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  املنهجية والتشاور  -أوالً   
املشار إليه أدناه باالستعراض الدوري     (االستعراض الدوري الشامل حلقوق اإلنسان        -١

هو آلية عاملية لألمم املتحدة أعدت الستعراض حالة حقوق اإلنسان يف مجيع الدول             ) الشامل
  .كل أربع سنواتاألعضاء، وجيري 

 ٥/١ هذا التقرير على أساس املبادئ التوجيهية لقرار جملس حقوق اإلنـسان             وأُعّد  -٢
واملبادئ التوجيهية العامة إلعداد املعلومـات يف إطـار االسـتعراض الـدوري الـشامل               

(A/HRC/6/L.24).  
 )١(فريقـاً عـامالً   ) املشار إليها أدناه بكرواتيا   (وأنشأت حكومة مجهورية كرواتيا       -٣

 هـذا  وأعـدّ . إلعداد التقرير الوطين وفقاً إلجراء االستعراض الدوري الشامل لألمم املتحدة   
التقرير بتنسيق من وزارة الشؤون اخلارجية واالندماج األورويب، ووزارة العـدل واملكتـب             

  . احلكومي حلقوق اإلنسان
فق إطار مرجعي جيمع بـني      وأُعد التقرير و  . وقُدِّم التقرير الوطين إىل اجملتمع الدويل       -٤

املبادئ التوجيهية العامة املذكورة أعاله واحلقوق واحلريات الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق            
  .اإلنسان كما يشدد عليها يف أولويات وطنية معينة

  اإلطار املعياري واملؤسسي لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -ثانياً   
اري واملؤسسي حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها إطـاراً         اإلطار املعي  يف كرواتيا ُيعدّ    -٥

والدليل على ذلك أن اهليئات الدولية اليت ترصد نظام محاية حقوق اإلنـسان             . متطوراً جداً 
وتعزيزها يف كرواتيا، ال سيما يف إطار عملية انضمام كرواتيا إىل االحتاد األورويب، كـثرياً               

ويظل . سي هو مكيَّف مع مجيع املعايري الدولية املطلوبة       تشري إىل أن اإلطار املعياري واملؤس      ما
أكرب حتٍد يف هذا اجملال مرتبطاً بتنفيذ اإلطار املعياري احلايل بطريقة أفضل وفعالة أكثر وتعزيز               

كما يتعني أيضاً إيالء اهتمام خاص إىل تبـسيط         . القدرات اإلدارية واملالية لإلطار املؤسسي    
  .ق اإلنسان ومحايتها وجعله أكثر فعاليةاإلطار املؤسسي لتعزيز حقو

__________ 
(1) The bodies involved in the preparation of the report were: Ministry of Foreign Affairs and European 

Integration, Ministry of Justice, Ministry of Public Administration, Ministry of the Interior, 
Ministry of Regional Development, Forestry and Water Management, Ministry of Health and 
Social Welfare, Ministry of the Economy, Labour and Entrepreneurship, Ministry of Science, 
Education and Sport, Ministry of the Family, Veterans' Affairs and Intergeneration Solidarity, 
Government Office for Human Rights, Government Office for National Minorities, Government 
Office for Gender Equality, Government Office for Cooperation with NGOs, Attorney General's 
Office. 
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  األحكام الدستورية والقانونية املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان  -ألف   
حسب الدستور ُتعد كرواتيا دولة ذات سيادة ودميقراطية واجتماعية تقـوم فيهـا               -٦

ييـز  محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية على مبادئ املساواة أمام القانون، وعدم التم           
 من الدستور تشري إىل احترام حقوق اإلنسان بوصف ٣ذلك أن املادة . واملساواة بني اجلنسني

ذلك أمسى قيمة يف النظام الدستوري وهبذه الروح ينبغي تفسري مجيـع أحكـام الدسـتور                
يـرد  " محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية    "ويف الفصل الثالث الذي يتناول      . األخرى

         ومبوجب الدسـتور،  .  املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية     تفصيل للحقوق 
ال جيوز تقييد حرية املواطنني وحقوقهم إال مبوجب القانون من أجل محاية حقوق اآلخـرين               
وحرياهتم ومحاية النظام القانوين، واألخالق والصحة العامة، وعلى كل تقييـد أن يكـون              

  .الضرورة يف كل حالة على حدةمتناسباً مع طبيعة 
ويقوم النظام الوطين حلماية حقوق اإلنسان على أسـاس الدسـتور والتـشريعات               -٧

وعمـالً  . الوطنية، والصكوك الدولية حلماية حقوق اإلنسان اليت تعد كرواتيا طرفـاً فيهـا            
وفقـاً  تشكل االتفاقات الدولية املربمة واملصدق عليهـا        : " من الدستور  ١٤٠بأحكام املادة   

للدستور واملنشورة والساري مفعوهلا، جزءاً من النظام القانوين الداخلي، وهي تعلو القوانني            
وللمحاكم أن تطبق بشكل مباشر املعاهدات الدوليـة لـدى البـث يف            ". يف أثرها القانوين  

تقيم : " من قانون احملاكم   ٥ففي املادة   . القضايا املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان املتعلقة باألفراد      
وتقيم احملاكم أيـضاً العـدل علـى أسـاس          . احملاكم العدل على أساس الدستور والقوانني     

  ".ظام القانوين جلمهورية كرواتيااملعاهدات الدولية اليت ُتعد جزءاً من الن
قت كرواتيا على العديد من املعاهدات الدولية واإلقليميـة املتعلقـة حبقـوق             وصّد  -٨

  .)٢(لتقارير إىل هيئات املعاهدات بشأن تنفيذ هذه الصكوك وتوصياهتااإلنسان وتقدم بانتظام ا

__________ 
(2) Croatia is party to: the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; the 

International Covenant on Civil and Political Rights; the International Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination; the Convention against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; the Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women; the Convention on the Rights of the Child; the 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities; to which no reservations have been made. 
Croatia has signed the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance, and its ratification is being considered right now. Croatia is also a party to all the 
protocols to the above-mentioned instruments and the special Working Group is considering the 
signature/ratification of the Optional Protocol of the Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights. 
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 صكاً جمللس أوروبا وتقدم بانتظام تقاريرها إىل آليـات          ٨٨ كرواتيا طرفاً يف     وتعّد  -٩
  .)٣(رصد هذه الصكوك

وتنظم محاية حقوق اإلنسان بالتفصيل من خالل العديد من القوانني اليت جيـب أن                -١٠
  . )٤(كام معاهدات حقوق اإلنسان اليت تعد كرواتيا طرفاً فيهاتكون مطابقة ألح

  هيئات وآليات محاية حقوق اإلنسان  -باء   
تقع مسؤولية تنفيذ القوانني الوطنية وااللتزامات الدولية املقبولة فيما خيـص تعزيـز          -١١

مفـاهيم فـصل الـسلطات      (حقوق اإلنسان ومحايتها على عاتق النظام احلكومي بكامله         
أمني املظـامل وأمنـاء املظـامل       (، واملسؤوليات املستقلة    )تقاللية عمل احملكمة الدستورية   واس

ومنظمات ) اخلاصني باألطفال، واملساواة بني اجلنسني واألشخاص ذوي اإلعاقة، على التوايل         
  .اجملتمع املدين اليت تدعم حكومة كرواتيا نشاطها

حاكم اليت ُينشئها القانون وُيضمن     وحيتفظ بدور خاص يف جمال حقوق اإلنسان للم         -١٢
  .هلا االستقاللية يف العمل والقرارات مبوجب الدستور

وباإلضافة إىل احملاكم، يشمل جمال محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف إطار فـصل               -١٣
السلطات وزارات كل من العدل، واإلدارة العامة، والشؤون اخلارجية، والشؤون الداخلية،           

__________ 
(3) Croatia is a party to these instruments of the Council of Europe (CoE): the Convention for the 

protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; the European Convention for the 
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; the European Charter 
for Regional and Minority Languages; the Framework Convention for the Protection of National 
Minorities; the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings; 
Convention for the Protection of Human Rights and dignity of the human being with regard to the 
application of biology and medicine; the Convention on Contact concerning Children, and the 
European Convention on the Exercise of Children's Rights  (both ratified); and the Council of 
Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse 
(signed). 

(4) The legislation aimed at the protection and promotion of human rights include: the Constitutional 
Act on the Rights of National Minorities; the Anti-discrimination Act; the Gender Equality Act; 
the Law on Same Sex Civil Unions; the Free Legal Aid Act; the Right to Access Information Act; 
the Criminal Code; the Labour Act; the Aliens Act; the Asylum Act; the Act on Protection from 
Domestic Violence; the Law on Maternity Allowance and Parental Support; the Family Act; the 
Law on Social Care; the Criminal Procedure Code; the Execution of Prison Sentence Act; the 
Preschool Education Act; the Law on Upbringing and Education in Elementary and Secondary 
Schools; the Law on Vocational Education; the Law on Adult Education; the Law on Research and 
Higher Education; the Law on Education in Languages and Letters of National Minorities; the 
Health Care Act; the Compulsory Health Insurance Act; the Act on the Protection of Patients 
Rights; the Act on the Protection of Persons with Mental Disorders; the Media Act; the Electronic 
Media Act; the Croatian Radio-Television Act; the Croatian News Agency Act; the Law on 
Volunteering; the Reconstruction Act; the Law on Regional Development; Act on Election of 
Representatives to the Croatian Parliament; the Civil Servants Act. 
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االجتماعية اخلاصة، إضافة إىل مكاتب حكوميـة       /ية، ومحاية الفئات الضعيفة   والعلوم، والترب 
: منشأة هبدف تقدمي دعم إضايف من أجل النهوض حبقوق اإلنسان يف جماالت خاصة وهـي              

مكتب حقوق اإلنسان، ومكتب األقليات القومية، ومكتب املساواة بني اجلنسني، ومكتـب           
  .التعاون مع املنظمات غري احلكومية

جملس : وأُنشئت أيضاً هيئات ومؤسسات إلسداء املشورة إىل حكومة كرواتيا وهي           -١٤
ئف الدينيـة،   األقليات القومية، واجمللس املدين للتنمية االجتماعية، وجلنة العالقات مع الطوا         

  .ومركز حقوق اإلنسان
وهناك أيضاً هيئات وطنية عديدة تعمل يف جمال حقوق اإلنسان ومحايـة الفئـات                -١٥
جلنة حكومة كرواتيا حلقوق اإلنسان، واللجنة الوطنية للتثقيـف يف جمـال            : لضعيفة، مثل ا

حقوق اإلنسان واملواطنة الدميقراطية، وجلنة حكومة كرواتيا لرصد تنفيذ الربنـامج الـوطين           
للروما، وجلنة األشخاص ذوي اإلعاقة، وجلنة حكومة كرواتيا لتعزيز احلماية مـن العنـف              

  . ذلكاملرتيل، وما إىل
 الربملان الكروايت أعلى هيئة تشريعية تتداول باألساس بشأن حقوق اإلنـسان            ويعّد  -١٦

  .عرب اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وحقوق األقليات القومية، وجلنة املساواة بني اجلنسني
 عدد مـن املؤسـسات      اإلنسان واحلريات األساسية، أُنشئ   وهبدف محاية حقوق      -١٧

ن أمني املظامل من الربملان وحيمـي احلقـوق الدسـتورية والقانونيـة             ويعّي. ةالوطنية املستقل 
ة املكلفة   أيضاً اهليئة املركزي   للمواطنني أمام إدارة الدولة وهيئاهتا ذات السلطات العامة، وُيعدّ        

ويقوم أمني  .  أمناء مظامل خاصون يعملون باستقالل وبشكل منفصل       وأنشئ. مبكافحة التمييز 
ل برصد امتثال القوانني ألحكام اتفاقية حقوق الطفل وغريها مـن الـصكوك             مظامل األطفا 

أما أمني املظامل املعين باملساواة بني اجلنسني فريصد إنفاذ قانون املساواة بني اجلنسني             . الدولية
ويقوم أمني املظامل املعين باألشخاص ذوي اإلعاقة حبمايـة         . وغريه من القوانني يف هذا اجملال     

