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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  نطاق االلتزامات الدولية - ألف 

أن مجهوريــة مقـدونيا     ) مفوض جملس أوروبـا   (مفوض حقوق اإلنسان التابع جمللس أوروبا       الحظ    - ١
منه ال تزال ولكن النسخة املنقحة ، ٢٠٠٥اليوغوسالفية السابقة صدقت على امليثاق االجتماعي األورويب يف عام  

. )٢( مع اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية بشأن املـسألة      أن احلكومة جتري حواراً   رغم  دون توقيع أو تصديق     
على اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بالوضـع القـانوين         مل توقع   مجهوريـة مقدونيا اليوغوسالفية السابقة     كما أن   

وحث على اإلبكار بالتصديق على اتفاقية محاية األطفال من االسـتغالل           . مل تصدق عليها   و )٣(للعمال املهاجرين 
  .)٤(وبتنفيذهااً واالنتهاك اجلنسيني املعتمدة مؤخر

 ٦وأشار مفوض جملس أوروبا إىل أن البلد صدق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف                   - ٢
 مع الواليات املتحدة األمريكية تستثين تسليم املواطنني        ٩٨مبوجب املادة    ولكنه وقع اتفاقات     ٢٠٠٢مارس  /آذار

  .)٥(واملوظفني العسكريني األمريكيني من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

  اإلطار الدستوري والتشريعي - باء 

أشار وفق ما    احمللي،   القانونمن  جيوز للمحاكم احمللية إنفاذ املعاهدات الدولية مباشرة وهي أمسى وضعاً             - ٣
  .)٦(إليه مفوض جملس أوروبا

أنه مل جتر مراجعة مناسبة     ) جلنة هلسنكي (والحظت جلنة هلسنكي حلقوق اإلنسان يف مجهورية مقدونيا           - ٤
ىل تغريات ذات شأن يف وأن هذا األمر مل يفض إجلميع القوانني واألحكام منذ التصديق على اتفاقية حقوق الطفل 

 بقليل مـن األنـشطة اسـتجابةً        ، مل يضطلع البلد إال    ٢٠٠٧- ٢٠٠٠ويف الفترة   . عيشه األطفال الواقع الذي ي  
 خمتلفة  اريفبأنه توجد مخسة تع   ‘ مقدونيا بال متييز  ‘وأفاد ائتالف   . )٧(للتوصيات اليت أصدرهتا جلنة حقوق الطفل     

  .)٨(للطفل يف خمتلف القوانني وتفتقر إىل مصطلحات موحدة

حريـات الفـرد واملـواطن      " من الدستور تضمنان     ٥٤ و ٨عفو الدولية أن املادتني     والحظت منظمة ال    - ٥
 أو  نصربسبب اجلنس أو الع   "دون متييز   " وحقوقهما األساسية املعترف هبا يف القانون الدويل واملكرسة يف الدستور         

 املساواة ٩؛ وتكفل املادة "اللون أو اللغة أو الدين أو األصل القومي أو االجتماعي أو امللكية أو الوضع االجتماعي
.  احلق يف سبيل انتصاف قانوين فعال محايةً هلذه احلقوق واحلريات          ٥٠مبوجب القانون والدستور، وتضمن املادة      

  .)٩(أي آلية فعالة تكفل توفري سبل انتصاف من ذلك القبيل، قانوناً أو فعالً، غري أنه مل ُتنشأ

 من الدستور تكفل للمواطنني املـساواة يف التمتـع حبريـاهتم            ٩وأفاد مفوض جملس أوروبا بأن املادة         - ٦
 ال تظهر بعبارات صرحية وال جمـال        يةغري أن مسألة امليول اجلنس    . وحقوقهم بصرف النظر عن عدد من العوامل      

ل اجلنسي كأسـاس    امليويشكل هذا الغياب إلمكانية حتديد      . لتفسريها إذ ال توجد أي إشارة أخرى إىل الوضع        
. )١٠(ويتسبب يف انعدام احلماية للمثليني واملثليات ومزدوجي امليل اجلنسي واملتحولني جنسياًاً  واضح خلالً،للتمييز
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ُتستعمالن يف الدستور   " العاهة البدنية والذهنية  "و" العاجز"كذلك أن عباريت    ‘ مقدونيا بال متييز  ‘والحظ ائتالف   
  .)١١(غةويف قوانني أخرى وتنطوي، حسبما تبني، على إهانة بال

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها - جيم 

) ومنهم ممثلو احلكومة  (بأنه مت خالل عملية تشاور مع أصحاب املصلحة         ‘ مقدونيا بال متييز  ‘أفاد ائتالف     - ٧
  .)١٢(ملبادئ باريساً  حتديد عدم وجود هيئة وطنية مستقلة قائمة وفق٢٠٠٧جرت يف عام 

الية دستورية ُوسِّع   بو و ١٩٩٧يف عام   ليت أُنشئت   ىل مؤسسة أمني املظامل ا    وأشار مفوض جملس أوروبا إ      - ٨
إىل أن نطاق سـلطة     ‘ مقدونيا بال متييز  ‘وأشار ائتالف   . )١٣( ليشمل رصد مرافق السجون    ٢٠٠٣نطاقها يف عام    

ـ   عدد  أمني املظامل وواليته وانعدام الثقة لدى املواطنني عوامل تتسبب يف ضآلة             شأن التمييـز   الشكاوى املقدمة ب
وأوصى مفوض جملس أوروبا السلطات بأن تراجع دور أمني املظامل وواليته، وال سيما             . )١٤( يف التمثيل  واملساواة

  .)١٥(يف جمال عدم التمييز وسوء سلوك الشرطة، وبأن تكفل له املوارد الالزمة ألداء مهمته بفعالية

لداخلية واملعايري املهنية داخـل وزارة الداخليـة        وأشار مفوض جملس أوروبا كذلك إىل قطاع املراقبة ا          - ٩
ويف . )١٦(ّدعاة عن املراقبة الداخلية لعمل الشرطة والتحقيق األويل يف حاالت سوء السلوك واالنتهاك امل             لةاملسؤو

