األمم اتت دت

A/HRC/WG.6/32/MKD/3

اجلمعية العامة

Distr.: General
7 November 2018
Arabic
Original: English

جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثانية والثالثون
 ٢١كانون الثاين/يناير  ١ -شباط/فرباير ٢٠١٩

مووو ل للورتوواق املقدمووة مووا صل و اش املمجوول ة مشوونن
اليوغوسالفية سامقا*

وريووة مقوودونيا

تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان

صوال -معلوماق صساسية
 -١أُع ّد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوو انناوان  ١/5و ،٢١/١6مو مراعوات اوواار
االستعراض الدوري الشوام .وهوذا التقريور هوو ملووق لورملواو اتعلومواو اتقدمو مو  ٢٤جهو
م و ااهوواو ةوواحب ات وول ( )١إىل االسووتعراض الوودوري الشووام ،.وهووو مق و ّدج ش و  .موووج
اقيداً ابحلد األمل ى لعدد ال لماو

اثنيا -املعلوماق املقدمة ما اجل اق لاحبة املمجل ة
صلف -نطاق االلتلاماق الدولية( )٢والتعاون مع اآللياق واهليئاق الدولية حلقوق اإلنسان

()3

 -٢حو ّ مركو مناهلو القتوو .العووال الدولو الروورإ علووى اتاووارع إىل الت وودي علووى اا امليو
()٤
من جرمي انابدت ااماعي واتعاملب عليها
 -3وأوةى اترك الدول الررإ أبن ا د على االا امليو الدوليو حلمايو
()5
م االخت اء القاري وأبن اقب .إبجراء ال ري العام .زايرت ملرري إليها
-٤
حقو
__________

*

وأوةى مقدمو الورمل اتشرتك  ٤أبن ا د الدولو الرورإ علوى االا امليو الدوليو حلمايو
()6
ي العمال اتهاجري وأفراد أسرهم

ل ُُتَّرر هذه الوثيق ملب .إرساهلا إىل دوائر الرت
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 -5وأوةت احلمل الدوليو للقلواء علوى األسول النوويو أبن اوملو الدولو الرورإ معاهودت
()7
حظر األسل النووي وا د عليها ابعتبارها ماأل ذاو أمهي دولي عاجل
 -6وأوةووى مقوودمو الورمل و اتشوورتك  ٢أبن اوووا الدول و الروورإ األولوي و لوودعوت ات ل وون التووالين
بوالايو إطار انجراءاو اخلاة إىل إجراء زايراو رمسي إليها :اتقورر اخلوا اتعوا ةالو اتودافعن
ع و حقووو انناووانر واتقوورر اخلووا اتعووا بتع ي و وةاي و احل و حري و ال ورأي والتعب و ر واتقوورر
()8
اخلا اتعا ابحل حري التجم الالمي وا وي اامعياو
 -7وأوةووى مقوودمو الورمل و اتشوورتك  3أبن انلووم الدول و الروورإ إىل اا املي و األمووم اتت وودت
()٩
لعاج  ١٩6١اتتعلق خب ض حاالو انعداج ااناي
 -8وح و جملووس أورواب الدول و الروورإ علووى الت وودي علووى اا املي و األمووم اتت وودت اتتعلق و
()١٠
بعدج اقادج جرائم احلرب واارائم اترا ب ضد اننااني
 -٩ودعا ات تب التمثيلي اتشرتك للمنظماو غ احل ومي اتقدوني العال لود م توب
األمم اتت دت جنيو إىل أن ينشوجم جملوس حقوو انناوان التواب لتموم اتت ودت بعثو ً لتق وي
احلقووائ للبووت مووا إذا كووان اا ووا  ١7ح يران/يونيووي ينتهووو حقووو انناووان األساسووي للمق ودونين
()١١
أج ال
 -١٠ودعا ات تب التمثيلي اتشرتك األموم اتت ودت إىل إنشواء انو ُتقيو ماوتقل للنظور فيموا
إذا كانت جرائم حرب وجورائم ضود انناواني وجورائم عودوان وإابدت اعيو ملود ارا بوت أج ال
()١٢
ح األمللي اتقدوني اليوانن ال رتت ما بن عاج  ١٩١3حىت يومنا هذا

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()١3

ااناي وانجنابي
 -١١أوةى مقدمو الورمل اتشرتك  ١ابعتماد خر العم .اتتعلق ابل
(لل وورتت  )٢٠٢٢-٢٠١8وان يووذها لت اوون سووب .احل ووول علووى وسووائ .من و احلموو .احلديث و ،
باب .منها ضمان اغريو التوأمن ال و ي احل وومي يو الت والي اترابرو بوسوائ .منو احلمو.
()١٤
احلديث تن احلم .غ اترغوب فيي اغري ً شامل

 -١٢وأوةووى مقوودمو الورملو اتشوورتك  ٢إبةووال ملووانون التشووه ةيو يتماشووى مو أح وواج
()١5
اتادت  ١٩م العهد الدوا اخلا ابحلقو اتدني والاياسي
 -١3وأوةووى مقوودمو الورمل و اتشوورتك  ٢أبن اع و ّادل الدول و الروورإ اتووادت  385م و القووانون
اانائي ةي ا  .احل