حل األشخاص ذوي اإلعاقة ورصدها وتعزيزها على أساس الدستور واملعاهدات          حقوق ومصا 
  .والقوانني الدولية

وضماناً ملمارسة احلريات واحلقوق الدستورية، مثة آلية خاصة أيضاً وهي الشكوى             -١٨
الدستورية اليت جيوز ملواطن أن يرفعها عندما يعتقد أن عمالً فردياً لسلطة، أو هيئـة إلدارة                

         أو إقليمية ذاتية، أو لكيان قانوين له سلطات عامة، يقرر بـشأن حقوقـه وواجباتـه                حملية
أو بشأن شبهة أو اهتام بارتكاب جرمية، قد انتهك حقوق اإلنسان أو احلريـات األساسـية                

وال جيوز رفع هذه الشكوى إال بعد استنفاد مجيـع سـبل        . اخلاصة به اليت يضمنها الدستور    
  .نية املتاحة األخرىاالنتصاف القانو

وعندما ُتستنفد مجيع سبل االنتصاف القانونية الوطنية، مبا فيها الشكوى الدستورية،             -١٩
جيوز لألشخاص الذين يعتقدون أن حقوقهم قد انُتهِكت اللجوء إىل احملكمة األوروبية حلقوق      
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لقضاء على التمييز   اإلنسان، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة مناهضة التعذيب، وجلنة ا         
 مـن  ١وعمالً بأحكـام املـادة   . ضد املرأة، واللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

الربوتوكول اإلضايف امللحق بامليثاق االجتماعي األورويب اليت تنص على الشكاوى اجلماعية،           
جيوز لبعض املنظمات أيضاً أن تقدم شـكوى مجاعيـة إىل اللجنـة األوروبيـة للحقـوق       
االجتماعية، إذا رأت أن أياً من احلقوق املنصوص عليها يف امليثاق االجتماعي األورويب قـد               

  .انُتهِكت
ويف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، قامت منظمات اجملتمع املدين بدور مهم،              -٢٠

وتساهم منظمات اجملتمع املدين العاملة بشكل      . أُنشئ لدعمه وتطويره إطار قانوين ومؤسسي     
استباقي من أجل تعزيز الوئام االجتماعي، والدميقراطية القائمة على املشاركة، وحمبة النـاس             

وتـساهم  . والعمل الطوعي، إضافة إىل التثقيف يف جمال املواطَنة الدميقراطية وحقوق اإلنسان      
يال أيضاً مراكز األسرة اليت أنشأهتا وزارة األسرة، وشؤون قدماء احملاربني والتضامن بني األج            

  . يف محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها عرب إجراء مشاورات، وتنفيذ برامج واختاذ إجراءات عامة

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -ثالثاً   
 اإلنسان ضمن الربنامج الوطين حلماية حقوق       حقوقيوجد اإلطار الربناجمي حلماية       -٢١

ذ تدابري على مجيع املستويات      الذي ينص على اختا    ٢٠١١-٢٠٠٨اإلنسان وتعزيزها للفترة    
مكافحة التمييز العنصري وغريه    : وُيحلِّل اجملاالت ذات األولوية يف حقوق اإلنسان من قبيل        

من أشكال التمييز، واملساواة بني اجلنسني، واألقليات القومية، ورعاية الكروات املقيمني يف            
 النشيطني وضـحايا احلـرب      اخلارج، واملعتقلني واملفقودين يف كرواتيا، وحقوق املشاركني      

الشهود، وحرية وسائط اإلعالم، واحلق يف      /األهلية، واحلق يف حماكمة عادلة، ومحاية الضحايا      
احلصول على املعلومات، واحلقوق واحلريات الدينية، واحلق يف العمل، واحلمايـة اخلاصـة             

، واحلق يف حيـاة     لألسرة، واألطفال، والشباب، ورعاية الفئات الضعيفة للغاية من املواطنني        
وبيئة صحيتني، ومكافحة الفساد، واالجتار بالبشر، واألمن وحقوق اإلنسان، وإزالة األلغـام          

، اعُتمدت خطة تنفيذ    ٢٠١٠ويف  . يف املناطق املغطاة بألغام أرضية ُمخلَّفة من احلرب األهلية        
ض منها هو   ، والغر ٢٠١١ و ٢٠١٠الربنامج الوطين حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها لعامي        

  . وضع ورصد تنفيذ األهداف والتدابري واألنشطة الواردة يف الربنامج الوطين
وهـذه  . وأُحرز تقدم كبري يف جماالت عديدة من محاية حقوق اإلنسان يف كرواتيا             -٢٢

مكافحة التمييز العنصري وغريه من أشكال التمييز، واملساواة بـني          : اجملاالت باألساس هي  
ملرتيل والعنف ضد املرأة، وحقوق الطفل، وحقـوق األشـخاص ذوي           اجلنسني، والعنف ا  

وباإلضافة إىل قانون مكافحة التمييز     . اإلعاقة، واالجتار بالبشر، واملهاجرون وملتمسو اللجوء     
أُنشئ اإلطار املؤسسي أيضاً، ومت بناء القدرة وزيادة املستوى املعريف للجهات الفاعلة املكلفة             

التواصل الشبكي وُعززت ثقافة الشراكة يف جمال تنفيذ تدابري مكافحة          بالقانون، وبدأ العمل ب   
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التمييز على الصعيدين الوطين واحمللي، وازداد مستوى وعـي اجلمهـور بـرفض الـسلوك          
وفيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني، أُحرز تقدم يف جمال املشاركة السياسية للمرأة            . التمييزي

واعُترف .  األخرية يف كرواتيا   احملليةة بعد االنتخابات    حيث أصبحت مشاركة ملحوظة للغاي    
بالعنف املرتيل على أساس أنه شكل غري مقبول إطالقاً من أشـكال الـسلوك االجتمـاعي                

وُتعد كرواتيا مـن    . وكذلك انتهاك حلقوق اإلنسان وأضحى مرتكبوه ُيعاقَبون وفقاً لذلك        
وجب القانون، ويف هذا اجملال ُنظمـت       الدول األوىل اليت حظرت العقاب البدين لألطفال مب       

وفيما يتعلق حبماية حقوق األشخاص ذوي      . محالت لزيادة الوعي يف أوساط السكان عموماً      
اإلعاقة أُنشئ إطار معياري ينظم مسألة سبل النفاذ، كما أُنشئت آلية مستقلة حلماية حقوق              

ج منتظم عـرب تنـسيق      وجتري مكافحة االجتار بالبشر يف إطار هن      . األشخاص ذوي اإلعاقة  
أما ملتمسو  . أنشطة اهليئات اإلدارية التابعة للدولة، ومنظمات اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم         

اللجوء، والالجئون، و الرعايا األجانب يف إطار احلماية الفرعية واملؤقتـة فُتـضمن مجيـع               
  . حقوقهم املنصوص عليها يف الصكوك الدولية ويف قانون االحتاد األورويب

ويف بعض جماالت محاية حقوق اإلنسان من الالزم االستثمار كذلك يف اجلهود حىت               -٢٣
ومن هذه اجملاالت محاية حقوق األشخاص احملرومني من احلرية، وبعـض     . تكون أكثر فعالية  

جوانب احلق يف التعليم اليت تتعلق بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان واحلق يف احلصول على               
وبالتايل، ويف جمال محاية حقوق األفراد احملرومني من احلرية مـن           . نية اجملانية املساعدة القانو 

الالزم إيالء مزيد من االهتمام لتشغيل السجناء وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع،             
ومن املهم إشراك منظمات اجملتمع املدين يف تنفيذ الربامج اخلاصة املوضوعة لفائدة املُدانني من              

وفيما يتعلق بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان من املهم إدمـاج           .  االحتياجات اخلاصة  ذوي
وألن اعتماد قانون املـساعدة القانونيـة       . التعليم اخلاص يف مجيع مستويات التعليم وأشكاله      

اجملانية كان أهم اخلطوات املتخذة يف جمال محاية حقوق اإلنسان للفئات الـضعيفة للغايـة،               
  . حتسني اآلليات لرصد إنفاذ القانون بانتظامفيستدعي ذلك 

  مكافحة التمييز  -ألف   
وبالتعاون مع  .  إطار مؤسسي وهو مكتب أمني املظامل      أُنشئيف جمال مكافحة التمييز       -٢٤

اجملتمع املدين جيري تثقيف اجلهات املعنية يف اجملتمع املدين العاملة يف جمال إنفاذ القوانني احلالية    
  .وفقاً لذلك

وبالتعاون مع مكتب أمني املظامل ومركز دراسات السالم نفذت احلكومة مشروع              -٢٥
).  يف املائـة   ٨٠(الذي شارك يف متويله االحتاد األورويب       " دعم تنفيذ قانون مكافحة التمييز    "

وُنظِّم برنامج للتثقيف يف جمال مكافحة التمييز لفائدة ممثلني عن وسائط اإلعالم، واجملتمـع              
باب العمل، إضافة إىل تنظيم محلة عامة الستئناس اجلمهور باحلقوق الناشئة عن هذا املدين وأر

وقد مكّن هذا املشروع املذكور من بنـاء        . القانون وباإلمكانيات املتاحة للحماية من التمييز     
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القدرة ورفع مستوى معرفة العاملني يف جمال إنفاذ القانون، وشجع على التواصل الـشبكي              
لشراكة يف جمال تنفيذ تدابري مكافحة التمييز على الصعيدين الوطين واحمللي، وزاد وعّزز ثقافة ا  

ويف الفترة املقبلة من املهم للغاية مواصلة تثقيف السلطات املكلفة          . من وعي السكان عموماً   
بإنفاذ القانون، وحتديث النظام اإلحصائي لرصد التمييز والعمل بشكل منتظم بشأن زيـادة             

  .لسلوك التمييزيالوعي برفض ا
وبالتعاون مع مكتب أمني املظامل، قدم املكتب احلكومي حلقوق اإلنسان مقترحـاً              -٢٦

ملشروع إنشاء نظام شامل ملكافحة التمييز واحلماية منه يف إطار املكوِّن األول من برنـامج               
الث ، ويبدأ تنفيذ املشروع على مدى ث      املساعدة املؤقتة وبناء املؤسسات    بعنوان   ٢٠٠٩عمل  

وحيدِّث هذا املشروع النظام اإلحصائي لرصد التمييز ويتيح التثقيف         . ٢٠١٠سنوات يف هناية    
  .بشكل دائم لفائدة السلطات املكلفة

ويعترف القانون الكروايت بتجرمي الكراهية اليت تشمل أي جرمية ُترتكـب بـدافع               -٢٧
 اللغة، أو الـدين، أو املعتقـد        الكراهية للعرق، أو اللون، أو اجلنس، أو التوجُّه اجلنسي، أو         

السياسي أو غريه، أو األصل اإلثين أو االجتماعي، أو امللكية، أو امليالد، أو التعليم، أو املركز            
وبغيـة التوصـل إىل     . االجتماعي، أو السن، أو الوضع الصحي أو غري ذلك من اخلصائص          

 من أجل إعـداد مـسودة       أفضل محاية ممكنة للفئات الضعيفة، أنشأت احلكومة فريقاً عامالًُ        
جرمية خاصة مرتبطـة  (للقانون اجلنائي اجلديد، الذي سيعيد النظر يف تعريف جرمية الكراهية        

ويعمل فريق عامل خاص بشأن ظاهرة جرمية       ). جبرمية أخرى، أو شكل حمدد من جرمية معينة       
يف وسـائط   الكراهية، ومن أعماله تنظيم دورات تثقيفية ومحالت، وزيادة الوعي، والظهور           

وهبدف زجر السلوك التمييزي وضعت وزارة الداخلية أيضاً أساليب مفصلة للعمل           . اإلعالم
ومل يسجل يف الواقع أي عنف منظم ضـد فئـات           . ومجع املعلومات بشأن جرمية الكراهية    

معينة، وإمنا يتعلق األمر يف معظم األحيان بأحداث فردية وغري منظمة دون أيـة خـصائص                
وتعد كرواتيا من الدول األوائـل الـيت   .  إىل ختطيط، أو تنظيم أو ارتكاب مشتركة قد تشري  

