة الفددحية اإللناميددة  ،والتعددوي عددن
فقدان اإلياادات ،وُي هلم بمتو ع مااشا اتفدوس ع دى اعدوي عدن فقددان الددعم القدانو
وع ى اتاليا اجلناجة.
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 -515و ا ج كاواايا ح أي شخ ا املعا  ،وإن كان دفت املعاشات ملددة ئدددة يتدن
ملتنددا بسدداب إهنددا عم يددات الدددفت فيمددا بددع الا دددان نتي ددة ظدداوا اتداب الددجمل اتسدداب فيهددا
كاواايددا .واندداقة كاواايددا وصدابيا ا الوقددت الدااهن سدداو حددو هددذه املسددللة واتااوضددان مددن أجددو
إب د داام اااد دداق ثند ددائر بد ددع الا د دددين بمد ددلن التد ددلمع االجتمد دداعر الد ددذي مد ددن شد ددلنب أن ُيد ددو هد ددذه
املسللة املع قة.

جراوم الحرب (56-79؛  51-79إلى 59؛  63-79و)61
 -512باةتتام كاواايا ل افو ‘ 52اجلهاج القضائر وحقوق اإلنسان األساسية‘ ،وبانضدمامها
إىل االملد دداد األورو  ،التنم د ددت كاوااي د ددا باخت د دداذ إج د داا ات ل تحقي د د ا قض د ددايا ات د دداب ومقاض د دداة
مااتايه ددا ،وإن كان ددت ا ددك العم ي ددة واجه ددت عقا ددات نتي ددة ع دددم إمتاني ددة التوص ددو إىل اجلن دداة
واألدلددة والمددهود ا إطددار نظددام العدالددة التدداوا( ،االنتمددار ا يو وسددالفيا السددابقة  .وا سددياق
اعنيددن التعدداون اإلق يمددر ا اندداوس األفعدداس اإلجااميددة جل داائم اتدداب ،اددبدي كاواايددا دورا رياديددا ا
اإلق دديم .وقددد ملسددن التعدداون اإلق يمددر بددع متتددب املدددعر العددام لتاواايددا واملدددعر الع دام جل داائم
اتدداب ا ههوريددة صدابيا الددجمل وقعددت كاواايددا ااااقددا معهددا ا عددام  ،5116ومددت متتددب املدددعر
العام ل اوسنة واهلاسك (الربواوكدوس املوقدت ا حنياان/يونيدب  5152بمدلن مقاضداة مدااتن جداائم
اتاب ،واجلاائم ضد اإلنسدانية ،واإلبدادة اجلماعيدة  .واوجدد أربدت ئداكم (مقاطعدات متخففدة
ملقاض دداة مد دااتن جد داائم ات دداب ،ا ك ددو م ددن أوس ددي ك ،ورييت ددا ،وس ددا يت ،وج دداب .واعم ددو
اإلدارات املعني ددة جل د داائم ات دداب (متاا ددب امل دددعر الع ددام املتخفف ددة التابع ددة لتاوااي ددا ا إط ددار
متااددب املدددعر العددام ل دولددة املوجددودة ا املقاطعددات .وأادداز القددانون اجلنددائر ( 5152ختايددا
األعاا عن ئاكم املقاطعات كر يتسا هلا اوجيب اهتمامها حنو جاائم اتاب.
 -514وا قضددايا ج داائم اتدداب ،اعتُمددد ق داار يتددي ل مددهود والضددحايا ،الددذين هددم مددن كاواايددا
ويدددلون بمددهادرم أمددام ا دداكم ا ههوريددة كاواايددا ،اتفددوس ع ددى وسددي ة مواصددالت منظمددة إىل
ا تم ددة ا ماكا ددة اابعد دة ل ددوجارة الع دددس إن يتس ددن ل محتم ددة ا ددوفع وس ددي ة مواص ددالت .وي ددوج
ل مددهود الددذين هددم مددن ههوريددة كاواايددا ويُسددتدعون ا إطددار املسدداعدة القانونيددة الدوليددة ل مددهادة
أمام ا تمة الع يدا ا ب دااد ،أو المدهود الدذين هدم مدن صدابيا ويُسدتدعون ل مدهادة أمدام واحددة
من ا اكم األربت التابعة ل مقاطعات ا كاواايا ،وهر ا اكم الدجمل انظدا قضدايا اتداب ،تدنهم،
إذا ط اوا ذلك ،اتفوس ع ى وسي ة مواصالت منظمة إىل ا تمة واتفوس ع ى محايدة المداطة
(بالتعاون مت املسبولع بوجارة الداة ية .