حري التجم الالمي ك ال ً اتم

 -١٤وأةوت انو هلاوون ي حلقووو انناووان
()١7
بشأن الا االجتماعي

()١6

هوريو مقوودونيا أبن ااو الدولو الروورإ ملووانوانً

 -١5وأوةت ان هلان ي بتعودي .ملوانون احلمايو االجتماعيو نعوادت ةوياغ اعري وي احلواا
لإلعامل وفقاً الا املي حقو األشوا ذوي انعامل وعالوت على ذلوو ،ينبغوي للدولو الرورإ
أن اعوودل ملووانون احلمايو االجتماعيو ةيو يوونق علووى موونس األسوور ال يلو اسووت قاملاو م اف و
()١8
لتلو اتمنوح لتسر البيولوجي
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 -١6وأوةووت انو هلاوون ي بتعوودي .ملووانون التووأمن ال و ي وملووانون احلمايو ال و ي ةيو
ياوومس لتشوووا ذوي انعاملو ابسووتوداج احلمايو ال و ي ااانيو ااووتواياا األول والثوواين والثالو
()١٩
وفقاً لالحتياجاو الناش ع انعامل وأايً كان سبب انعامل
 -١7وأوةووى مقوودمو الورمل و اتشوورتك  3بتعوودي .ملووانون سووجالو اتواليوود والوفيوواو وال وواو
وباد أي ثغراو ملانوني فيي ،وال سيما للمان ااجي .كو .ط و .ااوجيالً شوامالً وجمانيواً وفوورايً
ب رإ النظر ع وض والديي وواثئ هويتهما واغريتهما ابلتأمن ال ي وسواء ولد الر .
()٢٠
مؤسا طبي أج ال ،وفقاً ألح اج اتادت  7م اا املي حقو الر .
 -١8وأوة ووت رابرو و امل ووامن اتق وودونين الش ووباب بتع وودي .مل ووانون األجان ووب ومل ووانون احلمايو و
الدولي و واتؤملت و ومواءمتهمووا م و الدسووتور فيمووا يتعل و ابخت ووا اهلي و اتعني و ابلبووت ماووأل
سوولب احلريو وابنضوواف إىل ذلووو ،أوةووت الرابرو إبنشوواء نظوواج ماوتق .لرةوود احلوودود وإبدرا
أح وواج اوونق علووى ذلووو ملووانون األجانووب ااديوود علووى الن ووو ال ووارد اوجيووي جملووس أورواب
()٢١
اتتعل ابنعادت

يم -تنفيووال االلتلاموواق الدوليووة املتعلقووة قوووق اإلنسووانن مووع مرا وواة القووانون الوودو
اإلنساين الساري
 -١املسائل الشاملة لعدة وانب