 يف مرحلة الحقة، وقد يكون عندئذ من األصعب مجـع  هذا الصدد، الحظ أن أمني املظامل ال جيوز له التدخل إال   
ن يتمتع أمـني    والحظ مفوض جملس أوروبا أنه يبدو من األفضل أ        . أو ضاعت بالفعل  قد أتلفت   تكون  ة أو   األدل

 والتماس آراء أطبـاء     ، ومجع الوثائق  ،املظامل بوالية واضحة الستجواب املشتكني والشهود واملوظفني العموميني       
قترح قدمه فريق عامـل مـن اخلـرباء         ملاً  شرعيني مستقلني يف حاالت اإلصابات اخلطرية أو الوفاة، وذلك وفق         

  .)١٧(الدوليني

  التدابري املتصلة بالسياسات - دال 

رحب مفوض جملس أوروبا بوضع عدد من االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ملعاجلة مشاكل حقوق                - ١٠
واملساواة بني  ،  واألطفال وحقوق الروما    ، مع قطاع اجملتمع املدين    يتعاون احلكوم ال و ،اإلنسان يف جماالت القضاء   

. )١٨(غري أنه الحظ أن هذه اخلطط مل تقترن على الدوام بتوفري املـوارد الكافيـة              .  واالجتار باألشخاص  ،اجلنسني
خطة عمل وطنية شاملة حلقوق اإلنسان مقترنة باستعراض كفاءة وفعالية          وضع  وأوصى املفوض بالنظر يف مسألة      

  .)١٩(٢٠٠٦اإلنسان املنشأة يف عام هيئة التنسيق املشتركة بني الوزارات حلقوق 

 وحـث   ٢٠١١- ٢٠٠٧وأبلغ املفوض عن استراتيجية لتعاون احلكومة مع قطاع اجملتمع املدين للفتـرة               - ١١
  .)٢٠(احلكومة على تنفيذها كاملةً مع اجملتمع املدين

. اقية حقوق الطفل  هائلة من أجل االمتثال اللتزاماته مبوجب اتف      اً  وأشار املفوض إىل أن البلد بذل جهود        - ١٢
 وأنشئت هيئة   ٢٠١٥- ٢٠٠٨ واعُتِمدت خطة عمل للفترة      ٢٠٠٧فقد أنشئت جلنة وطنية حلقوق الطفل يف عام         

  .)٢١(تنسيق وطنية حلماية حقوق الطفل
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 وأعد يف )٢٢(٢٠١٥- ٢٠٠٥والحظت منظمة العفو الدولية أن البلد انضم إىل مبادرة ِعقد إدماج الروما   - ١٣
غري أن  ). كانتا قيد التنقيح وقت كتابة التقرير     (جية وطنية وخطة عمل وطنية لشؤون الروما         استراتي ٢٠٠٤عام  

  .)٢٣(من التدابري املنصوص عليها يف هاتني اخلطتنياً احلكومة مل تنفِّذ أي

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع - ثانياً 
  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان - ألف 

 للجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن التمييز        ٢٧مة العفو الدولية إىل التعليق العام رقم        أشارت منظ   - ١٤
. من أجـل مكافحـة التمييـز       الدول   هاتعتمدبسلسلة من التدابري احملددة     اللجنة  ضد الروما، الذي أوصت فيه      

مليات االسـتعراض املتعاقبـة     والحظت املنظمة أن عدم وفاء السلطات هبذه االلتزامات جرى التركيز عليه يف ع            
  .)٢٤(هليئات رصد املعاهدات

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان - باء 

  املساواة وعدم التمييز - ١

ما أشار إليه مفوض     يتقدم تنفيذ قانون تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة، وإن ببطء على الصعيد احمللي، وفق             - ١٥
ه يوجد عدد حمدود من األحكام القانونية احملددة للحماية من التمييز علـى             والحظ املفوض أن  . )٢٥(جملس أوروبا 

  .)٢٦(اجلنسانيةوليس على أساس اهلوية ية، أساس امليول اجلنس

 من  ٤١٧ وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أنه ال توجد أي قوانني عامة وشاملة ملكافحة التمييز رغم أن املادة                  -١٦
 جترِّم تـشجيع الكراهيـة القوميـة أو         ٣١٩مييز العنصري أو التحريض عليه وأن املادة        القانون اجلنائي حتظر الت   

العتمـاد  اً  مقترح "٢٠٠٥وصاغت منظمات غري حكومية يف عام       . )٢٧(أو الدينية أو الفتنة أو التعصب     العنصرية  
تماعية مشروع قانون   وأمتت وزارة العمل والسياسات االج    . ؛ غري أن احلكومة رفضته    "قانون للحماية من التمييز   

واعتربت منظمة العفو الدولية أن مـشروع       .  من املقرر عرضه على الربملان     ٢٠٠٨أكتوبر  /آخر يف تشرين األول   
؛ ويفتقر  العرقيمبقتضاه حظر التمييز على أساس األصل       كافياً حبيث ميكن    من املتانة   اً  القانون احلايل ال يوفر إطار    

ري الدولية؛ وال حيظر التمييز يف القطاع اخلاص؛ وال يتيح إمكانية االستفادة مـن              إىل تعريف للتمييز يتوافق واملعاي    
  سبل انتصاف قضائية فعالة؛ وال يتضمن تدابري فعالة ملنع األفعال التمييزية واحلماية منها وال يـشمل أي آليـة                   

  .)٢٨(لرصد تنفيذه

طفيفة ولكنها ملحوظة تؤجج التمييز رقية عوحسبما أفاد به مفوض جملس أوروبا، تنتشر يف البلد توترات   - ١٧
ويعاين من هذه الظاهرة يف أوضح جتلياهتـا األقليـات والرومـا وذوو             . والتعصب يف اجملتمع على ُصُعد عديدة     

حتظـى  اً   واملتحولني جنسي  يةكما أشار املفوض إىل أن شرحية املثليني واملثليات ومزدوجي امليول اجلنس          . اإلعاقات
اية، وال تزال وصمة عار تالحق من جيهرون باالنتماء إليها يف بعض قطاعات اجملتمـع، وال                بدرجة أقل من احلم   