 -511واتعاون كاواايا ع ى حنو كامو مدت ا تمدة اجلنائيدة الدوليدة ليو وسدالفيا السدابقة ،وا دن
بانتظددام هيددت ط اددات التعدداون ،ال سدديما ا سددياق اتفددوس ع ددى الوثددائ أو اس د يمها( . 12وا
أي ددوس سدداتمرب  ،5154وقددت متتددب املدددعر العددام لتاواايددا "مددذكاة التادداهم بددع متتددب املدددعر
العددام لتاواايددا ومتتددب املدددعر العددام آلليددات ا دداكم اجلنائيددة الدوليددة" مددن أجددو اختدداذ إج داا ات
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أكثا كاا ة ملقاضاة مااتن االنتهاكات اجلسيمة ل قانون اإلنسا الددويل ا منرقدة يو وسدالفيا
الس ددابقة اعتا ددارا م ددن ع ددام  ،5225م ددت األة ددذ ا االعتا ددار أن عم ي ددة املقاض دداة اقوده ددا ا تم ددة
اجلنائية الدولية ليو وسالفيا السابقة ،وآليات ا اكم اجلنائية الدولية ،وا اكم ا ية.
 -516ويتواصددو بمددتو يددومر التعدداون الدددويل ا اإلق دديم (اقدددم املسدداعدة ا القضددايا  ،عمددال
باالاااقدات املربمدة بددع متاادب املددعر العددام .وات قدى متااددب املددعر العدام بيانددات وأدلدة اتع د
(14
وةففدت ملتتددب
باجلنداة املقيمدع ا الا دددان الدجمل اتاعهددا هدذه املتاادب وُيم دون جنسدديتها ُ .
املدعر العام لتاواايا اعتمادات مالية مناف ة لألعماس املتع قة بقضايا جاائم اتاب.
 -512واتعامددو متااددب املدددعر العددام لتاواايددا مددت قضددايا ج داائم اتدداب دون مليددن ،واقاضددر
أيض ددا أفد دااد اجل ددية الت دداوا ،والم دداطة التاوااي ددة .وق ددد ُكثا ددت إج دداا ات كم ددا جد داائم ات دداب
ومقاض دداة مااتايه ددا ،عم ددال ب "ةر ددة العم ددو لع ددام  5155املتع ق ددة بتناي ددذ اسد دةااي ية التحقيد د
واملقاض د د دداة ا جد د د داائم ات د د دداب املااتا د د ددة ا الا د د ددةة م د د ددن ع د د ددام  5225إىل ع د د ددام  ."5221وا
ع ددام ُ ،5152ح ددددت أولوي ددات وطني ددة جدي دددة ،وروجع ددت األولوي ددات اإلق يمي ددة ،ب ي ددة جي ددادة
التاددا ة .وأدجت اعيددع ئدداكم ومتااددب اابعددة ل مدددعر العددام لتاواايددا خمتفددة قداائم اتدداب ،مددن
جه ددة ،والتنظ دديم املتماث ددو ا م ددديايات الم دداطة ،م ددن جه ددة أة دداجت ،إىل جي ددادة كا ددا ة اإلج داا ات
املتخددذة ا الدددعاوجت املافوعددة ضددد جندداة معدداوفع وكددذلك ا الدددعاوجت الددجمل يُتوصددو فيهددا بعددد
إىل اجلناة.
 -518وأُ د د م د ددا قضد ددية واوفيند ددا وآةد دداون بفد دددور حتد ددم ب د داا ة ا  56ام د داين الثد ددا /
نوفمرب  .5155وط ب متتب املدعر العام لتاواايا وثدائ ا تمدة اجلنائيدة الدوليدة ليو وسدالفيا
السابقة ووثائ متتب املدعر العام هلذه ا تمة ،لتر يتسا لنظام العدالة الدوطد املضدر قددما
ا ملديد اجلناة ا جاائم اتاب املااتاة أثنا عم ية "العاصاة" وبعدها.
Notes
Indicates the interest of the Parliamentary Committee for Human Rights and Rights of National
Minorities, which carefully follows and addresses the reports to the responsible UN bodies and the
alternative report of the civil society, which is particularly expressed in terms of monitoring the UPR
– in the report preparation phase and in the phase of implementing recommendations.