اتااوات وعدج التميي

()٢٢

 -١٩أوةوت شوب مناةورت الروموا إبنشواء تليو اعود بت ديود احلواالو الوي اتجواوز فيهوا سولراو
()٢3
االدعاء ةالحياو الت قي اتوول هلا ح اتتهمن الروما
 -٢٠وأوةووت شووب مناةوورت الرومووا بتوووف اوودريب يتنوواول احل و اتاوواوات وحظوور التميي و
وياووتند إىل اتعوواي الدولي و حلقووو انناووان والا وواب القلووائي للم م و األوروبي و حلقووو انناووان
()٢٤
ل ائدت العاملن الالر القلائي
 -٢١وأوةووت شووب مناةوورت الرومووا إبج وراء دراس و ةثي و لتوثي و ي و أش و ال التميي و ضوود
()٢5
األط ال الروما التعليم اوثيقاً منهجياً م أج .وض التداب اتناسب للت دي هلا
 -٢٢وأوة ووى مق وودمو الورملو و اتش وورتك  ٤بل وورورت إدخ ووال م ي وود مو و التع ووديالو عل ووى مل ووانون
()٢6
عالملاو العم .فيما يت  .ةماي النااء م التميي بابب احلم .والوالدت واألموم
 -٢3وأوةووى الت ووال الوودوا للوودفاي عو احلريو أبن اعوودل الدولو الروورإ إطارهووا التنظيمووي
والقووانوين ةي و ميتثوو .للقووانون الوودوا حلقووو انناووان واتعوواي الدولي و حلقووو انناووان وي وو.
حري الدي ( )٢7وعالوت على ذلو ،ينبغي للدول الررإ أن متنو أي شو  .مو أشو ال التمييو
()٢8
أو أي عقباو ال مربر هلا ااجي .الروائ الديني
 -٢٤وأوةووى الت ووال الوودوا للوودفاي عو احلريو أبن متوونس الدولو الروورإ ااماعوواو الدينيو
غ اتاجل ذاو احلقو الي اتمت هبا ااماعاو األخر اتمارس العملي وأبن ااومس هلوا
()٢٩
ا اول أنشرتها الالمي ةري وبال ادخ .م جانب احل وم
GE.18-18769
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 -٢5وأشارو رابر املامن اتقدونين الشباب إىل أن اسرتاايجي إدما الالج ن واألجانب
لل وورتت  ٢٠٢7-٢٠١7ل اُعتموود بعوود وسوولرت الرابرو اللوووء علووى ضوورورت اةوواذ اووداب عاجلو
ت اف و كراهيو األجانووب والت وودي للمواملو الاوولبي الاووائدت لوود عامو النووا إزاء اتهوواجري
()3٠
والالج ن
 -٢6ورحووب جملووس أورواب ابلتعووديالو اتقوورت إدخاهلووا علووى ملووانون م اف و التميي و  ،وهووي
اعديالو م شأهنا أن اوس نرا ملائم األسباب الي حيظر التميي على أساسها ليشم .اتيو.
()3١
ااناي واهلوي اانااني وأن اع ز أداء ان احلماي م التميي عملها
 -٢7وأوةووى مقوودمو الورمل و اتشوورتك  3بلوومان متت و ي و أفوراد شووعب الرومووا اتوجووودي
أراضي الدول الررإ ،ب ورإ النظور عو واثئو هوويتهم أو جناويتهم ،ةقووملهم األساسوي  ،اوا يشوم.
احل ول على التعليم االبتودائي والثوانوي ،والرعايو ال و ي (اوا ذلوو احلقوو انجنابيو ورعايو
األموم ) ،والعم ،.والاو  ،وعويح حيوات خاليو مو انتهاكواو احلقوو مو ملبيو .زوا األط وال
()3٢
وال وا اتب ر
 -٢8وأوةووى مقوودمو الورملو اتشوورتك  ٤إبنشوواء تليوواو أحاديو ااانووب ومتعووددت األطوراإ
جمووال الرتبي و اتدني و والتثقي و ةقووو انناووان ل ائوودت الشووباب وأرابب العموو ،.و/أو اسووتوداج مووا هووو
موجوود ابل عو .مو تليواو مو هوذا القبيو ،.مو أجو .مت يوونهم مو التعورإ علوى التمييو واحليلولو
()33
دون حدوثي و/أو انبالغ عني ،م الرتكي على التميي اانااين
 -٢٩وأوةى مقدمو الورمل اتشورتك  ٤أبن اعودل الدولو الرورإ دسوتورها اعلوي أكثور مراعوات
للا كابب م األسباب الي حيظر التميي على أساسها ،وُتديد الا كاوبب مو األسوباب
()3٤
الي اوفر امل م الدستوري احلماي م التميي على أساسها
 -٢احلقوق املدنية والسياسية

ح ال رد احليات واحلري واألمان على شو ي

()35

 -3٠طالبووت منظم و " "Il Ponte di Pietraإبطووال س ورا الاووجناء املتج و ي ب ووورت غ و ملانوني و
()36
وإبهناء االضرهاد الاياسي

إملام العدل ،اا ذلو ماأل انفالو م العقاب ،وسيادت القانون

()37

 -3١أوةووت شووب مناةوورت الرومووا إبج وراء ُتقيقوواو انجع و وفعال و حوواالو االشووتباه
استوداج سلراو إن اذ ملانون أو هي او االدعاء للقوت استوداماً م رطاً أو جتاوزها ةالحيااا
 -3٢وأوةووت شووب مناةوورت الرومووا أبن ُتا و الدول و الروورإ إم اني و اوووء اامي و إىل القلوواء،
وال سوويما بلوومان وجووود نظوواج معون و مللووائي فعووال وجموواين وابنضوواف إىل ذلووو ،ينبغووي للدول و
الروورإ أن اوووفر للمتهموون الرومووا خوودماو الرت و الت ريري و والشو وي إىل لغووتهم األج جموواانً أثنوواء
()3٩
إجراءاو املاكم
()38

 -33وح جملس أورواب الالراو على ك ال اتااءل ع اارائم اخلر ت الوي ارا بوت ّإابن
()٤٠
ن اي عاج ٢٠٠١
 -3٤ورحووب جملووس أورواب ابلتقوودج املوورز
اتواطنن م العن الذي متارسي الشرط

()٤١

4
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 -35وشوودد جملووس أورواب علووى أمهي و إج وراء ُتقيقوواو و اكموواو فعال و اا ورائم اترا ب و بووداف
ال راهي  ،اا فيها اارائم الي ااتهدإ ال ين واتثلياو واتثلين وم دوجي اتيو .ااناوي ومغوايري
()٤٢
اهلوي اانااني وحاملي ة او اانان
 -36وأوةووى م تووب اتؤساوواو الدميقراطي و وحقووو انناووان التوواب تنظم و األم و والتعوواون
أورواب أبن اعج .اللجن احل ومي لالنتواابو واللجان االنتوابي البلدايو بنشر لوائ ها ومبادئها
()٤3
التوجيهي وملرارااا و اضر جلاااا ،م أج .زايدت ش افي عملها واع ي ثق اامهور فيي
 -37وأوةوى م توب اتؤساواو الدميقراطيو وحقوو انناوان أبن جتوري الاولراو ُتقيقوواو
ي احلاالو الي انروي على ممارسو ضوغوط وةويو وشوراء أةوواو وإسواءت
شامل وفعال
()٤٤
استوداج اتوارد انداري وأبن اقاضي مرا بيها بارع
 -38وأهابوت رابرو أوليوواء األموور اجلووس حقووو انناووان ويميو الوودول األعلوواء إىل دعووم
()٤5
إجراء انتواابو برتاني جديدت
هوري مقدونيا اليوغوسالفي سابقاً

