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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة اخلامسة
  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥- ٤جنيف، 

  ) ب(١٥سان وفقاً للفقرة جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلن
  *٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا   
ري ذلك من وثائق األمم املتحـدة الرمسيـة ذات          يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غ         

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عدا . الصلة
وهو يأخذ هبيكل املبادئ التوجيهية العامة الذي اعتمـده         . تلك الواردة يف التقارير اليت سبق أن نشرهتا املفوضية        

وقد . وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير           . وق اإلنسان جملس حق 
ويف حال عدم وجود معلومـات      . أُعد التقرير مع مراعاة أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات            

وملا كان هذا التقرير ال جيمع . ال تزال صاحلةحديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة، إذا كانت 
سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن عدم وجود معلومات بشأن مسائل حمددة أو التركيز         

أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مـع اآلليـات           /عليها قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و         
  .قوق اإلنسانالدولية حل

  

                                                      

 .تأّخر تقدمي هذه الوثيقة   *
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

املعاهدات العامليـة األساسـية     
  )٢(حلقوق اإلنسان

  تاريخ التصديق أو االنضمام 
  التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة

ــددة    ــصاصات احمل ــراف باالخت  االعت
  هليئات املعاهدات

ضاء علـى   االتفاقية الدولية للق  
 مجيع أشكال التمييز العنصري

  نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ١٩٩٤يناير / كانون الثاين١٨

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  -   ال يوجد  ١٩٩٤يناير / كانون الثاين١٨

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
  املدنية والسياسية

 ال): ٤١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   ال يوجد  ١٩٩٤يناير /لثاين كانون ا١٨

الربوتوكول االختيـاري األول    
للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

  املدنية والسياسية

  -   ال يوجد ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول١٢

الربوتوكول االختياري الثـاين    
اخلاص بـاحلقوق   لعهد الدويل   ل

  املدنية والسياسية

  -   ال يوجد  ١٩٩٥يناير /كانون الثاين ٢٦

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
  التمييز ضد املرأة

  -   ال يوجد  ١٩٩٤يناير / كانون الثاين١٨

الربوتوكول االختياري التفاقية   
القضاء على مجيع أشكال التمييز 

  ضد املرأة

  ال): ٩ و٨املادتان (إجراءات التحقيق   ال يوجد  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٧

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه    
من ضروب املعاملة أو العقوبـة    
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  ال): ٢١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   ال يوجد ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول١٢
  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  ال): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
  -   ال يوجد ١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢  فل اتفاقية حقوق الط

الربوتوكول االختياري التفاقية   
 بإشـراك حقوق الطفل املتعلق    

  األطفال يف الرتاعات املسلحة

إعالن ملزم مبوجـب      ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٢
   سنة١٨: ٣املادة 

 -  

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفـل املتعلـق ببيـع       

 األطفال واستغالل   األطفال وبغاء 
  األطفال يف املواد اإلباحية

  -   ال يوجد  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٧

للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     الربوتوكول االختياري   : طرفاً فيها  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة   املعاهدات األساسية اليت ليست     
 مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة               االختياري التفاقية  ؛ الربوتوكول )٣(واالجتماعية والثقافية 

 توقيـع  ال( اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة        ؛ االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم         ؛)٢٠٠٦توقيع فقط،   ال(
توقيع ال(االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري  ؛االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالربوتوكول  ؛)٢٠٠٧فقط، 
  ).٢٠٠٧فقط، 

      
  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة    صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  نعم    اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم    ما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةنظام رو

  نعم      )٤(موريبروتوكول بال
  ١٩٦١نعم، باستثناء اتفاقية عام       )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
 نعم  )٦( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  نعم    )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  نعم  اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم
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، شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مجهوريـة مقـدونيا   ٢٠٠٦يف عام    - ١
د اليوغوسالفية السابقة على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـرا         

 شجعت جلنة مناهضة التعذيب الدولة الطرف على التـصديق علـى الربوتوكـول              ٢٠٠٨ويف عام   . )٨(أسرهم
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيـع              

  .)٩(األشخاص من االختفاء القسري

  الدستوري والتشريعي  اإلطار - باء 

 إىل أن إصدار قانون اجلنسية املنقح ٢٠٠٥أشار تقرير صادر عن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف عام   - ٢
 كان معلماً بارزاً يف جمال اإلصالحات التشريعية حيث إنه عزَّز بصورة كـبرية اإلطـار                ٢٠٠٤مارس  /يف آذار 

  . )١٠(املؤسسي للبلد

   بالتعديالت اليت أُدخلت علـى القـانون اجلنـائي يف           ، رحبت جلنة مناهضة التعذيب    ٢٠٠٨ويف عام     - ٣
  .)١١( وأمهها إدراج جرمية التعذيب يف التشريعات الوطنية٢٠٠٤عام 

   اهليكل املؤسسي وهيكل حقوق اإلنسان- جيم 

 بإنشاء مكتب أمني املظامل الوطين ولكنها أشارت        اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   ، رحبت   ٢٠٠٨يف عام     - ٤
وأوصت الدولة الطرف بأن يكون مكتب أمني املظـامل         . مل يكن وفقاً ملبادئ باريس على حنو كامل       إىل أن ذلك    

  ويف . )١٢(الوطين وفقاً ملبادئ باريس على الوجه الكامل وأن يكون مستقالً استقالالً تاماً مـن حيـث متويلـه                 
مبا يف . ع نطاق والية أمني املظاملتوسي وتعزيز أيضاً أوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تنظر الدولة يف    ٢٠٠٨عام  

ذلك قدرته على التحقيق يف األفعال اليت يرتكبها رجال الشرطة؛ كما أوصت مبتابعة توصيات أمني املظامل علـى     
 لدى مجهورية   ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٠ومل يكن يف تاريخ     . )١٣(حنو كاٍف من جانب مجيع السلطات ذات الصلة       

 أية مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة من قبل جلنة التنسيق الدوليـة املعنيـة               مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  
  .)١٤(باملؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