  . أجرت دورات تدريبية ألفراد الشرطة الذين يتعاملون مع جرمية الكراهية
وعمالً بااللتزامات املترتبة على إعالن ديربان، اعتمدت اخلطة الوطنيـة ملكافحـة              -٢٨

 بتعزيز الوعي بعدم التمييز،     خاصةة تدابري   وتتضمن هذه اخلط  . ٢٠١٣-٢٠٠٨التمييز للفترة   
وبالدميقراطية القائمة على املشاركة، ومبمثلي الفئات املميـزة ضـدها، وتثقيـف املهنـيني        

  . واالحترام والتسامح املتبادلني

  املساواة بني اجلنسني  - باء  
) ٢٠٠٤منـذ   (يشمل اإلطار املؤسسي املكتب احلكومي للمساواة بني اجلنـسني            -٢٩
 بـني اجلنـسني يف      املساواةفه اهليئة احلكومية املركزية لتعزيز املساواة؛ ومنسقي شؤون         بوص

الوزارات، ومكتب الدولة املركزي واملكاتب اإلدارية احلكومية يف البلدان؛ واللجان القطرية،           
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بـني  والبلدية والتابعة للمدينة املعنية باملساواة بني اجلنسني؛ وأمني املظامل املعـين باملـساواة              
؛ وجلنة املساواة بني اجلنسني التابعة      )املعيَّن من الربملان الكروايت لفترة مثاين سنوات      (اجلنسني  
  ).٢٠٠٠منذ عام (للربملان 

 األساسية لتنفيذ السياسة اليت تراعي مصاحل اجلنسني فهـي          االستراتيجيةأما الوثيقة     -٣٠
 وتفصل أحكام اتفاقيـة     ٢٠١٠-٢٠٠٦السياسة الوطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني للفترة        

األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واملالحظات اخلتامية للجنة القضاء             
وجيـري  . على التمييز ضد املرأة، وتتبع هذه السياسة هيكل إعالن ومنهاج عمـل بـيجني             

رك بني الوكـاالت    ومثة فريق مشت  . ٢٠١٥-٢٠١١اإلعداد للسياسة الوطنية اجلديدة للفترة      
       يف طور اإلنشاء من أجل وضع اخلطة الوطنية لتنفيذ قرار جملـس األمـن التـابع لألمـم                  

  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥املتحدة 
وسامهت احلمالت العامة اليت ُنظِّمت على الصعيدين الـوطين واحمللـي يف توعيـة                -٣١

. رأة يف احلياة الـسياسية    اجلمهور مبكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة وبزيادة مشاركة امل         
فنتج عن هذه احلمالت زيادة الوعي بالفوارق القائمة بني النساء والرجال وبضرورة تعزيـز              

  . تنفيذ سياسة تكافؤ الفرص واملساواة املوضوعية
ونتيجة للحملة الداعيـة    .  يف املائة  ٢٥وتبلغ نسبة النساء األعضاء يف الربملان حوايل          -٣٢

، واليت أطلقهـا املكتـب      )٢٠٠٩(لسياسي للنساء يف االنتخابات احمللية      إىل تعزيز التمثيل ا   
 يف املائة يف حـصة النـساء علـى          ٧احلكومي للمساواة بني اجلنسني، حتققت زيادة بنسبة        

  .الصعيدين القطري والبلدي وعلى مستوى املدن
ألمومـة  وعمالً بتدابري السياسة السكانية الوطنية مت الرفع من امتيـازات إجـازة ا              -٣٣

        وأُحدثت إمكانية نقل امتياز اإلجازة الوالدية إىل األب توقعاً لزيـادة مـشاركة اآلبـاء يف                
  .رعاية الطفل

 تقدماً كبرياً يف جمال إحداث لغة تراعـي      ٢٠٠٨وأحرز التصنيف املهين الوطين منذ        -٣٤
 الوظائف باجلنسني   عمجياجلنسني لتجسيد مبدأ املساواة بني اجلنسني، من خالل اإلشارة إىل           

وأحـرز  . وكذا إحداث ظروف لغوية من أجل القضاء على التمييز اجلنساين يف سوق العمل            
وباإلضـافة إىل التقـارير     . تقدم أيضاً يف جمال مجع البيانات اإلحصائية وحتليلها وتقـدميها         

كتـب  رج امل والنشرات اإلحصائية الشهرية اليت يقدمها مكتب اإلحصاءات التابع للدولة، دَ         
  .٢٠٠٦منذ عام " النساء والرجال يف كرواتيا"أيضاً على إصدار نشرة 

ويف كرواتيا ال توجد ثغرة بني اجلنسني يف جمال نيل التعليم مبا أن البيانات تشري إىل                  -٣٥
واستحدث تعلـيم   . متثيل متساوٍ بني الطالب اإلناث والذكور يف املدارس االبتدائية والثانوية         

 اجلنسني يف مجيع املستويات، مع القضاء على القوالب النمطية اجلنـسانية        يراعي الفوارق بني  
  .سني، بوصف ذلك استراتيجية وطنية ذات أولويةوإجراء دورات تثقيفية منتظمة لفائدة املدّر
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حيث حصتها يف   ( على مستوى تنظيم املشاريع      املرأةوهبدف مواصلة تعزيز حضور       -٣٦
، توجد الوزارات والسلطات احمللية ومنظمات اجملتمع املدين        )ملائة يف ا  ٣٠ازدياد إذ تبلغ حالياً     

حالياً بصدد وضع برامج لتمكني املرأة اقتصادياً، وهناك أيضاً أحباث علمية تستهدف دراسة             
واعتمدت احلكومة الكرواتية استراتيجية تطوير مشاريع املـرأة        . وضع املرأة يف سوق العمل    

  .٢٠١٣-٢٠١٠للفترة 

  نف املرتيل والعنف ضد املرأةالع  -جيم   
باإلضافة إىل أشكال التحرش البدين والعقلي واجلنسي اليت سبق ذكرهـا تـشمل               -٣٧

 إىل العقاب البدين وغري ذلـك مـن   باإلضافةالعقوبات اآلن أيضاً العنف املرتيل االقتصادي،   
لوقاية والزجر يف حالة    وإىل جانب اإلمكانية املتاحة حالياً فيما خيص ا       . املعاملة املهينة لألطفال  

التساكن، فإن احللول القانونية احلالية ميكن تطبيقها أيضاً يف حالة العنف القائم بني الزوجني              
واالستعجال أمر ضروري يف إجراءات العنف املرتيل اليت تقوم هبـا مجيـع             . من نفس اجلنس  

  .السلطات املكلفة، مع فرض غرامات أكرب واحلكم بفترات سجن أطول
العدل، (د التعاون الناجح بني اهليئات احلكومية على مدى عشر سنوات           جتّسو  -٣٨

 محايـة    اجملتمع املدين يف جمال    ومنظمات) والشرطة، والرعاية االجتماعية، والرعاية الصحية    
  الوطنية للحماية من العنـف     االستراتيجية واألطفال من العنف املرتيل يف وضع        النساء
  .٢٠١٠-٢٠٠٨ تيجية الوطنية للحماية من العنف املرتيل واالسترا٢٠٠٧-٢٠٠٥ املرتيل
حتسني وتكثيف برامج التدريب املوجهة ملوظفي      :  الوطنية االستراتيجيةف  اومن أهد   -٣٩

اهليئات احلكومية من أجل القضاء على العنف املرتيل، وتنظيم دورات تثقيفية منتظمة لفائدة             
النفسي واالجتماعي، وتوحيد القـوانني مـع       املهنيني لشمل مرتكيب العنف املرتيل بالعالج       

متطلبات الصكوك الدولية واإلقليمية، وحتسني الوضع االجتماعي للضحايا، وإتاحة فـرص           
العمل للضحايا، وتشجيع أنشطة منظمات اجملتمع املدين اليت حتمي ضحايا العنـف املـرتيل،             

بالنـساء ذوات اإلعاقـة     ويوىل اهتمام خاص أيضاً     . وحتسيس اجلمهور بقضية العنف املرتيل    
  .ن ضحايا العنف املرتيلاللوايت يعّد

والغرض من الربوتوكول املتعلق باإلجراءات يف حالة العنف املرتيل هو هتيئة الظروف              -٤٠
 واملساعدة املقدمتني إىل ضحايا احلمايةإلجراء فعال وكامل تقوم به السلطات يف جمال حتسني 

وعلـى  .  العنف على تغيري سلوكهم ونظـام قـيمهم        العنف املرتيل ومساعدة مرتكيب هذا    
السلطات املشمولة هبذا الربوتوكول اختاذ تدابري فورية تتعلق بالتنظيم، والتجهيز وإتاحة العدد            

  .الكايف من األخصائيني، وباألموال املرصودة من ميزانية الدولة
كالً مرفوضـاً   وساهم عمل السلطات املكلفة يف االعتراف بالعنف املرتيل بوصفه ش           -٤١

وسامهت . إطالقاً من أشكال السلوك االجتماعي الذي ينتهك أبسط حقوق اإلنسان وحرياته
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 مـن   شبكةاألنشطة املنفذة يف تعزيز وتنسيق عمل القطاع احلكومي وغري احلكومي، وإنشاء            
وتقوم احلكومة بأنـشطة    . املكاتب االستشارية من أجل مساعدة ضحايا العنف املرتيل       

 إطار االحتفال بالتواريخ املتعلقة بتعزيز وحقوق اإلنسان وحتسني ظـروف           منتظمة يف 
  .ضحايا العنف املرتيل

وهبدف القضاء على العنف ضد املرأة شاركت كرواتيا يف محلـة جملـس أوروبـا                -٤٢
.  على الـصعيد الـوطين  محلةوأُطلقت . ملكافحة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل        

لة إنشاء خط هاتفي لإلغاثة لفائدة النساء ذوات اإلعاقـة اللـوايت            ومشلت هذه احلم  
يصبحن ضحية للعنف، وأُعد دليل يتضمن مبادئ توجيهية من أجل إبـالغ وسـائط            

  .اإلعالم عن العنف املرتيل
 إعداد دليل للمؤسسات وغريها من املنظمـات الـيت تقـدم            جيري،  ٢٠٠٥ومنذ    -٤٣

ولتشغيل مخسة مكاتب استـشارة     .  ضحايا العنف املرتيل   املساعدة، والدعم واحلماية لفائدة   
ومراكز إيواء خاصة بضحايا العنف املرتيل خصصت أموال يف ميزانية الدولة، ومن املزمـع              
  .وضع النظام القانوين واملؤسسي لعمل مكاتب االستشارة ومراكز إيواء ضحايا العنف املرتيل

تخَدمي احلكومـة واملـوظفني     ن يف تثقيف املهنـيني، ومـس      ولوحظ وقوع حتسّ    -٤٤
وهبدف حتسني فعالية تدخل    . واملتطوعني، يف جمال إدراك العنف املرتيل والعمل على مواجهته        

الشرطة يف حالة العنف املرتيل، دأبت وزارة الداخلية على تدريب أفراد الـشرطة يف              
هنـيني   إىل جانب قيام اجملتمع املدين بتثقيف خمتلف امل        ٢٠٠٩مراكز الشرطة منذ عام     

  . على الصعيد احمللي
وأنشأت احلكومة جلنة لتحسني احلماية من العنف املرتيل، بوصفها هيئة استـشارية              -٤٥

وتدعم اهليئات اإلدارية احلكومية مالياً عمل منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمـال             . ومهنية
 يف جمـال حتـسني   مكافحة العنف املرتيل وغريه من أشكال العنف املوجه ضد املرأة وكـذا          

ويقدم الدعم املايل أيضاً لعمل مراكز اإليواء وخطوط إغاثة ضـحايا           .  ضحايا العنف  ظروف
  .العنف، ويعد عددها يف ارتفاع مستمر

  حقوق الطفل  -دال   
يف إطار القانون احلايل يلزم اآلباء بتربية األطفال واإلنفاق عليهم وتعليمهم ويقررون              -٤٦

.  يف مناء شخصيتهم مناًء كامالً ومالئماًحقهمم وحيرصون على ضمان باستقاللية بشأن تربيته
ولألطفال املعاقني بدنياً وعقلياً واملهملني اجتماعياً احلق يف الرعاية والتعليم اخلاصني، وتقـوم         