احلرايو األساسي واحل

اتشارك

احليات العام واحليات الاياسي

()٤6

 -3٩أوةووى الت ووال الوودوا للوودفاي ع و احلري و أبن ا وو .الدول و الروورإ لل عموواء الوودينين
()٤7
إم اني ممارس حقهم حري التعب بدون التعرض للتووي أو االنتقاج أو اتلايق
 -٤٠وأهاب مقدمو الورمل اتشرتك  ٢يمهوري مقدونيا اليوغوسوالفي سوابقاً إىل اةواذ اوداب
ا  .اي بي تمن ومالئم ياودها االحرتاج للمجتم اتدين ،وذلو باب .منها إلغواء التوداب
()٤8
القانوني والاياسااي الي اقيّد بال مربر احل ا وي اامعياو

هوري مقودونيا اليوغوسوالفي سوابقاً علوى
 -٤١وأوةى مقدمو الورمل اتشرتك  ٢أبن ُتر
اي و بي و تمنو ومأمونو مت ّاو نشووراء ااتمو اتوودين واتوودافعن عو حقووو انناووان وال و ين
م و أداء عملهووم وعووالوت علووى ذلووو ،ينبغووي للدول و الروورإ أن جتووري ُتقيقوواو ن يه و وشووامل
يو حوواالو االعتووداء علووى ال و ين ونشووراء ااتمو اتوودين واتوودافعن عو حقووو
وفعالو
()٤٩
انناان وملايقتهم وةوي هم ،وأن اقدج مرا يب هذه اارائم إىل العدال

 -٤٢وأوةى مقدمو الورمل اتشرتك  ٢اراجع تو التدريب اتقدج حالياً إىل ملواو الشرط
واألم جمال حقو انناان وبت ديثي ،عند االملتلواء ،ااواعدت مو منظمواو ااتمو اتودين
()5٠
اتاتقل  ،اا يع ز اربي اتعاي الدولي حلقو انناان اربيقاً أكثر ااااملاً
 -٤3وأوةووت منظمو ةايو حقووو انناووان ،وهووي منظمو غو ح وميو  ،أبن ا و الدولو
الررإ ع اضرهاد اتاي ين األرثوذكس التابعن ترراني أوهريد وابنضواف إىل ذلوو ،حثوت
منظم ةاي حقوو انناوان احل ومو علوى مونس اتاوي ين األرثووذكس التوابعن تررانيو أوهريود
()5١
حقوملهم القانوني كامل على ملدج اتااوات م الروائ األخر املددت دستور مقدونيا
 -٤٤وأوةت منظم احلمل العام  ،وهي منظم غ ح ومي  ،إبهناء ادخ .الدول التمييو ي
غ اتعقول أنشر اتنظماو الديني وعالوت على ذلوو ،حثوت منظمو احلملو العامو الدولو
على اةاذ التداب الالزم للقلاء على اخلراب ات عوم ابل راهيو وسوائإل انعوالج فيموا يت و.
()5٢
ارراني أوهريد ،وال سيما م جانب اتاؤولن احل ومين
 -٤5والحظ جملس أورواب أن اداب اتن م الا ر الي انروي على انميإل إثا للروموا اقياّود
ح وريتهم مغووادرت البلوود وحقهووم طلووب اللجوووء بلوودان أخوور  ،وح و الاوولراو علووى أن
()53
ال فوراً حداً هلذه اتمارس
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 -٤6وأعورب جملوس أورواب عو مللقوي إزاء ادعواءاو خلووي ال و ين البلود تراملبو اعيو
غو ملانونيو ودعووا جملوس أورواب الاوولراو إىل اي و بي و تمنو ااووودها الاو ين لتم وون وسووائإل
()5٤
انعالج م العم .ةري
 -٤7وأوةووى م تووب اتؤساوواو الدميقراطي و وحقووو انناووان التوواب تنظم و األم و والتعوواون
أورواب اراجع و ملووانون االنتووواابو مراجع و شووامل تعاا و مووا يش ووبي م و أوجووي مل ووور وثغ وراو وأوجووي
غموض ،اا فيها األح اج اتتعلق اباول الثاني م االنتواابو ،وذلو هبدإ مواءمتي م االلت اماو
()55
اتتعهد هبا إطار منظم األم والتعاون أورواب وااللت اماو الدولي واتمارساو اايدت
 -٤8ودعووت اتنظموواو غو احل وميو اتقدونيو العووال إىل إلغوواء اا ووا ١7ح يران/يونيووي ،الووذي
()56
حيرج اتقدونين م حقهم اقرير ات و وحقووملهم الثقافيو  ،إلغواءً فوورايً وهوي دعووت ردداوا أيلواً
منظم " )57("Mladi za Makedonijaوأعربوت رابرو يكيود القويم والورتاق الثقوافين  -التواريين
اتقدونين ع معارضتها الشديدت الا ا  ١7ح يران/يونيي وعو خشويتها مو أن مي وو هوذا االا وا
اتريخ مقدونيا وهويتها وشعبها( )58وأعربت منظم " "Makedonskiot Narodأيلاً عو أسو ها لتومليو
()5٩
احل وم اتقدوني اا املاو دولي م بلدان أخر على حااب الشعب اتقدوين
 -٤٩واعرتضووت مبووادرت " "PRERODBAبشوودت علووى التغي و اتقوورت السووم هوري و مقوودونيا
اليوغوسووالفي سووابقاً واعتووربو اتبووادرت ذلووو اثاب و انتهوواك حلقووو اتقوودونين الثقافي و وحلقهووم
()6١
اقرير ات ( )6٠وأبدو رابر " "Justiciaأيلاً اعليقاو مماثل
 -5٠وحو اتوؤمتر اتقوودوين العوواتي األمووم اتت وودت علووى رفووض اا ووا  ١7ح يران/يونيووي وعلووى
()6٢
اعتبار دول مقدونيا علواً فيها ُتت اسم هوري مقدونيا