، أشار تقرير صادر عن اليونيسيف إىل تشكيل جلنة وزارية وطنية مشتركة معنية حبقوق              ٢٠٠٨ويف عام     - ٥
ون آلية وحيدة مسؤولة عن تنسيق وتقييم تطبيق اتفاقية حقوق          ، كي تك  ٢٠٠٧ديسمرب  /الطفل يف كانون األول   

ومبادئ تلك االتفاقية وتطبيقها وتنفيذها يف      أحكام  وستتحمل اللجنة أيضاً مسؤولية التأكد من انعكاس        . الطفل
  . )١٥(سياسات الدولة وممارساهتا اإلدارية

   التدابري السياساتية- دال 

 )٢٠٠٩- ٢٠٠٥(نيا اليوغوسالفية السابقة خطة العمل الوطنية املوحدة       ، أقرت مجهورية مقدو   ٢٠٠٥يف عام     - ٦
وكلّفت وحدة التعليم من . للربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان اليت تركّز على النظام املدرسي الوطين

يذ املرحلـة األوىل مـن   أجل السالم وحقوق األطفال التابعة لوزارة التربية والعلوم بتنسيق املبادرات املتعلقة بتنف        
  . )١٦(الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
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، ذكر تقرير لليونيسيف أن الوثائق احلكومية االستراتيجية والتشريعات تدل على الرغبة            ٢٠٠٧ويف عام     - ٧
. ية أُطر مناسبة لتنفيذهابيد أن معظم الوثائق الرمسية املتصلة بالسياسة العامة ال تواكبها أ. يف محاية حقوق األطفال

  .)١٧(وبالتايل فإنه من العسري جداً رصد أوجه املساءلة والتقدم احملرز بالنسبة ملؤشرات حقوق الطفل

 أيضاً، أثنت جلنة القضاء على التمييز العنصري على الدولة العتماد االستراتيجية الوطنية ٢٠٠٧ويف عام   - ٨
كمـا  .  االقتـصادي  - ت الروما وزيادة اندماجهم يف اجملال االجتماعي        بشأن الروما اليت هتدف إىل متكني مجاعا      

رحبت اللجنة باجلهود املبذولة إلشراك مجاعات الروما يف وضع وتنفيذ السياسات والربامج اليت تـؤثر علـيهم                 
حلكومية تمثيل اجلماعات اإلثنية بصورة عادلة يف اإلدارات ا       ل ٢٠٠٧يناير  /والعتماد استراتيجية يف كانون الثاين    

  .)١٨(واملؤسسات العامة

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 
  التعاون مع هيئات املعاهدات - ١

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية آخر تقرير قُدم وُنظر فيه  )١٩(عاهدةاملنشأة مبيئة اهل
لى التمييز  جلنة القضاء ع  

  العنصري
  يف  ١٠- ٨التقـارير   حيل موعـد تقـدمي        -   ٢٠٠٧يونيه /حزيران  ٢٠٠٦

  ٢٠١٠عام 
اللجنة املعنية بـاحلقوق    
االقتصادية واالجتماعية  

  والثقافية

 التقارير  يضمحيل موعد تقدمي تقرير موحد        -   ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠٠٥
  ٢٠٠٨من الثاين إىل الرابع يف عام 

ملعنيـة حبقـوق    اللجنة ا 
  اإلنسان

 حيل موعـد تقـدمي التقريـر الثالـث يف              ٢٠٠٨أبريل /نيسان  ٢٠٠٦
  ٢٠١٢عام 

جلنة القضاء على التمييز    
  ضد املرأة

تقريـر موحـد يـضم      حيل موعد تقدمي      -   ٢٠٠٦فرباير /شباط  ٢٠٠٤
  ٢٠١١يف عام الرابع واخلامس التقريرين 

 الثالـث يف   تقريـر   الل موعـد تقـدمي      حي    ٢٠٠٨مايو /أيار  ٢٠٠٦  جلنة مناهضة التعذيب
  ٢٠١٢عام 

. ١٩٩٨تأخر تقدمي التقرير الثاين منذ عـام     -   ٢٠٠٠يناير /كانون الثاين  ١٩٩٧  جلنة حقوق الطفل
  وسيتم النظر فيـه يف      ٢٠٠٨وقّدم يف عام    

  ٢٠١٠عام 
 - جلنة حقوق الطفـل     

الربوتوكول االختيـاري   
 األطفال  بإشراكاملتعلق  

  لحةيف الرتاعات املس

  ٢٠٠٦تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام   -   -   - 

 –جلنة حقوق الطفـل     
الربوتوكول االختيـاري   
املتعلق ببيـع األطفـال     
وبغاء األطفال واستغالل   
 األطفال يف املواد اإلباحية

، ٢٠٠٥تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام     -   -   - 
 وسيتم النظر   ٢٠٠٨وقدم التقرير يف عام     

  ٢٠١٠فيه يف عام 
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة - ٢
  نعم  ُوجهت دعوة دائمة

آخر الزيارات أو التقارير املتعلقـة      
  البعثاتب

  )٢٠()٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٣٠- ٢٧(لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان  اخلاص املمثل

  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٩ إىل ٢٧ملعنية حبرية الدين أو املعتقد، املزمع إجراؤها من املقررة اخلاصة ا   عليها من حيث املبدأاملتفقالزيارات 
  الزيارات الـيت طُلـب إجراؤهـا       

   عليها بعديتفقومل 
  ٢٠٠٤املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، املطلوب إجراؤها يف عام 

لدعوهتا ولتيسري اإلعـداد   مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةعن امتناهنا حلكومة     اخلاصة   لةتعرب املمث   التعاون أثناء البعثات/التيسري
  .)٢١(هلذه الزيارة وتعاوهنا معها طيلة فترة الزيارة

  )٢٢()٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥- ٢٣(املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان   متابعة الزيارات
 اتعـاء دود على رسـائل االدّ    الر

  والنداءات العاجلة
 ومل ترد احلكومـة علـى      . وجهت أثناء الفترة قيد االستعراض رسالة ادعاء واحدة تتعلق بأحد الصحفيني          

  .هذه الرسالة
الردود على االستبيانات املتعلقـة     

  )٢٣(مبسائل مواضيعية
 استبياناً أرسلها أصحاب ١٣ان واحد من أصل  على استبيمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةرد حكومة 