For example: MFEA published the URP recommendations, and the OGE published the CEDAE; the
MI placed a banner for the European Human Rights Court and ensured access to other reports in the
area of human rights.
OGE still has six employees and its financing was reduced by 12% in comparison to 2011.
During 2011–2014, the Judicial Academy (JA) organised training for judicial officials; i.e. for 30
officials in 2011, 100 in 2012 and 278 in 2013/14 on the application and alignment of legislation with
the European Convention on Human Rights (ECHR). The State school for judicial officials held two
workshops (51 attendees) in 2013/14 on criminal law and the civil law aspects of ECHR. Through the
programme of the Council of Europe, an online course is currently underway for judicial officials on
the ECHR and Court. A total of 14 Croatian judicial officials participated in three workshops in
Florence (2013) as part of the project “European judicial cooperation through the practice of national
courts in the protection of fundamental rights”. In 2014, two JA projects were approved: education of
judicial officials on the EU Charter on fundamental rights, and on the rights of children.
Subjects taught also include the Constitution, misdemeanour law (asylum; domestic violence) and
criminal law (hate crimes, crimes against humanity and human dignity – terrorism, slavery, human
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trafficking), and education and training is provided on 'police authority' (particularly application
towards children and foreigners; ethics and the code of conduct) and specialist courses (human
trafficking, hate crimes), while at the High Police School, the courses: Human rights and police
authority, and Police Ethics are taught (each of 45 hours).
In October 2014, the publication “Recommendation CM/Rec(2007)13 of the Committee of Ministers
to Member States on gender mainstreaming in education and the Memorandum with substantiation”
was distributed at the meeting of primary school principals in the City of Zagreb. This publication
was printed by the OGE in 2010 and is regularly disseminated.
The Constitutional Act on the Rights of National Minorities (CARNM), Labour Act, Act on Samesex Unions, Criminal Code (including the prevention of all forms of discrimination in proceedings),
Free Legal Aid Act, and the National Programme on the protection and promotion of human rights
2013–2016.
Through the mediation of the JA, 9 judicial officials received training on the EU directives on
discrimination at the Academy for European Law (Trier) over a three-year period. In 2011, 30
judicial officials participated at the JA seminar “Together against the discrimination of LGBTIQ
persons”. In 2014, the JA held 6 workshops on laws in the area of combating discrimination and
gender equality, for a total of 72 participants.
Reference to the IPA project “Establishing a comprehensive system for protecting against
discrimination” with five regional round tables, with the participation of the media that contributed to
raising awareness in electronic and printed reports on the appearance, prevention and mechanisms of
discrimination.
The project “Stimulating equality on the Croatian labour market” from 2010 (CES in cooperation
with OHRRNM and research institutions) resulted in the “Collection of good practices in combating
discrimination and promoting diversity on the labour market” and the “Guidelines” of the same time,
for including anti-discrimination into labour market policies. Research was conducting among
unemployed persons and employers on discrimination on six bases (gender, age, disability, ethnicity,
religious affiliation and sexual orientation).
The project “Stimulating diversity on the Croatian labour market” (in partnership between the
OHRRNM and civil society and the Institute for Development of the Labour Market) from 2011 was
aimed at strengthening capacities of stakeholders on the labour market (employers, CES, unions,
coordination for human rights and committees for gender equality), managing diversity and raising
awareness of discrimination. A special award was introduced for the best practice among employers
in employing persons of vulnerable groups.
In 2012, five regional round tables were organised as part of the project “Equality in diversity”
(OHRRNM, CES, and Office of the Ombudsman), with three components: strengthening participants
in the labour market for implementing anti-discrimination principles; Advising employers on antidiscrimination; Anti-discrimination campaigns at the national level. A network of regional antidiscrimination contact points has also been established for the purpose of informing and advising,
and connecting with the ombudsman. Employers received support for the development of antidiscrimination tools for human resource management and individual training on recognising
discrimination. A brochure on examples of anti-discrimination practice was published.
See: PART II – paragraph 8.
At the Glina penitentiary, a new facility for 420 prisoners was built (7 rooms adapted for persons
with disabilities) and the kitchen was adapted, and the adaptation of the old facility is underway. The
old block for accommodation in semi-open conditions and the prisoner visitor’s centre were fully
refurbished. Intensive preparations are underway for the construction of additional capacities at the
Zagreb prison (loan agreement with the CES and drafting of the project documentation). At the
Bjelovar prison, reconstruction of accommodation units, the kitchen and archives began in 2012, and
a construction permit was obtained for expansion of the accommodation capacities.