حظر ي أش ال الر
 -5١أوة ووت رابرو و امل ووامن اتق وودونين الش ووباب أبن ُتاو و الدولو و الر وورإ ةايو و ضو و ااي
االجتار ابلبشر ،وال سيما االجتار ابألط ال وشددو الرابر على ضرورت ُتاون مهواراو شورط
()63
احلدود التواة .م اتهاجري والت اع .معهم ومعاملتهم
 -5٢وأوةت الرابر بوض مشروي ملوانون جديود بشوأن اعوويض ضو ااي ااورائم واعتمواده
إطار القوانون اانوائي ،كموا أوةوت بتلوميني أح امواً اشوم .عودج معاملبو األشووا اتتجور هبوم
()6٤
على ما ارا بوه م جرائم سيا االجتار هبم أو نتيج لي
 -3احلقوق االتتمجادية واال تما ية والثقافية

احل

العم .و ظروإ عم .عادل وموااي

 -53أوةى مقدمو الورمل اتشرتك  ٤إبنشواء تليو اركو علوى الشوباب واتوأل مو ممثلون عو
اتؤسااو احل ومي ومنظماو ااتم اتدين اتعنيو لرةود واقيويم ماوتو ان يوذ ةو وك حقوو
()65
انناان وحقو العم .الي ةدملت عليها الدول الررإ والرتويج لتلو ال وك
 -5٤وأوة ووى مق وودمو الورملو و اتش وورتك  ٤أبن اع وودل وكالو و التوظيو و ووزارت العم وو .والش ووؤون
االجتماعي انجراءاو اتعمول هبا لتياو متتو الشوباب غو احلواملن لواثئو هويو ةقوو العمو.
()66
واست ادام م تلياو الدعم االجتماعي
 -55وأوةى مقدمو الورمل اتشرتك  ٤أبن اتوذ الدول الررإ اداب ملموسو تنو اسوتغالل
()67
اتتروعن
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احل

ال

 -56أوةى مقدمو الورمل اتشرتك  ١أبن ُتاو الدولو الرورإ نوعيو الرعايو
()68
بتوف خدماو انجهاض الريب

حالو انجهواض

 -57وأوةوى مقودمو الورملو اتشوورتك  ١ابةواذ اوداب منهجيو لت اوون نظواج الرعايو ال و ي
انجنابي و علووى ال ووعيد الوووطا م و أجوو .القلوواء علووى اتمارس و الشووائع ة و وإ أخ ووائيي
طووب الناوواء والوووالدت واتتمثلو فوورض رسوووج غو ملانونيو علووى مووا يقدمونووي مو خوودماو رعايو
()6٩
ة ي أولي
 -58وأوةووى مقوودمو الورملو اتشوورتك  ١إبنشوواء تليو فعالو ا وو .مشووارك منظموواو ااتمو اتوودين
()7٠
وف او ااتم اتعني وض برامج وملائي وطني جمال ةاي ة األمهاو واألط ال
 -5٩وأوةووى مقوودمو الورمل و اتشوورتك  ١بتع ي و ال ري و العاموو .التوواب لوووزارت ال و واتعووا اراجع و
ملووانون انجهوواض ،وابلتعجيوو .إبلغوواء أح وواج ملووانون إهنوواء احلموو .الووي اوونق علووى فورتاو انتظووار إل اميو
()7١
ومشورت مت ي ت وا رض أعباءً إداري ال ل وج هلا
 -6٠وأوة ووت ان و هلا وون ي حلق ووو اننا ووان
()7٢
لشعب الروما

