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  املنهجية وعملية التشاور يف صياغة التقرير    
 ٥/١أُعد هذا التقرير وفقاًَ للمبادئ التوجيهية املبينة يف قرار جملس حقـوق اإلنـسان          -١

وقد روعيت  .  املعلومات يف إطار االستعراض الدوري الشامل      واملبادئ التوجيهية العامة إلعداد   
التوصيات اليت قُدمت لدى عرض التقرير الوطين جلمهورية مقـدونيا يف إطـار االسـتعراض               

 ٢٠٠٩فربايـر   /وقدمت مقدونيا تقريرها األول يف شـباط      . الدوري الشامل يف دورته األوىل    
      /عين باالستعراض الدوري الـشامل، يف أيـار       ُعرض يف الدورة اخلامسة للفريق العامل امل       الذي
  .٢٠٠٩سبتمرب /واعُتمدت النتائج يف دورة جملس حقوق اإلنسان يف أيلول. ٢٠٠٩مايو 
 توصية، قبلتـها مقـدونيا كليـاً        ٤٢وأدى االستعراض الدوري الشامل إىل تقدمي         -٢
  .شراكات اجلنسنيجزئياً، ما عدا توصية بشأن املساواة بني شراكات اجلنس الواحد و أو
وأعدت مقدونيا أيضاً استعراضاً دورياً شامالً ملنتصف املدة، قُدم إىل مفوضية حقوق      -٣

ولدى إعداد استعراض منتصف املدة بشأن تنفيذ التوصيات        . ٢٠١٢مارس  /اإلنسان يف آذار  
  .جرت مشاورات مع الوزارات املختصة وقطاع املنظمات غري احلكومية

رجية التقرير الثاين، بالتعاون مع وزارة العـدل، ووزارة العمـل           وأعدت وزارة اخلا    -٤
والسياسة االجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم والعلم، ووزارة جمتمـع املعلومـات            
واإلدارة، وأمانة تنفيذ االتفاق اإلطاري، ووكالة حقوق اجملتمعات احمللية، وجلنة الطوائـف            

باإلضافة إىل ذلك، يتضمن التقرير معلومات قدمها جملس البث         و. الدينية واجلماعات الدينية  
وجرت املشاورات مع قطاع املنظمات غري احلكومية، قبـل         . اإلذاعي ومكتب أمني املظامل   

  .تقدمي مشروع التقرير إىل احلكومة قصد اعتماده

التقدم احملرز منذ النظر يف التقرير األول جلمهورية مقدونيا فيما يتعلق             -أوالً  
  باإلطار القانوين واملؤسسي لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

  ١٠ و٣ و٢ و١ التوصيات -االلتزامات الدولية   -ألف  
ّصدقت مجهورية مقدونيا على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وعلـى               -٥

الربوتوكول االختياري امللحق هبا، ووقعت على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل           
وفيما يتعلق باتفاقية محاية مجيع األشخاص      . خلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    ا

من االختفاء القسري جتري اآلن دراسة حتليلية، ستحدد اجملاالت اليت ينبغي فيهـا توحيـد               
ت يف اجملاال هبا  ومع مراعاة التشريعات الوطنية املعمول      . التشريعات اجلنائية مع هذه االتفاقية    

اليت تشملها اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، سينظر باإلضافة إىل             
  .ذلك إىل إمكانية التصديق على هذه االتفاقية
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وتتواصل اجلهود من أجل توحيد اإلطار القانوين واملؤسسي الوطين مع الـصكوك              -٦
ثيق مع هيئات املعاهدات املنـشأة      وتدأب مقدونيا على التعاون الو    . الدولية حلقوق اإلنسان  

  .مبوجب خمتلف اتفاقيات األمم املتحدة وجملس أوروبا وتضطلع بأنشطة وفقاً لتوصياهتما

  ١٢ و١١ التوصيتان -تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان   -باء  
تتعاون مقدونيا مبوجب اإلجراءات واآلليات الدوليـة لتعزيـز حقـوق اإلنـسان            -٧
 إىل مجيـع املكلفـني بواليـات يف إطـار         ٢٠٠٤محايتها، حيث وجهت دعوة دائمة يف       و

  .اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة من أجل زيارة مقدونيا
وقام املقرران اخلاصان لألمم املتحدة املعنيان حبرية الدين أو املعتقد، أمساء جهـاجنري               -٨

 ٢٧انك الرو بزيارة مقدونيا يف الفترة مـن         وبتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، فر       
.  على التوايل  ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢١ إىل   ١٨ ويف الفترة من     ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٩إىل  

اللجنة األوروبية ملنع التعذيب   : وزارت مقدونيا مؤسسات مستقلة تابعة ملنظمات إقليمية منها       
       / تشرين األول١سبتمرب إىل / أيلول٢١عادية من زيارة (واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة 

؛ )٢٠١١أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٤ إىل   ٢١، وزيارة خاصة يف الفترة من       ٢٠١٠أكتوبر  
 ، وزار البلـد   ٢٠١٠ديـسمرب   /ن األول  كانو ٢نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٩الفترة من    ويف
حلماية األقليات القومية هبدف إعـداد      من اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية        وفد

وزار مقدونيا وفد عـن     . رأي يف إطار اجلولة الثالثة للرصد املنصوص عليه يف هذه االتفاقية          
 تـشرين   ٢سبتمرب إىل   / أيلول ٢٨اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب يف الفترة من         

ل ملكافحة االجتار بالبشر بزيـارة      وقام وفد لفريق اخلرباء املعين بالعم     . ٢٠٠٩أكتوبر  /األول
، يف سياق اجلولة األوىل من تقييم تنفيذ        ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٣ إىل   ٢٠مقدونيا يف الفترة من     

وقام مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان، نيلس       . اتفاقية جملس أوروبا بشأن االجتار بالبشر     
 .٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ إىل   ٢٦مويزنيكس، بزيارة منتظمة إىل مقدونيا يف الفترة من         

وزار مقدونيا املفوض السامي ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا املعين باألقليـات القوميـة،              
  .٢٠١٣مايو /كنوت فولباك، عدة مرات أثناء الفترة قيد التقرير، وكانت آخر زيارة له يف أيار

راطية وحقوق اإلنسان   وأشرفت بعثات مراقبة دولية، بقيادة مكتب املؤسسات الدميق         -٩
التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، على مراقبة مجيع االنتخابات اليت جرت أثناء الفتـرة            

  .قيد التقرير
، قدمت مجهورية مقدونيا التقارير التالية يف إطار        ٢٠١٣ إىل   ٢٠٠٩ويف الفترة من      -١٠

  :اتفاقيات دولية حلقوق اإلنسان
 /أيـار (تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل      استعراض منتصف املدة بشأن      •

، قُدم إىل مفوضية حقوق اإلنـسان       )٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  - ٢٠٠٩ مايو
  ؛٢٠١٢مارس /يف آذار



A/HRC/WG.6/18/MKD/1 

GE.13-18534 4 

التقريران الدوريان الرابع واخلامس املقدمان مبوجب اتفاقية األمم املتحدة للقـضاء            •
 /شـباط  ٢١ يف   قُدماً(؛  ٢٠١١مايو  /على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، يف أيار       

  ؛)٢٠١٣فرباير 
وثيقة أساسية جديدة بشأن اتفاقيات األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان قُـدمت يف             •

  ؛٢٠١٣أبريل /نيسان
التقرير الدوري الثالث املقدم مبوجب العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة               •

  ؛٢٠١٣مايو /والسياسية، يف أيار
سع والعاشر املقدمة مبوجب االتفاقية الدولية للقضاء على    التقارير الدورية الثامن والتا    •

  ؛٢٠١٣يوليه /مجيع أشكال التمييز العنصري، يف متوز
التقرير الدوري الثالث املقدم مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب             •

  .٢٠١٣سبتمرب /املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، يف أيلول

التقدم احملرز يف جمال النظر يف التقريـر األول جلمهوريـة مقـدونيا               -اًثاني  
  يتعلق باإلطار املؤسسي لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها فيما

  ٢٦ التوصية -اجلهاز القضائي   -ألف  

  إصالح منظومة العدالة  -١  
ـ             -١١ ة، أثناء الفترة قيد التقرير ركزت احلكومة أنشطتها على إصالحات منظومة العدال

وُتعـّد  . الرامية إىل حتديد اإلطار املعياري، مما يعزز االستقاللية والفعالية يف اجلهاز القضائي           
 مهمة للغايـة يف  ٢٠١١اإلجراءات اجلديدة اليت أُدخلت مبوجب قانون اإلجراءات املدنية يف   

 ذلك أن هذا القانون يدرج أحكاماً، ُتسّرع اإلجراءات القضائية مـن خـالل            . هذا السياق 
تقليص اآلجال ومنع األطراف يف اإلجراءات من إساءة استعمال حقوقها، وإحداث نظـام             
إلدارة القضايا يف احملاكم، ونظام للتسليم اإللكتروين، والتسجيل الصويت إلجراءات احملـاكم            

  .وما إىل ذلك
سيدخل حيـز    (٢٠١٠ويتضمن قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد الذي اعُتمد يف           -١٢
. أدوات ملكافحة اجلرمية، ال سيما اجلرمية املنظمة      ) ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ١ يف   النفاذ

نقل اختصاصات التحقيق من قضاة التحقيـق إىل املـدعني          : ومن أهم عناصر هذا القانون    
العامني وخضوع الشرطة للمراقبة من مكتب املدعي العام، والعمل مببدأ املساومة القـضائية،    

سياق فعالية اجلهاز القضائي، جتري إدارة تدفق القـضايا كمـا جيـري             ويف  . وما إىل ذلك  
، أجنزت احملاكم مجيع القضايا اجلديـدة       ٢٠١٢ويف  . التخفيف من حجم القضايا املتراكمة    
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 مقارنـة   ٢٠١٢واخنفض عدد القضايا املعلقـة بنهايـة        .  قضية متراكمة  ٣٢ ٢٤٧وسّوت  
، أجنـزت احملـاكم     ٢٠١٢ويف  . املائة يف   ١٥ قضية أو بنسبة     ٣٣ ٠٢٠ بواقع   ٢٠١١ بعام

وباإلضافة .  قضية متراكمة  ٨ ١٣٦االبتدائية مجيع القضايا املدنية وسّوت باإلضافة إىل ذلك         
إىل ذلك، اخنفض العدد اإلمجايل للقضايا املعلقة من خالل إعفاء القضايا غري التنازعية مـن               

  .ء إنفاذ القانوناختصاصات احملاكم عرب إحالتها إىل املوثقني العامني ووكال
  . مكتباً للعالقات العامة يف احملاكم وُعّين موظفون لشؤون العالقات العامة٣٣وفُتح   -١٣
  .وتدرج احملاكم جبميع درجاهتا على نشر أحكامها يف مواقعها الشبكية  -١٤
ويف إطار أنشطة حتسني نظام املعلومات املتعلقة بالعدالة، بدأ العمـل بنظـام إدارة                -١٥

وييسر هذا النظام اإلسناد اآليل للقـضايا اجلديـدة إىل       . ٢٠٠٩يا باحلاسوب اآليل يف     القضا
القضاة، وفتح ملفات إلكترونية للقضايا، ُتدرج ضمنها مجيع املعلومات ذات الصلة املقتبسة            

  .من امللف الورقي للقضية
وهبدف إنشاء نظام موحد إلحصاءات احملاكم، اعُتمدت منهجيـة لإلحـصاءات             -١٦
لقضائية على أساس املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلحصاءات القضائية، اليت اعتمدهتا اللجنـة            ا

  .وأُعد تطبيق براجمي جلمع اإلحصاءات وجتهيزها وحتليلها. األوروبية لفعالية العدالة
:  هيئة جديدة يف منظومة العدالة وهي      ١١، أُنشئت   ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٧ويف الفترة من      -١٧

ي، وجملس املّدعني العامني، وأكادميية تدريب القضاة واملّدعني العامني، واحملكمة          اجمللس القضائ 
اإلدارية، واحملكمة اإلدارية العليا، وحمكمة االستئناف يف مدنية غوستيفار، ومكتب املّدعي العام            
 األعلى يف مدينة غوستيفار، ومكتب املّدعي العام األساسي ملكافحة اجلرمية املنظمة والفـساد،            

، وإدارة القـضايا    ١وإدارة مكافحة اجلرمية والفساد يف احملكمة اجلنائية االبتدائية السـكوبيه           
  .املتعلقة باحملاكمة يف زمن معقول باحملكمة العليا، ووكالة إدارة املمتلكات احملتجزة

  استقالل جهاز القضاء  -٢  
خـاب، واملـساءلة،    العناصر األساسية يف تعزيز استقالل اجلهاز القضائي هي االنت          -١٨