“Support to the Croatian prison system” (EUR 4.69 million) for the improvement of infrastructure
and for education of the staff of the Administration and IT equipping of the Administration, and for
assistance in the rehabilitation of juveniles at the Turopolje Juvenile Detention Centre.
The condition of appointment of judges in first instance course is completion of the State School for
Judicial Officials (attaining knowledge for responsible and independent work), and the foundation for
further promotion (appointment to higher courts) is a transparent assessment of the competent court
council on the work of the judge. The Standards from the Constitutional amendments (2010) were
strengthened by amendments to the Courts Act, Act on the SJC (increasing transparency in the
appointment of judges, with detailed explanations – points from structured interviews), Act on the
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State Attorney’s Office, and will be maintained in the future reorganisation of the network of first
instance judicial bodies (2015).
Representatives: MJ, Croatian Supreme Court, State Attorney's Office of RC, SJC, State Attorney's
Council, JA, Croatian Judges Association, Croatian Court Advisors’ and Articled Clerks Association,
Croatian Bar Association, municipal and count courts.
See: PART II – paragraph 3.
See: Part II – paragraph 4.
Includes: co-financing textbooks; transport for secondary school pupils whose families are entitled to
support; housing in pupil's dorms if the family is entitled to support or has an average monthly
income below the census level; university study if the children were users of the right to permanent
accommodation.
In Dubrovnik in March 2014, Croatia hosted of the Council of Europe conference “Growing with
Children’s Rights” aimed at assessing the progress of this Strategy, and identifying future priorities.
Broken down into four goals: (i) consistent protection of children's rights through the application of a
standard of high quality social services, with an individualised approach towards the needs of the
child; (ii) preserving the child's feeling of identity and continuously maintaining contact with the
family and significant persons, pursuant to the child's best interests; (iii) high quality and coordinated
activity and intersectoral cooperation of all systems responsible for the provision of child services in
alternative care/biological families, for the purpose of ensuring a return to the family or finding a
better solution (adoption or permanent foster care); (iv) preparation of the child for leaving care and
beginning an independent life.
Refers to the ratification of the Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation
and Sexual Abuse, and the signing of the Convention on Preventing and Combating Violence against
Women and Domestic Violence.
In 2013, the Conference on violence in schools was also organised for experts, teachers and
principals, with an interactive transmission for the public (identified the problems and risks for the
appearance of violence and priorities, with the aim of prevention).
Juvenile detention is carried out in a separate ward of the Požega penitentiary (closed/semi-open
conditions) and the Valtura penitentiary (open conditions). Correctional measures laid down in the
correction ward are also executed at the Juvenile Correctional Facility in Turopolje and the Juvenile
Correctional Facility in Požega (minors may be categorised into correctional groups: positively
stimulated groups in open conditions, correctional groups in semi-open conditions, or correctional
groups with increased care and supervision in closed conditions).
Pertains to the jails at: Bjelovar, Dubrovnik, Gospić, Karlovac, Osijek, Požega, Pula, Rijeka, Sisak,
Split, Varaždin, Zadar, Zagreb and the prison and jail in Šibenik.
At the beginning of the 2012/13 school year, the following number of Roma children were recorded:
455 in kindergartens (222 girls and 233 boys); 356 in preschools (170 girls and 186 boys); 5173 in
primary schools (2561 girls and 2612 boys); 480 in the first grade of 3-year secondary school
programmes (194 girls and 286 boys), with a total of 503 in secondary education (207 girls and 296
boys). As an indicator, it should be emphasised that the number of pupils has increased four-fold
since 2005, and that the gender ratio is even.
Roma parents receive co-financing for kindergartens for children, and for extended school care,
extracurricular activities, additional lessons in the Croatian language, and assistance for Roma
assistants for school pupils. In secondary school, all pupils receive a stipend of EUR 652 per year
(EUR 392 for those repeating a grade). A stipend of EUR 1034 per year has been secured for those in
tertiary education, that have proclaimed themselves as members of the Roma national minority.