  .)٢٩(سيما يف اجملتمعات الريفية
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، ال يزال مشروع قانون محاية حقوق املعوقني وصون كرامتهم ‘مقدونيا بال متييز‘وحسبما أورده ائتالف   - ١٨
ما الحظه مفوض جملس أوروبا، ال يتجلى        ووفق. )٣٠(تنفيذهيف وزارة املالية حيث جيري حساب تكاليف        اً  عالق

، ٢٠٠١ويف عام . )٣١(إمنا كذلك يف وجود حميط صعب املسلكفحسب والتمييز ضد املعوقني يف التحامل واجلهل 
  اعتمدت احلكومة استراتيجية وطنية لتحقيق املساواة يف احلقوق للمعوقني؛ غـري أن أثـر هـذه االسـتراتيجية                  

  .)٣٢(اًكان حمدود

  حق الشخص يف احلياة واحلرية واألمن - ٢

، رغم احلظر القانوين الواضح للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو      متأفادت جلنة احلقوقيني الدولية بأنه        - ١٩
حلاالت متكررة من إساءة معاملـة الـشرطة        على حنو يعتد به     العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، التوثيق        

أثناء التوقيف أو االستجواب أو االحتجاز يف إطار احلبس االحتياطي، مبا يف ذلك يف التقارير املتعاقبة فيهم به للمشت
والحظت جلنة احلقوقيني الدولية أن     . )٣٣(للجنة جملس أوروبا ملنع التعذيب ومفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان         

عن قلقهما إزاء مستويات ما متارسه الشرطة من اً أعربتا أيضاللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب 
جلنة ووفقاً ملا أفادت به . هم من الرومافيعنف ومعاملة سيئة أثناء عمليات االستجواب، وال سيما يف حق املشتبه   

لعاملة يف ا، )وحدات ألفا(وحدات الشرطة السرية اخلاصة املتنقلة بقيام احلقوقيني الدولية، وردت ادعاءات عديدة 
وأوصت اللجنة حبثِّ احلكومة على تعزيز الرصد والرقابـة         . )٣٤(  مبمارسة العنف وبإساءة املعاملة    منطقة سكويب 

وحـدات  وخاصة  الشرطة، وال سيما تلك اليت تقوم هبا الشرطة السرية،          خمافر  لعمليات التوقيف واالحتجاز يف     
تيسري إجراء فحوصات طبيـة فوريـة   على عملياهتا؛ ووقف اليت ينبغي  ، مبا يف ذلك وحدات ألفا       الشرطة السرية 

ملشروعية ؛ وكفالة املراجعة الفعالة من قبل هيئات قضائية يدعون التعرض لسوء معاملةومستقلة للمحتجزين الذين 
موظفني مناسبني، من بينهم وكـالء      على كفالة قيام    الشرطة وضرورهتما وتناسبهما؛ و   لدى  التوقيف واالحتجاز   

احملتجزين لتحقيق الفوري والفعال يف ادعاءات باالشرطة، لدى  والقضاة املشرفون على عمليات االحتجاز     االدعاء
  التـصال الفـوري والفعـال    مـشتبه فـيهم إمكانيـة ا     لل بالتعرض لسوء املعاملة؛ وعلى كفالة أن تتاح عملياً       

  .)٣٥(والسري مبحام

قيقات شاملة وفورية ومستقلة يفاقم ويـدمي إسـاءة         والحظت جلنة احلقوقيني الدولية أن عدم إجراء حت         - ٢٠
فال يتمتع قطاع املراقبة الداخلية واملعايري املهنية       . )٣٦(أو االستجواب أو االحتجاز   االعتقال  الشرطة للمعاملة أثناء    

اءات حتقيقات مكتب املدعي العام يف ادعكما أن مبا يكفي من االستقاللية ألداء واجب التحقيق الفعال واملستقل، 
وأوصت جلنة . )٣٧(تأخر طويلة يف املمارسة العملية بعدم اختاذ أي إجراء وبفترات ،اتسمتإساءة الشرطة للمعاملة 

إصالحات لنظام االدعاء العام لكفالة إجراء حتقيقات فعالة ومستقلة ونزيهة يف ادعاءات            بتنفيذ  احلقوقيني الدولية   
وأشـارت جلنـة    . )٣٨(وكفالة حماكمة املسؤولني عنها   ات إنفاذ   سلطالتعرض للتعذيب أو سوء املعاملة على يد        

 بالربوتوكول االختياري ، عمالًاملتوخىإىل أنه من ) جلنة هلسنكي(هلسنكي حلقوق اإلنسان يف مجهورية مقدونيا      
ملهينـة  التفاقية مناهضة التعذيب، إنشاء آلية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة الالإنـسانية أو ا              

  .)٣٩(منظمة غري حكوميةاً وتشن جلنة هلسنكي محلة نشطة كي تشمل هذه اآللية أيض. والقضاء عليها
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وأشار مفوض جملس أوروبا إىل ارتفاع معدل انتشار العنف ضد املرأة وحث احلكومة على اسـتعراض                  - ٢١
اإلجرائية احملتملة اليت متنع إجراء التحقيـق       العراقيل  و  الثغرات القانونية أ  لتحدد وتعاجل بفّعالية    القوانني واملمارسات القائمة    

عدم عن  ‘  متييز مقدونيا بال ‘وأبلغ ائتالف   . )٤٠(وعلى ضمان احلماية والدعم للضحايا     ،الفعال ومالحقة اجلناة ومعاقبتهم   
اً  ليس خاص  مراكز إيواء ضحايا العنف املرتيل، وأشار إىل أنه ال يوجد سوى مركز إيواء واحد تابع للدولة               وجود  

  .)٤١(بضحايا العنف املرتيل فحسب بل يأوي كذلك املشردين

وأشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال إىل املالحظات اخلتامية للجنة حقوق                - ٢٢
ـ    ٢٠٠٨ وللجنة مناهضة التعذيب يف عام       ٢٠٠٠الطفل يف عام     دين ، واليت أعربت عن القلـق إزاء العقـاب الب