  .)٢٥(، أثناء املهلة احملددة )٢٤(والية اإلجراءات اخلاصة خالل الفترة قيد االستعراض

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان - ٣

. التسعيناتمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة إىل       السامية حلقوق اإلنسان يف      ةيفوضيرجع وجود امل    - ٩
ويعمل . )٢٦(القطرياألمم املتحدة   فريق مبستشار يف جمال حقوق اإلنسان ضمن٢٠٠٧ومتثل هذا الوجود منذ عام 

مستشار حقوق اإلنسان مع األمم املتحدة والشركاء الوطنيني يف جمموعة من األنشطة تشمل دمج التثقيف يف جمال 
دعيم مكتب أمني املظامل؛ وإرساء إطار شـامل ملناهـضة   حقوق اإلنسان يف املدارس؛ واملسامهة يف حوار بشأن ت  

؛ وتعزيز القدرات على وضع التقـارير املقدمـة إىل هيئـات            )٢٧(التمييز واإلشراف اخلارجي على إنفاذ القوانني     
املعاهدات ومتابعة توصيات هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة؛ وتنقيح األحكام القانونية املنطبقة على العنف             

ملرأة؛ وتقييم التحليالت والتخطيط القائمني على احلقوق اليت تضعها وكاالت األمم املتحدة يف سياق عملية               ضد ا 
ووافق صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب على تقدمي . )٢٨(٢٠١٤- ٢٠١٠التخطيط اخلمسي للفترة 
  .)٢٩(منحة ملشروع يف البلد

 يف إطـار  ٢٠٠٦ إىل عـام  ٢٠٠٢إلنسان يف البلد يف الفترة من عام وعملت املفوضية السامية حلقوق ا   - ١٠
وكان اهلدف من   . ٢٠٠١برنامج التعاون التقين اخلمسي الشامل الذي وضع بناء على طلب من احلكومة يف عام               

هذا الربنامج هو معاجلة مواطن الضعف يف املؤسسات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان والتحـديات القائمـة يف                 
وقدمت الدولة مسامهة مالية لصندوق األمم املتحدة للتربعات        . )٣٠(ت اإلدارة وإقامة العدل وسيادة القانون     جماال

  .)٣١(لضحايا التعذيب

   تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان-  باء

   املساواة وعدم التمييز- ١

 القلق لعدم وجود تعريف للتمييز ضـد        ، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن        ٢٠٠٦يف عام     - ١١
وشجعت اللجنة  . املرأة أو مبدأ املساواة بني الرجال والنساء يف تشريعات مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة            
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الدولة على إدراج تعريف للتمييز، يشمل التمييز املباشر وغري املباشـر، يف دسـتورها أو تـشريعاهتا الوطنيـة                   
شجعت على تنفيذ التدابري اخلاصة املؤقتة بصورة فعالة لتسريع خطى حتقيق املساواة يف الواقـع     كما  . )٣٢(املناسبة

  .)٣٣(بني النساء والرجال يف مجيع جماالت االتفاقية

وأعربت جلنة التمييز ضد املرأة أيضاً عن قلقها من أن املرأة الريفية، وكذلك النساء يف األقليات اإلثنية،                   - ١٢
ة الروما، ال يزلن ضعيفات ومهمشات، خاصة فيما يتعلق حبصوهلن على التعليم واخلـدمات              وخاصة نساء طائف  

وأعربت كل من اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية       . )٣٤(الصحية والوظائف واملشاركة يف احلياة السياسية والعامة      
، عن قلقهما أيضاً    ٢٠٠٧يف عام   ، وجلنة القضاء على التمييز العنصري       )٣٥(٢٠٠٦واالجتماعية والثقافية يف عام     

سيما فيما يتعلق بالصعوبات اليت تواجهها طائفة الروما يف احلصول على الوثـائق واملـستندات الشخـصية                   ال
  .)٣٦(الضرورية لتمتعها باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 مـن   ٩وحدهم، وفقاً للمـادة     وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها من أن املواطنني              - ١٣
. الدستور، هم املتساوين أمام القانون، وهم الذين حيق هلم ممارسة حرياهتم وحقوقهم دون متييز مـن أي نـوع                  

وأوصت الدولة تنقيح تشريعاهتا كي تنص على املساواة بني املواطنني وغري املواطنني يف التمتع باحلقوق اليت تنص                 
  .)٣٧(اء على مجيع أشكال التمييز العنصري إىل احلد املعترف به مبوجب القانون الدويلعليها االتفاقية الدولية للقض

   حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن- ٢

، أوصت اللجنة املعنية مبنع التعذيب بأن جتري الدولة حتقيقات دقيقة يف حاالت االختفاء ٢٠٠٨ويف عام   - ١٤
  .)٣٨(وصت مبالحقة ومعاقبة مرتكيب هذه اجلرائم كما أ٢٠٠١اليت حدثت أثناء الرتاع يف عام 

 عن قلقها منذ مدة طويلة بشأن سلوك عناصر معينة ٢٠٠٨وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام   - ١٥
من قوات الشرطة، مبا يف ذلك إساءة معاملة احملتجزين، وكذلك بشأن التقارير الواردة عن أوجه القصور يف آليات 

 وجلنـة   )٤٠(وأعربت كل من اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان       . )٣٩(خلية الراهنة على قوات الشرطة    اإلشراف الدا 
 عن قلقهما إزاء التقارير اليت تتحدث عن العنف الذي متارسه قوات الشرطة             ٢٠٠٨ يف عام    )٤١(مناهضة التعذيب 

وأوصت اللجنـة   . يف هذا الشأن  ضد أفراد األقليات، وخصوصاً طائفة الروما، وعدم التحقيق والعقاب الفعالني           
 بأن تكثف الدولة جهودها ملكافحة سوء املعاملة والتمييـز          )٤٣( وجلنة مناهضة التعذيب   )٤٢(املعنية حبقوق اإلنسان  