The project “I have a choice” is implemented in schools in Zagreb and in Međimurje County (MI in
cooperation with civil societies and the Croatian Red Cross) with the purpose of socialisation of
Roma children (teaching the culture of dialogue, non-violence, human rights and non-discrimination)
and creating a positive relation towards the police as facilitators. Also, the MSPY is a partner of the
UNICEF office in the implementation of the project “See them differently, love them the same”,
aimed at improving foster case for Roma children and stimulating foster care within the Roma
community (implementation over 6 months to February 2015 in the Međimurje, Varaždin and Istrian
Counties).
For the special project implemented by police entitled “Living my life without violence“, see PART
II – paragraph 7.
More details on the Plan are provided in the section on children’s rights.
See: PART II – paragraph 5 for support to the process via the EU.
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Of which: 71 beneficiaries of the Zagreb Rehabilitation Centre and 93 beneficiaries of the Stančić
Rehabilitation Centre. It should be emphasized that 14 beneficiaries within the regionalisation
process have been included in the organised housing programme in the areas they come from, three
beneficiaries have been returned to their biological families, and one has been housed with a foster
family.
A total of 281 beneficiaries are included in the organised housing programme of social welfare
homes, and 97 beneficiaries in the organised housing programme secured by the civil society.
Two homes for mentally ill adults, ‘Breznica Đakovačka’ (124 beneficiaries) and the ‘Dragočajac
Family Home’ (22 beneficiaries) have been closed. In the transfer of beneficiaries, the principle of an
individual approach and cooperation with beneficiaries was followed, for the purpose of finding a
permanent form of care.
See: PART II – paragraph 6.
Of which: 35 associations for the period 2010–2013; 52 associations for the period 2011–2014; 12
institutional supports for the Federation of Associations for Persons with Disabilities; 30 projects of
associations for persons with disabilities.
For: 631 beneficiaries using personal assistance services; 52 sign language interpreters; 16 seeing
accompaniments for the blind.
Since the establishment of the human trafficking prevention system (2002), RC successfully
cooperates with the CoE, OSCE, ICMPD, UNDOC, UN mechanisms, including the Human Rights
Council, and uses IPA projects to adapt the system.
Specifically: 14 councillors and 24 representatives of the Albanian NM; 22 councillors and 15
representatives of the Bosnian NM; 1 representative of the Bulgarian NM; 7 councillors and 6
representatives of the Montenegrin NM; 12 councillors and 10 representatives of the Czech NM; 19
councillors and 20 representatives of the Hungarian NM; 4 councillors and 9 representatives of the
Macedonian NM; 2 councillors and 6 representatives of the German NM; 1 representative of the
Polish NM; 17 councillors and 11 representatives of the Roma NM; 2 representatives of the Russian
NM; 4 councillors and 2 representatives of the Ruthenian NM; 6 councillors and 6 representatives of
the Slovak NM; 9 councillors and 13 representatives of the Slovenian NM; 143 councillors and 24
representatives of the Serbian NM; 13 councillors and 10 representatives of the Italian NM; 1
councillor and 8 representatives of the Ukrainian NM and 1 representative of the Jewish NM.
In 2012, a total of 12,990 officials and employees worked in the executive bodies of LSG (an
increase of 75): 594 or 4.57% were members of one of the 22 NM (increase of 2); 71 or 0.55% were
of unknown affiliation (increase of 10) and 3 or 0.023% of officials and employees were of the
Islamic affiliation (increase of 1). The highest number are Serbs (331), and Italians (90), followed by
Bosnians (43), Hungarians (32), Slovenians (25), Czechs (20), Montenegrins (15), Slovaks (9),
Macedonians (8), Germans (6), Ruthenians (3), Albanians (3), Roma and Jewish (2 each), and one
representative each of the Austrian, Bulgarian, Polish, Romanian and Russian NMs.
Following the reported derogation of employment by counties, round tables were organised (in
Osijek, Vukovar, Gospić) for the purpose of encouraging minority representatives to take advantage
of their right to preference in employment in those bodies (Art. 22, CARNM).
As part of the organisation to mark the 10th anniversary of the adoption of the CARNM, a formal
commemoration was held and attended by experts, representatives of SAB, representatives of
minorities, members of minority associations, representatives of local and regional governments, and
members of the council of national minorities. An analysis of the status was presented.
For example, the Međimurje Police Directorate, in line with the Strategy, adopted a programme of
preventative measures to increase security and social inclusion of the Roma. Implementation of the
project “Increasing citizen awareness for the purpose of more effective implementation of the
CARNM, combating stereotypes and prejudices towards the Roma” is under implementation, while
workshops were held to affirm the issues of status rights of the Roma and statelessness.