ووضعت عقوبات إلساءة   . الدولة برعاية األطفال الذين ال آباء هلم أو ال حيظون برعاية أبوية           
  .ر وإمهاهلمل أو القُّصاستعمال األطفا
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 التعليم االبتدائي إلزامياً وجمانياً، ويعـد التعلـيم الثـانوي           ُيعّدوعالوة على ذلك،      -٤٧
وهبذه الطريقـة   . واجلامعي يف املتناول يف إطار الظروف نفسها ووفقاً للقدرات ذات الصلة          

سيما فيما يتعلق     ال -تسود مبادئ املساواة وقابلية الوصول، إىل جانب القضاء على التمييز           
  . وتسود الوقاية من االستبعاد االجتماعي-بالوضع املادي 

وعمالً بتوصيات جلنة حقوق الطفل قامت كرواتيا بعدة أنشطة يف هذا اجملال مـن                -٤٨
         إىل ٢٠٠٦اعتماد اخلطة الوطنية ألنشطة حقوق األطفـال ومـصاحلهم مـن عـام              : قبيل
بري خاصة لتنفيذ التوصيات املذكورة، وإنشاء مؤسسة ألمني         اليت تتوقع اختاذ تدا    ٢٠١٢عام  

واعتمدت حكومة كرواتيا وثائق وطنية حتمي وتعـزز كـذلك          ). ٢٠٠٣(مظامل األطفال   
         الـشباب  ب الـذي يعـين      ٢٠١٣-٢٠٠٩الربنامج الوطين للشباب    : حقوق األطفال وهي  

ألنشطة ملنع العنف يف أوساط     ؛ وبرنامج ا  )١٨-١٤( سنة، وخباصة األطفال     ٣٠ و ١٥ما بني   
 الوطنية ملنع االضطرابات السلوكية يف أوسـاط        االستراتيجية؛ و )٢٠٠٤(األطفال والشباب   
  .٢٠١٢-٢٠٠٩األطفال واملراهقني 

 محاية حقوق الطفل داخل إدارة الدولة أيضاً من مسؤولية          وباإلضافة إىل ذلك، ُتعدّ     -٤٩
 جملس الطفولة، وجلنة حكومة مجهورية كرواتيـا        :اهليئات املنشأة خصيصاً هلذا الغرض وهي     
  .طفال واملراهقني، وجملس الشبابملنع االضطرابات السلوكية يف أوساط األ

يلزم اآلباء وغريهم من أفراد     وواستحدثت كرواتيا قانوناً حيظر العقاب البدين للطفل          -٥٠
. والبدين أو إساءة املعاملـة    األسرة بعدم إخضاع الطفل إىل املعاملة املهينة، أو العنف العقلي           

وينص هذا القانون على واجب اآلباء يف محاية الطفل من العقاب البدين الـذي يقـوم بـه                  
آخرون ويدخل عدداً من التدابري اليت يتعني اختاذها من قبل السلطات املكلفة عندما يالحـظ       

  . انتهاك حلقوق الطفل
 البدين لألطفال، استضافت زغـرب    ويف إطار مبادرة جملس أوروبا ملكافحة العقاب        -٥١

، حيث أُوصيت الدول األعضاء     )٢٠٠٨(إطالق احلملة الدولية حلظر العقاب البدين لألطفال        
 كرواتيا من بني ثلث الدول      وإذ تعدّ . يف جملس أوروبا يف هذه املناسبة بتنفيذ محالهتا الوطنية        

طلقت كرواتيا محلة وطنية ملدة     األعضاء يف جملس أوروبا اليت نظمت هذه املسألة بالقانون، أ         
وكانت أهداف هذه احلملة التحذير من العقـاب  . ٢٠٠٩سنة على مجيع املستويات يف عام     

البدين بوصفه سلوكاً غري مقبول اجتماعياً ذا عواقب طويلة املدى وإطالع اجلمهور ووسائط             
افة إىل تعزيز األبوة اإلعالم على ضرورة اختاذ تدابري تساهم يف القضاء على هذه املمارسة، إض 

ويف إطار محلة الشباب اليت أطلقها جملس أوروبـا ُنظمـت   . اإلجيابية بصفتها قيمة اجتماعية  
          من أجل تعزيز تنوع الـشباب واندماجـه       " الكل سواسية /الكل خمتلف "محلة وطنية بعنوان    

  .يف اجملتمع



A/HRC/WG.6/9/HRV/1 

13 GE.10-15428 

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -هاء   
ة باالعتراف داخل كرواتيا بوصفهم فئة اجتماعية ينبغي        حيظى األشخاص ذوو اإلعاق     -٥٢

 اإلعاقـة رعايـة   تقدمي رعاية خاصة هلا وإدماجها يف احلياة اجملتمعية، وتضمن لألطفال ذوي  
  .خاصة وتعليم خاص

وتنظم الرعاية اخلاصة لألطفال ذوي اإلعاقة عرب قوانني خاصة تنص على حق العامل     -٥٣
       - بعد اإلجازة الوالديـة      -يف االستفادة من إجازة إضافية      األب لطفل ذي إعاقات شديدة      

أو العمل لساعات أقل من أجل رعاية الطفل وخدمة مصاحله، إىل حني بلوغ الطفل سـن                
وقعت قبل بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة       (وللطفل الذي يعاين ظروفاً صحية شديدة       . الثامنة

احلق يف بدل الطفولة إىل حني بلوغ الطفل سـن          ) وثبتت مبوجب قوانني الرعاية االجتماعية    
وعالوة على ذلك، ُتضفى صفة األب الراعي على آباء األشخاص الذين           . السابعة والعشرين 

ويف كرواتيا مثة أسلوب مقنن     .  ظروفهم العامة من السوء حبيث تتطلب رعاية أبوية دائمة         ُتعّد
  . عاقة ودرجته وشدتهجلمع البيانات بشأن سبب الضعف الصحي لألشخاص ذوي اإل

وأنشئ مكتب أمني مظامل األشخاص ذوي اإلعاقة مبوجب قانون خـاص هبـدف               -٥٤
وينظر املكتب يف . توحيد القوانني مع الدستور وتنفيذ الصكوك الدولية والوطنية يف هذا اجملال   

  .ةانتهاك حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ويطلع اجلمهور ويقترح التدابري لتحسني نوعية احليا
وباإلضافة إىل أمني مظامل األشخاص ذوي اإلعاقة، مثة نطاق واسع من اهليئـات يف                -٥٥

، والتشغيل، والـصحة،   بالعملمجيع اجملاالت حلماية حقوق هذه الفئة االجتماعية فيما يتعلق          
وباإلضافة إىل ذلك، توجد هيئة خاصة، هـي        . والتعليم، واألسرة، والرياضة، وما إىل ذلك     

ص ذوي اإلعاقة التابعة للحكومة، وهي مسؤولة عن اقتراح القوانني والتـشاور            جلنة األشخا 
  ).وتتألف من ممثلني عن اهليئات التابعة إلدارة الدولة، واجملتمع املدين واخلرباء(مع احلكومة 

 كرواتيا طرفاً يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة ويف بروتوكوهلـا،             وتعّد  -٥٦
 األشـخاص ذوي  فرص الوطنية لتكافؤ االستراتيجيةية والربوتوكول يف  وتدرج معايري االتفاق  

 إىل تعزيز محاية حقوق األشخاص ذوي       االستراتيجيةوهتدف هذه   . ٢٠١٥-٢٠٠٧اإلعاقة  
اإلعاقة واألطفال املعاقني يف منائهم، وتنسيق اإلطار الوطين مع املعايري املوضوعة على الصعيد             

  . االت احلياة وجعلها يف متناول األشخاص ذوي اإلعاقةالعاملي ومع توجهات فتح مجيع جم
 بني احلكومة واجملتمع املدين، حيث تتعاون يف        الشراكةوتشجع كرواتيا على منوذج       -٥٧

إطاره باستمرار وزارة األسرة، وشؤون قدماء احملاربني والتضامن بني األجيال ووزارة الصحة            
ي اإلعاقة وغريها مـن اجلهـات العاملـة         والرعاية االجتماعية مع رابطات األشخاص ذو     

  . لفائدهتم
وتركز حالياً أنشطة مشتركة يف جمال هتيئة الظروف إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة              -٥٨

بشكل فعال أكثر على دراسة إمكانيات التنظيم القانوين للحق يف مساعٍد شخصي واحلق يف              
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ألطفـال املعـاقني يف منـائهم    الُعمي؛ وتقدمي خمتلف اخلدمات ل   /مترجم فوري للصم والصم   
واألشخاص ذوي اإلعاقات من أجل متكينهم من املشاركة يف احلياة اجملتمعية بشكل أفـضل              
ومبساواة أفضل واحليلولة دون إيداعهم يف املؤسسات؛ ومواصلة وضع الـربامج يف املراكـز              

  .ليةاألسرية من أجل دعم األسرة اليت هلا أشخاص معاقون؛ واعتماد استراتيجيات حم
ويوىل اهتمام خاص إىل املشاريع الرامية إىل إعمال احلقوق الفردية لألشخاص ذوي              -٥٩

فمنذ أربع سنوات، ُينفَّذ مشروع لضمان مساعد شخصي لألشخاص الذي يعانون           . اإلعاقة
) األشخاص املعتمدون على مساعدة آخرين يف مجيع أنشطة الرعايـة الذاتيـة           (أشد اإلعاقة   

 ويعـدّ .  مستفيداً يتزايد عددهم باستمرار    ٣٣٨ بلداً و  ١٩ رابطة من    ٦٠مبشاركة أزيد من    
املستفيدون، واملساعدون الشخصيون، واألسر، واجملتمع الذي يعيشون فيه، سـعداء          

ن الكبري الذي طرأ يف مجيع جماالت احلياة ويف تعزيز الثقة يف النفس هلذه              بشأن التحسّ 
  .الفئة االجتماعية

  راالجتار بالبش  -واو   
 الدولية يف جمال قمع االجتار باألشخاص وتعد طرفاً         األنشطةتؤيد مجهورية كرواتيا      -٦٠

يف بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعـه واملعاقبـة عليـه              
  .واتفاقية جملس أوروبا ملكافحة االجتار بالبشر) بروتوكول بالريمو(

واعتمـدت  . جتار بالبشر وُنسق مع املعايري الدوليـة      ووضع منوذج فعال ملكافحة اال      -٦١
مبا يف ذلك    (٢٠١١ إىل   ٢٠٠٩اخلطة الوطنية الثالثة ملكافحة االجتار باألشخاص للفترة من         

أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وما يـدعى بروتوكـوالت              
اليت تشمل أنشطة على الصعيد     ) لعنف ضد املرأة  بالريمو، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال ا      

  .الوطين من أجل منع االجتار بالبشر
وينص هذا اإلطار املعياري على ضمان اإلقامة املؤقتة ألسباب إنـسانية لـشخص               -٦٢

 هذا الربنـامج    ويشمل. أجنيب، يقع ضحية االجتار بالبشر، ويقبل برنامج املساعدة واحلماية        
ة واالجتماعية واحلماية، واإليواء اآلمن، وخدمات الترمجـة والترمجـة   الرعاية الطبية والنفسي  

الشفوية، واملساعدة القانونية والعودة اآلمنة إىل البلد األصلي وتنفذ هـذا الربنـامج وزارة              
ر الذين يقعـون    وال يعاد القُصّ  . الداخلية يف إطار احترام حقوق الضحايا وأمنهم وكرامتهم       

 أي دولة إذا تبني بعد تقرير اخلطر والسالمة أن هناك إشارة تفيـد              ضحايا االجتار بالبشر إىل   
  .بأن العودة لن تكون يف صاحل هؤالء

ويتبع هنج منتظم يف إطار مكافحة االجتار بالبشر عرب تنسيق أنشطة اهليئات اإلدارية               -٦٣
 لقمع االجتار  الوطنيةاللجنةالتابعة للدولة، ومنظمات اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم عرب عمل      

  .٢٠٠٢بالبشر اليت أُنشئت يف 
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 جلميع الفئات املستهدفة اليت هلا صلة بضحايا االجتار         مستمرةوتنظم دورات تثقيفية      -٦٤
  .بالبشر أو قد تكون هلا صلة