  .ضد األشخاص الذين ينتمون إىل األقليات اإلثنية، وال سيما الروما

ل بشأن العنف البدين الذي متارسـه       ، أرسل املقرر اخلاص املعين مبوضوع التعذيب رسائ       ٢٠٠٤ويف عام     - ١٦
 بأن سلوك الشرطة يتفق مع القواعد       ٢٠٠٥ وردت احلكومة يف عام      )٤٤(الشرطة ضد املدنيني من اإلثنية األلبانية     
ومل تتخذ إجراءات تأديبية داخلية إال يف حالـة واحـدة فقـط مـن               . واللوائح احمللية املتعلقة باستخدام القوة    

  .)٤٥(احلاالت  هذه

، وجَّهت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان رسـالة              ٢٠٠٥ عام   ويف  - ١٧
متابعة للرسالتني اللتني سبق أن وجهتهما إىل الدولة الطرف بشأن حالة الصحفي الذي كان حيقـق يف حـاالت          
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ملقررة اخلاصة عن أسفها لعدم ورود وأعربت ا. الفساد والذي أفادت التقارير بأنه تعرض لالعتداء وأصيب جبراح 
  .)٤٦(أي رد على تلك الرسائل

 إىل أن )٤٨(٢٠٠٨ وجلنة مناهضة التعذيب يف عام )٤٧(٢٠٠٠وأشارت كل من جلنة حقوق الطفل يف عام   - ١٨
العقوبة البدنية اليت متارس على األطفال ليست حمظورة صراحة يف مجيع الظروف وأهنا تشكل وسيلة شائعة ومقبولة 

وأوصت اللجنتان بأن تعتمد الدولة تشريعات ملنع العقوبة اجلسدية يف مجيع األحـوال، وأن              . يف تنشئة األطفال  
  .تدعمها برفع مستوى الوعي وتدابري التثقيف العام الالزمني

، وجلنـة   )٤٩(٢٠٠٦احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عـام        املعنية ب لجنة  الوأعربت كل من      - ١٩
 عـن   )٥١(٢٠٠٨، وجلنة مناهضة التعذيب يف عام       )٥٠(٢٠٠٦اء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف عام          القض

وطُلب إىل الدولة أن تسن قانوناً حمدداً لتجرمي . قلقها إزاء شدة انتشار العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل
كي تضمن مالحقة مرتكبيه على النحو الالزم ومعاقبتهم،        ، وأن تنفذ هذا القانون بصورة فعالة        )٥٢(العنف املرتيل 

كما طُلب إىل الدولة أن تتخذ تدابري للتثقيف وإذكاء الوعي . )٥٣(وأن تؤمن للضحايا احلماية واملساعدة الكافيتني
  .)٥٤(بشأن العنف ضد املرأة

لالحتجـاز ومـشكلة   ، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء الظروف املاديـة  ٢٠٠٨ويف عام     - ٢٠
وأوصت بأن تكفل الدولة تنفيذ إصالح نظام السجون على وجه السرعة . االكتظاظ يف أماكن احلرمان من احلرية

وحتسني األوضاع املادية للمحتجزين يف أماكن احلرمان من احلرية، وخصوصاً فيما يتعلق بـالظروف الـصحية                
  .)٥٥(والرعاية الطبية

، وجلنـة مناهـضة التعـذيب يف        ٢٠٠٦اء على التمييز ضد املرأة يف عـام         وأعربت كل من جلنة القض      - ٢١
، عن قلقهما إزاء استمرار االجتار بالنساء والفتيات، واستغالل البغاء وانعدام التدابري الرامية إىل إعادة ٢٠٠٨  عام

 اختاذ كافة التدابري املناسبة ودعت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة الدولة إىل. تأهيل النساء الضحايا هلذا االجتار
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن جتري الدولة أيضاً محالت توعية على نطاق البلد كله . )٥٦(لقمع البغاء يف البلد

وحلقات تدريبية على نطاق موظفي إنفاذ القوانني واملسؤولني عن اهلجرة وشرطة احلدود بشأن أسباب وعواقب               
 يف  )٥٨(ووضعت كل من جلنة القضاء على التمييز ضـد املـرأة          . )٥٧(أشكال االستغالل وتواتر االجتار وغريه من     

  . استنتاجات وتوصيات مماثلة)٥٩(٢٠٠٨ واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام ٢٠٠٦  عام

   إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون- ٣

 بأن تضمن   )٦١( وجلنة مناهضة التعذيب   )٦٠(ة حبقوق اإلنسان  ، أوصت كل من اللجنة املعني     ٢٠٠٨يف عام     - ٢٢
مجيع "، الذي يشمل يف نطاقه      ٢٠٠٢مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة عدم تطبيق قانون العفو املعتمد عام           

، على أشد انتهاكات حقوق اإلنسان خطورة أو االنتهاكات اليت          "٢٠٠١األفعال اإلجرامية املتصلة بالرتاع عام      
ترقى إىل مرتبة اجلرائم ضد اإلنسانية أو جرائم احلرب، وبأن جتري حتقيقات دقيقة النتهاكات حقوق اإلنـسان                 

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق    . وتقدم املسؤولني عنها إىل احملاكمة، وبأن تدفع تعويضات كافية للضحايا وأسرهم          
اوى القضائية املتأخرة، واحلـد مـن التـأخري يف          اإلنسان أيضاً بأن تواصل الدولة بذل اجلهود خلفض عدد الدع         
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اإلجراءات القانونية، وزيادة تدريب املترمجني التحريريني والفوريني على اللغة األلبانية ولغة الروما واللغة التركية              
ل وأوصت جلنة مناهضة التعذيب أيضاً بعدم قبول واستخدام األدلة اليت يتم احلصو. )٦٢(وغريها من لغات األقليات

  .)٦٣(عليها بالتعذيب أو سوء املعاملة يف الدعاوى اجلنائية

   احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة العائلية- ٤

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لوجود أطفال مل يتم تسجيلهم عند الوالدة حـىت                ٢٠٠٠يف عام     - ٢٣
أوصت اللجنة ببذل كل جهد ممكن إلنفاذ       و. اآلن، وعدم تسجيل عدد كبري من أطفال طائفة الروما عند الوالدة          