هوري و مق وودونيا اتابع و احلال و ال و ي

 -6١وأوةووت ان و هلاوون ي بتن يووذ اووداب ا وو .اوزي و ممارسوواو طووب الناوواء وال ووالدت اوزيع واً
ا
وج أخ ووائيي طووب الناوواء وال ووالدت علووى العموو .اتنوواط الري ي و
إملليميواً متووازانً وابةوواذ اووداب اشو ّ
وعووالوت علووى ذلووو ،ينبغووي للدول و الروورإ أن اقوودج خوودماو طووب الناوواء والووالدت اتنوواط الري ي و
النائي م خالل عياداو متنقل اتيس ألكرب عدد مم م النااء الري يواو إم انيو استشوارت األطبواء
وإجوراء ال وةوواو واحل ووول علووى اخلوودماو الربيو وابنضوواف إىل ذلووو ،ينبغووي للدولو الروورإ أن
()73
ادر وسائ .من احلم .ال موي للنااء والرجال ملائم العقامل ان ابي
 -6٢وأوةت رابر الت رر والتلوام واتاواوات ل وامل اتورأت ابسوت داق نظواج إح واءاو ةو ي
()7٤
م ن حاب األة .انثا
 -63وأوةووت الرابرو بتن يووذ التوةووياو ال ووادرت عو بعثو التقيوويم اتشوورتك بوون وزارت ال و
العاتي ومنظم األمم اتت دت للر ول وةندو األمم اتت دت للاو ان واتتعلقو
ومنظم ال
()75
بع س ماار وفياو اتواليد وُتان نتائج احلم .وة الر .

احل

التعليم

 -6٤أوةى الت ال الدوا للدفاي ع احلري أبن ُترتج الدول الررإ ح اآلابء واألمهواو
()76
ات ول اوجب القانون الدوا اربي أط اهلم وانش تهم وفقاً تعتقداام األخالملي والدينيو
وسلإل الت ال الدوا اللوء أيلاً على أن الدول ال متلو سلر شرعي اوجب القانون الدوا
ةوهلووا جعوو .التعلوويم العوواج إل امي واً علووى ي و األط ووال ،وعلووى أن م و ح و األف وراد الب و ع و
()77
أش ال اعليم بديل
هوريو و مق وودونيا بتوس ووي نر ووا احل ووول عل ووى التعل وويم ملب وو.
 -65وأوة ووت انو و هلا وون ي
اتدرسووي م و خووالل اوووف مراف و اعلوويم ملبوو .مدرسووي إضووافي اتنوواط الا و ني الووي يقرنهووا الرومووا
وابنضوواف إىل ذلووو ،ينبغووي للدول و الروورإ أن اع و ز إدمووا الرومووا اتوودار االبتدائي و وأن ة ووض
()78
عدد التالميذ الروما مدار ذوي االحتياجاو اخلاة
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 -66وأوة ووت ان و و هلاو وون ي إبدخ ووال اغي و و او علو ووى اتن وواهج الدراسو ووي اتاو ووتودم اتو وودار
االبتدائي م أج .اربي مناهج دراسي واستوداج كتب مدرسي ا ار القوالب النمري اانااني

()7٩

 -67وأوةت ان هلان ي بتربي مناهج التثقي ااناي الشام.

()8٠

 -68وأوةووت انو هلاوون ي ب ووتس مؤساوواو لرعايو األط ووال دون سو االلت ووا ابتدرسو
()8١
البلدايو الري ي
 -6٩وأوةت رابر الت رر والتلام واتااوات ل امل اتورأت ابسوت داق نظواج اثقيو ةو ي
شووام .ل ائوودت الشووباب ،اووا يشووم .التثقي و ابل و ااناووي وانجنابي و  ،وابةوواذ اووداب خاة و
()8٢
وموجه لتثقي ال او اتاتلع
 -4حقوق صشخاص حمدديا صو فئاق حمددة

اترأت
هوري و و مق وودونيا إبنش وواء نظ وواج فع ووال للتنا ووي ب وون وزارت
 -7٠أوة ووت ان و و هلا وون ي
الداخلي و وان و وض و ات ورأت فيمووا يتعل و ابنبووالغ ع و حوواالو العن و العووائلي اتنوواط الري ي و
()83
ومعااتها ،اا يشم .إح اءاو موحدت عنها
 -7١وأوةووت رابر و الت وورر والتلووام واتاوواوات ل ووامل ات ورأت ب و ايدت اتي اني و اترةووودت امي و
الربامج الوملائي اتعني ب و اتورأت واخلاضوع نشوراإ وزارت ال و اوا ي و .اووف هوذه الوربامج
()8٤
أمل ى ملدر م التغري ال ي للمرأت

األط ال
 -7٢أوةى مقدمو الورمل اتشرتك  ٤بدعم وان يذ هنج ملائم على حقو انناوان عنود وضو
()85
برامج وسياساو جديدت متس ةغار الا