 والشرطة اجلنائية، وكذا مفتشي الدولة، يف إطار        احلدودوجيري تدريب أفراد شرطة       -٦٥
       برنامج الـدعم لنظـام مكافحـة االجتـار بالبـشر يف            "ان  مشروع ميتد لسنة واحدة بعنو    

  ). ٢٠٠٩" (كرواتيا
، وبالتعاون مع املكتب احلكومي حلقوق اإلنسان       ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٧ويف الفترة من      -٦٦

والشركاء الدوليني، وبرنامج االحتاد األورويب ملساعدة اجملتمعات احمللية على التعمري والتنمية           
، ُنظمت محلة ملكافحة االجتار بالبشر، مشلت مكتب املدعي العـام           ٢٠٠٤واالستقرار لعام   
وكان اهلدف من هذا املشروع تعزيز املؤسسات الكرواتية ملكافحة االجتار          . والوزارات املعنية 

  .بالبشر ومساعدة الضحايا
 اخلارجية بشأن النجـاح يف مكافحـة االجتـار          لوزارةويف التقرير العاملي السنوي       -٦٧

  دائماًذلك أن كرواتيا تعّد: ، اعترف اجملتمع الدويل بفعالية النظام املوضوع، ومبمارسته   بالبشر
ضمن الفئة األوىل، أي الدول اليت تستويف مجيع املتطلبـات يف جمـال مكافحـة االجتـار                 

  .باألشخاص

  املهاجرون وملتمسو اللجوء  -زاي   
يري األوروبية للهجرة لتيـسري     عدلت كرواتيا إطارها القانوين بشكل يتمشى مع املعا         -٦٨

تدفق األشخاص والسلع عرب حدودها، ووضعت، يف الوقت نفسه، صكوكاً قانونيـة ملنـع              
وينظم اإلطار القانوين لسياسات اهلجرة شروط دخول الرعايا األجانب         . القانونيةاهلجرة غري   
  . وعملهم فيها على السواءوإقامتهم وتنقلهمإىل كرواتيا 

ا األجانب واألشخاص عدميي اجلنسية أن يلتمسوا اللجوء يف كرواتيا،          وميكن للرعاي   -٦٩
إال إذا كانوا مطاردين بسبب ارتكاهبم جرائم وأنشطة غري سياسية ختالف املبادئ األساسـية             

اللجـوء،  : وينص القانون على ثالثة أشكال للحماية يف إطار اللجوء هـي          . للقانون الدويل 
ومينح حق اللجوء إىل مواطن أجنيب جيد نفسه خـارج          . ؤقتةواحلماية اإلضافية، واحلماية امل   

خيـشى، ألسـباب   و، إقامته االعتياديـة دولة جنسيته أو إىل شخص جيد نفسه خارج دولة     
 العرق أو الدين أو اجلنـسية أو االنتمـاء إىل فئـة             على أساس معقولة، التعرض لالضطهاد    

 ن حيصل، أو ال يرغب يف أن حيصل،       اجتماعية بعينها أو موقف سياسي بعينه، وال يستطيع أ        
وُتمنح احلماية اإلضافية إىل املواطن األجنيب الـذي        . بسبب اخلوف، على محاية هذه الدولة     

يفي بشروط اللجوء، بل ُيعتقد، ألسباب وجيهة، أنه إذا عاد إىل بلـده األصـلي فإنـه                  ال
. ماية من تلك الدولةسيتعرض لظلم فادح، ولذلك فإنه ال يستطيع أو ال يرغب يف التماس احل

وُتمنح احلماية املؤقتة للرعايا األجانب الذين يأتون إىل كرواتيا بأعداد كبرية من دولـة أدت               
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 حقوق اإلنسان،   إىل انتهاك داخلية  الرتاعات  ال انتشار العنف أو     أو هاشاهباحلرب أو ما يً   فيها  
مح له حبمايتهم أو إذا مل       يف وضع ال يس    كانإذا مل يكن بلدهم األصلي مستعداً حلمايتهم أو         

يكن باإلمكان اختاذ إجراءات منح اللجوء بفعالية ملصلحة مجيع األشخاص الذين يلتمـسون             
  .، بسبب العدد الكبري هلؤالءاحلماية
حيـث يـنص    . اإلعادة القسرية وينص التشريع الذي ينظم اللجوء على مبدأ عدم           -٧٠

 للجوء وذلك بـشكل حيتـرم   الفرديةبات إجراء منح اللجوء على النظر بشكل فعال يف الطل 
 والرعايا األجانب يف    والالجئنيويكفل التشريع مللتمسي اللجوء     . الضمانات األساسية للجوء  

إطار احلماية اإلضافية واملؤقتة، مجيع احلقوق املنصوص عليها يف الصكوك الدوليـة ولـوائح       
  . االحتاد األورويب

تعزيز  "بعنوان اًع املركز القانوين الكروايت، مشروع    وتنفذ وزارة الداخلية، بالتعاون م      -٧١
اجملتمع املدين الكروايت فيما يتعلق بعمليات اهلجرة واللجوء استعداداً لالنضمام إىل االحتـاد             

للشرطة وضباط الشرطة عند     ويقدم املشروع أمثلة عن السلوك املنتظم واملنهجي      ". األورويب
محاية حقوق اإلنسان يف إطار تنفيذ اللوائح ذات الصلة حبق املهـاجرين غـري القـانونيني                

  .وملتمسي اللجوء احملتملني
، حقوقاً   الالجئ أو على احلماية اإلضافية      على مركز  األجنيب فور حصوله  ويكتسب    -٧٢

ـ ويقدم موظفو  . حمددة وتصبح عليه واجبات حمددة أيضاً      ن ووزارة الداخلية وال سيما املوظف
ن بإدماج ملتمسي اللجوء يف اجملتمع، املساعدة إىل احلاصلني على اللجوء، بالتعاون مع             واملعني

وتتمثل اخلطوة  . منظمات اجملتمع املدين لكي يستقروا يف أوساطهم اجلديدة وميارسوا حقوقهم         
ومن مث، يـتم    .  بذلك املعنيةر الشرطة   إلدماج يف التسجيل اإللزامي لدى دائرة أو خمف       لاألوىل  

وحىت اليوم، مل حيصل إال شـخص       . ، يف مكتب العمل يف كرواتيا     هؤالء األشخاص تسجيل  
ومجيع ملتمسي اللجوء مسجلون    . ن إعانات البطالة  و اآلخر يتلقىواحد على العمل يف حني      

صـصني وأطبـاء    هم غري املتخ  ئلدى املكتب الكروايت للتأمني الصحي وحيق هلم اختيار أطبا        
وحيق هلم ممارسة حقوق أخرى أيضاً مثـل        . األسنان واألطباء املتخصصني يف أمراض النساء     

املدفوعات الدائمـة  (احلق يف مجع مشل األسرة واحلقوق اليت ينظمها نظام الرعاية االجتماعية          
وحيق . تية وأفراد أسرهم تعلم اللغة الكروا     لالجئنيوحيق  ) أو الدورية أو اليت تقدم مرة واحدة      

 والرعايا األجانب يف إطار احلماية اإلضافية احلصول على سـكن مناسـب             الالجئنيجلميع  
ويلتحـق  . ويقوم مركز الرعاية االجتماعية املسؤول، بدفع تكاليف اإلجيار ورسوم السكن          

  . األطفال يف إطار احلماية اإلضافية بالنظام الدراسي العادي

  ن احلريةحقوق األشخاص احملرومني م  - حاء  
 كرامـة   هتـني ال جيوز، وفقاً للتشريع احلايل، أن يتم أي حرمان من احلرية بصورة               -٧٣

وتتضمن حقوق احملتجزين أو السجناء، احلق يف اإليواء واالتصال مبحامٍ، واحلق يف            . اإلنسان
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ق  بأشياء ختصهم، واحلحرماهنم من احلريةالراحة، واحلق يف السماح للسجناء باالحتفاظ أثناء   
يف املراقبة القضائية للحبس بغرض التحقيق، وحق السجني يف تقـدمي شـكاوى وحقـه يف        

وُيفترض أن املتهم بريء حىت ُيغلق . وما إىل ذلكاملراسلة واالتصال بأشخاص خارج السجن    
ملف التحقيق يف قضيته وال جيوز تقييد حريته وتقييد حقوقه األخرى إال بشروط منـصوص               

 حريته الشخصية أن تستمع إليه حمكمة أو أي هيئة          ُتقيَّدحيق لكل شخص    و. عليها يف القانون  
، وأن يتم إعالمه بأسباب ذلك وتقدمي املشورة إليـه بـشأن            أقرب وقت ممكن  مسؤولة، يف   

رمان من احلرية أو تقييدها أقـصر فتـرة         احل أن ال تتجاوز مدة      وجيب. حقوقه أثناء املقاضاة  
صورة ال ميكن تربيرها بارتكاب جرمية أو يتم احتجازه         وحيق للشخص الذي ُيدان ب    . ضرورية

  .  الكاملى إعادة التأهيلبدون دليل، احلصول عل
ويتمتع السجناء حبماية احلقوق األساسية اليت يكفلها الدستور واملعاهدات والقوانني            -٧٤

ورة د حقوقهم يف األحوال العادية، إال بشكل استثنائي أو عند الـضر           يتقيجيب  الدولية وال   
.  الـسجناء أنفـسهم   محاية أو السجن أو  املؤسسة العقابية القصوى حلماية النظام واألمن يف      

وحتظـر  . وينبغي أن يتناسب تقييد حقوق السجناء مع األسباب الـيت تـدعو إىل تنفيـذه              
 اإلهانةاإلجراءات اليت ختُضع أي سجني ألي شكل من أشكال التعذيب أو سوء املعاملة أو               

الطبية أو العلمية وأي شكل من أشكال التمييز ضد السجناء، ويعاقب عليها            أو االختبارات   
وتقوم وزارة الداخلية وأمني املظامل واملنظمات غـري احلكوميـة واللجنـة            . مبوجب القانون 

 ، يف املقام األول،   األوروبية ملنع التعذيب أو املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة باإلشراف          
وُتكفـل  .  يف املؤسـسات التعليميـة     القّصرالسجناء يف السجون وعلى معاملة      على معاملة   

 احلماية القضائية من    أن يطلبوا إىل قاضي التنفيذ    للسجناء احلماية القضائية حلقوقهم وحيق هلم       
  .قانونيةالعاملة غري املقرارات حراس السجون أو من 

  احلق يف التعليم  - طاء  
. عليم اإللزامي واجملاين وهناك إطار قانوين لتنفيذ هذا احلق        تكفل كرواتيا احلق يف الت      -٧٥

 وينص هذا اإلطار القانوين على احلق يف التربية والتعليم بشكل منتظم منـذ الطفولـة          
 وفقاً للقيم الثقافية واملدنية العاملية وحقوق اإلنسان وحقوق الطفل ومبـادئ            املبكرة

وينص . ة يف التنمية الدميقراطية للمجتمع    التنوع والتسامح واملشاركة النشطة واملسؤول    
توازن بني اجلنسني عنـد     الاإلطار املعياري احلايل على مبادئ إمكانية الوصول وحتقيق         

االلتحاق باملدارس وإمكانية وصول اجلميع إىل التعليم مع إمكانية مشاركة الفـرد يف             
إلطار املعياري املشار   وفضالً عن ذلك، يعزز ا    . عملية التعلم وفقاً لقدراته واحتياجاته    

 الوصول إىل التعليم العايل جلميع املـواطنني ويكفـل          إليه أعاله مبادئ املساواة وإمكانية    
 القوميةويكفل ألفراد األقليات    .  بشكل جيد  نياذ مبادئ عملية بولو   ياملشاركة يف التعليم لتنف   

 األقليات القوميـة    لق بلغة تتضمن مواضيع إضافية تتع   دراسية  التعليم بلغاهتم األم وفقاً ملناهج      
   . وثقافتهاوأدهبا وتارخيها وجغرافيتها املعنية
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وهناك برامج وطنية متعددة مدجمة يف نظام التعليم مثل خطة تنمية قطـاع التعلـيم                 -٧٦
 نوعية التثقيف فيما يتعلـق      تزيد من  اليت   االستراتيجية كوثيقة للتنمية    ٢٠١٠-٢٠٠٥للفترة  