كما أشارت املبادرة العاملية إىل أن أحكام مكافحة العنف         . )٤٢(لألطفال يف مجيع السياقات وأوصت حبظره قانونا      
واإليذاء الواردة يف قانون محاية الطفل والقانون اجلنائي وقانون األسرة والدستور ال ُتفسَّر على أهنا حتظر العقاب                 

  .)٤٣(البدين يف إطار تنشئة األطفال

الحظت منظمة العفو الدولية أن املنظمات غري احلكومية للروما أبلغت عن مستوى مرتفع من العنـف                و  - ٢٣
وتفيد من يلتمسن منهن املساعدة من السلطات بالتعرض للتمييز كذلك . املرتيل ضد النساء من الروما يف جمتمعاهتن

، على التوايل، خطـة     ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ورغم أن احلكومة اعتمدت يف عامي       . من طرف األخصائيني االجتماعيني   
عمل للشؤون اجلنسانية وخطة عمل وطنية للنهوض باملرأة املنتمية إىل فئة الروما، فإنه مل جير تنفيذ تدابري حمـددة      

  .)٤٤(ملواجهة ظاهرة العنف ضد النساء من الروما

 مـبىن سـجن     وأبلغت جلنة هلسنكي عن ظروف االكتظاظ يف السجون وعن الظروف املادية السيئة يف              - ٢٤
إيدريسوفو القدمي ويف سجن سكويب وعن ضرورة حتسني ظروف عيش املرضى يف مستشفى هيـسار لألمـراض                 

أنه، بدأ نفاذ وأشار مفوض جملس أوروبا إىل . )٤٥(النفسية ويف مستشفى نيكورسي لألمراض النفسية بشكل عاجل
 بشأن إعادة التأهيـل وإعـادة        منها أحكام   القانون مجلة أمور   ويتضمن،. ٢٠٠٦يف عام   قانون تنفيذ العقوبات    

فرصة العمل والتعليم واألنشطة الترفيهية وكذلك احلق يف ساعتني أن تتاح هلم  حق السجناء يف    وكذلك  اإلدماج،  
غري أن املفوض الحظ أن أمني املظامل تابع منذ عـام     . من األنشطة يف اهلواء الطلق يف اليوم ويف الزيارات األسرية         

يف السجون وغريها من أماكن حبس احملرومني من احلرية وخلص إىل أن النظام ال يعمل وفق قانون  الوضع ٢٠٠٣
كما أشار املفوض إىل شواغل جلنة منع التعذيب املتعلقـة مبمارسـة            . تنفيذ العقوبات وال يراعي املعايري الدولية     

اللجوء إىل أخرى لفترات مطولة وإىل عدم استعمال السالسل واألغالل لتثبيت الرتالء يف الفراش أو ربطهم بأشياء 
  .)٤٦( تسجيل منفصل الستخدام القيود

اإلصالحية الواقعة يف مبىن سجن سكويب،  -  وأشار مفوض جملس أوروبا إىل الوضع يف املؤسسة التعليمية  - ٢٥
 ٢٣ و ١٤عمارهم بني   وهي مؤسسة لألوالد واليافعني الذين يقضون األحكام الصادرة عن احملاكم يف حقهم ممن تتراوح أ              

األصلي يف مرفق احتجاز األحداث يف تيتوفو الذي ُدمِّر يف عـام            وكانت هذه املرافق قد نقلت من موقعها        . سنة
إىل ومثة حاجة ملحة    . اًمؤقت  بأن املوقع املوجود يف سجن سكويب كان من املفترض أن يشكل حالً           اً  ، علم ٢٠٠١

، وال سيما املرافـق      دون املستوى   املادية يف املرافق احلالية متدنية     فالظروف. جياد حل دائم لتصحيح هذا الوضع     إ
  .)٤٧(األماكن املوجودة يف اهلواء الطلقوالراشدون ويتقاسم األحداث . الصحية
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  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون - ٣

فها تعزيز استقالليته وكفاءته من خالل ، اعتمدت احلكومة استراتيجية إلصالح القضاء هد٢٠٠٤يف عام   - ٢٦
وجعل عمله أكثر توافقاً مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، حسبما أفاد به مفوض جملس كبرية إصالحات قانونية 

إال أنه ال تزال هناك مشكلة رئيسية هي تراكم أكثر من مليون أُِجنز عدد من التدابري اإلصالحية، مع أنه و. أوروبا
وقد حث مفوض جملس أوروبا احلكومة على مواصلة . )٤٨(دان الثقة يف القضاءُينظر فيها بعد مما سبب فققضية مل 

 شامل بشأن املساعدة القانونية وعلى اتباع هنج مشويل يأخذ يف االعتبار الواجـب              العمل من أجل اعتماد قانون    
  .)٤٩(إسهام اجملتمع املدين

 قضاة التحقيق باستمرار باحلبس االحتياطي ويصدرون قـرارات         وحسبما أفادت به جلنة هلسنكي، يأمر       - ٢٧
 من قانون اإلجراءات اجلنائية مستوفاة،      ١٩٩بتمديده مكتفني لتربير ذلك بأن الشروط املنصوص عليها يف املادة           

  .)٥٠(دون اخلوض يف توضيح مستفيض ورمسي لقراراهتم

ُعرِضت على كانت قد  ٢٠٠١ود إىل نزاع عام كما أشار مفوض جملس أوروبا إىل مخس قضايا فردية تع  - ٢٨
إىل مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة يف إطار       احملكمة  احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة وأعادهتا       

لالزم مل يبلغ أي من اجلناة املزعومني املالحقني فيها مستوى املسؤولية ا          إمتام النظر يف هذه القضايا، إذ       استراتيجية  
حتليل مجيع اً وجيري حالي. إلصدار قرار إدانة يف حال توافر ما يكفي من األدلة اليت جتعل هلم صلة باجلرائم املرتكبة