وقد وضعت أحكام جديدة يف مجيع هذه اجملاالت أصبح من خالهلا التشريع            . وتقييم القضاة 
، ومبعايري  )١(وُوضعت شروط جديدة النتخاب القضاة    . الوطين موحداً متاماً مع املعايري الدولية     

اة موضوعية أُعيد حتديد األسباب اليت يثبت هبا عدم مهنية العمل وسـوء تـصرف القـض               
وُوضع نظام كامل لتقييم القضاة، ُيقّيم مبوجبه عمل القـضاة كميـاً            . ومسؤوليتهم التأديبية 

  .ونوعياً، على أساس النتائج العامة لعملهم، ومن خالل املراقبة املباشرة ألدائهم القضائي
ويتـضمن  . ٢٠٠٦وبدأت أكادميية تدريب القضاة واملدعني العامني يف العمل منذ            -١٩

 أحكامـاً   ٢٠١٠جلديد املتعلق بأكادميية تدريب القضاة واملدعني العامني املعتمد يف          القانون ا 
وُشددت شروط قبول املرشحني للتدريب     . حمسنة تتعلق بالتدريب األويل والتدريب املستمر     

وتقدم األكادميية  . األويل، مما سيساعد يف حتسني نوعية املوظفني العاملني يف اجلهاز القضائي          



A/HRC/WG.6/18/MKD/1 

GE.13-18534 6 

. ويل للقضاة واملدعني املقبلني والتدريب املستمر للقضاة وغريهم من املـوظفني          التدريب األ 
 ٢٨وحـىت   . االدعاء العام التـدريب األويل    / مرشحاً للقضاء  ٨٠ أجيال من    ٤وقد أكملت   
 مرشحاً من األجيال األربعـة الـذين أجنـزوا دروس    ٦١، اختري  ٢٠١٣يناير  /كانون الثاين 

  .و مدعٍ عاماألكادميية للعمل بصفة قاضٍ أ
، ممـا ُيعـادل زيـادة       ٢٠١٥ إىل   ٢٠١٣وسُتضاعف ميزانية القضاء يف الفترة من         -٢٠

، ٢٠١٢ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف         ٠,٤ يف املائة، حيث ستبلغ      ٠,١قدرها   سنوية
وهـذه الزيـادة متوقعـة يف       . ٢٠١٥ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجـايل يف          ٠,٨وستبلغ  
  . املُعدل لقانون ميزانية القضاء٢٠١٠ قانون

  ٥ التوصية -أمني املظامل   -باء  
، ُعززت والية   ٢٠٠٩يف إطار التعديالت اليت أُجريت على قانون أمني املظامل لعام             -٢١

أمني املظامل بإنشاء إدارات مستقلة حلماية حقوق الطفل وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة،             
والتعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية           وحلماية املواطنني من التمييز،     

  .الالإنسانية أو املهينة، وإنشاء إدارة للمساواة يف التمثيل أو
وقدم أمني املظامل طلباً لالعتماد لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسـسات الوطنيـة               -٢٢

بـت اللجنـة   وذه. ٢٠١١أكتوبر /حلقوق اإلنسان وحصل على املركز باء يف تشرين األول  
الفرعية املعنية باالعتماد يف تقييمها إىل أن ملكتب أمني املظامل جلمهورية مقدونيا والية واسعة              

وطلبت اللجنة الفرعية   . النطاق حلماية حقوق اإلنسان، لكن ال والية له فيما خيص تعزيزها          
 انتخاب  كذلك العمل بنهج تعددي يف تعيني األشخاص ذوي املناصب اإلدارية، ال سيما يف            

وأكدت التوصيات على ضرورة النهوض باستقالل هذه املؤسسة وبثقـة          . نواب أمني املظامل  
اجلمهور فيها، والعمل على ضمان األموال لالضطالع بوالية اآللية الوقائية الوطنيـة وفقـاً              

يف ميزانية مكتب أمـني املظـامل       (للربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب       
، وتعزيز التعاون مع املنظومة الدولية      ) بند مستقل خمصص لآللية الوقائية الوطنية      ٢٠١٣ لعام

  .حلقوق اإلنسان
 رات املعنية حبقوق اإلنـسان وزارة     ويف هذا الصدد، كلفت اهليئة املشتركة بني الوزا         -٢٣

إلطـار  العدل أن تقوم، بالتعاون مع أمني املظامل، بصياغة التعديالت الالزم إجراؤها علـى ا            
ـُنظم لوالية أمني املظامل، بدأت مبوجبها عملية اختاذ التدابري لضمان احلـصول              التشريعي امل

  .على املركز ألف
ولدى التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه            -٢٤

، ُعّين أمني املظـامل     ٢٠٠٨من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف            
. ٢٠١١بصفته آلية وقائية وطنية، حيث بدأت هذه املؤسسة االضطالع مبهامها هلذا الغرض يف              
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الـسجون،  / زيارة وقائية إىل مرافق االحتجاز     ١٨، أجرت اآللية الوقائية الوطنية      ٢٠١١ويف  
ذيب، ومهمتها وتعمل اآللية بصفة إدارة مستقلة ملنع التع. ٢٠١٢ زيارة عام ٣٢بينما أجرت 

 ٢٩ فُتش   ٢٠١٢ ويف   ٢٠١١ويف  . أيضاً الرصد املستقل ملرافق االحتجاز يف مراكز الشرطة       
وقُـدم التقريـر   .  عمليات تفتيش يف إطار املتابعة٥ تفتيشاً عادياً و٢٤مركزاً للشرطة، منها    

نع التعذيب   إىل اللجنة الفرعية املعنية مب     ٢٠١١األول لآللية الوقائية الوطنية الذي يشمل فترة        
وامتثاالً لتوصيات األمم . وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       

وُتجري اآللية عمليات مراقبة منتظمـة  . املتحدة، ُتعد األنشطة الوقائية واحلمائية مستقلة متاماً  
منها، وحتيط اآللية يف تقاريرها غري معلنة جلميع املرافق املستخدمة للحرمان من احلرية أو احلد  

اخلاصة علماً بالشكاوى بصفتها مؤشراً على احتمال وجود حاالت تعذيب، وحتيل الطلبات            
  .املسجلة إىل اإلدارات املعنية يف مكتب أمني املظامل ملواصلة معاجلتها

افـق  وعند القيام بزياراهتا يكون لآللية الوقائية الوطنية سبيل سالك إىل مجيـع املر              -٢٥
املختار تفتيشها، وهلا أيضاً اإلمكانية املطلقة الختيار األشخاص احملرومني من احلريـة بغيـة              

وتتعاون بشكل جيد مع قطاع املراقبـة الداخليـة         . استجواهبم، دون أي إشراف أو شهود     
  .واملعايري املهنية يف وزارة الداخلية

  جلنة احلماية من التمييز  -جيم  
. ٢٠١١ينـاير   /ستقلة قائمة بذاهتا، بدأت العمل يف كانون الثاين       ُتعد اللجنة هيئة م     -٢٦

 أعـضاء، تعينـهم     ٧وتتألف اللجنة من    . وحيدد اختصاصاهتا قانون منع التمييز واحلماية منه      
  . سنوات، مع احلق يف إعادة التعيني مرة واحدة٥مجعية مجهورية مقدونيا ملدة 

      /نظـر يف الـشكاوى؛ وإصـدار اآلراء       ال: وللجنة اختصاصات يف اجملاالت التالية      -٢٧
التوصيات بشأن قضايا حمددة متعلقة بالتمييز؛ وإبالغ اجلمهور حبـاالت التمييـز واختـاذ              
اخلطوات من أجل تعزيز املساواة، وحقوق اإلنسان، وعدم التمييز، والتثقيف بشأن ذلـك؛             

التشريعات؛ والتعاون مـع    ورصد قانون منع التمييز واحلماية منه؛ وإطالق املبادرات لتعديل          
اهليئات املسؤولة عن ضمان املساواة ومحاية حقوق اإلنسان يف احلكومـة احملليـة؛ وتقـدمي          
التوصيات إىل هيئات الدولة لتنفيذ التدابري الرامية إىل ضمان املساواة؛ وإصدار آراء بـشأن              

  .مشاريع القوانني اليت تتعلق باحلماية من التمييز، وما إىل ذلك
، ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ إىل   ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثـاين   ١من  و  -٢٨
           طلباً، مما ميثل زيادة باملقارنة مع السنة األوىل مـن عمـل اللجنـة عنـدما                 ٧٥اللجنة   تلقت
  . طلبا٦٠ًتلقت 
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  مؤسسات أخرى حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان  -دال  
وى هيئة حقوق اإلنسان املـشتركة      ، ومبوجب قرار للحكومة، ُرفع مست     ٢٠١٢يف    -٢٩

بني الوزارات ويرأسها اآلن وزير اخلارجية، بينما يعد أعضاؤها من أمناء ومديري الدولة يف              
ومن املهام الرئيسية للهيئة حتسني تنسيق أنشطة       . الوزارات املختصة والوكاالت، على التوايل    

عنية باألمم املتحدة، وعن جملـس      تنفيذ التوصيات الواردة يف التقارير الصادرة عن اللجان امل        
  .أوروبا، واالحتاد األورويب، وما إىل ذلك

التقدم احملرز منذ النظر يف التقرير األول جلمهورية مقدونيا فيما يتعلق             -ثالثاً  
  بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

  )أ(١٨ و١٣ التوصيتان -احلماية من التمييز   -ألف  
 اجلمعية قانون منع التمييز واحلماية منه، الذي        ، اعتمدت ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٨يف    -٣٠

جيعل احلماية القانونية أيسر، ال سيما من خالل النظر يف إنشاء جلنة للحماية مـن التمييـز،                 
  .ووضع إجراء خاص يف احملاكم للحماية من التمييز

 وهذا أول قانون يف مقدونيا يتناول مسألة التمييز بطريقة شاملة، ويتضمن املبـادئ              -٣١
وأيضاً، هناك عدد من القوانني اخلاصة األخرى، الـيت  . واملعايري الدولية األساسية ذات الصلة 

تنظم حق املساواة يف املعاملة يف خمتلف اجملاالت، وكذا قوانني تنص على مبدأ املـساواة يف                
 ز املباشر وغري  يقانون منع التمييز واحلماية منه بشكل صريح التمي       وحيظر  . سياق متييزي خاص  

املباشر، بسبب اجلنس، أو العرق، أو لون البشرة، أو نوع اجلـنس، أو االنتمـاء إىل فئـة                  
مهمشة، أو األصل اإلثين، أو اللغة، أو اجلنسية، أو األصل االجتماعي، أو الدين أو املعتقد،               
أو غري ذلك من أنواع املعتقدات، أو التعليم، أو االنتماء السياسي، أو الوضع الشخـصي أو                

تماعي، أو اإلعاقة الذهنية والبدنية، أو السن، أو الوضع األسري أو الزوجي، أو وضـع               االج
ويؤكـد  . ويتضمن القانون قائمة مفتوحة من أسباب التمييـز . امللكية، أو الظروف الصحية 

 حيث جاء يف هناية قائمة أسـباب التمييـز   ٥ من املادة ٣، والفقرة   ٣ذلك ما ورد يف املادة      
". و أي أسباب أخرى ينص عليها القانون أو االتفاقات الدولية املصدق عليها           أ: احلكم التايل 

قائمة األسباب املفتوحة هذه أي متييز على أساس أية خصائص شخـصية ال يـشار               وحتظر  
  .بشكل صريح يف هذا القانون إليها
وهناك العديد من الـدورات     . ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١ويطبق هذا القانون منذ       -٣٢
احلمالت اليت يتابعها خمتلف أصحاب املصلحة من أجل توعية اجلمهور بشأن مبدأ            /تدريبيةال

  .عدم التمييز



A/HRC/WG.6/18/MKD/1 

9 GE.13-18534 

، اعتمدت االستراتيجية الوطنية بشأن املساواة وعدم التمييز على أساس          ٢٠١٢ويف    -٣٣
. ٢٠١٥-٢٠١٢االنتماء اإلثين، والسن، واإلعاقة الذهنية والبدنية، ونوع اجلـنس للفتـرة            

  .٢٠١٣، اعتمدت احلكومة خطة العمل لتنفيذ االستراتيجية لعام ٢٠١٣داية ب ويف

  ٣٩ و٣٥ التوصيتان -حرية التعبري   -باء  
وفقاً لقانون البث اإلذاعي، ينفذ جملس البث اإلذاعي أنشطة مستمرة هبدف ضمان              -٣٤