In September 2014, under the organisation of the “Roma Association”, the police became actively
involved in the project “TRAvel – Travel, Variety, Equality and Learning”, which encompasses the
prevention of all types of violence, legal regulation and information on the responsible institutions
that offer support to potential victims. The target groups are young people (including the Roma) from
Croatia, Hungary and France, and their leaders.
At the commemoration of Human Rights Day in 2012, a round table was organised in Zagreb in
cooperation with the CoE (as part of the “Enough” campaign) on the prejudices towards the Roma,
aimed at raising awareness and overcoming stereotypes. The campaign promotes the informative and
educational roles of the media in combating discrimination and raising the awareness of journalists on
GE.15-02059
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the importance of promoting anti-discrimination messages in the media. In 2012, financial support
was provided to the Festival on human rights films (and two discussions were held: “Roma in
Europe” and “Roma in film and visual arts)”.
The office has financed the drafting of the internet portal for young Roma women, aimed at providing
information in the area of education and employment. Also, financial support has gone to the work of
the Croatian Club of Albanian Women 'Queen Teuta', to organise the regional cultural event 'Queen
Teuta'.
Particularly through representatives in the National Minority Council, and 9 councillors and 13
representatives of the Slovenian national minority, and through the Federation of Slovenian Societies.
The programmes of 10 Slovenian cultural societies are financed from the budget.
'World Refugee Day' is commemorated and a round table was organised on the life and customs of
this population, including exhibits and sporting activities. In 2013, MI held a workshop on the need
for media coverage on asylum seekers, asylees and migrants. In 2013, Croatia successfully chaired
the “MARRI Initiative”, which encompasses the areas of migration, asylum, border management,
visa regime, consular aspects and the return of displaced persons, with the aim of improving the
movements of people in the Western Balkans.
For 212 families, addresses have been determined, though the accommodations are not yet accessible;
for 407 families, securing accommodations is underway, while the remaining 5505 cases are
unresolved applications by former holders of tenancy rights have been forwarded to the first degree
state administration bodies.
In detail: 3 exile/refugee settlements; 2 hotels; 2 facilities for the care of the elderly, sick and infirm;
4 social and health care institutions (capacity 14 persons). The plan envisages care for 217 families,
as follows: at the time of realisation (40 refugee families from Kosovo accommodated in the refugee
settlement Mala Gorica are awaiting the move to the new Dumače settlement); 41 in the housing care
programme; 106 in the social welfare system; 2 pursuant to the Reconstruction Act. Another 9
families are awaiting the determination of the type of permanent solution; for 18 who have secured
accommodation, the procedures of moving out of the organised housing is being initiated.
In 2012, 12 organised return convoys were carried out for 23 families (29 persons) from Serbia into
Croatia. In 2013, 15 convoys were organised for 28 families (28 persons), and in 2014, 7 convoys for
14 families (14 persons).
See: PART II – paragraph 8.
The capacities of the Zagreb Shelter for Asylum Seekers has been expanded and permits the
accommodation of an additional 600 persons. In June 2014, the renovations to the Kutina Shelter for
Asylum Seekers was completed, which is intended for the housing of families, unaccompanied
minors, and other vulnerable groups of asylum seekers. Also, the Ježevo Foreigners Reception Centre
is undergoing renovations to improve the existing capacities.
The service secures: psychological assistance and information on the rights of victims and witnesses;
mediation in securing the physical protection of witnesses in war crimes cases who come to Croatia
from abroad to testify, and for witness from Croatia who testify abroad; notifies victims, witnesses
and their families of the release of prisoners; performs technical tasks for the Board for monetary
compensation to the victims of criminal acts pursuant to the Act of the same name; allocates just
monetary compensation for unfounded arrests and the unjustified conviction of persons. Its task is
also the institutionalisation and development of the support system within the judiciary, and the
coordination of the work of departments for the support to victims and witnesses in courts.
There are seven Departments for support to victims and witnesses in the county courts (Zagreb,
Vukovar, Sisak, Zadar, Osijek, Split and Rijeka).
Evident in the final report of Chief Prosecutor Brammertz to the UN Security Council and from the
final annual report presented in October 2014 by Tribunal president Meron to the UN General
Assembly.
See: SAORC website.
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