 اإلعراب ويف هذا الصدد، كرر مفوض جملس أوروبا. الوثائق واألدلة وسيقرر املدعي العام بعد ذلك ما ينبغي فعله
 وجرائم احلـرب    ، واإلبادة اجلماعية  ،ارتكاهبم جرائم ضد اإلنسانية   يف  به  املبدأ املتمثل يف أن األشخاص املشت     عن  

  .)٥١(ينبغي تقدميهم إىل العدالة

  احلق يف حرمة اخلصوصيات الشخصية ويف الزواج واحلياة األسرية - ٤

  .)٥٢(الحظ مفوض جملس أوروبا أنه ينبغي إتاحة إمكانية االعتراف القانوين بزواج املثليني  - ٢٩

إىل املمارسات التقليدية الضارة وانتـهاكات احلقـوق اجلنـسية          احلقوق اجلنسية   ت هيئة مبادرة    وأشار  - ٣٠
 سنة للبنات   ١٢لألطفال والشباب والنساء من الغجر املتسولني، مبا يف ذلك حاالت الزواج املبكر واملرتب، منذ               

  .)٥٣(لزواج وبعدهواألوالد على حد سواء، والنقاشات واملمارسات املتصلة بفحص العذرية قبل ا

حرية الدين أو املعتقد والتعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع       - ٥
  والسياسيةالسلمي، واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة 

 الذي أقر ١٩٩٧أشار معهد دراسة الدين والسياسات العامة إىل قانون الطوائف واجلماعات الدينية لعام   - ٣١
إىل أن احملكمـة    اً  لدينية وأجاز تسجيل هيئة واحدة فقط لكل عقيدة، مـشري         شرط التسجيل اإللزامي للهيئات ا    

يف عدم اتساق يف اإلنفاذ وارتباك بشأن الدستورية ألغت يف غضون سنة بعد سن ذلك القانون عدة أحكام تسببت 
اجلماعـات  وأُِقر قانون جديد بشأن الوضع القانوين للكنائس والطوائف و        . )٥٤(أي األحكام ظلت سارية املفعول    

وحسبما أفاد به معهد دراسة الدين والسياسات       . ٢٠٠٨مايو  / أيار ١يف  وأصبح سارياً   الدينية أزال بعض القيود     
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غموضاً يعتور العديد   فإن يف هذا القانون، وإن اعتربه كثريون إجنازاً خارقاً يف جمال تعزيز احلرية الدينية،               العامة،  
  مـا جيعـل طوائـف دينيـة مقدونيـة عديـدة              ية إساءة استعماالً  من بنوده وما ينطوي عليه ذلك من إمكان       

  .)٥٥(متشككة ومتخوفة

كما أفاد معهد دراسة الدين والسياسات العامة بأن جلنة الدولة للعالقات مع الطوائف واجلماعات الدينية   - ٣٢
 يف ٢٠٠٥ عام وطعنت األسقفية يف. )٥٦( طلب تسجيل أسقفية أوريد األرثوذكسية٢٠٠٤منذ عام اً رفضت مرار

ويدعي أعضاء األسقفية تدخُّل احلكومة املفرط . رفض اللجنة لدى احملكمة العليا حيث خسرت معركتها القانونية
وأشار معهد دراسة الدين والسياسات العامة كـذلك إىل أن  . )٥٧(يف معتقداهتم وأنشطتهم الدينية ومضايقتها هلم    

، قرار جلنة الدولة للعالقات مع الطوائـف        ١٩٩٧قانون األديان لعام    لاً  ، طبق ٢٠٠٦احملكمة العليا أيدت يف عام      
  .)٥٨(واجلماعات الدينية برفض طلب تسجيل احلركة اإلصالحية للسبتيني

علـى املمتلكـات    الذي مل ُيسوَّ بعـد      وشدد معهد دراسة الدين والسياسات العامة على مسألة الرتاع            - ٣٣
وأبلـغ املعهـد    . )٥٩(قد صادرهتا هورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية     مجكانت  اململوكة للطوائف الدينية اليت     

 التعرض للتمييز واملضايقة من قبل ٢٠٠٦ادعاءات شهود يهوى يف عام : كذلك عن حاالت العنف الطائفي، مثل
دهان ة بال بشأن عدد من احلاالت اليت ُرِسمت فيها رموز نازي٢٠٠٧؛ وتقارير الزعماء اليهود يف عام )٦٠(الشرطة

  .)٦٢(؛ وحوادث ختريب املمتلكات الدينية)٦١(على اجلدران يف املدن يف خمتلف أرجاء البلد

إىل الطريقة اليت تتناول هبا وسائط اإلعالم القضايا اليت متس فئة الروما، ‘ مقدونيا بال متييز‘وأشار ائتالف   - ٣٤
" مزعومة"سَخر من أمسائهم وعرقهم وال تستعمل عبارة ما تستعمل عبارات تتسم باالزدراء، وتاً  أهنا كثريمالحظاً

  .)٦٣(عندما تقدم تقارير عن القضايا اإلجرامية اليت يتورطون فيها

إىل على حرية االطالع على املعلومات بالنسبة       اً  وحسبما أفاد به مفوض جملس أوروبا، يبدو أن مثة قيود           - ٣٥
 بشأن حرية االطالع على املعلومـات  ٢٠٠٦ري تنفيذ قانون عام فال جي. لصحفيني احملققني وممثلي اجملتمع املدين ا

  .)٦٤(تنفيذاً فعاالًذات الطابع العام 

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية - ٦

الحظت منظمة العفو الدولية أن التمييز يف احلصول على التعليم يؤدي إىل استبعاد أكثر من نصف نساء                   - ٣٦
من قطاع العمل الرمسي، مبا يف ذلك العمل يف مؤسسات الدولة حيث ُتشترط جال الروما، هام من رالروما، وعدد 

العاطلني شؤون من الروما التسجيل يف مكاتب الوثيقة، ال حيق ألي فرد وبدون هذه . شهادة إمتام التعليم االبتدائي
يف ذلك ظروف عمل وأجور جمحفة، إذا يواجهون التمييز املباشر وغري املباشر، مبا ، هذا إضافة على أهنم عن العمل