  .حرية التعبري ومحاية التعددية يف وسائط اإلعالم
وتتضمن املـواد   . )٢(نون مسألة ملكية هيئات البث اإلذاعي      من القا  ١١وتنظم املادة     -٣٥
 من هذا القانون أحكاماً تتعلق حبماية التعددية يف وسائط اإلعالم، والتنـوع        ٢٠ إىل   ١٣من  

 احلق يف حرية تلقي املعلومـات       ٦٨وتبني املادة   . والشفافية يف أعمال هيئات البث اإلذاعي     
  .من املبادئ األساسية للربامج اإلذاعية والتلفزيونيةونقلها واحلق يف حرية التعبري، بوصفه 

ويرصد اجمللس متاشي الربامج مع مبادئ الربامج ويشرف على التنفيـذ الـصحيح               -٣٦
  . لألحكام القانونية املتعلقة مبلكية وسائط اإلعالم وبتركيز وسائط اإلعالم

لس بياناً يصدق   وجيب على مجيع مؤسسي شركات البث اإلذاعي أن يقدموا إىل اجمل            -٣٧
املتعلقة (عليه موثق عام يؤكد أهنم ال ينتهكون أحكام الفصل الثالث من قانون البث اإلذاعي               

وأنه ال وجود ألية عراقيل     ) حبماية التعددية، والتنوع والشفافية يف عمل هيئات البث اإلذاعي        
ن أشـخاص معيـنني     بأ( من القانون    ١٨، باالرتباط مع املادة     ١١باملفهوم الوارد يف املادة     

  ). يسمح هلم مبلكية وسائط اإلعالم ال
، ٢٠١١مارس  / من القانون، أول مرة يف آذار      ١١وأثار اجمللس مسألة احترام املادة        -٣٨

، عندما دعا هيئات البث اإلذاعي إىل تقدمي    ٢٠١٢يناير  /مث أثارها مرة أخرى يف كانون الثاين      
، قامـت   ٢٠١٢ويف  . ١١ام الواردة يف املـادة      بيان يفيد بأن هذه اهليئات ال تنتهك األحك       

ثالث هيئات للبث اإلذاعي كان مؤسسوها أو شركاء مؤسسيها أو أفـراد مـن أسـرهم                
يتقلدون مناصب عامة، أو كانت هلم حصة يف ملكية هذه اهليئات، مبطابقة هيكل ملكيتـهم         

كية هيئـات البـث   مع القانون، ويف العام ذاته، قام اجمللس بأنشطة من أجل إثبات هيكل مل      
  . اإلذاعي املنظمة يف شكل شركات مسامهة

، بعث اجمللس برسالة كتابية إىل مجيع هيئات البث اإلذاعـي           ٢٠١٣مايو  /ويف أيار   -٣٩
 عقب االنتخابات احملليـة     ١١يؤكد فيها أنه يف حال وجود انتهاكات حمتملة ألحكام املادة           

  . تطابق عملها مع القانون، سيتعني على هيئات البث اإلذاعي أن٢٠١٣عام  ل
ويقوم جملس البث اإلذاعي برصد مدى وجود حاالت لتمركز حمظـور لوسـائط               -٤٠

هيكلـها  /ويف هذه احلاالت، يطلب اجمللس إىل هيئة البث اإلذاعي أن تعدل عملها           . اإلعالم
  .وفقاً ألحكام القانون يف فترة حمددة قانوناً
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ظور لوسائط اإلعالم لدى مخس هيئـات       ، أثبت اجمللس وقوع متركز حم     ٢٠١١ويف    -٤١
) حمطتان تلفزيونيتان حمليتان، وحمطة إذاعية وطنية وحمطتان إذاعيتان حمليتـان         (للبث اإلذاعي   

وبعـدما أمـر    .  من قانون البث اإلذاعي    ١٣ من املادة    ٣يشكل انتهاكاً ألحكام الفقرة      مما
ون يف غضون الفتـرة املنـصوص       هيكلها مع أحكام القان   /اجمللس هذه اهليئات مبطابقة عملها    

  . عليها قانوناً، قدمت اهليئات اخلمس مجيعها دليالً يثبت أهنا أزالت التدابري املخالفة
، ٢٠١٣، مل تسجل أي حاالت لتمركز حمظور لوسائط اإلعالم؛ بينما يف          ٢٠١٢ويف    -٤٢

طة إذاعيـة   سجلت هذه احلاالت لدى حمطة تلفزيونية ساتلية، وحمطة إذاعية وطنية واحدة وحم           
وأمر اجمللس هذه اهليئات أن تطابق عملها مع أحكام القانون يف غـضون ثالثـة               . حملية واحدة 

  .أشهر من تاريخ ثبوت التمركز احملظور لوسائط اإلعالم
ومن املبادئ األخرى اليت تقوم عليها الربامج اإلذاعية والتلفزيونية، علـى النحـو                -٤٣

قانون، مبادئ االستقالل، والتسيري الذايت واملسؤولية لدى        من ال  ٦٨املنصوص عليه يف املادة     
هيئات البث اإلذاعي، واحملررين والصحفيني وغريهم من املشاركني يف إنتـاج الـربامج ويف          

  . وضع السياسة التحريرية
، أصدر اجمللس دليالً بشأن هتيئة الظروف الـسوقية للنمـو االقتـصادي             ٢٠١٢ويف    -٤٤

اإلعالم وبشأن املنافسة العادلة واملبادئ التوجيهية بشأن تقييم التعدديـة  املستدام لقطاع وسائط  
  .لوسائط اإلعالم) الداخلية(

، اعتمدت اجلمعية قانون املسؤولية املدنية عن       ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢ويف    -٤٥
 خطوة  اجلرائم والقذف وأزالت العقوبات املرتبطة هبذه األفعال من القانون اجلنائي، مما شكل           

  . إىل األمام يف إطار اجلهود املبذولة من أجل النهوض حبرية التعبري
وتوجد مشاريع قوانني بشأن وسائط اإلعالم وخدمات اإلعالم السمعي والـسمعي     -٤٦

وقد صيغت نصوص هذه القوانني يف إطار إجراء شـفاف،  . البصري قيد االعتماد يف الربملان  
إلكترونياً وجرى العديد من النقاشـات      ) اليت عممت (ت  املقترحا/مما يسر تقدمي املالحظات   

العامة مع هيئات البث اإلذاعي، واملشغلني، واحملررين، ورابطات الـصحفيني والـصحفيني            
. واضعي األخبار واملنظمات غـري احلكوميـة      /العاملني حلساهبم اخلاص، والبوابات الشبكية    

 التقنية وتبادل املعلومات، وكذا منظمة      وأدرجت أيضاً املالحظات اليت أبداها خبري املساعدة      
  . األمن والتعاون يف أوروبا وجملس أوروبا

وينص مشروع قانون وسائط اإلعالم على مبادئ أساسية وشروط يـتعني علـى               -٤٧
وقد ُوّحد القانون مع معـايري جملـس        . وسائط اإلعالم الوفاء هبا من أجل القيام بأنشطتها       

  . يف أوروبا بشأن ضمان حرية التعبري لوسائط اإلعالمأوروبا ومنظمة األمن والتعاون
 إذن لنشر مواد إعالمية مطبوعة أو منشورات      /ووفقاً هلذا القانون، ال يلزم أي ترخيص        -٤٨

وينّص القـانون   .  من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان     ١٠إلكترونية، مبا يتماشى مع املادة      
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اية مجهور األحداث، إذ يتعني علـى مجيـع         على واجب مجيع وسائط اإلعالم يف ضمان مح       
وسائط اإلعالم أن تعتمد وثيقة تنّص على حقوق وواجبات رئيس التحرير وعلى العالقـات          

وُيضمن حق الصحفيني يف العمل وفقاً حلريـة تقيـيمهم          . القائمة بني احملررين والصحفيني   
لنسبة حلق الصحفيني   واعتقادهم، مع ضمان احترام أخالقيات الصحفيني، كما هو الشأن با         

وعلى وسائط اإلعالم أيضاً واجب إدراج معلومات       . يف عدم الكشف عن مصدر معلوماهتم     
عن هيئة التحرير يف الصفحة الرئيسية مما يضمن محاية اجلمهور، أي حق اجلمهور يف معرفة               

ا ممارسة  صاحب املعلومات ومنتج احملتويات، وُيتيح ذلك أيضاً إمكانية التقييم والتبادل، ورمب          
وينّص القـانون   . احلق يف التصويب يف وسائط اإلعالم، ومحاية حقوق امللكية، وما إىل ذلك           

على واجب مجيع الناشرين يف وسائط اإلعالم يف تقدمي معلومات عن اهليئة املالكة، مما يضمن            
ركـز  محاية التعددية يف وسائط اإلعالم وإمكانية اإلنفاذ الفعال لألحكام الـيت ال ُتجيـز مت              

  .اإلعالم وسائط
وينقل مشروع قانون اخلدمات السمعية واخلدمات السمعية البصرية األمر التوجيهي            -٤٩

وينظم القانون احلقوق والواجبـات     . EC/13/2010املتعلق خبدمات اإلعالم السمعي البصري      
واملسؤوليات املتعلقة بالناشرين، ومقدمي خدمات اإلعالم السمعي البصري لـدى طلبـها            

ويضمن . ديري شبكات التواصل اإللكتروين العامة اليت تبث أو تعيد بث برامج الناشرين           وم
 وكالـة   -هذا القانون االستقاللية، والشفافية واملساءلة يف اهليكل التنظيمي للمـسؤوليات           

  .خدمات اإلعالم السمعي والسمعي البصري، وفقاً ملعايري جملس أوروبا
 وهي هيئة اإلذاعـة     -اً تتعلق هبيئات البث العامة      ويتضمن مشروع القانون أحكام     -٥٠

والتلفزيون املقدونية، وبشأن أعماهلا والتزاماهتا بصفتها هيئة عامة للبـث اإلذاعـي، وفقـاً              
  .للنموذج العاملي لالحتاد األورويب للبث اإلذاعي

ويضمن مشروع القانون محاية التعددية والتنوع يف اخلدمات اإلعالميـة الـسمعية              -٥١
السمعية البصرية؛ وحيظر متركز وسائط اإلعالم، ويتضمن أحكاماً حلماية اجلمهور القاصر،           و

  .وما إىل ذلك

  ٣٦ التوصية -حرية الدين واملعتقد   -جيم  
الطوائف الدينية واجلماعات الدينية على تنفيذ قانون املركـز القـانوين           جلنة  تدأب    -٥٢

ويضمن هذا القانون املساواة جلميع الكنائس،      . ة الديني ماعاتللكنيسة، والطائفة الدينية واجل   
والطوائف الدينية واجلماعات الدينية، حيث تتساوى يف شروط التسجيل وتقدمي اخلـدمات            

وحـىت  . الدينية، والتعليم الديين، وتأسيس املؤسسات التعليمية الدينية، وبناء املرافق الدينيـة          
  .مجاعات دينية ٨ طوائف دينية، و٧ كنيسة و١٥اآلن، جرى تسجيل 
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املؤمتر العاملي الثـاين    : ويف املاضي، ُعقدت عدة أحداث دولية هامة يف مقدونيا منها           -٥٣
والثالث املعين باحلوار بني األديان واحلضارات، واالجتماع اخلامس لزعماء الطوائف الدينية           

عُتمد إعالن  وفُتح مركز اهلولوكوست التذكاري لليهود يف مقدونيا وا       . اإلسالمية يف البلقان  
، اعُتمـد بيـان     ٢٠١١ومبناسبة يوم أوروبا، يف     . دويل ُيحيي ذكرى ضحايا اهلولوكوست    

  .مشترك من قبل زعماء الطوائف الدينية اإلسالمية والطائفة اليهودية يف مقدونيا

 -منع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة الالإنـسانية أو املهينـة                -دال  
، )اجلزء الثاين  (٣٢ و ٣١ و ٣٠ و ٢٩ و ٢٨ و ٢٧ و ٢١ و ١٩ و ٩التوصيات  

  ٣٤ و٣٣و
تتواصل أنشطة حتسني نظام السجون عمالً بتوصيات جلنة مناهضة التعذيب التابعـة      -٥٤

  .لألمم املتحدة واللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة
دة بناء املؤسسات السجنية، وينفذ بـأموال       وهناك مشروع قيد التنفيذ من أجل إعا        -٥٥

ويعتـزم  . مقدمة يف إطار امليزانية الوطنية وقرض من مصرف التنمية التابع جمللـس أوروبـا             
بناء املرافق يف سجن إدريزوفو، وسجن اسكوبيه، وسـجن كومـانوفو           /املشروع إعادة بناء  

 / أيلـول  ١١وفو رمسياً يف    وقد فُتح سجن كومان   . واملؤسسة التعليمية واإلصالحية يف تيتوفو    
  .٢٠١٣سبتمرب 