األشوا ذوو انعامل

()86

هوريو مقوودونيا ابعتمواد سياسواو إسو ان ل وامل اتوواطنن
 -73أوةوت انو هلاون ي
ذوي انعامل البدني ال اقت ر على اووف الاو هلوم ف اوب بو .اووفر هلوم أيلواً ظوروإ سو
()87
الئق وارايباو ايا ي ابعتبار ذلو شرطاً أساسياً ندماجهم ااتم
 -7٤وأوةت ان هلاون ي ب الو وةوول األشووا ذوي انعاملو بوال عوائو إىل يو اترافو
ال و ي وا ووافر الووو اتراف و وابنضوواف إىل ذلووو ،ينبغووي للدول و الروورإ أن اوونق ملوانينهووا علووى
()88
أح اج ال ج بتوف اعليماو األدوي بلغ براي.
 -75وأوةووت انو هلاوون ي بتوووف مووا ي ووي مو مووارد اتي انيو لوودعم إدمووا الرووالب ذوي
انعامل التعليم النظامي وينبغي للدول الررإ أن ا و .إم انيو الوةوول اتوادي ال امو .إىل
اترافو اتدرسووي وفقواً للمعوواي الدوليو  ،اووا ذلووو اتبوواين الداخليو واتعووداو وا ويوودها ابلوسووائ.
التعليمي وغ ها م الوسائ .اللروري  ،فلالً ع اووف اتوواد التعليميو الالزمو للتودريس الشوام.
للجمي و وينبغووي اوووف ال تووب اتدرسووي وات وواد التعليمي و األخوور بلغ و برايوو .وبش و  .ماووموي
()8٩
و/أو اا يت م معاي ايا الوةول إىل شب اننرتنت
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 -76وأوةووت انو هلاوون ي ابعتموواد ملووانون جديوود بشووأن اوظيو األشوووا ذوي انعاملو
وفقواً "لنظوواج ح ووق" ولنظوواج "اتقعوود الشوواغر" وينبغووي للدولو الروورإ أن اُووذكي وعووي أرابب العموو.
()٩٠
ابلتعديالو اتالئم الي يل ج إدخاهلا على أماك العم .وأن اقدج إعاانو مالي لتغري ا الي ها
 -77وشج جملس أورواب الالراو علوى زايدت جهودهوا الراميو إىل إدموا األط وال ذوي انعاملو
()٩١
اتدار النظامي وال ول الدراسي النظامي
 -78ورحووب جملووس أورواب ابلت و اج احل وم و ابتلووي ملوودماً سووبي .ومل و إيووداي األشوووا ذوي
()٩٢
انعامل دور الرعاي

األمللياو والشعوب األةلي
 -7٩أوةووى مقوودمو الورملو اتشوورتك  ١بو ايدت عوودد اتمرضوواو ات ل وواو بتقوودع الرعايو علووى
ال ووعيد الوووطا األجلوون اتتوسووإل والرويوو ،.وال سوويما اتنوواط الري ي و واتنوواط الووي يغلووب
()٩3
عليها الروما
 -8٠وأوةووى مقوودمو الورمل و اتشوورتك  ١ابةوواذ اووداب ندمووا الوسووراء ال و ين الرومووا
()٩٤
نظاج الرعاي ال ي العام  ،اا يشم .اوظي هم
 -8١وأوةووت انو هلاوون ي أبن ا و الدولو الروورإ عو عو ل الرومووا أحيوواء سو ني منع لو
وأبن ااتثمر اشييد اتباين الا ني وأن اووفر هلوم فور احل وول علوى شوق اجتماعيو وابنضواف
إىل ذلووو ،ينبغووي للدولو الروورإ أن جتووري ابنتظوواج عمليوواو لرتملوويم اتنووازل وااوومي الشوواري اتنوواط
()٩5
الا ني الي يقرنها الروما
 -8٢وأوةووت انو هلاوون ي بت اوون فوور احل ووول علووى الرعايو ال و ي الاووابق للوووالدت
والالحقو هلووا ونوعيو هووذه الرعايو اتنوواط الووي يقرنهووا الرومووا وابنضوواف إىل ذلووو ،شووجعت
انو هلاون ي العوواملن جموال الرعايو ال و ي  ،وال سويما أطبواء األسوورت واتمرضواو ات ل وواو
()٩6
بتقدع الرعاي  ،على ااباي هنج استباملي اواةلهم م الا ان الروما بغرض اثقي هم ة ياً
 -83وأوةووى مقوودمو الورمل و اتشوورتك  3الدول و الروورإ أبن اتعوواون م و جمتمعوواو الرومووا
ُتديد احتياجااا وشوواغلها والعقبواو الوي اواجههوا ،وأن اودعم إشوراك هوذه ااتمعواو وضو
()٩7
انجراءاو الالزم تعاا اتاائ .ذاو األولوي
 -8٤وأوةت رابر الت رر والتلام واتااوات ل امل اترأت إبجراء دارسو ةثيو علوى ال وعيد
الوووطا م و أجووُ .تديوود األسووباب ااذري و اتت وول بلووع النتووائج ال و ي لوود الرومووا مقارن و ً
أبغلبي الا ان وعالوت على ذلو ،ينبغي للدولو الرورإ أن اعتمود تليواو لتع يو اقودع الرعايو
()٩8
ال ي األولي جمتمعاو الروما ،م الرتكي بش  .أساسي على النااء واألمهاو واألط ال
 -85وأوة ووت الرابر و بوض و تلي وواو وإج وراءاو رة وود واقي وويم منتظم وون الس ورتاايجي إدم ووا
()٩٩
الروما
الروما برمتها ،وعلى وجي الت ديد خر العم .الوطني ل
 -86وطالبووت رابر و أوليوواء األمووور ابالع ورتاإ ال وووري وغ و اتشووروط ابألملليوواو اتقدوني و
()١٠٠
بلدي ااوار بلغاراي واليوانن
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 -87وطالب ووت منظمو و " "Il Ponte di Pietraإبجو وراء اع ووداد سو و اين وفقو واً للمع وواي األوروبيو و
والدولي وأشارو اتنظم إىل أن ي مرالب األمللي األلباني ااوتند إىل عودد الاو ان اتنتمون
()١٠١
إليها ،الذي ل حيدد ملإل اوجب اعداد منتظم