يف قطاع االقتصاد غري الرمسي، حيث يكـسبون        الغالبية من رجال ونساء الروما      عمل  تو. )٦٥(دخلوا سوق العمل  
من املال وال حيظون حبماية قوانني العمل أو الصحة والسالمة وال حيق هلم االستفادة مـن الرعايـة                    ضئيالًاً  قدر

  .)٦٦(االجتماعية، مبا يف ذلك مدفوعات املساعدة االجتماعية والرعاية الصحية
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  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق - ٧

يتعرض العاملون يف جمال اخلدمات اجلنسية للتمييز فيما يتعلق         ،  ‘مقدونيا بال متييز  ‘حسبما أورده ائتالف      - ٣٧
كما أبلغ االئـتالف عـن      . وُيحَرمون من العالج الطيب جملرد وضعهم أو عملهم       . باالستفادة من الرعاية الصحية   

  .)٦٧(احلصول على املساعدة الطبية يف حالة السجناء من متعاطي املخدراتوجود متييز فيما خيص 

  لتعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمعاحلق يف ا - ٨

 يف املائة من األطفال الذين بلغوا سن التعليم ٩٥با باالرتياح لدى علمه بأن نسبة وشعر مفوض جملس أور  - ٣٨
، مـع   ٢٠٠٦- ٢٠٠٥كانت ترتاد املدارس االبتدائية خالل املوسم الدراسي        )  سنة ١٤ سنوات إىل    ٧(االبتدائي  

فهذا حبق إجناز جدير بالثناء ويدل على       . الحظ بني سكان األرياف واملدن وبني الذكور واإلناث       فارق ال يكاد ي   
غري أنه أشار كذلك إىل أن . )٦٨(وجود تصميم على كفالة حصول مجيع األطفال على التعليم االبتدائي على األقل

فرغم أن التعليم جماين من . ة وجود مشكلالتعليم االبتدائي والثانوي تنم عن  دوريت  يف املدارس بني    البقاء  معدالت  
  حيث املبدأ، فإن مثة يف واقع األمر تكاليف عديدة مرتبطة به قد تعيق قدرة اآلباء علـى متكـني أبنـائهم مـن                       

  .)٦٩(مواصلة تعليمهم

قد وأفادت منظمة العفو الدولية بأن األطفال من الروما، رغم أنه يقال إن التعليم جماين مبوجب القانون،             - ٣٩
ُيحَرمون يف الواقع من التعليم ألن آباءهم ال يستطيعون حتمُّل تكاليف الكتب املدرسية أو ألن وسائل النقـل إىل             

كما أن الفتيات من الروما قد ُيثَنني عن ارتياد املدارس نظراً لتـدين توقعـات املدرسـني                 . املدارس غري متاحة  
وى متدين من التعليم يف أوساط الروما، وال سـيما يف           وأبلغ مفوض جملس أوروبا عن تسجيل مست      . )٧٠(بشأهنن

إىل وجـود   ‘ مقدونيا بال متييز  ‘وأشار ائتالف   . )٧١(املناطق الريفية، وعن ممارسة فصل التالميذ الروما عن غريهم        
حاالت ُحوِّل فيها من لديهم صعوبات يف التعلم من أطفال الرومـا إىل مؤسـسات خاصـة باألطفـال ذوي                    

  .)٧٢(قلية، ما يثري خماوف خبصوص الفصل والتمييز غري القانويناالضطرابات الع

  األقليات والشعوب األصلية - ٩

الحظ مفوض جملس أوروبا أن مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة صدقت على االتفاقية اإلطاريـة                - ٤٠
وتكفـل  . يمية أو لغات األقليات   حلماية األقليات القومية واكتفت حىت اآلن بتوقيع امليثاق األورويب للغات اإلقل          

 من الدستور حقوق األقليات القومية، مثل احلق يف تنمية هويتها واحلفاظ عليها واحلق يف التلقني بلغاهتا           ٤٨املادة  
 اليت ال تزال ملحوظة، باشر البلد بنجاح عملية         العرقيةورغم التوترات   . )٧٣(يف مرحلة التعليم االبتدائي والثانوي    

 وما جنم عنه من أخطار على العالقات الطيبة واملثمـرة بـني             ٢٠٠١لعام  العرقي  على آثار الرتاع    صعبة للتغلب   
  .)٧٤(األعراق، حسبما الحظه مفوض جملس أوروبا

الكثري يف سبيل تطوير اإلطار التشريعي والقدرة املؤسسية من أجـل بلـوغ             بأنه مت إجناز    فوض  املوأفاد    - ٤١
وعلى وجه اخلصوص، حتظى األقليـة األلبانيـة        . مشاركة األقليات بقدر كبري   الوضع احلايل حيث ازدادت نسبة      

  .)٧٥(بتمثيل أفضل يف السياسة احمللية والوطنية وإدارة الدولة، بينما تزداد مشاركة األقليات األخرى تدرجيياً
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بح لغتهم، وفق    يف املائة من السكان إىل أقلية ذات لغة عدا املقدونية، تص           ٢٠ينتمي  حيث  ويف البلديات     - ٤٢
 يف املراسالت واملعامالت األخرى مـع       القانون احلايل املتعلق باللغات الرمسية، لغة رمسية ثانية ذات وضع متساوٍ          

بالتنفيذ املناسب هلذا تتعلق ،  من حيث املمارسة،والحظ مفوض جملس أوروبا أنه يبدو أن مثة صعوبات. السلطات
  .)٧٦(القانون وبفهم العموم ألبعاد أحكامه

مبـادرة احلقـوق    ما أشارت إليـه هيئـة         يف املائة من جمموع سكان البلد، وفق       ٢,٦ويشكل الروما     - ٤٣
 غـري متناسـب مـن       اًوحسبما أفادت به منظمة العفو الدولية، يشكل األشخاص من الروما عدد          . )٧٧(اجلنسية

نسية، ويشمل ذلك عدم امـتالك      يف احلصول على اجل   العراقيل  ويواجهون جمموعة من    . املشردين وعدميي اجلنسية  
والحظ مفوض جملس أوروبا أن الروما ُيعترف هبم كأقلية إثنية          . )٧٨(مستندات شخصية من قبيل شهادات امليالد     