 باالستناد إىل املعرفة ومبادئ الدميقراطية وضمان احلق يف التعلـيم           بأساليب املعيشة والتعايش  
وفقاً ملعيـار التعلـيم الـوطين       و. للجميع بشكل يسهل الوصول إليه ويكون قابالً للتكيف       

  واملقـررات  املنـاهج تضعالكروايت الذي مسح بإجراء تغيريات يف نظام التعليم االبتدائي، وُ      
  .٢٠٠٦يف عام التعليمية للمدارس االبتدائية 

األخذ بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان واملواطنة القائمة علـى          مت   ١٩٩٩يف عام   و  -٧٧
الدميقراطية، يف نظام التعليم يف كرواتيا مبوجب قرار اختذته احلكومة، ومت، منذ ذلك احلـني،               

. قراطيـة تطبيق الربنامج الوطين للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان واملواطنة القائمة على الدمي           
وينفذ هذا الربنامج بشكل يقوم على تعدد االختصاصات وكموضوع اختياري ومن خالل             

ويوىل اهتمام خاص للتدريب املهين للمعلمني هبدف اسـتخدام         . املناهج واملقررات الدراسية  
، دمج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف الكليات         البلدويتم على نطاق    . وسائل تعليم فعالة  

ت، وهناك اقتراحات إلنشاء مراكز للبحث املتعلق بـالتثقيف يف جمـال حقـوق              واجلامعا
والتثقيف يف هذا اجملال هام أيـضاً لتعزيـز فكـرة حتـالف             . عنيةاملامعات  اجلاإلنسان، مع   

م وفض املنازعات بدون    وية والتبادل الثقايف والسال   اهلاحلضارات اليت تشمل حقوق اإلنسان و     
  .ب والتمييزاستخدام العنف ومنع التعص

  احلق يف الرفاه االجتماعي والرعاية الصحية  - ياء  
 ،حيق لألشخاص أو األسر الذين يعيشون يف أشد األوضاع االجتماعية واالقتصادية            -٧٨

أي الذين ال دخل هلم من عمل وال معاش تقاعدي أو دخل من ملكية أو أي دخل آخـر،                   
  . تلقي املساعدة بشكل دائم

 الذين يتلقون مساعدة دائمة والـذين يتلقـى أطفـاهلم    ري املتزوجنيغويعاين اآلباء    -٧٩
 إذ املقـصود  (حالياً، من وضع من الالمساواة ألن مبلغ الدعم املقدم إىل الطفـل              املساعدة،
 لألسرة مما يقلل من املبلغ املقدم إىل األسرة         ُيحسب دخالً ) أبويه الطفل ال    هوباإلعانة  

جراء يقوض نظام الدعم ومن املزمع إجراء تعديالت        وهذا اإل . يف شكل مساعدة دائمة   
 دخل األسرة عند تقدمي     يف مبلغ الدعم املقدم إىل الطفل       ال ُيحَسب  حبيث   القانونعلى  

  . املساعدة الدائمة
 احلـق يف    ضمن للجميع ُيولذلك،  . وتكفل كرواتيا للجميع احلق يف الرعاية الصحية        -٨٠

إىل الرعاية الصحية واختيار األطباء غري املتخصصني أو        الرعاية الصحية واملساواة يف الوصول      
أطباء األسنان حبرية واحلصول على رعاية صحية ذات نوعية جيدة وذات مضمون متساوي،             

 وارئ وكذلك رفض العالج ما مل يؤدوعلى عالج طيب يف حال اإلسعافات األولية وحالة الط   
  . ض صحة اآلخرين للخطريهذا الرفض إىل تعر
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تأمني إلزامي للمقيمني يف كرواتيا وللرعايا األجانب املقيمني فيها بشكل دائـم            الو  -٨١
ويغطـي التـأمني    . مل تنص معاهدة دولية تتعلق بالضمان االجتماعي على خالف ذلك          ما

الصحي اإللزامي األطفال دون سن الثامنة عشرة املقيمني يف كرواتيا أي الذين هلـم إقامـة                
  . ى ذلك من حقوق وواجباتيترتب علما دائمة فيها مع 

ووفقاً للمعايري املهنية واملبادئ األخالقية يكفل لكل مريض وفقاً ملصلحته وآلرائـه              -٨٢
مالئمة حلالته الصحية وذات نوعية جيدة ودائمـة،         الشخصية التمتع باحلق يف رعاية صحية     

العقلية للشخص   البدنية و  السالمةويكفل احترام اإلنسان وصون     . على قدم املساواة مع غريه    
  .عند تقدمي اخلدمات الصحية ومحاية شخص اإلنسان

 وطرق احلمايـة    ظروف جلنة حكومية حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة مبراقبة         وتقوم  -٨٣
وتـشري خطـة    . والعالج يف مؤسسات األمراض النفسية، وتقترح تدابري لتحسني العـالج         

 االسـتراتيجية ر التأمني الصحي اإللزامـي و     وبرنامج التدابري املتعلقة بالرعاية الصحية يف إطا      
 حتسني خدمات الـصحة     ضرورة إىل   ٢٠١١-٢٠٠٦الوطنية لتنمية الرعاية الصحية للفترة      

وتتضمن اخلطة  . العقلية ومحاية األشخاص املصابني باالضطرابات العقلية من الوصم والتمييز        
، األهليـة  احلـرب    هاد بفعل  اإلج أساليب ملواجهة اإلجهاد واالضطرابات العقلية اليت سببها      

وتنص على تدابري ملواجهة االضطرابات العصبية واإلجهاد واالكتئاب، وكذلك منع وصـم            
  .األشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية

  منع العمل القسري واحلق يف العمل  -كاف   
إن العمل القسري واإلجباري حمظور يف كرواتيا، كما أن القانون ينص على حـق                -٨٤
 شخص يف العمل ويف حرية العمل وعلى حق كل شخص يف حريـة اختيـار مهنتـه                  كل

. ووظيفته وعلى متكن أي شخص من الوصول إىل أي عمل أو وظيفة بـشروط متـساوية               
وينص القانون على أحكام للدخول يف عقد عمل دائم بينمـا ال يـنص، إال يف حـاالت                  

ما أن اتفاقيات منظمة العمل الدولية      ك. استثنائية، على أحكام للدخول يف عقود عمل مؤقتة       
واتفاقيات العمل األوروبية اليت اعتمدهتا كرواتيا، وكذلك لوائح االحتاد األورويب، تنظم أيضاً        

  . العمل املؤقت كشكل خاص للعقود خيتلف عن عقود العمل الدائم
ياسـة  وفيما يتعلق بسياسة العمل، وقعت كرواتيا على التقييم املشترك ألولويات س            -٨٥

 واعتمدت، وفقاً لذلك، خطة العمـل الوطنيـة         ٢٠٠٨العمالة مع اللجنة األوروبية يف عام       
  .٢٠١٠-٢٠٠٩للفترة 
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  حريات وسائط اإلعالم  -م ال  
تكفل كرواتيا حرية الفكر والتعبري من خالل حرية الصحافة وغريها من وسـائط               -٨٦

ية إنـشاء مؤسـسات وسـائط       اإلعالم، وحرية الكالم، وحرية األداء أمام اجلمهور، وحر       
وحيظر القانون يف كرواتيا الرقابة ويكفل احلق يف حريـة اإلبـالغ والوصـول إىل           . اإلعالم

 يةحمطات تلفزيون (وهناك شبكة متقدمة ألنواع خمتلفة من وسائط اإلعالم وطنية          . املعلومات
نـسان  وحتترم وسائط اإلعالم وتعـزز حقـوق اإل       ). ة حملية، وصحف دورية ويومية    يوإذاع

  .واحلريات األساسية، وفقاً للقانون
وينص قانون وسائط اإلعالم على محاية وسائط اإلعالم من تأثري األحزاب السياسية              -٨٧

 القانون شروط ممارسة مبدأ حريـة       وينظم. ويكفل حرية وسائط اإلعالم واستقاللية براجمها     
كية وسائط اإلعـالم،  ملووسائط اإلعالم، وكذلك حقوق وواجبات الناشرين والصحفيني،   

 نيوعلى احلق يف التصحيح والرد، وحقوق وواجبات ومـسؤوليات األشـخاص القـانوني            
واألفراد الذين يعملون يف إنتاج ونشر مضمون الربامج واخلدمات من خالل وسائط اإلعالم             

وفضالً عن ذلك، ينص القانون املشار إليه، على املركـز القـانوين لإلذاعـة              . اإللكترونية
طريقتهما يف العمل، بوصفهما وسائط إعالم عام متلكها الدولة         على  لفزيون يف كرواتيا و   والت

تنشر براجمها إلكترونياً إلعالم اجلمهور وضمان مناقشات حرة لقضايا هتم اجلمهور وتنهض            
باإلدراك باحلاجة إىل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان وتشري إىل خطر أي شكل من أشـكال               

ن ذلك، ينص القانون على املركز القانوين لوكالة األنباء الكرواتيـة الـيت             وفضالً ع . التمييز
   .عملهاأنشطتها وطرق على متلكها الدولة و

  احلق يف الوصول إىل املعلومات  -ميم   
حيق لكل كروايت أو شخص أجنيب أو شخص قانوين، يف كرواتيـا، الوصـول إىل                 -٨٨

ت عليه  ي الدستور، وفقاً للتعديالت اليت أجر     ويكفل. معلومات تكون حبيازة السلطات العامة    
مؤخراً، احلق يف الوصول إىل معلومات تكون حبوزة السلطات العامة، وينص على ضـرورة              
تناسب القيود املفروضة على احلق يف الوصول إىل معلومات مع طبيعة هذا القيد وفقاً لكـل                

وبـذلك فـإن    .  ووفقاً للقانون  حالة على حدة، ووفقاً ملقتضيات اجملتمع احلر والدميقراطي،       
  . الدستور ينص على محاية احلق يف الوصول إىل معلومات وجيري حالياً تعديل التشريع

  املساعدة القانونية اجملانية  -نون   
انية مبثابة خطوة حنو األمام يف حتـسني حالـة          اجملقانونية  الساعدة  امل يعد استحداث   -٨٩

ما يتعلق باحلق يف الوصـول إىل احملـاكم بـشروط           سيما في  حقوق اإلنسان يف كرواتيا وال    
 التشريع احلايل األشخاص ذوي الدخل املنخفض واملستفيدين مـن          وميكّن. متساوية للجميع 
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إعانات الرعاية االجتماعية من محاية حقوقهم ومصاحلهم أمام احملاكم أو اهليئات العامة وذلك 
ويقدم التشريع املتعلـق بـذلك،    .  جزئي  بالكامل أو بشكل   أتعابه الدولة   تدفعمبساعدة حمام   

تفاصيل عن شروط الدخل وامللكية أي تفاصيل عن نطاق وشروط منح املساعدة القانونيـة              
 سـادا ووفقاً ملمارسـة ورأي       ذلك ممارسه احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان      ويتبع. اجملانية

سان واحلريات األساسـية     من اتفاقية محاية حقوق اإلن     ٦ من املادة    ١مؤخراً فُسرت الفقرة    
  . تفسرياً أوسع نطاقاً يشمل منح املساعدة القانونية أيضاً أثناء اإلجراءات اإلدارية

  حتديد املنجزات وأفضل املمارسات والتحديات  -رابعاً   
إىل جانب املنجزات اليت حققتها كرواتيا يف جمال التعاون مع منظمات اجملتمع املدين،     -٩٠

 ،القوميةشخاص املشردين واإلسكان وجرائم احلرب وحقوق األقليات        وعودة الالجئني واأل  
ولذلك فمن اهلام مواصلة تعزيز الشراكة بـني    . فإهنا ال تزال تواجه عدداً من التحديات أيضاً       

السلطات ومنظمات اجملتمع املدين، وذلك بالدرجة األوىل من خالل مواصلة إشراك مثل هذه             
وفضالً عن ذلك، من اهلام مواصلة تقـدمي  . قوانني وإصدارهااملنظمات يف إجراءات صياغة ال 

ومن اهلام فيما يتعلق بعملية اإلسكان االنتهاء       . األموال إىل منظمات اجملتمع املدين لكي تعمل      
منها وذلك بالدرجة األوىل من خالل إسكان أصحاب حق احليازة السابقني، وهم يف الغالب      