 سريراً،  ٩٥     أُعيد بناء اجلناح اخلامس يف السجن الذي يسع ل         ٢٠١١مايو  /ويف أيار   -٥٦
وأُعيد بناء حي الرعاية الصحية يف هذا الـسجن يف          . وكذا أبراج املراقبة يف سجن إدريزوفو     

 سريراً  ١٥٠    ن السجن الذي يسع ل    ، بينما أُعيد كلياً بناء اجلناح الثاين م       ٢٠١٢أبريل  /نيسان
وباإلضافة إىل سجن إدريزوفو، يوجد لدى سجن ستيب وسجن         . ٢٠١٢يونيه  /يف حزيران 

 اسكوبيه حيان مستقالن الستقبال السجناء، حيث ُيفصل الرتالء بدنياً عن بقية العـاملني يف             
  .السجن
حملاكمة، فُتح حي   ويف سجن اسكوبيه، الذي يوجد به أكرب عدد من احملتجزين قبل ا             -٥٧

 ١٧٠، فزادت طاقته االستيعابية بواقـع       ٢٠٠٩يوليه  /جديد لالحتجاز قبل احملاكمة يف متوز     
  . أشخاص حمتجزين قبل احملاكمة يف هذا احلي٣١٠سريراً، أي ميكن اآلن إيداع 

وهبدف التخفيف من مشكلة اكتظاظ السجون، اعُتمدت استراتيجية بشأن إنـشاء             -٥٨
، ٢٠١٠ت املراقبة؛ ويف إطار أداة املساعدة يف مرحلة ما قبل االنضمام لعام             دائرة للسراح حت  

  .ُخصصت أموال لصياغة قانون بشأن السراح حتت املراقبة وإنشاء هذه الدائرة
 /، بدأ يف كانون الثاين    ٢٠٠٩ويف إطار أداة املساعدة يف مرحلة ما قبل االنضمام لعام             -٥٩

القدرات لوكاالت إنفاذ القانون من أجل معاملة احملتجزين        بناء  "  مشروع بعنوان    ٢٠١٣يناير  
  .وستوضع استراتيجية وطنية بشأن تطوير نظام السجون". واألشخاص احملكوم عليهم
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ويف سياق تدريب موظفي السجون، ُنظمت عدة دورات تدريبية بشأن تقييم خماطر              -٦٠
ء العنـيفني وبـشأن إدارة      األشخاص احملكوم عليهم، وحلقة عمل بشأن التعامل مع السجنا        

اإلجهاد، ودورة للمدربني يف جمال قضاء األحداث وتدريب موظفي السجون العـاملني يف             
 مستعملي املخـدرات،    -ويف سياق حتسني معاملة السجناء      . قطاعي األمن وإعادة التوطني   

تعلـق  بدعم من أداة املساعدة التقنية وتبادل املعلومات، أُجري تقييم لربنامج معمول بـه ي             
  .بالسجناء مستعملي املخدرات وُعقدت حلقة عمل لفائدة موظفي سجن إدريزوفو

وهبدف حتقيق جودة أفضل إلشراف مديرية تنفيذ األحكام على السجون، باإلضافة             -٦١
إىل األحكام املتعلقة باإلشراف الواردة يف قانون تنفيذ األحكام، ُتطبق أيضاً أحكام املبـادئ              

وبغرض حتقيق الفعاليـة يف املراقبـة الداخليـة         . باإلشراف على السجون  التوجيهية املتعلقة   
 التعليمات املتعلقة بنظـام املراقبـة    ٢٠١٢ديسمرب  /للسجون، ُتطبق اعتباراً من كانون األول     

  .الداخلية يف السجون ويف املؤسسات التعليمية اإلصالحية
 والتكيف االجتماعي    املتعلقة بإعادة التوطني   ٢٠١٢-٢٠١٠واعُتمدت استراتيجية     -٦٢

 من أجل الرعايـة الـصحية يف        ٢٠١٤-٢٠١٢للسجناء الذين قضوا عقوبتهم واستراتيجية      
  .السجون

. وتنفذ وزارة الداخلية أنشطة بشأن تثقيف أفراد الشرطة يف جمال حقوق اإلنـسان              -٦٣
 احترام حقوق اإلنسان يف إطـار ممارسـة سـلطات         : وقد ُعقدت الدورات التدريبية التالية    

الشرطة؛ ودور اآللية الوقائية الوطنية يف مقدونيا؛ وحقوق األشخاص احملرومني من احلريـة؛             
ومحاية حقوق اإلنسان يف إطار ممارسة سلطات الشرطة؛ واحترام حقوق األشخاص احملرومني 
من احلرية؛ ومكافحة اإلرهاب ومحاية حقوق اإلنسان؛ وحقوق اإلنسان والتحقيق يف جرائم            

  .دريب أساسي أويل ألفراد الشرطةاإلرهاب؛ وت
 من قانون الشؤون الداخلية، يقوم كل من مجعيـات مجهوريـة            ٣٩ووفقاً للمادة     -٦٤

مقدونيا وأمني املظامل مبراقبة خارجية ألعمال وزارة الداخلية، وبالتايل مراقبة قطاع املراقبـة             
عام واحملاكم مراقبة عمل وزارة     وجيوز ملكتب املدعي ال   . الداخلية واملعايري املهنية داخل الوزارة    

وأحدث قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد إجـراءاً جنائيـاً         . الداخلية، وفقاً الختصاصاهتما  
جديداً، ُنقلت مبوجبه أنشطة التحقيق إىل اختصاصات مكتب املدعي العام؛ وأُحدثت الشرطة     

  .القضائية، وهكذا مراكز حتقيقية يف مكتب املدعي العام
 االضطالع باألنشطة التالية هبدف تعزيز قدرات قطاع املراقبـة الداخليـة            وجرى  -٦٥

ُعدل كتيب القواعد التنظيمية للقطاع وُنسق مع قانون جتهيـز الـشكاوى            : واملعايري املهنية 
واملقترحات؛ وجرى تغيري منهجية العمل حيث اعُتمد هيكل تنظيمي جديد وجرى تنظـيم             

ي لوزارة الداخلية قسم يتيح إمكانية تقـدمي الـشكاوى          الوظائف؛ وأُحدث يف املوقع الشبك    
إلكترونياً، وُوضعت علب للمراسلة داخل مراكز الشرطة حيث ميكن للمواطنني أن يودعـوا          
فيها شكاواهم؛ ويف كل يوم ثالثاء ُينظم اليوم املفتوح للمواطنني حيـث حيـصلون علـى                
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 دورات تدريبية للموظفني بالقطاع     وُتجرى أيضاً . املعلومات ويبدون مالحظاهتم واقتراحاهتم   
ُتنظم يف إطار برنامج املساعدة التدريبية يف جمال التحقيقات اجلنائية الدولية التابعـة ملنظمـة               

وجيري النـهوض  . األمن والتعاون يف أوروبا، ومركز مبادرة التعاون يف جنوب شرق أووربا         
 دورات تدريبية مشتركة مع ممثلـي       بالتعاون مع أمني املظامل واملنظمات غري احلكومية وهناك       

  .أمني املظامل واملنظمات غري احلكومية
ويقوم قطاع املراقبة الداخلية بزيارات غري معلنة إىل مراكز الشرطة ويفتش مرافـق               -٦٦

  . االحتجاز وسجالت األشخاص احملرومني من احلرية ألي سبب من األسباب
االحتجـاز يف مراكـز الـشرطة ذات        ويفتش ممثلو القطاع وأمني املظامل مرافـق          -٦٧

وجرت مثل هذه العمليات أيضاً بالتعاون مع منظمة غـري حكوميـة            . االختصاصات العامة 
  ".اجلميع من أجل حماكمات عادلة"ُتدعى 
وأُعيد بناء مركزين للشرطة متاماً مبساعدة مالية يف إطار برنامج مساعدة اجملتمعات               -٦٨

مية واالستقرار، بينما جرى جتديد مرافق االحتجـاز يف مثانيـة           احمللية على إعادة البناء، والتن    
. ٢٠٠٧مراكز شرطة بأموال مقدمة يف إطار أداة املساعدة يف مرحلة ما قبل االنضمام لعام               

 كتيب القواعد التنظيمية للمعايري العامة املتعلقة مبرافق االحتجاز يف مراكز           ٢٠١٢واعُتمد يف   
  .الشرطة ذات االختصاصات العامة

ووفقاً لقانوين الشرطة وقضاء األحداث، ميارس أفراد الشرطة املدربون علـى منـع          -٦٩
وينظَّم استخدام الوسـائل القـسرية      . احنراف األحداث سلطات الشرطة فيما يتعلق بالقصَّر      

مبوجب قانون الشرطة الذي ينص على الشروط اليت تستوجب تقييد أيـدي األشـخاص،              
  .ويعد التقييد وسيلة قسرية. رطة أيدي األشخاص إىل الوراءعادة ما يقيد أفراد الش أي
وتنص مدونة أخالقيات الشرطة على أن يتصرف أفراد الشرطة لدى قيامهم بأنشطة              -٧٠

التحقيق، مبا يراعي احتياجات فئات معينة من األشخاص، من قبيـل األطفـال، والقـصر،     
  .والنساء، واملسنني والضعفاء، وذوي املشاكل الصحية

  ١٧ و١٦ التوصيتان -املساواة بني اجلنسني   -هاء  
 /اعُتمد القانون اجلديد لتكافؤ الفرص بني النـساء والرجـال يف كـانون الثـاين                -٧١
 وخطة العمل الوطنية    ٢٠٢٠-٢٠١٣وعمالً هبذا القانون اعُتمدت استراتيجية      . ٢٠١٢ يناير

  .٢٠١٦-٢٠١٣للمساواة بني اجلنسني للفترة 
 ،٢٠١٥-٢٠١٢اتيجية وضع امليزانيات املراعية للقضايا اجلنسانية للفترة        واعُتمدت استر   -٧٢

حيث ُتلزم مبوجبها اهليئات اإلدارية التابعة للدولة بدمج مبدأ تكافؤ الفرص بـني الرجـال               
  .والنساء يف خططها االستراتيجية وميزانياهتا
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ية معنيـة بتكـافؤ     وفيما يتعلق باإلطار املؤسسي للمساواة بني اجلنسني، أُنشئت آل          -٧٣
وتعـد وزارة العمـل     . الفرص بني الرجال والنساء، تعمل على الصعيدين الوطين واحمللـي         

وأنـشأت الـوزارة   . والسياسة االجتماعية الوزارة املختصة هبذه القضية على الصعيد الوطين    
 قطاعاً لتكافؤ الفرص وعينت مستشاراً حكومياً لتكافؤ الفرص يعمل بصفة ممثل قانوين لـدى             
تقدمي األدلة على املعاملة اجلنسانية غري املتكافئة، اليت تقوم هبا الكيانات يف القطـاعني العـام                

وُعني منسق ونائب منسق لتكافؤ الفرص يف مجيع الوزارات، املسؤولة عن مراعـاة             . واخلاص
ساواة بني  املنظور اجلنساين، وتنفيذ االستراتيجية وغري ذلك من الوثائق االستراتيجية املتعلقة بامل          

  .اجلنسني، وعن تقدمي التقارير الوطنية بشأن أنشطتها إىل وزارة العمل والسياسة االجتماعية
فـإىل  . وللجنة تكافؤ الفرص بني النساء الرجال يف اجلمعية دور هام يف هذا السياق              -٧٤

ئـة  جانب نادي الربملانيات، تقوم اللجنة بدور آلية لتعميم املنظور اجلنـساين يف أعلـى هي              
  .وتشريعية تنفيذية
وتتألف اهليئات اجلنسانية احمللية من جلان تكافؤ الفرص بني النساء والرجال ومنسقي              -٧٥

  .تكافؤ الفرص بني النساء والرجال
وتضطلع وزارة الداخلية بأنشطة من أجل تعزيز مكانة أكرب عدد مـن النـساء يف                 -٧٦

 /وفيما يلي احلالة السائدة حىت حزيران.  يف املائة  ١٤ و ١٣صفوف الشرطة مبا يتراوح ما بني       
  :٢٠١٣يونيه 

   يف املائة من النساء العامالت؛١٢,٦٦ •
   يف املائة يعملن على الصعيد االستراتيجي يف مكتب األمن العام؛٤٦,٦١ •
   يف املائة من النساء يف مناصب املسؤولية اإلدارية؛١٠,٤٧ •
  . يف املائة من النساء يف املستوى التنفيذي١٢,٢١ •
وُتعدُّ شروط التوظيف والترقية بالوزارة هي ذاهتا املعدة للجميع وفقاً لقانون الشؤون              -٧٧