تسجيل الوالدات وتسهيل عملية تسجيل أطفال اآلباء، أو غريهم من األشخاص املـسؤولني الـذين يواجهـون     
  .)٦٤(صعوبات خاصة يف تقدمي املستندات والوثائق الالزمة

   حرية الدين أو املعتقد، والتعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي،- ٥
  حلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسيةوا      

، بعثت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد برسالة حول قيام الشرطة بـاعتراض               ٢٠٠٤يف عام     - ٢٤
ويدعى أن الشرطة احتجزت    . واعتقال أفراد من الكنيسة األورثوذوكسية الصربية وطالب أجنيب يف احتفال ديين          

 ساعة، وأعيد اعتقال رئيس األساقفة الذي كان يؤدي الطقوس الدينيـة وحكـم عليـه             ٢٤دة  مجيع املعتقلني م  
وُيدَّعى أنه وجهت لبقيـة     . ومت ترحيل الطالب ومنعه من العودة إىل البلد ملدة سنتني         ". قيد التحقيق "باالحتجاز  

 الرسالة تفيد بـأن الدسـتور       وأرسلت احلكومة رداً مفصالً على    ". اإلخالل بالسلم والنظام العام   "الطالب هتمة   
يضمن حرية الدين واملعتقد وأن اإلجراءات اليت اختذهتا السلطات كانت وفق القانون وأشارت أيضاً إىل التـهم                 

  .)٦٥(السابقة املوجهة إىل نفس األفراد

 قلقهـا    أعربت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان عن            ٢٠٠٦ويف عام     - ٢٥
إزاء الدعم التشريعي املتاح للمدافعني عن حقوق اإلنسان، واألثر اخلطري الناجم عن الفساد، وإلـصاق الـصبغة               
السياسية على املدافعني عن حقوق اإلنسان، كما أعربت عن قلقها إزاء سلوك رجال الشرطة، واستقالل القضاء، 

 بـأن   ٢٠٠٣ أبلغوها خالل زيارهتا األوىل للبلد يف عام         وقالت إن املدافعني عن حقوق اإلنسان     . وأمن املدافعني 
الفساد يشكل عقبة كأداء متنعهم من االضطالع بعملهم على حنو فعال وأنه تترتب عليه آثار سلبية بالنسبة ألداء                  

   إىل أنه مل حيصل منذ زيارهتا األوىل للبلـد يف           ٢٠٠٨وأشارت يف تقريرها لعام     . )٦٦(مؤسسات الدولة لوظائفها  
 أي تقدم يستحق الذكر بشأن عمليات التشاور مع اجملتمع املدين، وأهنا ما زالت تتم على أساس كل                  ٢٠٠٣م  عا

  حالة على حدة وليس بصورة منتظمة، ويعود ذلك بصورة رئيسية إىل اجلهود اليت تبذهلا منظمات اجملتمع املـدين                  
التشريعات هو الذي حتقق فيه تقدم كبري، وذلك وسلمت بأن جمال . )٦٧(أو الضغوط اليت متارسها املنظمات الدولية

باعتماد عدة قوانني واستراتيجيات ذات صلة بعمل املدافعني عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك إلغـاء األحكـام                  
بيد أن تطبيق هذه القوانني ليس مرضياً يف مجيع األحوال، كما أن آليات اإلنفاذ              . بالسجن بالنسبة جلرمية التشهري   

   ميكن أن يستخدمها املدافعون يف اإلبالغ عن عدم االمتثال ومحاية الضحايا املتأثرين ليست كافيـة                والرصد اليت 
  .)٦٨(أو ال تؤدي وظيفتها على النحو الصحيح، وأصبحت استجابة احلكومة بذلك حمدودة أو غري موجودة
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نساء يف الربملان الوطين ارتفعت     وتفيد شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة بأن نسبة املقاعد اليت تشغلها ال             - ٢٦
  .)٦٩(٢٠٠٨ يف املائة عام ٢٩,٢ إىل ٢٠٠٥ يف املائة عام ١٩,٢من 

 باعتماد قانون تكافؤ الفرص بني الرجـال  ٢٠٠٨ويف حني رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام           - ٢٧
ن اللجنة ما زال يساورها القلق إزاء والنساء وزيادة عدد النساء الاليت يشغلن مناصب رفيعة يف القطاع اخلاص، فإ

وأوصت اللجنة بأن تواصل . مستوى مشاركة املرأة ومتثيلها يف املؤسسات احلكومية وكذلك نظرة اجملتمع إىل املرأة
 مـن  ٦الدولة النهوض مبشاركة ومتثيل املرأة يف القطاعني احلكومي واخلاص؛ وتنفيذ تدابري إجيابية عمالً باملـادة           

كور لتحقيق هذه الغاية؛ وأن تضطلع حبمالت تثقيفية لتغيري النظرة إىل املرأة على أهنا تضطلع بأدوار                القانون املذ 
  .)٧٠(منطية يف اجملتمع

   احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية- ٦

، أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة مجهوريـة مقـدونيا             ٢٠٠٦يف عام     - ٢٨
ليوغوسالفية السابقة باعتماد تدابري خاصة لضمان سبل التحاق النساء بسوق العمل النظامي على قدم املساواة مع ا

الرجال، وخصوصاً نساء طائفة الروما واألقليات األخرى إضافة إىل النساء الاليت يعشن يف املناطق الريفية، كما                
إ املـساواة يف األجـور عـن العمـل ذي القيمـة          أوصت بتعيني النساء يف املناصب الرفيعـة، وتنفيـذ مبـد          

  .)٧١(عملياً  املتساوية

، أعربت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التابعة ملنظمة العمل الدوليـة          ٢٠٠٨ويف عام     - ٢٩
عمل،  فيما يتصل بتبيان طول فترة اإلضراب عن ال        ٢٠٠٥عن قلقها إزاء بعض أحكام قانون عالقات العمل لعام          

وإمكانية تسريح أي موظف إذا قام بتنظيم اإلضراب أو شارك فيه، وإمكان قيام أية نقابـة عماليـة أو رابطـة             
أصحاب عمل بإهناء نشاطها إذا مل تقم، دون أية أسباب هامة أو هلا ما يربرها، بعقد اجتماع ألرفع هيئة تنفيذية                    