يف الدستور، ولكنهم يظلون على هامش اجملتمع ويواجهون باستمرار عراقيل يف إعمال حقـوقهم االقتـصادية                
إىل أن الروما يعانون اإلقصاء االجتماعي ‘ مقدونيا بال متييز‘ر ائتالف وأشا. )٧٩(واالجتماعية على وجه اخلصوص  

وال يتمتعون بظروف سكن . ن ينضموا إىل نظام التعليم أو الرعاية الصحية أو الرعاية االجتماعيةألدون أي فرصة 
  .)٨٠(يف إطار النظام القانوين املقدوينوليسوا يف وضع ُيمكنهم من العمل الئقة 

 منظمة العفو الدولية أن تدين املستوى الصحي للروما يرتبط يف العديد من احلاالت حبرماهنم من والحظت  - ٤٤
ويف إطار مبادرة حملية، مت جتديد نظام التزويد باملياه والـصرف           . حقوق أخرى، مبا يف ذلك احلق يف سكن الئق        

غـري أن   . ما على تركيبتها السكانية   الصحي واهلياكل األساسية للطرق يف بلدية سوتو أوريزاري اليت يغلب الرو          
ا مبـا  إمدادهخطط احلكومة لتحسني وتقنني مستوطنات الروما غري الرمسية، مبا يف ذلك التدابري الرامية إىل كفالة               

 غري متناسب   كما الحظت منظمة العفو الدولية أن عدداً      . )٨١(يكفي من املياه، ال تزال حىت اآلن بانتظار التنفيذ        
املفروض " رسم املشاركة"الروما يعاين من أمراض مزمنة، وال يقدر كثري منهم على حتمل تكلفة من رجال ونساء 

وقد ال يكونون مؤهلني لالستفادة من التـأمني  . )٨٢(وعلى األدوية األساسيةاً على مجيع أنواع العالج الطيب تقريب 
 لالستفادة من الرعاية االجتماعية، أو      ا جيعلهم غري مؤهلني   ممالصحي، نظراً للتمييز يف احلصول على عمل رمسي،         

املني يف ويشمل ذلك اإليذاء اللفظي أو رفض العاً، مباشراً كما يواجهون متييز. ألهنم يفتقرون إىل الوثائق الالزمة   
أهنن يتعرضن للتمييز يف احلصول علـى حقـوقهن يف          باً  وتفيد النساء من الروما أيض    . منحهم أدوية جمال الصحة   

   ويــشمل ذلــك يف بعــض احلــاالت االســتفادة مــن العــالج األمومــة،بيــة ورعايــة الــصحة اإلجنا
  .)٨٣(أثناء الوالدة

احلقوق اإلجنابية للروما، مالحظةً تفشي حاالت اإلجهاض يف        إىل   مبادرة احلقوق اجلنسية  أشارت هيئة   و  - ٤٥
فريوس نقص املناعة البشرية واليت تنتقل باالتصال اجلنسي خاطر األمراض ملظروف غري آمنة وتدين مستوى الوعي 

  .)٨٤(الرفاالتاإليدز وكذلك قدر معني من اإلحجام عن استعمال /املكتسبة

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء - ١٠

 ١٩٦٧ وبروتوكوهلا لعام    ١٩٥١أشار مفوض جملس أوروبا إىل أن البلد انضم إىل اتفاقية الالجئني لعام               - ٤٦
لقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية وإىل العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة               املتع ١٩٥٤وإىل اتفاقية عام    

ومل حيرز البلد أي تقدم يف اجتاه االنضمام إىل اتفاقية األمم     . باخلالفة ١٩٩٤يناير  / كانون الثاين  ١٨والسياسية يف   
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بعض األحكام القانونية وأشاد مفوض جملس أوروبا بتعديل . ١٩٦١املتحدة لتخفيض حاالت عدميي اجلنسية لعام 
 ١متبقني يف البلد يف كانوا الجئ كوسويف  ١ ٨٠٠والحظ املفوض أن حنو . اليت تنص على ضمانات عدم اإلبعاد

 الرومـا   عرقأغلبهم من    وأن    حسبما أوردته مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني       ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 
وأثناء لقاء مفوض جملـس     . ١٩٩٩رتوح من كوسوفو خالل أزمة عام       وغريها من األقليات اليت أُكرِهت على ال      

أحواهلم املعيشية وافتقارهم إىل إمكانيات التعليم والتـدريب        سوء  أوروبا بعدد من هؤالء األشخاص، أُطِلع على        
وكرر املفوض دعوته إىل ضرورة امتالك هـؤالء األشـخاص   . والعمل ووضعهم امللتبس فيما يتعلق بوثائق اهلوية 

لوثائق قانونية سليمة حتدد هويتهم ووضعهم وشدد على ضرورة إعادة تقييم وضعهم القانوين بـشكل عاجـل،                
وقد أُحرز . فعل فترة طويلةبطريقة مناسبة تويل االعتبار الواجب لظرفهم اخلاص وإلقامتهم يف البلد اليت دامت بال     

  .)٨٥(إىل عدميي اجلنسيةلواقع  حبكم األمر امن نواحي أخرى لتقليص احتمال حتوهلمكبري تقدم 

  املشردون داخلياً - ١١

رحب مفوض جملس أوروبا باجلهود اليت بذلتها احلكومة واليت أفضت إىل تسوية وضع األغلبية العظمى                 - ٤٧
غري أنه أعرب عن قلقه إزاء وضع األشخاص الذين ال يزالون يقيمون . ٢٠٠١جراء نزاع عام اً من املشردين داخلي

حث احلكومة على التعـاون مـع       ،  طويالًاً  وبينما الحظ أن اإلجراءات القانونية تستغرق وقت      . تةيف مآوي مؤق  
كما الحظ أن التدابري ينبغي أن تراعي املبادئ األساسية املتعلقة . األشخاص املعنيني إلجياد حلول عملية ملشاكلهم    

بغي أن حتمي قوانني منع التمييـز الـيت         كما ين . باختيار الشخص العودة أو االستقرار حيث انتقل بسبب الرتاع        
  .)٨٦(سيجري سنها يف املستقبل هذه الفئة من املمارسات التمييزية