ومن . يما خارج املناطق اليت تثري قلق الدولة بشكل خاص         الصربية، وال س   القوميةمن األقلية   
 وحدة،  ٢٢اهلام بذل جهود إضافية إلعادة الوحدات السكنية املسكونة املتبقية البالغ عددها            

وفيما يتعلق جبرائم احلرب، من اهلام اختاذ تدابري للكشف عن هويـة مـرتكيب              . إىل ُمالكها 
 باالستناد إىل التعاون اإلقليمـي      -الحقتهم قضائياً   جرائم احلرب الذين مل يتم، حىت اآلن، م       

وفيما يتعلق حبماية حقوق أفراد األقليـات      . بني املدعني العامني املعنيني وإنشاء قاعدة بيانات      
، من اهلام مواصلة تنفيذ التشريع املعين وال سيما من خالل متثيـل أفـراد األقليـات                 القومية
  .ف العامة ويف اهليئات القضائية، متثيالً مناسباً يف الوظائالقومية

  اجملتمع املدين  -ألف   
  األمثلة على املمارسة احلميدة يف إطار التعـاون مـع اجملتمـع املـدين تنفيـذُ                من  -٩١

تـسهم إىل   ) ٢٠١١-٢٠٠٦( لتنمية اجملتمع املدين     متكينية الوطنية إلنشاء بيئة     االستراتيجية
 ومايل ومؤسسي جديد لدعم تنمية اجملتمع املدين        جانب اخلطة التشغيلية، يف إجياد نظام قانوين      

بالتـآزر مـع     والشروط اليت ميكن يف ظلها أن يساهم املواطنون ومنظمات اجملتمع املـدين،           
 املساواة والتنمية املستدامة والعمل من أجل       على أساس  األعمال التجارية،    وأوساطاحلكومة  

  .للجميعالصاحل العام، يف خلق الرفاه وإجياد فرص متساوية 
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وضـع  :  الوطنيـة  االستراتيجيةوهلذا الغرض، اُتخذت التدابري التالية املشار إليها يف           -٩٢
نظمـات  امل ختصيص األموال لربامج ومشاريع      ومعايري ومقاييس مدونة للممارسات احلميدة،    

 بتقدمي، ووضع معايري وطرق لتشغيل اهليئات اإلدارية احلكومية تتعلق          )٢٠٠٧(كومية  احلغري  
موال من امليزانية الوطنية إىل املنظمات لتنفيذ برامج ومشاريع هتم بصفة خاصـة املنفعـة               األ

العامة املشتركة؛ وضع مدونة تتعلق بأساليب التشاور مع اجلمهور املهتم بإجراءات اعتمـاد             
وتنظيم املبادئ العامة، ومعـايري وشـروط       ) ٢٠٠٩(والقوانني  قوانني، وغريها من اللوائح     

 املنسقني املستشارين   تثقيفمهور العام املهتم يف عملية إصدار القوانني، وتصور          اجل استشارة
وضـع  وولني عن صياغة القوانني وغريها من اللوائح؛        ؤيف اهليئات اإلدارية العامة املس    

 منفعة خاصة يـؤدي إىل      ذي، لتشجيع املتطوعني كنشاط     ٢٠٠٧قانون التطوع لعام    
اص يف التنمية االجتماعية، وإىل جمتمع دميقراطـي        حتسني نوعية احلياة وإدماج األشخ    

وضع مشروع قانون بشأن    ومن املقرر قريباً    يتسم بقدر أكرب من اإلنسانية واملساواة؛       
  . العامةاملنظمات اليت تعمل للمنفعة 

  عودة الالجئني واألشخاص املشردين وإسكاهنم  -باء   
وقد قامـت   . هو موضوع هام  إن موضوع عودة الالجئني بعد احلرب يف كرواتيا           -٩٣

 شخص مشرد والجئ وبذلت جهوداً كبرية عنـد عـودهتم           ٧٠٠ ٠٠٠كرواتيا بإسكان   
  .وإعادة البناء واإلسكان

 تكفل عودة مجيع الالجئني     وأنظمةوقد وضعت كرواتيا إطاراً قانونياً يتضمن قوانني          -٩٤
سـكان الالجـئني    واختذت تدابري عديدة لتمكني الالجئني من العـودة وإ        . دون أي شرط  

 بـسبب   ُدمـرت ويتضمن ذلك أنشطة إعادة بناء املنازل الـيت         . والعائدين، بشكل مستدام  
، ووضـع   وإسكان أصحاب حقوق االستئجار السابقني     ألصحاهبالكية  املاحلرب، واستعادة   

ويتم تنسيق العديد من التدابري     . برامج لبناء هياكل أساسية ترمي إىل التنمية يف مناطق العودة         
ليت تنفذ باستمرار لتمكني املشردين من العودة واالندماج من جديد، وفقاً ملعايري القـانون              ا

  . الدويل وال سيما االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني وبروتوكوهلا
 وحدة سكنية ممـا ضـمن عـودة         ١٤٦ ٠٠٠ إصالح وإعادة بناء     اليوم متَّ حىت  و  -٩٥
ويف عهد قريـب للغايـة،      . امج إعادة البناء   شخص من املستفيدين من بر     ٥٠٠ ٠٠٠ قرابة

 يف املائـة مـن املـواطنني        ٨٠كانت نسبة املستفيدين من برنامج إعادة البناء والعودة هي          
  . الكرواتيني من أصل صريب

.  السابقنيحقوق االستئجار معاجلة املوضوع املتعلق بأصحاب     يف  واستمرت كرواتيا     -٩٦
 استئجار ميكن يف إطارها ألي الجئ أو صاحب حق          وأخذت كرواتيا بآلية جديدة لإلسكان    

 وهو  - سابق، أن حيصل على السكن بشرط واحد منصوص عليه يف قانون الالجئني الدويل            
وبغية التعجيل بتنفيذ هذه اآللية، اعتمدت خطة عمل للتعجيـل بتنفيـذ            . الرغبة يف العودة  
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 ٢٠٠٨يونيـه   /يف حزيـران   السابقني،   حقوق االستئجار برنامج الرعاية السكنية ألصحاب     
  . ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٤واعتمدت وثيقة منقحة يف 

يعـود   ألن مناطق كـثرية  ٢٠٠٩ يف عام ةاعتمدت كرواتيا قانون التنمية اإلقليمي   و  -٩٧
 يف التنمية اإلقليمية وإلجيـاد الظـروف        ولتحقيق املساواة  هي دون املستوى،     إليها الالجئون 
نظيم إقامة األشخاص الذين بقوا يف كرواتيا الجئني أو الـذين          وبغية تيسري ت  . لعودة مستدامة 

هم بصدد العودة وفقاً لربنامج العودة وإسكان املشردين والالجئني الذين ال حيملون اجلنسية             
الكرواتية، فإن قانون األجانب ينص على شروط أكثر مواتاة ملنح إقامة مؤقتـة أو دائمـة                

  .ألولئك األشخاص
ربامج املتعلقة بضمان العودة واسـتدامتها، بوضـوح، اآلجـال          وحددت مجيع ال    -٩٨

  . من إجراء تقييم شفاف للتقدم احملرزمما ُيمكن ،واألهداف
 دار إىل مالكيهـا     ١٩ ٢٠٠ حيث أُعيد    -متامها   من    املمتلكات رد تقترب عملية و  -٩٩

حملكمة، بغية إخالء    حالة أخرى يتم حالياً النظر يف الدعاوى املتعلقة هبا أمام ا           ٢٢ومل تبق إال    
ويتمكن مالكو املساكن الذين ال يستطيعون استعادة مساكنهم أن يتوصلوا          . ساكنيها املؤقتني 

.  مع ساكين هذه املساكن لكي حيصلوا على تعويض عن خسائر حلقت هبـم          وديَّةإىل تسوية   
 طلبـاً   ٥ ٩١٢إىل  حىت اآلن   أما فيما يتعلق بربنامج الرعاية السكنية، فقد استجاب الربنامج          
 أسرة خارج املنـاطق  ١ ٥٤٤مقدماً من أسر يف مناطق تثري قلقاً خاصاً بالنسبة للدولة، وإىل     

ويف إطار خطة العمل للتعجيل بتنفيذ برنامج الرعايـة الـسكنية   . اليت تثري قلقاً خاصاً للدولة 
دولـة   السابقني داخل وخارج املناطق اليت تثري قلـق ال         االستئجار وقبالنسبة ألصحاب حق  

، أدت  ٢٠٠٩ويف عـام     .٢٠٠٩-٢٠٠١ أسرة يف الفترة     ٣ ٤٦٨مت إسكان    بصفة خاصة، 
اآلثار املترتبة على األزمة االقتصادية إىل إبطاء تنفيذ برنامج الرعاية السكنية، ولذلك مل يكن              

حيث إنه مل يتم االنتهاء من      :  بالكامل ٢٠٠٨ف خطة عمل عام     اباإلمكان حتقيق أهد  
ئة من جمموع الوحدات السكنية املخطط لبنائهـا والبـالغ          ا يف امل  ٧٠,٦نسبة    بناء إال 
إطارهـا   ولذلك، اعتمدت خطة عمل منقحة من املزمع يف       .  وحدة سكنية  ٤ ٩١٥عددها  

وفقاً للبيانـات املـذكورة      و تعتقد كرواتيا،  . ٢٠١١إجناز برنامج الرعاية السكنية يف عام       
  .ة العودة ومن تنفيذ برنامج الرعاية السكنيةأعاله، أنه سيتم عن قريب االنتهاء من عملي

  جرائم احلرب  -جيم   
تركز احلكومة جهودها على مسألة إنسانية رئيسية هي حتديد مـصري األشـخاص               -١٠٠

وعلى الرغم من عملية حتديد     . املفقودين بسبب احلرب اليت أدت إىل أقصى درجة من املعاناة         
هم يف قائمة املفقودين    ؤ شخصاً ُمدرجة أمسا   ١ ٨٩٩اهلوية اجلارية حىت اليوم، ال يزال هناك        

 شخصاً فُقدوا   ٨٧٠ و ١٩٩٢ و ١٩٩١ شخصاً فُقدوا يف الفترة بني عامي        ١ ٠٢٩ منهم   -
  .على التوايل" العاصفة"و" الربق"خالل العملية العسكرية وعملية الشرطة 
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 السابقة، وُيـنظم    سالفياووتتعاون كرواتيا بالكامل مع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغ         -١٠١
سالفيا والقانون الدستوري املتعلق بالتعاون بني مجهورية كرواتيا واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغ          

ويندرج يف خطط العمل املتعلقة باإلصـالح       . العالقة املتبادلة فيما بينهما   ) ١٩٩٦(السابقة  
تعلقة باحملاكمـة علـى     ، تعريف لإلجراءات امل   ةالقضائي وعمل االدعاء العام ووزارة الداخلي     

 حتقيق تقدم كبري يف تنفيذ األنشطة املدرجة يف         ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨جرائم احلرب، ومت يف عامي      
 وقامت بفحص مجيع    إطارها القانوين أجرت كرواتيا تعديالً على     و. إطار خطط العمل هذه   
 يف حاالت يوجـد     اإلجراءاتاً حبق مرتكيب جرائم احلرب، وجددت       ياألحكام الصادرة غياب  

، كان املدعي العام يف كرواتيا قـد        ٢٠٠٨وحىت هناية عام    . فيها سبب معقول للقيام بذلك    
وعمالً بقـانون اإلجـراءات     .  شخصاً ٤٦٥  إىل  قراراً باإلدانة النهائية بالنسبة    ١١٧راجع  

 ٩٣ حالة تتعلق بإدانـة      ١٦ احلكم من جديد يف    ٢٠١٠مارس  /آذاراجلنائية اجلديد، مت حىت     
 أولوية ترمي إىل الكشف عن هوية ذاتوهناك أيضاً تدابري .  حكم غيايبشخصاً صدر حبقهم  

 على التعاون اإلقليمـي     وباالعتمادمرتكيب جرائم احلرب الذين مل يتم حىت اآلن حماكمتهم،          
  .املساعدة القانونيةتبادل بني املدعني العامني ووضع قاعدة بيانات بغرض التبادل املشترك و