وطلبت اللجنة أن تتخذ احلكومة تدابري لتعديل .  األساسيةفيها لفترة تزيد عن ضعف الفترة اليت تنص عليها نظمها
وكانت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد أوصت فيما يتعلق بالقضية  . )٧٢(هذه األحكام 

 من  ٨ة   بأن تنظر الدولة يف إلغاء أية قيود تتعلق باحلق يف اإلضراب إذا كانت تتعارض مع املاد                ٢٠٠٦ذاهتا عام   
  .)٧٣(العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

   الئقالضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة احلق يف - ٧

 إىل أن نظام الرعاية الصحية القائم يوفر للمواطنني    ٢٠٠٦أشار تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لعام          - ٣٠
ملناسبة ولكن يلزم مع ذلك إعادة النظر يف تنظيم ومتويل النظام وإصالحه ألنه             سبل احلصول على الرعاية الطبية ا     

يبدو غري قابل لالستمرار من الناحية املالية كما أنه ال يوفر احلوافز الكافية ملقدمي خدمات الرعايـة الـصحية                   
  .)٧٤(وأولئك الذين يدفعون تكلفتها ويستخدموهنا

 مبكافحة ظاهرة األطفال ٢٠٠٦قتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام   وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق اال      - ٣١
الذين يعيشون يف الشوارع ومحاية أسرهم، باللجوء، بني أمور أخرى، إىل بناء مساكن منخفضة التكلفة؛ وتوفري                
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كوميـة، وتقـدمي    البىن واملرافق األساسية، وافتتاح مراكز إضافية للرعاية النهارية بالتعاون مع املنظمات غري احل            
  .)٧٥(املشورة الطبية واألدوية األساسية

 إىل أن البطالة، اليت يواكبها انعدام مصادر الدخل ٢٠٠٨وأشار تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لعام   - ٣٢
وقد . أو املستبعدين اجتماعياً يف اجملتمع املقدوين/البديلة، أسفرت عن ظهور جمموعات هائلة نسبياً من املهمشني و

  .)٧٦(متت معاجلة هذه املشكلة من خالل تدابري تتعلق بالسياسات ولكن ما زالت هذه املشكلة مستمرة

 إىل أن مراكز العمل االجتماعي، وهـي أهـم مقـدمي            ٢٠٠٨وأشار تقرير لليونيسيف صدر يف عام         - ٣٣
وهناك أدلة أيضاً علـى     . ال اإلدارة اخلدمات باملوقع، تفتقر إىل املوظفني والعاملني الفنيني وتواجه مشاكل يف جم          

وجتري حالياً إصالحات   . أو املستفيدين منها  /تكرار إساءة استعمال املستحقّات االجتماعية من جانب مديريها و        
هامة، ولكن ما زال التفاوت الكبري بني السياسات وتنفيذ السياسات خيل باستفادة األطفال من خدمات احلماية                

  .)٧٧(شكل واضح، بالنسبة ألشد األطفال فقراًاالجتماعية، ال سيما، ب

   احلق يف احلصول على التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع- ٨

، واللجنة املعنية باحلقوق    ٢٠٠٦أعربت كل من جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف عام                - ٣٤
، واللجنـة   ٢٠٠٧، وجلنة القضاء على التمييز العنصري يف عام         ٢٠٠٦ يف عام    االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

 عن القلق إزاء ارتفاع معدل التوقف )٧٨(٢٠٠٨، وتقرير اليونيسيف يف عام ٢٠٠٨املعنية حبقوق اإلنسان يف عام     
س يف املنـاطق    عن الدراسة يف مؤسسات التعليم االبتدائي والثانوي، واخنفاض نسبة التسجيل والدوام يف املـدار             

الريفية وطائفة الروما، واألطفال الالجئني من طائفيت األشكايل والروما، والبنات من جمتمعات ألبانيـة معينـة،                
وأوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة . )٧٩(واألطفال ذوي اإلعاقة، عالوة على ارتفاع معدل األمّية يف البلد

الدراسة يف أوساط فتيات طائفة الروما والفتيات الاليت يعشن يف املنـاطق     بتنفيذ تدابري خلفض معدل التوقف عن       
وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        . )٨٠(الريفية وإعادة دجمهم يف النظام التربوي     

اً؛ والنهوض باملواظبة علـى     بتوفري التعليم االبتدائي اجملّاين جلميع األطفال وخفض تكاليف التعليم الثانوي تدرجيي          
الدراسة للجميع وغري ذلك من الربامج اخلاصة اليت تتناول االحتياجات احملددة للتالميذ األقل أداء؛ واالضـطالع                

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بتكثيف اجلهود الراميـة إىل زيـادة             . )٨١(حبمالت حملو أمية البالغني   
  .)٨٣(كما وضعت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان توصيات مماثلة. )٨٢(ن طائفة الرومامستويات التعليم لألفراد م

 أن احلصول على أي شكل من أشكال التعليم النظامي يف           ٢٠٠٨وجاء يف تقرير لليونيسيف صدر عام         - ٣٥
وهذا يترك  . جداًمتدنٍّ  )  سنوات ٦ و ٣التعليم قبل االبتدائي للذين تتراوح أعمارهم بني        (مرحلة الطفولة املبكرة    

أثره على اإلجنازات التعليمية فيما بعد وتترتب عليه عواقب واسعة النطاق بالنسبة للتطور االجتماعي يف البلـد                 
هذا وتتناقص فرص احلصول على التعليم االبتدائي والثانوي على حد سواء تناقصاً ملحوظاً مع اختالف               . ككل

  .)٨٤(نسبة جملموعات األقليات اإلثنيةشرائح الدخل، ومستوى تعليم الوالدين، وبال

ويف حني تدرك جلنة حقوق الطفل اجلهود اليت تبذهلا الدولة لدمج األطفال ذوي اإلعاقة يف التعليم الرمسي   - ٣٦
 من أن األطفال ذوي اإلعاقة ما زالوا        ٢٠٠٠وبرامج الترفيه واالستجمام املنتظمة، فقد أعربت عن قلقها يف عام           
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وأوصت بأن تواصل الدولة تنفيذ براجمها الرامية إىل دخول األطفـال           . يد من األنشطة البدنية   يستبعدون من العد  
مبا يف ذلك املدارس، واستعراض املرافق واملساعدات املتاحة هلؤالء . ذوي اإلعاقة جسدياً إىل مباين اخلدمات العامة