الداخلية وكتيب القواعد التنظيمية فيما يتعلق بطريقة وإجراء الترقية الوظيفية لفائدة املوظفني            
  .املرخصني هلم بالوزارة

 يف املائة من إمجايل عدد أعضاء الربملان يف اجلمعية، بينما يوجد            ٣٠,٨ومتثل النساء     -٧٨
  . وزيراً يف احلكومة امرأتان، وهناك أربع نسوة نائبات للوزير١٩من بني 

وحسب الدراسة التحليلية اليت قام هبا لويب النساء املقدونيات، بعد االنتخابات احمللية              -٧٩
 يف املائـة،    ٣٠ من النـساء أو      ٤٠٥ مرشحاً منتخباً، هناك     ١ ٣٤٧ ، من بني  ٢٠١٣لعام  

ويف .  يف املائـة   ٢,٨وبالتايل زاد عدد النساء على صعيد احلكومة الذاتيـة احملليـة بنـسبة              
 ومـن .  من النساء  ٢٦ مرشحاً للعمادة    ٣٣٩، كان من بني     ٢٠١٣االنتخابات احمللية لعام    

  . يف املائة٤,٩و  نسوة أ٤ عمدة منتخباً، انُتخبت ٨١ بني
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تـداريب،  (وتستفيد املرأة يف املناطق الريفية أيضاً من تدابري وبرامج العمل اإلجيايب              -٨٠
وتداريب على اللغات األجنبية، والتداريب على املهارات احلاسوبية، ومشروع العمل احلـر            

ة، والتدريب  من خالل منح القروض، والعمل احلر والتكوين، والدعم املايل للكيانات القانوني          
على املهارات وتقدمي املهارات املتقدمة يف تكنولوجيا املعلومات، والتدريب على بدء األعمال            

  ).التجارية، والعمل املدعوم

  ٢٤، و٢٣، و٨، و٧، و٤ التوصيات -حقوق الطفل   -واو  
، وبدعم من اليونيسيف، أجرت وزارة العدل دراسة حتليلية مقارنـة           ٢٠١٠يف عام     -٨١

  .ات الوطنية واتفاقية حقوق الطفلللتشريع
، اعتمدت احلكومة خطة عمل وطنية منقحة بشأن حقوق        ٢٠١٢سبتمرب  /ويف أيلول   -٨٢

  .، أعدت بالتعاون مع اليونيسيف٢٠١٥-٢٠١٢الطفل للفترة 
وتعترف خطة العمل املنقحة بالتقدم احملرز حىت اآلن يف تيسري تقدمي اخلدمات مثـل                -٨٣

عن التقدم احملرز يف تـوفري التعلـيم اجملـاين             تكاد تكون جمانية، فضالً    الرعاية الصحية، اليت  
وترمي خطة العمل إىل التصدي للتحديات املتبقية من خالل التركيز االستراتيجي           . لألطفال

  .على اإلنصاف، والشمولية، والكفاءة، وهي اجملاالت اليت حتتاج إىل جهود إضافية
حلماية األطفال من اإلساءة واإلمهـال الـيت أنـشئت يف           وتتألف هيئة التنسيق الوطنية       -٨٤

، من ممثلي املؤسسات املختصة يف مقدونيا، وممثلي رابطات املواطنني وممثلي           ٢٠١٢ يونيه/حزيران
واعتمدت خطة العمل الوطنية ملنع ومكافحـة       . مكتيب منظمة الصحة العاملية واليونيسيف يف البلد      

  .٢٠١٢ديسمرب / يف كانون األول٢٠١٥-٢٠١٣لفترة إساءة استعمال األطفال وإمهاهلم ل
 مجيـع أشـكال     ٢٠١٣فرباير  /وحيظر قانون محاية الطفل املعتَمد حديثاً يف شباط         -٨٥

التحرش، واستغالل األطفـال  (االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي اليت يتعرض هلا األطفال        
وبيع األطفال أو االجتار هبم، والعنـف       ، والقوادة العنيفة،    )يف املواد اإلباحية، وبغاء األطفال    

النفسي أو اجلسدي، وسوء املعاملة، والعقاب أو غريه من ضروب املعاملة املهينـة، ومجيـع               
أشكال االستغالل واالستغالل التجاري وإساءة معاملة اليت يتعرض هلا األطفال، وُتنتهك فيها           

املفروضة لعدم تنفيذ أحكـام     وقد ُشددت العقوبات    . احلقوق واحلريات األساسية لألطفال   
  .القانون وأُحدثت غرامات

 ٣٠ مـن    ويف سياق مواصلة حتسني تطبيق قانون قضاء األحداث، املنفذ اعتبـاراً            -٨٦
، ُتجرى دراسات حتليلية فصلية، تستعرض تطبيق القانون، مع التركيز          ٢٠٠٩ يونيه/حزيران

الة التصاحلية وعلى األنشطة الوقائية     على أنشطة مراكز العمل االجتماعي يف تطبيق تدابري العد        
، ُنفذ مـشروع حتقيـق      ٢٠١٢ إىل   ٢٠١٠ويف الفترة من    . اليت تضطلع هبا وزارة الداخلية    

العدالة لألطفال يف إطار أداة املساعدة يف مرحلة ما قبل االنضمام، جرت يف إطاره أنـشطة                
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القانون، وأنشطة لتعزيز القدرات    للنهوض باإلطار القانوين وباملعايري القانونية الالزمة لتطبيق        
املؤسسية الالزمة لتنفيذ القانون بالشكل الصحيح، وأنشطة لوضع اخلطط واآلليات الالزمـة            

  .ملنع جرائم األحداث
لقانون قضاء  اً  ووفق. ٢٠٠٩وبدأ جملس الدولة ملنع جنوح األحداث العمل يف عام            -٨٧

واعتمد اجمللـس   .  عضواً ١٥ا تتألف من    األحداث، يعد هذا اجمللس هيئة مستقلة قائمة بذاهت       
  .استراتيجية وطنية للوقاية من جنوح األحداث

 من قانون محايـة الطفـل       ٩إذ حتظر املادة    . وحيظر القانون العقاب البدين لألطفال      -٨٨
اإلساءة إىل الطفل نفسياً وجسدياً وغري ذلك من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو                

. بشأن اجلـنح  اً  ويتضمن الفصل اخلامس عشر من هذا القانون أحكام       . لالالإنسانية لألطفا 
للقـانون  اً  لقانون األسرة وجرميةً وفق   اً  ويعد العقاب البدين لألطفال مبرتلة العنف املرتيل، وفق       

  .وحتظر قوانني التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي اإلساءة إىل الطالب جسدياً ونفسياً. اجلنائي

  ٢٢ و٢٠ التوصيتان - املرتيل العنف  -زاي  
اعتمدت احلكومة االستراتيجية الوطنيـة ملنـع العنـف املـرتيل واحلمايـة منـه                 -٨٩

، واليت سُتنفَّذ يف جماالت الوقايـة واحلمايـة ومـساعدة الـضحايا             ٢٠١٥-٢٠١٢ للفترة
ودعمهم؛ ومالحقة اجلناة، والتعاون بني الوزارات وتعزيز القدرات املؤسـسية، والرصـد            

هيئة التنسيق الوطنية ملنع العنف املرتيل واحلماية منه، وتتألف اً  وأنشأت احلكومة أيض  . لتقييموا
من ممثلني عن الوزارات املختصة، ونواب يف الربملان وممثلني عن الشبكة الوطنيـة ملكافحـة               

  ).تتألف من منظمات غري حكومية عاملة يف هذه املسألة(العنف املرتيل 
سرة والية مراكز العمل االجتماعي يف التعامل مع ضحايا العنـف           وحيدد قانون األ    -٩٠

وعندما تكون لدى   . املرتيل وإجراءات احملاكم عندما تصدر أوامر باختاذ تدابري احلماية املؤقتة         
 أشهر، مـع    ٣إيواء الضحايا ملدة قد تبلغ      : املراكز معلومات ذات صلة، تتخذ التدابري التالية      

 أشهر أخرى، وتقدمي الرعاية الصحية املناسبة؛ والقيام بتدخالت ٣لفترة إمكانية متديد اإلقامة  
وجيهة يف اجملال النفسي واالجتماعي وعلى مستوى العالج؛ واإلحالة إىل اجلهـات املعنيـة              
بإسداء املشورة، وإذا كان يف األسرة أطفال يتابعون الدراسة، تقدمي املـساعدة مـن أجـل       

املراكز هيئات النيابة، وتقدم املساعدة القانونية وخدمات التمثيل        املواظبة على الدراسة؛ وتبلغ     
القانوين؛ وتبدأ إجراءات احملاكم ذات الصلة؛ وتقدم ملتمسات لدى احملاكم املختصة تطلب            

وجيب على مراكز العمل االجتماعي اختاذ تـدابري        . فيها تدابري احلماية املؤقتة، وما إىل ذلك      
  .األحداث أو إذا كان الضحية شخصاً من دون أهلية قانونيةاحلماية يف حاالت الضحايا 

تقدم مراكز العمل االجتماعي لدى احملكمة املختصة ملتمساً        : احلماية بأمر من احملكمة     -٩١
وتقدم املراكـز هـذه    . من أجل بدء إجراء لألمر باختاذ تدبري مؤقت للحماية من العنف املرتيل           
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ضحايا من القصر، وأشخاصاً من دون أهلية قانونية، وعندما         االقتراحات إجبارياً عندما يكون ال    
يكون الضحية ذا سن قانونية وذا أهلية قانونية ال تقدم مراكـز العمـل االجتمـاعي هـذه                  

وللمحاكم أن تأمر مبجموعة من التدابري املؤقتة       . االقتراحات إال بعد موافقة ضحية العنف املرتيل      
قانون كذلك فيما خيص الكيانات، حيث يلزم القانون        وهناك عقوبات ينص عليها ال    . األخرى

  .الكيانات باإلبالغ عن حاالت العنف املرتيل لدى املركز املختص
جديدة من احلماية غري املؤسـسية، مثـل          ويقدم قانون احلماية االجتماعية أشكاالً      -٩٢

قدم هلم اإلقامة، وبصورة مؤقتة وياً ويستقبل املركز الضحايا يومي   . مركز ضحايا العنف املرتيل   
وخدمات املشورة، والتغذية، واإلقامة النهارية، والرعاية، ومرافق النظافة واألنشطة الثقافيـة           

وأنشئت داخل مراكز العمل االجتماعي دوائر للتعامل مع ضحايا العنف املرتيل،           . والترفيهية
  .وشبكة من املالجئ اإلقليمية لضحايا العنف املرتيل

 / وُيعمل بـه منـذ متـوز       ٢٠٠٩ملساعدة القانونية اجملانية يف عام      واعتمد قانون ا    -٩٣
ولألشخاص الذين ال يسمح هلم وضعهم املادي مبمارسة حقوقهم املكفولـة           . ٢٠١٠ يوليه

مبوجب الدستور والقوانني، دون أن يتهددهم اخلطر يف إعالتهم وإعالة أفراد األسرة الـذين              
وُتمنح املساعدة القانونية اجملانيـة يف      . انونية جمانية يعيشون يف املرتل ذاته احلق يف مساعدة ق       

مجيع اإلجراءات القضائية واإلدارية، يف احلاالت اليت تنظر فيها احملكمة يف قضية هتم مقـدم               
  .طلب احلصول على املساعدة القانونية اجملانية، مبا يف ذلك ضحايا العنف املرتيل

ة العدل ورابطات املواطنني املـرخص هلـا        وتقدم الوحدات اإلقليمية التابعة لوزار      -٩٤
ويقرر وزير العدل بشأن طلبات احلصول على املساعدة القانونيـة         . املساعدة القانونية األولية  

ويقدم احملامون املـساعدة القانونيـة اجملانيـة يف         . اجملانية، اليت ُتموَّل يف إطار ميزانية الوزارة      
 مع نقابة احملامني، وغرفة كتاب العـدل، وغرفـة          وبالتعاون. اإلجراءات القضائية واإلدارية  

أيامـاً للمـشورة    ) على أساس فـصلي   (الوسطاء وغرفة وكالء اإلنفاذ، تنظم وزارة العدل        
القانونية اجملانية لفائدة مجيع املواطنني وتتناول قضايا يف جماالت الوساطة، ومهنـة احملـامي،              

  .وعمل كتاب العدل وأنشطة اإلنفاذ

  وق األشخاص املعوقنيمحاية حق  -حاء  
بشأن تكافؤ حقوق األشـخاص     ) املنقحة(اعتمدت احلكومة االستراتيجية الوطنية       -٩٥

، وترمي االستراتيجية إىل إنـشاء قـدرات تـشريعية          ٢٠١٨-٢٠١٠ذوي اإلعاقة للفترة    
وتعتزم االستراتيجية تقدمي الدعم إىل . ومؤسسية لتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     