اتهاجرون والالج ون وطالبو اللجوء واتشردون داخلياً

()١٠٢

 -88أوةت رابر املامن اتقودونين الشوباب ابحورتاج االلت امواو واتعواي الدوليو املوددت
االا املياو ات د عليها واواءم ات تاباو األوروبي م التشريعاو الوطني اتقدونيو جموال
اكم عادل و مراعوات أةوول املاكمواو،
مبدأ عدج انعادت القاري  ،وحري التنق ،.واحل
()١٠3
واحل االستعان ا اج
هوري و مقوودونيا إىل وجوووب ك ال و احل و طل وب اللجوووء
 -8٩وأشووارو ان و هلاوون ي
امي و الالج وون أو اتهوواجري  ،بووال يخ و أو شووروط وينبغووي أن اعجوو .الدول و الروورإ بومل و
اتمارس اتتمثل "إبعاد" الالج ن واتهاجري إبعاداً اعياً إىل البلدان اااورت ،دون أي إجراء
()١٠٤
رمسي أو اعاون ملائم م ملواو أم اتعابر احلدودي
 -٩٠وأوةت ان هلان ي إبنشواء نظواج لتاوجي .يو الالج ون واتهواجري الوذي يعوربون
البلوود اع ي و اً حلماي و حقووو انناووان ات ول و هلووم و ووب أال ُحيوورج الالج ووون واتهوواجرون الووذي
يعربون البلد حرماانً غ ملانوين م حريتهم التنق ،.كما ال ب احتجازهم بش  .غ ملانوين
كشووهود ال ودعاو اانائي و اترفوع و ضوود اته وربن و ووب أن متووار الشوورط ةووالحيااا وفق واً
()١٠5
للقانون ،كما ال ب التاامس م اتعامل الالإنااني أو اتهين أو م التعذيب

 -٩١ودعا جملس أورواب الالراو إىل الت دي ا يد م ال عالي النتهاكاو حقو انناان
()١٠6
اترا ب على احلدود ،مث .عملياو ة ّد اتهاجري وطاليب اللجوء واالجتار هبم

عدميو ااناي
 -٩٢أوة ووى مق وودمو الورمل و و اتش وورتك  3أبن ا وو .الدول و و الر وورإ إدرا ي و و االلت ام وواو
الدولي و وانملليمي و اتت وول ابحل و ااناووي وان و حوواالو انعووداج ااناووي وةماي و األشوووا
عوودميي ااناووي وبعوودج التمييو وبتاووجي .اتواليوود ،إدراجواً كووامالً القووانن الوطنيو وان يووذها
()١٠7
اتمارس العملي
 -٩3وأوةووى مقوودمو الورملو اتشوورتك  3أبن اتوويس الدولو الروورإ سووب .انت وواإ فعالو اميو
م ياعون إىل ااوي وضوعهم مو حيو واثئو اهلويو  ،اوا يشوم .اقودع اتعونو القلوائي اتمولو
م الدول وإزال العقباو الي متنعهم م اللجوء إىل العدالو  ،مثو .رسووج املواكم أو رسووج اختبوار
()١٠8
احلمض اخللوي ال بغي ،وإنشاء تلياو رملاب مللائي وتلياو اظلم واعويض فعال
 -٩٤ودعا جملس أورواب الالراو إىل مواةل جهودها الرامي إىل ح .مشو ل انعوداج ااناوي
ة وإ اع الروما ،وهي مشو ل غالبواً موا انشوأ عو عودج ااوجي .اتواليود وموا يونجم عنوي مو
()١٠٩
ةعوابو احل ول على واثئ هوي
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