  .)٨٥( وفقاً ألحكام وروح االتفاقيةاألطفال وأولئك الذين حيتاجون للخدمات اخلاصة، وحتسني هذه اخلدمات

   األقليات والشعوب األصلية- ٩

، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها العميق بسبب            ٢٠٠٦يف عام     - ٣٧
 ما تفتقـر إىل   يف املائة من أفراد طائفة الروما يعيشون يف مستوطنات غري نظامية كثرياً      ٧٠التقارير اليت تفيد بأن     

البىن واخلدمات األساسية وأن معظم أفراد طائفة الروما ال حيملون سندات ملكية قانونية لألماكن اليت يقيمون فيها 
وأوصت اللجنة بأن تكفل الدولة جلميع هؤالء       . )٨٦(مما يضطرهم إىل العيش بشكل مستمر حتت التهديد باإلخالء        

بأسعار معقولة، وحق احليازة، والكهرباء، وميـاه الـشرب الكافيـة،           األفراد سبل احلصول على السكن الالئق       
كما أوصت الدولة بأن . وخدمات اإلصحاح واخلدمات األساسية األخرى، مبا يف ذلك الوصول اآلمن إىل الطرق        

  .)٨٧(تكفل السكن البديل املالئم حيثما تتم عمليات اإلخالء القسري

 املعين بقضايا األقليات أن الدولة عمدت بعد االستقالل إىل تطبيق           ، أبلغ اخلبري املستقل   ٢٠٠٨ويف عام     - ٣٨
قانون شديد الصرامة للجنسية مما تسبب يف وجود عدد من الفئات احملرومة من اجلنسية، أبرزهـا الفئـات ذات                   

 األساسـية    املشكلة ٢٠٠٤ومل تعاجل التعديالت الذائعة الصيت املعتمدة يف عام         . األصول اإلثنية األلبانية والروما   
  .)٨٨(املتمثلة بعدم اعتراف املسؤولني املقدونيني بالوشائج املشروعة اليت تربط عدداً من فئات األشخاص بالبلد

 إىل أن طائفة الروما تعاين بصورة خاصة من الفقر والبطالـة            ٢٠٠٨وأشار تقرير لليونيسيف صدر عام        - ٣٩
. دي واللجوء قسراً إىل البغاء بسبب الضرورة االقتصادية       وبالتايل فهي معّرضة بصورة خاصة لالستغالل االقتصا      

وُتظهر بيانات دراسة استقصائية متعّددة املؤشرات للمجموعات أن الفتيات والنساء من طائفة الروما لديهن معرفة 
انيني كما أشارت الدراسة إىل أن السكان من طائفة الروما واأللب. )٨٩(اإليدز/أقل عن فريوس نقص املناعة البشرية

يواجهون صعوبات يف احلصول على حقوقهم يف جمال الرعاية االجتماعية بسبب افتقارهم إىل الـشهادات التعليميـة أو                  
أو عـدم امـتالكهم     /أو عدم متتعهم حبقوق اجلنسية، و     /شهادات العمل الالزمة للتسجيل بوصفهم عاطلني عن العمل، و        

وتشكل العوائق املؤسسية املتخيلة    . بتهم يف التفاوض مع السلطات احلكومية     اإلمكانيات أو إملامهم بالقراءة والكتابة أو رغ      
  .)٩٠(منها والفعلية رادعاً حيول دون احلصول على اخلدمات، ودون حتقيق الكفاءة يف تقدمي اخلدمات احلكومية

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ١٠

   إىل أن البلد استضاف يف بدايـة        ٢٠٠٥نسان يف عام    يشري تقرير صادر عن املفوضية السامية حلقوق اإل         - ٤٠
وقد منحت الغالبية العظمى منهم شكالً من أشكال احلماية         .  الجئ وملتمس جلوء   ٢ ٢٠٠ أكثر من    ٢٠٠٥عام  

   يف املائة من هذه اجملموعة على مركز الالجئني مبوجب اتفاقيـة            ٢وحصل أقل من    . التكميلية على أسس إنسانية   
  .)٩١(١٩٥١عام 

، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها لعدم قيام اجلهاز املسؤول عن معاجلة طلبات              ٢٠٠٨ويف عام     - ٤١
اإلجراء "اللجوء والبّت فيها بعمله بالوجه املالئم، خصوصاً فيما يتعلق بالطلبات اليت قدمت عن طريق ما يسمى                 
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 طلبات اللجوء، وبأن توفر سبل انتصاف فعالة وأوصت بأن تكفل الدولة املراجعة الدقيقة لكل طلب من". املعّجل
، وبأن يوقـف هـذا      "اإلجراء املعّجل "للطعن يف قرارات رفض اللجوء، خصوصاً عندما يقدم الطلب عن طريق            

 ٢٠٠٨وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام        . )٩٢(أو اإلبعاد االنتصاف تنفيذ القرار املذكور، أي الطرد       
هتا بأن تكون العودة طوعية متاماً على الدوام وأن ال تكون قسرية إذا مل يتيسر ضـماهنا يف                  فيما خيص القضية ذا   

  .)٩٣(ظروف من السالمة واحلفاظ على الكرامة، كما أوصت بتوفري نظام فعال للطعن

   املشردون داخلياً- ١١

ألشخاص املشردين داخلياً ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن كثرياً من ا٢٠٠٨يف عام   - ٤٢
ما زالوا حىت اآلن يعيشون يف مآوي مجاعية، وذلك عقب ُمضّي سنوات كثرية جداً منذ وقوع األحـداث الـيت         
تسبَّبت يف تشريدهم وأوصت الدولة الطرف بأن تتوصَّل، دون مزيد من التأخري، إىل حلول دائمة لصاحل مجيـع                  