وأُسـندت  . ات األشخاص ذوي اإلعاقة، وإشراكهم يف اختاذ القرارات املتعلقة باإلعاقة  منظم
إىل هيئة التنسيق الوطنية املعنية بتكافؤ حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، اليت تضم ممثلني عـن       

املؤسسات املختصة يف هذا اجملـال، مـسؤولية   /املنظمات الوطنية املعنية باإلعاقة، والوزارات   
وتدأب هذه اهليئة على متابعة مجيع القوانني املعمول هبا وتقترح حتسينها           . ستراتيجيةتنفيذ اال 
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ومتوَّل أنشطة هذه اهليئة ومعداهتا وأماكن عملـها يف         . نوعياً لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة    
  .إطار امليزانية الوطنية

فاقيـة األمـم     أُنشئت هيئة تنسيق وطنية لتنفيذ ات      ٢٠١٢نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٩٦
املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، برئاسة وزير العمل والسياسة االجتماعية وتـشمل            
ممثلني عن املؤسسات املختصة، وممثلني عن اجمللس الوطين ملنظمات اإلعاقة وممثل عن حركة             

  .بوليو بلس ملكافحة اإلعاقة

 ٨ و ٦ التوصـيات    -حقوق األشخاص املنتمني إىل جمتمعات ال تشكل أغلبية           -طاء  
  ٤١ و٤٠ و٢٤ و١٤و

من أولويات احلكومة يف األجل الطويل تعزيز العالقات اجليدة بني اجلماعات اإلثنية              -٩٧
على أساس مبادئ التسامح واالحترام املتبادل، واملساواة يف معاملة اجلميع أمـام القـانون،              

جل تعزيز مـستمر للتنميـة   وجيري االضطالع بأنشطة من أ   . وتنفيذ اتفاقية أوهريد اإلطارية   
االجتماعية يف سالم ووئام، عرب احلوار واحترام مبدأ التمثيل العادل يف اهليئات اإلدارية التابعة              

. للدولة وغريها من املؤسسات العامة للمواطنني املنتمني إىل كل اجملتمعات احمللية يف مقدونيا            
اللغوية والدينية لكل اجملتمعات احمللية يف      ومثة ضمانات من أجل محاية اهلوية اإلثنية والثقافية و        

ولألشخاص املنتمني إىل جمتمعات حملية احلق يف حرية التعبري، وتعزيـز           . مقدونيا محاية كاملة  
  .وتطوير هويتهم واخلصائص اليت ُتميز جمتمعاهتم واستخدام رموز جمتمعاهتم احمللية

ومـن  . ٢٠٠٨يناير  /انون الثاين وبدأت أمانة تنفيذ االتفاق اإلطاري يف العمل يف ك          -٩٨
رصد وتعزيز التمثيل العادل؛ وتنمية وتطوير القدرات من        : أولويات وأهداف األمانة ما يلي    

أجل حتليل السياسات وتنسيقها؛ وإبالغ اجلمهور بانتظام بشأن عملية تنفيذ اتفاق أوهريـد             
ية ورصدها، وعملية   اإلطاري؛ وتنسيق عملية تطوير نظام تعليمي متكامل وتعزيز هذه العمل         

الالمركزية، والتقدم يف جمال تنفيذ قانون استخدام اللغات، والتقدم يف جمال تطبيـق تـدابري               
  . مكافحة التمييز؛ وتطوير وتعزيز التعاون مع رابطات املواطنني واملؤسسات

، اعُتمد القانون املعدِّل لقانون استخدام اللغات اليت يتحدث هبـا مـا             ٢٠١١ويف    -٩٩
 يف املائة من مواطين مجهورية مقدونيا ويف وحدات احلكومة احمللية، ويوسـع             ٢٠ل عن   يق ال

ويطبَّق هذا القانون يف عمـل اجلمعيـة،        . هذا القانون من استخدام لغات اجملتمعات احمللية      
وجيري االضطالع بأنشطة من    . سيما يف عمل جلان اجلمعية، ويف وحدات احلكومة احمللية         ال

هجها مجيع املؤسسات امللزمة قانوناً بتطبيق      تمل سُتحدد الطريقة اليت ستن    أجل إعداد خطة ع   
  .هذا القانون فيما خيص استعمال لغة اجملتمعات احمللية وتقييم هذا االستعمال

 يف  ٢٠ووفقاً لقانون احلكومة احمللية، قامت مجيع البلديات العشرين اليت ينتمي فيها              -١٠٠
 جمتمع حملي معني، بإنشاء جلان بلدية للعالقات بني اجملتمعات          املائة من سكاهنا على األقل إىل     

  .  بلدية أخرى هذه اللجان وإن كانت غري ملزمة بذلك قانونا١٤ًاحمللية، بينما أنشأت 
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  . استراتيجية التعليم املتكامل٢٠١٠واعُتمدت يف   -١٠١
ـ             -١٠٢ ة حقـوق  وأُنشئت وكالة حقوق اجملتمعات احمللية مبوجب قـانون تعزيـز ومحاي

 يف املائة من السكان على األقل، والذي       ٢٠األشخاص املنتمني إىل اجملتمعات احمللية اليت ُتمثل        
. ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٥وبدأت الوكالة العمل يف . ٢٠٠٨يوليه / متوز١٧اعُتمد يف 

ت حملية  ويتمثل اهلدف األساسي للوكالة يف تيسري زيادة إدماج األشخاص املنتمني إىل جمتمعا           
وترصـد  . يف مجيع جماالت احلياة االجتماعية، مع احلفاظ على خصائصهم اإلثنية والثقافيـة           

 يف  ٢٠الوكالة تنفيذ القوانني اليت ُتنظم حقوق األشخاص املنتمني إىل جمتمعات حملية ُتمثـل              
 وإدارة  وتنسِّق الوكالة عملها مع أمانة تنفيذ االتفاق اإلطاري،       . املائة من السكان على األقل    

التنمية وتعزيز التعليم بلغات األشخاص املنتمني إىل اجملتمعات احمللية وإدارة النهوض بثقافـة             
  . األشخاص املنتمني إىل جمتمعات حملية يف مقدونيا وتعزيز هذه الثقافة

، وبالتعاون مع إدارة تعزيز وتطبيق التعليم لألشخاص املنتمني         ٢٠١٣مايو  /ويف أيار   -١٠٣
عات احمللية، نظمت الوكالة محلة تروجيية يف املدارس االبتدائية من أجل إذكاء وعي             إىل اجملتم 

، وبدعم مايل من بعثة منظمة األمن والتعاون يف         ٢٠١٢ويف  . اآلباء بشأن التعليم باللغة األم    
 املمارسـات   -إعمال حقوق اجملتمعـات احملليـة       "أوروبا يف اسكوبيه، أُعد كُتيب بعنوان       

 بلدية، جرت فيها نقاشات ومن املقرر ١٥، من املقرر زيارة ٢٠١٣ويف ". مايةواآلليات واحل
  .عقد اجتماعات مع املواطنني من أجل الترويج للكُتيب

، وبالتعاون مع رابطات املواطنني ومؤسسات كل اجملتمعـات         ٢٠١٣ و ٢٠١٢ويف    -١٠٤
تديات تشاركية وفـصلية    احمللية واملؤسسات املعنية على الصعيدين املركزي واحمللي، ُنظمت من        

بغرض تبادل املعلومات والتجارب، والنظر يف احتياجات األشخاص املنـتمني إىل اجملتمعـات             
والغرض مـن هـذا املنتـدى       . احمللية ومشاركتهم الكاملة مبقترحاهتم من أجل األنشطة املقبلة       

ت احمللية، بغية تيـسري     التشاركي هو تعزيز التعاون بني اهليئات اإلدارية التابعة للدولة واجملتمعا         
النظر املشترك يف القضايا اليت حتظى باهتمام اجملتمعات احمللية، وكذا إعداد التوصيات، ومشاريع             
القوانني وغري ذلك من الوثائق، هبدف تيسري تقدمي اآلراء املتعلقـة بالـسياسات احلكوميـة               

  . اجملتمعات احمللية حلقوقهااملقترحة، اليت قد يكون هلا تأثري مباشر أو غري مباشر يف ممارسة

  حقوق الروما    
ُحددت السياسات واألنشطة الرامية إىل دمج الروما يف اجملتمع املقـدوين يف إطـار                -١٠٥

، ٢٠١٥-٢٠٠٥االستراتيجية الوطنية للروما يف مجهورية مقدونيا وعقد دمج الروما للفترة           
لعقد يف جمـاالت التعلـيم،      أي مبوجب خطط عمل وطنية ذات صلة لتنفيذ االستراتيجية وا         

وأعدت البلديات اليت غالبية سكاهنا من الروما خطط        . والسكن، والرعاية الصحية، والعمل   
  . عمل حملية ُتنفذها حسب امليزانية املتاحة لديها
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ويف الـسنة   .  مشروع دمج أطفال الروما يف التعليم األويل أيضاً        ٢٠١٣واستمر يف     -١٠٦
 ٣,٨ طفالً من أطفال الروما يتراوح سنهم ما بـني           ٤٥٩، ُسجل   ٢٠١٣-٢٠١٢الدراسية  

وينفَّذ هذا املشروع بالتعاون مـع صـندوق        .  بلدية ١٨ سنوات يف التعليم األويل يف       ٥,٧و
  . تثقيف الروما، والبلديات ومؤسسات التعليم األويل العامة

 الرومـا   مجاعـة ٢٠١٢وتضمنت اخلطة العملية لتدابري وبرامج العمل اإلجيايب لعام        -١٠٧
برامج للحصول على إعانات، والتدريب، والعمل     (بصفتها فئة مستهدفة لربامج النمو الشامل       

اجملتمعي، وبرنامج جترييب لإلعانات ملستخدمي أراضي الدولة الزراعية، وبـرامج تتـضمن            
وميكن للروما تقدمي الطلب وإدراجهم يف برامج وتدابري        ). جمموعات من التدابري لدعم العمل    

ويف إطار  .  من الروما طلباً يف إطار هذه الربامج       ٤٧٠، قدم حوايل    ٢٠١٢ويف  .  أخرى عمل
 شخصاً من الروما عقوداً أي ُوظفوا مـن أجـل           ١٧٦برنامج تنظيم األعمال العامة، أبرم      

 الرومـا أيـضاً     ٢٠١٣وتتضمن اخلطة التنفيذية لتدابري وبرامج العمل اإلجيايب لعام         . العمل
وُتدرج مجاعـة الرومـا يف الـربامج    .  للربامج والتدابري املزمع تنفيذها بصفتهم فئة مستهدفة  

والتدابري املتخذة يف إطار اخلطة التنفيذية عرب التعاون مع وكالة العمل ومراكـز املعلومـات               
 من الروما يف اجملموع طلباً يف إطار برنامج تدابري العمل اإلجيايب            ١٦١وقدم  . اخلاصة بالروما 

  .٢٠١٣من عام يف النصف األول 
 مـن وسـطاء     ١٦ويف سياق حتسني وصول الروما إىل نظام الرعاية الصحية، بدأ             -١٠٨

  .٢٠١٢الرعاية الصحية العمل يف مثاين بلديات عام 
 من الروما   ٣ ٩١٨، اتصل   ٢٠١٢ديسمرب  /يناير إىل كانون األول   /ومن كانون الثاين    -١٠٩

، ٢٠١٣مـايو   /يناير إىل أيار  /ومن كانون الثاين  . مبراكز املعلومات املتعلقة بالروما األحد عشر     
 من الروما مبراكز املعلومات املتعلقة بالروما األحد عشر طلباً للخدمات، والدعم            ١ ٥٠٤اتصل  

واملعلومات عن خمتلف املشاكل املتعلقة حبقوق احلماية االجتماعية، وحقوق الرعاية الـصحية،            
 /ويف شـباط  . ائق اهلوية الشخصية، والتمييز   ومشاكل السكن، والتعليم، والعمل، وإصدار وث     

، انتهى مشروع تعزيز مراكز املعلومات املتعلقة بالروما يف جمال تعزيز احلـق يف              ٢٠١٣فرباير  
وُنفذ هذا املشروع بالتعاون مع مكتب منظمة األمن والتعاون يف          . السكن الالئق لفائدة الروما   

مبادئ توجيهية تقدم    علومات املتعلقة بالروما، مع   وأُعدت كتيبات ملراكز امل   . أوروبا يف اسكوبيه  
  . وفقها املراكز معلومات بشأن حقوق وواجبات املواطنني يف جماالت العمل والسكن