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب - ١٢

أشارت جلنة احلقوقيني الدولية إىل قضية السيد خالد املصري، وهو مواطن أملاين من أصل لبناين، احُتجِز                  - ٤٨
، واقتيد، حسبما ُزِعم، عقب احتجازه واستجوابه يف سكويب، ٢٠٠٤يناير /انون الثاينعلى احلدود املقدونية يف ك

إىل أحد املطارات حيث ُعِصبت عيناه وُضرِب وُخدِّر، مث ُنِقل إىل بلد ثالث حيث تعرض ملزيد من االسـتجواب       
مايو /طاف يف بلد آخر يف أيار     واملعاملة السيئة يف معتقل سري، مث لالختفاء القسري، قبل اإلفراج عنه يف هناية امل             

والحظت جلنة احلقوقيني الدولية أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب على حـد        . )٨٧(٢٠٠٤
سواء أعربتا عن قلقهما إزاء عدم إجراء حتقيق شامل ومستقل يف قضية السيد خالد املصري، وأوصيتا بالشروع يف 

حظت جلنة احلقوقيني الدولية كذلك أن مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان قدم   وال. إجراء حتقيق جديد وشامل   
وأوصت جلنة احلقوقيني   . )٨٨(توصية مماثلة وأن جلنة القضاء على التمييز العنصري أعربت عن قلقها بشأن القضية            

يف   ومستقالً  شامالًاً  يقأن جتري حتق  : الدولية الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل بدعوة احلكومة إىل         
قضية احتجاز السيد املصري ونقله من أراضي البلد ويف دور املخابرات املقدونية يف هذه األحـداث وأن تقـدم             

ثبتت األدلة حصول أفعال إجرامية؛ وأن تقدم كافة أشكال التعويض للسيد املصري؛ وأن أاملسؤولني إىل العدالة إذا 
قات الدولية والوطنية يف قضية السيد املصري؛ وأن تشرع يف إجراء اسـتعراض            تتعاون على حنو كامل مع التحقي     

للقوانني والسياسات واملمارسات املتعلقة بامتثال دوائر املخابرات ملا يقع على الدولة من التزامات دولية يف جمال                
  .)٨٩(مع دول أخرىحقوق اإلنسان وآليات اإلشراف واالستعراض اخلاصة بالتعاون يف العمليات االستخبارية 
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كما أيد مفوض جملس أوروبا رأي اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املتمثل يف أنه ينبغي إجراء حتقيق شامل                   - ٤٩
بإحلاح اً  وأوصى أيض .  يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة     وجودهل يف معاملة السيد املصري خالل       ومستق

وبعد استعراض املمارسات واإلجراءات احملليـة      . يونيخ يف هذه العملية   بالتعاون الكامل مع مكتب املدعي العام مل      
   املـّدعاة هـذه األحـداث     مثل  ملكافحة اإلرهاب، ينبغي وضع ضمانات مناسبة وإجراءات متحيص ملنع وقوع           

  .)٩٠(والتحقيق فيها

  اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات واملعوقات - ثالثاً 
ين والسياسات العامة عن بعض التطورات اإلجيابية، ومنها التعديل الذي أُدِخل يف            أبلغ معهد دراسة الد     - ٥٠

 من الصف السادس مـن       على قانون التعليم والذي يسمح بالتعليم الديين يف املدارس العامة انطالقاً           ٢٠٠٧عام  
  .التعليم االبتدائي

حلكومة إلعادة كامل املمتلكات الفردية اليت كما شدد املعهد على إمتام املفاوضات بني الطائفة اليهودية وا  - ٥١
 مليون  ٢٦,٣ على دفع    ٢٠٠٧ديسمرب  /صادرهتا حكومة يوغوسالفيا السابقة وموافقة احلكومة يف كانون األول        
  .)٩١(عتبار هذه األمور تطورات إجيابيةدوالر كتعويض عن كل املمتلكات اليهودية اليت ال وارث هلا، وذلك با

معهد دراسة الدين والسياسات العامة، كثفـت احلكومـة         اً  لك، وحسبما الحظه أيض   وباإلضافة إىل ذ    - ٥٢
جهودها من أجل التواصل مع الطوائف الدينية للمساعدة يف تسوية املشاكل مع السلطات احمللية، وهو ما أشادت  

 للحوار بني األديان كما وردت اإلشارة إىل استضافة املؤمتر العاملي. به أطراف كثرية من بينها مجاعة شهود يهوى
  .)٩٢(٢٠٠٧أكتوبر /ارات يف تشرين األولواحلض

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
  .ال ينطبق

   بناء القدرات واملساعدة التقنية–خامساً 
  .ال ينطبق

Notes 

1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all original 
submissions are available at: www.ohchr.org.  (One asterisk denotes a non-governmental organization in 
consultative status with the Economic and Social Council). 

Civil society 

AI  Amnesty International, London* (England)  
GIEACP Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children   
HC  Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia, Skopje  
ICJ  International Commission of Jurists*, Geneva (Switzerland) 
IRPP  Institute on Religion and Public Policy 



A/HRC/WG.6/5/MKD/3 
Page 13 

MWD Coalition Macedonia Without Discrimination: the Association for Democratic 
Initiatives – ADI, First Children’s Embassy in the world-MEGJASHI, Humanitarian  and 
Charitable Association of Roma in Macedonia -Mesecina, Healthy Options Project  
Skopje – HOPS, Macedonian Association for Free Sexual Orientation - MASSO, 
Macedonian Centre for International Cooperation – MCIC*, Macedonian Woman Rights 
Centre –MWRC, Polio Plus – movement against disability, Union of Woman 
Organizations of Macedonia –SOZM and Roma rights forum “Arka, Skopje  

SRI  Sexual Rights Initiative 

Regional intergovernmental organization 

COE  Council of Europe, Directorate of Monitoring, Strasbourg (France)  

Report to the Government of ‘the former Yugoslav Republic of Macedonia’ on the visit to 
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