  .)٩٤(ما تبقَّى من أفراٍد مشرَّديناألفراد املشرَّدين داخلياً بالتشاور مع 

   حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب- ١٢

، أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل التحقيق الذي أجرته الدولة الطرف وإنكارها   ٢٠٠٨ويف عام     - ٤٣
وابه نظـري   ألي دور يف تسليم خالد املصري، وهو مواطن أملاين من أصل لبناين، إىل دولة ثالثة الحتجازه واستج                

وأوصت اللجنة بأن تنظر الدولة يف إجراء حتقيق جديد وشامل يف ادعاءات . )٩٥(االشتباه يف ارتكابه أعماالً إرهابية
السيد املصري، مع مراعاة مجيع األدلة املتاحة والتعاون مع السيد املصري نفسه، وبأن متنحه التعويضات املناسبة                

أن الدولة انتهكت العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وحقوق          إذا توصل التحقيق إىل نتيجة مفادها       
السيد املصري، كما أوصت مبراجعة ممارسات وإجراءات الدولة لضمان عدم ارتكاب أعمال كتلك اليت يدعيها               

  .)٩٦(السيد املصري على اإلطالق

   اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود- ثالثاً 
 ٢٠٠٦ إىل حدوث تغري إجيايب يف عام ٢٠٠٧قرير صادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام أشار ت  - ٤٤

فيما يتعلق بتحليل االستقرار السياسي واملؤسسي لالعتقاد بأن احلكومة ستعاجل بواعث القلق الرئيسية اليت تساور               
  .)٩٧(البطالةاملواطنني وهي حسب ما ورد يف التقرير البطء يف التطور االقتصادي و

 إىل أن تدخلها أسفر عن أثـر        ٢٠٠٦وأشار تقرير صادر عن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف عام             - ٤٥
وضمان . إجيايب يف جمال التشريعات بتحسني األحكام املتصلة بالالجئني وملتمسي اللجوء يف قانون األجانب اجلديد

  .)٩٨(داخلية بشأن التعرف على ضحايا االتِّجار ومساعدهتمإدراج ضمانات تتعلق باللجوء يف تعليمات وزارة ال

 إىل أنه على الرغم من االجتاه اإلجيايب      ٢٠٠٨أشار تقرير صادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام             - ٤٦
هرة التعّصب املالحظ يف التمثيل النسيب جلميع اجملتمعات اإلثنية يف اإلدارات العامة فإن األدلة تشري إىل استمرار ظا

وهذا يدل على أن تدعيم قـدرات       . اإلثين يف السياسة والتعليم وإىل حد ما التمييز العنصري على أساس اإلثنية           
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املنظمات املختلطة إثنياً، واليت جتمعها مصاحل مدنية ومهنية وجتارية مشتركة، يعترب عنصراً حامساً يف اجلهود الرامية 
  .)٩٩(إىل مكافحة االعتداد باإلثنية

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
  توصيات حمددة من أجل املتابعة

، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تقدم الدولة، يف غضون سـنة واحـدة،      ٢٠٠٧يف عام     - ٤٧
 اجلميع على حنو متساوٍ وفعال      معلومات عن الطريقة اليت تابعت هبا توصياهتا بشأن التمييز يف أماكن العمل ومتتع            

باحلق يف العمل؛ وتنفيذ خطة العمل واخلطة التشغيلية الوطنية بشأن إسكان أفراد طائفة الروما؛ واخنفاض معدل                
  .)١٠٠(الدوام على املدارس وتوقف أطفال الروما عن الدراسة يف املدارس االبتدائية

سان بأن تقدم الدولة، يف غضون سنة واحدة، معلومات عـن  ، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلن ٢٠٠٨ويف عام     -٤٨
  .)١٠١(متابعة توصياهتا املتعلقة، بني أمور أخرى، بتطبيق قانون العفو واحللول املستدامة جلميع األشخاص املشردين داخليا

، طلبت جلنة مناهضة التعذيب من الدولة توفري معلومات، يف غضون سنة واحدة، عـن           ٢٠٠٨ويف عام     - ٤٩
ستجابتها لتوصياهتا املتعلقة باستقالل مكتب االدعاء العام؛ وطلبات اللجوء؛ وحاالت االختفاء؛ واملعاملة السيئة             ا

  .)١٠٢(والتمييز ضد أفراد األقليات

، أوصت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنـسان باتبـاع         ٢٠٠٨ويف عام     - ٥٠
سي واملشاورات مع اجملتمع املدين يف وضع مشاريع القوانني والسياسات، وتقدمي التقارير إىل             عملية التفاعل املؤس  

وأوصت املمثلة اخلاصة أيضاً بإجياد . آليات حقوق اإلنسان الدولية، واجملاالت ذات الصلة األخرى للعمل احلكومي
متثال للتشريعات وانتهاكات حقـوق     آليات لإلنفاذ والرصد ميكن للمدافعني استخدامها يف اإلبالغ عن عدم اال          

وأوصت أيضاً بإزالة القيود القانونية واإلدارية اليت متنع املدافعني عن حقوق اإلنسان من دخـول               . )١٠٣(اإلنسان
مراكز االحتجاز ومراكز الشرطة وضمان سبل الدخول إليها؛ واإلعفاء الضرييب للمنظمات الطوعية، وتـسهيل              

رائية هلذا الغرض؛ واختاذ التدابري املناسبة لضمان احترام حرية تكوين اجلمعيات من جانب املتطلبات القانونية واإلج
  .)١٠٤(نقابات العمال يف القطاع اخلاص من أجل محاية أنشطة النهوض حبقوق العمال

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
 ٢٠٠٧الدولية إىل اعتزام احلكومة البدء يف عام ، أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل ٢٠٠٨يف عام   - ٥١

وستتم . من أجل مراجعة قوانني العمل القائمة ومواءمتها مع تشريعات االحتاد األورويب" مشروع للتوأمة"يف تنفيذ 
 شهراً، وعليه فإن احلكومة تتوقع إدراج ١٥وتبلغ فترة تنفيذ املشروع . يف إطار هذا املشروع دراسة قضية التمثيل

  .)١٠٥(٢٠٠٨لتغيريات الالزمة يف القوانني حبلول هناية عام ا
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