. ا إمكانية اللجوء إىل تكنولوجيا الربط بالفيديو لإلدالء بشهادة        ازدادت يف كرواتي  و  -١٠٢
 قـانون اإلجـراءات     ويف. كما يوجد يف كرواتيا نظام لدعم شهود وضحايا اجلرائم        

 اجلنائيقانون الاجلنائية اجلديد والتعديالت على قانون العقوبات الذي ينص على محاية 
على تقدمي الشهادة بأمان واحملافظة      نص   يوجدهلوية مجيع الشهود احملميني واملهددين،      

  .  الشاهدسالمةعلى 
 يف حاالت جرائم احلرب على       موكليهم  قائمة احملامني املتخصصني يف متثيل     وتوجد  -١٠٣

املوقع الشبكي لنقابة احملامني الكرواتيني وأصبح تعيني االدعاء من هذه القائمة ممارسة طبيعية             
  .ائم احلربتكفل الدفاع املناسب يف حاالت جر

  القوميةمحاية حقوق األقليات   -دال   
 وفقاً ألمسى املعايري والـصكوك      القوميةتكفل كرواتيا حقوق مجيع أفراد األقليات       و  -١٠٤

ومن اهلام مالحظة أن بعض األقليات ظهرت عنـد        . قومية أقلية   ٢٢الدولية وتعترف بوجود    
رجة األوىل أقلية الصرب والرومـا،      وتواجه بعض األقليات اجلديدة وبالد    . استقالل كرواتيا 

وبصفة . على الرغم من السياسة اإلجيابية لكرواتيا حياهلا، صعوبات يف ممارسة بعض حقوقها           
 الصربية، على الرغم من األنشطة العديدة اليت اضـطلعت هبـا       القوميةخاصة مل حترز األقلية     

يل هذه األقليـة سياسـياً      احلكومة للتغلب على الصعوبات اليت الحظتها وعلى الرغم من متث         
ويتمثل التحدي  . مستوى مرض للتمثيل يف هيئات اإلدارة العامة والقضاء        بشكل جيد جداً،  

 الصربية يف مواصلة خطة عمل تنفيـذ        القوميةاهلام بصفة خاصة حلماية حقوق أفراد األقلية        
 من اهلام، يف الفترة     كما أن .برنامج الرعاية السكنية خارج املناطق اليت تثري قلقاً خاصاً للدولة         
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األفكار النمطية فيما يتعلـق بـأفراد       التعصب و املقبلة، مواصلة االجتاه اإلجيايب إزاء مكافحة       
  . الصربيةالقوميةاألقلية 
أما فيما يتعلق بالروما، فمن الضروري حتقيق مستوى أعلى مما هو اآلن إلدمـاجهم               -١٠٥

األنشطة الرامية إىل إدماج أطفـال وشـباب        ولذلك فمن اهلام مواصلة     . يف اجملتمع الكروايت  
وفضالً عن ذلك، من الضروري مواصلة االسـتثمار يف حتـسني           . الروما يف النظام التعليمي   

. فراد الروما، ومن الضروري ضمان مستوى عال من الرعاية الصحية هلم          ألظروف السكن   
  .لية الروماوينبغي إيالء اهتمام خاص لتسوية القضايا املتعلقة بأوضاع أفراد أق

 حقوق وحريات األقليات    القوميةينظم القانون الدستوري املتعلق حبقوق األقليات       و  -١٠٦
وُيكفل ألفـراد األقليـات    . قومية وحيظر أي متييز يقوم على االنتماء إىل أقلية          القومية
 ىوينص القانون الدستوري على أمس    .  املساواة أمام القانون واحلماية القانونية     القومية

 حتسني تنفيذه وال سيما ضرورة ت، ولكن لوحظالقوميةعايري الدولية حلماية األقليات امل
  .على املستوى احمللي

 يرمي إىل مشاركة هذه األقليات يف احليـاة العامـة           القوميةأُنشئ جملس لألقليات    و  -١٠٧
 حقـوق   سيما بغية دراسة واقتراح سبل لتنظيم وتسوية القضايا املتعلقة مبمارسة ومحاية           وال

، خطة عمل لتنفيذ القـانون      ٢٠٠٨واعتمدت احلكومة يف عام     . القوميةوحريات األقليات   
الدستوري وساهم تنفيذ هذه اخلطة يف تعزيز آلية املراقبة املتعلقة باجملتمعات احمللية وسـيتم يف   

  .الفترات املقبلة زيادة هذه اجلهود
 لاللتزامات املترتبة علـى املعاهـدات       ويعين تنفيذ القانون الدستوري أيضاً االمتثال       -١٠٨

الدولية اليت تكون كرواتيا طرفاً فيها، والتركيز بشكل خاص على االتفاقية اإلطارية حلمايـة            
 اليت صادقت عليها كرواتيا كأول دولة تقوم بذلك، وعلى امليثـاق            القوميةاألقليات  

ثـاق األورويب، اعُتمـد   وبعد اعتماد املي  . يب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات     واألور
 وهو قانون يكفل حقـوق      القوميةلغات واحلروف األجبدية لألقليات     القانون التعليم ب  

  .األقليات اإلثنية يف التعلم
 القوميـة ووفقاً لقانون انتخاب املمثلني يف الربملان الكروايت، ُيكفل ألفراد األقليات             -١٠٩

ق يف انتخاب مثانية نواب يف الربملـان يف دائـرة          احلق يف التمثيل يف الربملان الكروايت، أي احل       
ووفقاً للقانون الدستوري والتشريعات األخـرى     . انتخابية خاصة تشمل إقليم كرواتيا بأسره     

، مبوجب الشروط   القوميةاليت أُدجمت فيها أحكام القانون الدستوري، ُيكفل ألفراد األقليات          
تمثيلية والتنفيذية واإلدارية لوحـدات احلكـم   املنصوص عليها، احلق يف التمثيل يف اهليئات ال      

  .الذايت احمللية واإلقليمية
، اعتمدت احلكومة الربنامج الوطين للروما الرامي إىل ممارسة الروما          ٢٠٠٣ويف عام     -١١٠

. للحقوق الدستورية اليت يكفلها القانون والقضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد الرومـا             
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عدة الروما بصورة منتظمة على حتسني ظروف معيشتهم وضمان ويرمي هذا الربنامج إىل مسا  
وقد أُنشئت جلنة لرصد تنفيذ الربنـامج       . املساواة ألفراد هذه األقلية مع غريهم من املواطنني       

وعلى املستوى الدويل، انضمت كرواتيـا إىل عقـد         . الوطين للروما، برئاسة رئيس الوزراء    
 خطة عمل لتنفيذه، وتسهم التدابري املتخـذة     واعتمدت ٢٠١٥-٢٠٠٥إدماج الروما للفترة    

  . للروما وعلى الفقرالقوميةيف إطار العقد يف القضاء على التمييز ضد األقلية 
 وحدة حكـم    ٢٠، قامت   ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول  صدرت يف ووفقاً لبيانات     -١١١

 لرمسيـة  إىل جانـب اللغـة ا      قومية القانون باستخدام لغة وحروف ألقليات       اذايت يسمح هل  
 وحدة بإصدار لوائح تتعلق باستخدام لغة وحـروف األقليـات           ٢٧، من جمموع    بالتساوي
 وحدة حكم ذايت تقل نسبة األقليـات        ٢٨وفضالً عن ذلك، أدخلت     .  بشكل رمسي  القومية
 إىل جانب اللغـة     القومية فيها عن ثلث السكان، استخدام لغات وحروف األقليات          القومية

 إقليمها أو يف مناطق فردية حبيث أصبحت اللغتان ُتستخدمان بالكامل           الرمسية يف مجيع أحناء   
استخدام اللغتني يف تـسمية الـشوارع والـساحات؛    (أو عندما يتعلق األمر ببعض احلقوق    
  ).استخدام أمساء األماكن باللغتني إخل

دية  تقلي قوميةوتنص القوانني يف معظم وحدات احلكم الذايت اليت تعيش فيها أقليات              -١١٢
، القوميةأو بأعداد أكثر من غريها أيضاً على االستخدام الرمسي لعالمات وإشارات األقليات             

وكذلك على احلق يف االحتفاظ باألمساء واإلشارات التقليدية وتسمية األماكن والـشوارع            
.  املعنيـة  القوميـة أمساء شخصيات هامة وأحداث هامة يف تاريخ وثقافة األقلية          بوالساحات  

 يف مثل هذه الوحدات، بشكل منتظم، رمـوزهم الوطنيـة يف            القومية أفراد األقليات    وُيظهر
مناسبات تتعلق باالحتفال بالعطل الوطنية أو عرض الوقائع الثقافية وغريها، إىل جانب رموز             

  .وإشارات كرواتيا

  األولويات واملبادرات الوطنية  -خامساً  
  :نظرة عامة  -١١٣

 ٢٠١١-٢٠٠٨اية وتعزيز حقـوق اإلنـسان للفتـرة         تنفيذ الربنامج الوطين حلم    •
 وخططه التشغيلية؛

 زيادة إدماج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان واملواطنة الدميقراطية؛ •

  جرائم الكراهية بشكل منتظم؛رصد •

 وقانون مكافحة   ٢٠١٣- ٢٠٠٨كافحة التمييز للفترة    مل  الوطنية طةاخلتنفيذ   •
 التمييز؛

 انية إىل معظم املواطنني املعرضني للخطر؛تقدمي املساعدة القانونية اجمل •
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 وخطـة العمـل لتنفيـذ      القوميةتنفيذ القانون الدستوري املتعلق حبقوق األقليات        •
 ؛القوميةالقانون الدستوري املتعلق حبقوق األقليات 

تنفيذ الربنامج الوطين للرومـا وخطـة العمـل لعقـد إدمـاج الرومـا                 •
 ؛٢٠١٥و  ٢٠٠٥  للفترة

 وقانون  ٢٠١٥-٢٠١١وطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني للفترة       تنفيذ السياسة ال   •
 .املساواة بني اجلنسني

Notes: 

Act on Election of Representatives to the Croatian Parliament (OG 69/03, 167/03, 19/07, 20/09) 
Act on Protection from Domestic Violence (OG 137/09, 14/10, 60/10) 
Act on the Protection of Patients Rights (OG 169/04) 
Act on the Protection of Persons with Mental Disorders (OG 111/97, 27/98, 128/99, 79/02) 
Aliens Act (OG 79/07, 36/09) 
Anti-discrimination Act (OG 85/08) 
Asylum Act (OG 103/03, 79/07) 
Civil Servants Act (OG 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08) 
Compulsory Health Insurance Act (OG 150/08, 94/09, 153/09, 71/10) 
Constitutional Act on Rights of National Minorities (OG 155/02, 80/2010) 
Constitution of the Republic of Croatia (OG 55/01, 76/10)  
Criminal Code (OG 62/03, 11/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08) 
Criminal Procedure Code (OG 152/08, 76/09) 
Croatian News Agency Act (OG 96/01) 
Croatian Radio-Television Act (OG 25/03) 
Electronic Media Act (OG 153/09) 
Execution of Prison Sentence Act (OG 190/03, 76/07, 27/08, 83/09) 
Family Act (OG 116/03, 17/04, 136/04, 107/07) 
Free Legal Aid Act (OG 62/08)  
Gender Equality Act (OG 116/03, 82/08) 
Health Care Act (OG 150/08, 155/09, 71/10) 
Media Act (OG 59/04) 
Labour Act (OG 149/09) 
Law on Adult Education (OG 17/07) 
Law on Education in Languages and Letters of National Minorities (OG 51/00, 56/00) 
Law on Maternity Allowance and Parental Support (OG 85/08) 
Law on Regional Development (OG 153/09) 
Law on Research and Higher Education (OG 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07) 
Law on Same Sex Civil Unions (OG 116/03) 
Law on Social Care (OG 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44706, 79/07) 
Law on Upbringing and Education in Elementary and Secondary Schools (OG 87/08, 86/09) 
Law on Vocational Education (OG 30/09) 
Law on Volunteering (OG 58/07) 
Preschool Education Act (OG 10/97, 107/07) 
Reconstruction Act (OG 24/96, 54/96, 87/96, 57/07, 38/09) 
Right to Access Information Act (OG 172/03) 

        