، مقدمـة املـساعدة     ٢٠١٣وواصلت مكاتب املساعدة القانونية املتنقلة عملها يف          -١١٠
هذه املكاتب القانونية املتنقلـة     ويعمل يف   . القانونية إىل األشخاص املنتمني إىل جمتمع الروما      

ثالثة مستشارين قانونيني عينتهم منظمة األمن والتعاون يف أوروبا وأربعة متطوعني تدعمهم            
  .وزارة العمل والسياسة االجتماعية

دورتان تدريبيتان ُنظمتـا    : وجرت أنشطة ترمي إىل حتسني حالة نساء الروما وهي          -١١١
يجية الروما بدعم من املفوضية األوروبية، لفائدة منظمات       بدعم يف إطار مشروع تنفيذ استرات     
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. نساء الروما بشأن آليات احلماية يف ممارسة احلق يف املساواة يف املعاملة واحلماية من التمييز              
ويف إطار هذا املشروع، أُعـدت  . وحضر الدورتني التدريبيتني عشرون شخصاً يف كل دورة    

اة يف املعاملة وعدم التمييز، لفائدة قطاع املنظمات غري         مبادئ توجيهية يف ممارسة حق املساو     
وأُعد كتيب بشأن وصول الروما، ال سيما نساء الروما، إىل خدمات املؤسسات            . احلكومية
، اعتمدت احلكومة خطة العمل الوطنية الثانيـة للنـهوض بالوضـع    ٢٠١٠ويف  . احلكومية

وتـشمل خطـة   . ٢٠١٣ إىل ٢٠١١ن االجتماعي لنساء الروما يف مقدونيا، تغطي الفترة م 
، )٥(، والتعلـيم  )٤(، والرعاية الـصحية   )٣(العمل: العمل أربعة جماالت عمل ذات أولوية وهي      

  .)٦(وحقوق اإلنسان
، بدأت عملية حتديد األشخاص غـري املـسجلني يف    ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٦ويف    -١١٢

عن الوحدات اإلقليمية لوزارة    وعملت أفرقة خمتلطة مكونة من ممثلني       . سجالت احلالة املدنية  
الداخلية، وإدارة سجالت احلالة املدنية، ومراكز العمل االجتماعي، ومراكـز املعلومـات            
املتعلقة بالروما، واملنظمات غري احلكومية املعنية بالروما يف امليدان من أجل حتديـد مكـان               

وأُنشئت هيئة عاملـة    ). دسجل املوالي (وهوية الروما غري املسجلني يف سجالت احلالة املدنية         
مؤلفة من ممثلني عن وزارة العمل والسياسة االجتماعية، ووزارة الداخلية وإدارة سـجالت             

  . احلالة املدنية، حيث تدرس وتناقش النتائج احملصلة من البحث امليداين
 كانون  ٢١ إىل   ١٣وجرت دراسات حتليلية للحمض النووي الصبغي يف الفترة من            -١١٣
).  يف اجملمـوع   ٣٢( ألشخاص ُوجدوا بدون وثائق هوية شخـصية         ٢٠١٢رب  ديسم/األول

وقُدمت النتائج إىل إدارة سجالت احلالة املدنية ملواصلة اإلجراء، أي تـسجيل األشـخاص              
 حالة، وُسجل األشخاص    ٩١ومنذ بداية اإلجراء إىل اآلن، انتهت       . املعنيني يف سجل املواليد   

  . يفت أمساؤهم الشخصيةاملعنيون يف سجل املواليد أو أُض
، ٢٠١١ إىل ٢٠٠٦ووفقاً للدراسة االستقصائية اليت أجرهتا اليونيسيف يف الفترة من   -١١٤

هناك زيادة يف النسبة املئوية للتسجيل يف التعليم االبتدائي والثانوي وإمتامه علـى الـصعيد               
 صايف النسبة املئويـة     ففي التعليم االبتدائي، زاد   . الوطين، يف صفوف أطفال أفقر األسر أيضاً      

 يف املائة على الصعيد الوطين، بينما ارتفعت هذه النـسبة           ٩٨ يف املائة إىل     ٩٥للحضور من   
 يف املائة يف صفوف أطفال الروما، وزادت هذه النسبة املئوية يف            ٩٦,٥ يف املائة إىل     ٨٦ من

م التعليم االبتدائي   وزاد معدل إمتا  .  يف املائة  ٩٦,٥ يف املائة إىل     ٨٦صفوف أفقر السكان من     
 يف املائة على الصعيد الوطين، بينما زاد يف صفوف أطفال الرومـا             ٩٧ يف املائة إىل     ٨٣من  
وزادت النـسبة   .  يف املائة يف صفوف أفقر اُألسر      ٨٥ إىل   ٦٢ يف املائة ومن     ٩٧ إىل   ٤٥ من

ملائة على الـصعيد     يف ا  ٩٨ يف املائة إىل     ٩٥املئوية لألطفال املسجلني يف املدارس الثانوية من        
 ٩٦ يف املائة إىل ٩٢ يف املائة يف صفوف أطفال الروما ومن      ٩٨ يف املائة إىل     ٢٧الوطين ومن   

  .يف املائة يف صفوف أفقر اُألسر
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  ٢٥ التوصية -االجتار بالبشر   -ياء  
. ٢٠٠٩سـبتمرب   /اعتمدت التعديالت اليت أُجريت على القانون اجلنائي يف أيلـول           -١١٥
 ، اليت تنص على عقوبات للمسؤولني     )د(و) ب(و) أ(،  ٤١٨ديالت على املادة    جرت التع  وقد

 من مثاين سنوات على األقل إىل عشر سنوات    -الرمسيني الذين يرتكبون جرائم االجتار بالبشر       
  . سجناً إذا كانت الضحية شخصاً قاصراً

خليـة  ، كشفت وزارة الدا   ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١ إىل   ٢٠٠٩سبتمرب  /ومن أيلول   -١١٦
وكـان  .  من اجلنـاة   ٥٦ حالة لالجتار بالبشر واالجتار بالقصر، تورط فيها         ١٥عن جمموع   

وكان أربعة من الـضحايا مـن اجلنـسية       .  قاصرة ١٣ امرأة منهن    ١٨ضحايا هذه اجلرائم    
ويف األشهر اخلمـسة األوىل مـن       . األلبانية، وواحدة بلغارية وواحدة من البوسنة واهلرسك      

  .  أي حالة لالجتار بالبشر، مل تسجل٢٠١٣ عام
، ُنقحت اإلجراءات التنفيذية النموذجية ملعاملة ضحايا االجتار بالبـشر          ٢٠١٠ويف    -١١٧

واعتمدهتا احلكومة بوصفها وثيقة ُملزمة جلميع اهليئات احلكومية واملنظمات غري احلكوميـة            
  . العاملة يف هذا اجملال

وفقاً لقـانون   (كز ضحايا االجتار بالبشر     ، أُنشئ مر  ٢٠١١يناير  /ويف كانون الثاين    -١١٨
  ).٢٠٠٩يونيه /احلماية االجتماعية حلزيران

واعتمدت احلكومة استراتيجية وخطة عمل وطنية ملكافحة االجتار بالبشر واهلجـرة             -١١٩
  . ٢٠١٦ إىل ٢٠١٣ والفترة من ٢٠١٢ إىل ٢٠٠٩غري القانونية تشمل الفترة من 

ل مكافحة االجتار بالبشر ومكافحة الدعارة، ُنظم عدد      وهبدف تكثيف اجلهود يف جما      -١٢٠
 موظفـاً   ١ ٣٥٥كبري من الدورات التدريبية وكذا أشكال أخرى للتطوير الوظيفي حضرها           

قطاع شؤون احلدود واهلجرة، ويف وحدة مكافحة االجتار بالبشر وهتريـب املهـاجرين              يف
  ).  مشاركا٥٠ًحوايل (

 ١٢، أودع املركز    ٢٠١٢سبتمرب  /ر بالبشر إىل أيلول   ومنذ فتح مركز ضحايا االجتا      -١٢١
وكان اثنان من الرعايا األجانب حاصلني على       ). اثنان بالغان وعشرة من األحداث    (اً  شخص

وُيؤوي هذا املركز ضحايا االجتار الذين قد يكونـون مقـدونيي      . ترخيصني مؤقتني باإلقامة  
وُنظمت حلقـة دراسـية     . امة املؤقتة اجلنسية أو من الرعايا األجانب من ذوي تراخيص اإلق        

 مديراً ملراكز العمل االجتماعي أُطلعوا خالهلا على مفهـوم االجتـار بالبـشر،              ٣٠لفائدة  
والتشريعات الدولية والوطنية، واآلليات املؤسسية للوقاية من االجتار وكشفه ومالحقة اجلناة           

  . وبشأن التدابري الضرورية للوقاية واحلماية
 تصدر رسالة إخبارية الغرض منها حتسني اإلبالغ وتعزيـز التعـاون            ٢٠١٢ومنذ    -١٢٢

  . والتنسيق مع مراكز العمل االجتماعي وغريها من املؤسسات املعنية
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هنج متكامـل   "، بدأت وزارة الداخلية محلة وقائية بعنوان        ٢٠١٣يونيه  /ويف حزيران   -١٢٣
لـك  "، حتت شعار " وبلدان املقصدمن أجل الوقاية من االستغالل يف العمل بالبلدان األصلية     

  ".  واالستغالل يف العمل جرمية-احلق يف العمل 

  قضايا أخرى  -كاف  

  ١٥التوصية     
 ٢٠١٠هبدف ضمان تكافؤ الفرص واإلمكانيات للجميع، اعتمدت احلكومـة يف             -١٢٤

، ٢٠٢٠ إىل   ٢٠١٠استراتيجية وطنية ملكافحة الفقر واإلقصاء االجتماعي تشمل الفترة من          
العمل، والرعاية االجتماعية والصحية، والرعاية     : تركز على مخسة جماالت ذات أولوية هي      و

  . الطويلة األجل والسكن، وتعميم املنظور اجلنساين ودمج حقوق األطفال
وهبدف حتسني احلماية االجتماعية ألطفال الشوارع، جرى االضطالع بأنشطة من            -١٢٥

وافُتتحت ثالثة مراكـز للرعايـة      . الفئة من األطفال  أجل تطوير اخلدمات االجتماعية هلذه      
وافُتتح مركز للعبور علـى     )  يف اسكوبيه ومركز يف بيتوال     ٢(اليومية لفائدة أطفال الشوارع     

واعُتمد بروتوكول متعدد التخصصات ملعاجلة أطفال الـشوارع        . مدار الساعة يف اسكوبيه   
مـع  (عاملني يف مراكز العمل االجتماعي      وجرى تنقيح املبادئ التوجيهية للمعاملة من قبل ال       

وُنظمت دورات تدريبية لفائدة العـاملني مبراكـز العمـل          ). التركيز على األنشطة الوقائية   
االجتماعي، ويف وزارة الداخلية، ووزارة التعليم والعلم، ويف وزارة العدل بـشأن معاملـة              

رة الداخلية بعمليات مشتركة وتقوم وزارة العمل والسياسة االجتماعية ووزا. أطفال الشوارع
وتنفَّذ هذه اإلجراءات بـدعم مـن مراكـز العمـل           . من أجل خفض عدد أطفال الشوارع     

االجتماعي يف جمال املشورة املهنية لآلباء بشأن الرعاية وتربية األطفـال، وحـصول أطفـال               
وجيري . ذلكالشوارع على وثائق اهلوية الشخصية، وتقدمي الرعاية الصحية، والتعليم، وما إىل            

التشديد أيضاً على عواقب غياب الرعاية وإمهال األطفال، كما جيري التشديد على العقوبـات           
واعُتمدت خطة العمل املعنية بأطفـال الـشوارع        . املفروضة فيما خيص معاملة هؤالء األطفال     

ل  وتركز بشدة على احلماية االجتماعية والرعاية الصحية هلؤالء األطفا         ٢٠١٥-٢٠١٣للفترة  
وأُحدث خط إغاثة هـاتفي، ميكـن       . وعلى إدماجهم يف النظام التعليمي عرب خمتلف األشكال       

   .استخدامه لإلبالغ عن حاالت أطفال الشوارع أو حالة األطفال ضحايا االعتداء اجلنسي
، اعتمدت احلكومة خطة عمل ملنع االعتداء اجلنسي ٢٠٠٨نوفمرب /ويف تشرين الثاين   -١٢٦

ويف . ٢٠١٢ إىل   ٢٠٠٩يل اجلنسي لألطفال وعالج ذلك تغطي الفترة من         على األطفال وامل  
، روجت وزارة العمل والسياسة االجتماعية ملوقع شبكي، من أجل اإلبالغ عن ٢٠١٢مطلع 

 قـانون   ٢٠١٢واعُتمد يف   . حاالت االعتداء اجلنسي على األطفال وامليل اجلنسي لألطفال       
ائم االعتداء اجلنسي على األحداث وجبرمية امليل       بشأن السجل اخلاص لألشخاص املدانني جبر     

  .اجلنسي لألطفال
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ــه /ويف متــوز  -١٢٧ ــسن٢٠١٠يولي ــار ال                           ، اعتمــدت احلكومــة اســتراتيجية كب
، والغرض منها وضع سياسة متكاملة منسقة من أجل محايـة كبـار          ٢٠٢٠-٢٠١٠للفترة  

وأُنشئت هيئة تنسيق وطنية مـن      . ني جودة حياهتم  السن، ومن مث بلوغ اهلدف األمسى لتحس      
  . أجل رصد وتقييم تنفيذ هذه االستراتيجية

  )اجلزء األول من التوصية (٣٢التوصية     
، وبتنسيق مع الدوائر املعنية بوزارة الداخلية، تعتزم اللجنة الوطنية ملكافحة ٢٠١٣يف   -١٢٨

سلحة من أجل تعزيـز أمـن وسـالمة     األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة تعديل قانون األ      
  .املواطنني
 حالة اجتار غري قانوين باألسـلحة، تـورط         ٧٧٥ويف الفترة قيد التقرير، كُشفت        -١٢٩
  . من اجلناة وُحجزت أسلحة وذخائر متنوعة٨٧٧ فيها
 يوم تدمري األسلحة الـصغرية، بالتعـاون مـع إدارة تـسيري             -يوليه  / متوز ٩ومبناسبة    -١٣٠

، ٢٠١٣مايو  / أيار ٣١ إىل   ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١صادرة أو احملتجزة، يف الفترة من       املمتلكات امل 
 قطعة من خمتلف    ١ ٩٦٧دمرت اللجنة الوطنية ملكافحة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة         

 ١ ٥٦٠أنواع األسلحة اليت انتهت بشأهنا اإلجراءات اجلنائية أو اجلنحية حبكم هنائي، وكذا             
 قطعـة مـن   ٢٨٢ة القدمية، واملكسورة، وغري النظامية وغري املستخدمة، و   قطعة من األسلح  

 قطعة من أجزاء أخرى من األسلحة املأخوذة من مرافق التخـزين            ١ ٢٣٠األسلحة الباردة و  
  .يف وزارة الداخلية

  ٣٧التوصية     
تتعاون احلكومة تعاوناً وثيقاً مع مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقـوق اإلنـسان              -١٣١

تابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومع جلنة فينيسيا بشأن تنفيذ توصياهتما وتطوير قانون              ال
من أجل تنـاول    ) يرأسها نائب رئيس الوزراء   (وأنشأت احلكومة جلنة توجيهية     . االنتخاب

توصيات مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان املتعلقة باالنتخابات الربملانية املبكرة          
وأُنشئ فريقان عامالن أحدمها لتحضري التعديالت اليت ستجرى على قـانون           . ٢٠١١م  لعا

وتقوم وزارة العدل وجلنة االنتخابات التابعة للدولـة   . االنتخاب وآخر لتدقيق قوائم الناخبني    
  .بتنسيق أعمال الفريقني العاملني

 / آذار ٩  وُعقد االجتماع األول للفريـق العامـل لتنقـيح قـوائم النـاخبني يف               -١٣٢
 اجتماعات، ويف االجتماع    ٧وإىل غاية هناية ذلك العام، عقد الفريق العامل         . ٢٠١٢ مارس

باسـتخدام  ) ٢٠١٣لالنتخابات احمللية لعام    (األخري ُحدِّد عدد املسجلني يف قائمة الناخبني        
  . تنقيح القائمة/وثائق بيومترية كوسيلة لتدقيق
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ا وزارة الداخلية بشأن عـدد رعايـا مجهوريـة          وعلى أساس املعلومات اليت قدمته      -١٣٣
 تـشرين  ٣٠مقدونيا، الذين لديهم بطاقة هوية شخصية صاحلة أو جواز سفر صاحل، حـىت         

 من الرعايا يف قائمة الناخبني، ١ ٧٤٩ ٠٣٨، أقر الفريق العامل تسجيل ٢٠١٢نوفمرب /الثاين
 مـن الرعايـا     ٦٢ ٩٠٨ يعيشون يف مجهورية مقدونية، بينما يوجـد         ١ ٦٨٦ ١٣٠منهم  

وميكن للمواطنني تدقيق املعلومـات املتعلقـة هبـم الـواردة يف            . املقدونيني خارج مقدونيا  
  .الناخبني قائمة
 / شباط٩يناير إىل / كانون الثاين٢٦ويف عملية التدقيق العامة األخرية اليت دامت من    -١٣٤
وتبعاً لعمليـة  . ناخبني من املواطنني حقهم يف تدقيق قائمة ال       ٤٣ ٦٣٣، مارس   ٢٠١٣فرباير  

 طلبـاً   ١ ٧٨٤ طلباً لتغيري قائمة النـاخبني، منـها         ٣ ٥٦٠التدقيق العامة، قُدِّم ما جمموعه      
عنوان اإلقامة، تغيري االسم    ( طلباً لتغيري البيانات     ١ ٧٣٣لتسجيل مواطنني بقائمة الناخبني، و    

  . طلبات للشطب من قائمة الناخبنية، وثالث)الشخصي وما شبه ذلك
ويتيح املوقع الشبكي للجنة االنتخابات التابعة للدولة تطبيقاً َميكـن املـواطن مـن             -١٣٥

  . التحقق من قائمة الناخبني، بينما يسجل التطبيق عدد املواطنني املستفِسرين
وقررت جلنة االنتخابات أن يتمكن مواطنو مقدونيا من ممارسة حقهم يف التصويت              -١٣٦

ونظمت محـالت لزيـادة     . ثيقة هوية شخصية بيومترية صاحلة    شريطة أن يكونوا حائزين لو    
وميكن تغيري عدد املواطنني املسجلني يف قائمة الناخبني        . الرعايا احلاملني لوثائق بيومترية    عدد
  . يوماً قبل موعد االنتخابات١٥حىت 
وخالل خمتلف الدورات االنتخابية، أدىل مسؤولون حكوميون رفيعـو املـستوى             -١٣٧

علنية تتعلق بادعاءات بترويع الناخبني، وشجعوا املواطنني على اإلبالغ عن حـاالت      ببيانات  
وفيما يتعلق باألنشطة واحلمالت اليت جرت بشأن استخدام االقتراع السري وسيلة           . االعتداء

ملكافحة ترويع الناخبني وتشجيع املواطنني على اإلبالغ عن حاالت االعتداء وفقاً ألحكـام             
. ات، جرت أنشطة تدقيقية متواصلة لفائدة الناخبني يف كـل دورة انتخابيـة       مدونة االنتخاب 

وتعتمد اللجنة برناجماً وتنشئ معايري التثقيف اإللزامي لإلدارة االنتخابية واهليئات االنتخابية،           
معتمدة كذلك برناجماً لتقدمي املعلومات إىل اجلمهور والناخبني، مع تنسيق األنشطة يف هـذا              

، نظمت اللجنة محلة تثقيفية استخدمت      ٢٠١٣نسبة إىل االنتخابات احمللية لعام      وبال. الصدد
؛ ونشرت ثالثة أشرطة صوتية ومـواد       )٧(فأُنتجت ثالثة أشرطة فيديو   . فيها وسائط اإلعالم  

وأشرفت اللجنـة علـى تـدريس       . تثقيفية يف شكل مطبوع ويف شكل مادة إعالمية رقمية        
  .النتخابية البلديةوحدتني للتثقيف اإللزامي للجان ا

وهبدف محاية احلق يف االقتراع السري، وفقاً لقانون محايـة البيانـات الشخـصية              -١٣٨
وكتيب القواعد املتعلقة بالتدابري التقنية والتنظيمية لضمان االقتراع السري ومحايـة جتهيـز             

بلدية ونواهبم  البيانات الشخصية، يتعني على الرؤساء، واألعضاء، وأمناء اللجان االنتخابية ال         
  .التوقيع على بيان يضمن سرية االقتراع ومحاية البيانات الشخصية
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  ٣٨التوصية     
تشجع باستمرار مشاركة القطاع املدين يف عملية اختـاذ القـرارات ويف ضـمان                -١٣٩

وسيواصل تطوير هذه املشاركة عرب تنفيذ استراتيجية التعـاون مـع           . اخلدمات االجتماعية 
  .٢٠١٧-٢٠١٢فترة القطاع املدين لل

الطـرق  ) ٢٠١٠أبريـل   /املعتمد يف نيـسان   (وينظم قانون الرابطات واملؤسسات       -١٤٠
والشروط واإلجراءات املتبعة إلنشاء الرابطات واملؤسسات والتحالفات واألشكال التنظيمية         
للمنظمات األجنبية يف مقدونيا واملمتلكات اليت متلكها، واإلشراف عليها، وتغيري مركزهـا            

ومبوجب هذا . ركز املنظمات ذات املنفعة العامة كما ينظم تسجيل هذه املؤسسات وحلَّها       وم
  .٢٠١٢مارس /القانون، أُنشئت جلنة للمنظمات ذات املنفعة العامة يف آذار

  ٤٢التوصية     
 تتعهـد مقـدونيا     ٢٠٠٨ الذي اختذه جملس حقوق اإلنسان يف        ٩/١٢وفقاً للقرار     -١٤١

وُتعّد املعلومات  . تنفيذ األهداف الطوعية العشرة املتعلقة حبقوق اإلنسان      باختاذ تدابري شاملة ل   
الواردة يف التقرير األول ويف هذا التقرير املتعلق باالستعراض الدوري الشامل، ويف التقـارير              
الوطنية املقدمة مبوجب اتفاقيات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان مؤشراً على التزامات وأنشطة            

  .نيا يف هذا الصددمجهورية مقدو

  أولويات مجهورية مقدونيا من أجل النهوض حبقوق اإلنسان  -رابعاً  

  األولويات على الصعيد الوطين من أجل النهوض حبقوق اإلنسان    
تنفيذ إصالحات منظومة العدالة من أجل ضمان نظام قضائي عملي وفعال حلمايـة           •

  حقوق اإلنسان؛
  مواصلة تنفيذ اتفاق أوهريد اإلطاري؛ •
تنفيذ استراتيجية الروما وخطط العمل وفقاً السـتراتيجية عقـد إدمـاج الرومـا               •

  ؛٢٠١٥-٢٠٠٥ للفترة
  النهوض حبقوق النساء والبنات؛ •
تطبيق القوانني والسياسات الرامية إىل منع مجيع أشكال العنف ضد النساء والبنات،             •

  مبا يف ذلك العنف املرتيل، ومكافحتها؛
  تعزيز حقوق الطفل؛ •
  قوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛تعزيز ح •
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  تعزيز اجلهود الرامية إىل التخفيف من تأثري السياسات االقتصادية يف الفئات الضعيفة؛ •
  مواصلة تنسيق القوانني الوطنية مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛ •
االستنتاجات الصادرة عن هيئات حقوق اإلنـسان       /نشر التقارير الوطنية، والتقارير    •

املوقع الشبكي لوزارة اخلارجية ومواصلة تعزيز آليات النقـاش بـشأن           الدولية يف   
  التوصيات؛ هذه

 .دعم استقاللية املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس •

Notes 

1 Proficiency in the English language, average mark of 8, election of candidates that have received 
the highest marks. 

2 Political parties, state bodies, units of local self-government, holders of public offices and 
members of their families may not be owners, co-owners, founders, co-founders of broadcasters. 

3 Enhanced possibilities for integration in the labour market by timely informing the target group, 
using appropriate models adjusted to the group’s needs. There were 24 informative meetings in 
which 379 Roma women took part. There were also 20 trainings for successful presentation of 
oneself at the labour market, in which 275 women Roma took part. 

4 Improvement of the access to primary health care by improving the level of information and the 
awareness about the need for prevention; opening gynaecological offices in municipalities with 
significant number of Roma. A Report on the health status of Roma under the Report on the 
health status of the population in Macedonia, was prepared. A brochure entitled “Healthy and 
Happy in Macedonia” was published in the Roma language. 

5 Increasing the number of Roma women who have completed primary and secondary education 
by establishing the exact number of male and female Roma dropping out of schools and their 
inclusion in the education process. 

6 Equal possibilities for equal access to exercise of human rights by Roma women. In this respect, 
there have been three trainings intended for employees at institutions, which Roma women most 
often contact (Ministry of the Interior, Social Work Centers, Ombudsman, Employment 
Agency). The trainings have covered 29 employees at institutions, as well as 8 representatives 
of the non-governmental sector and 3 representatives of the Roma Information Centers. 

7 Educative, informative and a video spot explaining what is prohibited. 

        


