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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  عشرةالثامنةالدورة 
  ٢٠١٤ فرباير/ شباط٧ - يناير/كانون الثاين ٢٧

  أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً         جتميع للمعلومات     
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً    

  واإلجراءات اخلاصة،  ،هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات          
الـسامية  األمـم املتحـدة   تقارير مفوضية     ويف  وتعليقاهتا،  ذلك مالحظات الدولة املعنية    يف مبا

والتقرير ُمقـدم يف    . غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          ويف حلقوق اإلنسان، 
ولالطالع على النص الكامل، ُيرجى العودة      . شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات      

اقتراحات مـن املفوضـية     أووجهات نظر   أو يتضمن التقرير أية آراء     وال .املرجعيةالوثيقة  إىل  
. املفوضيةوالبيانات العلنية الصادرة عن     يف التقارير   يرد منها     ما خبالفالسامية حلقوق اإلنسان    

 يف   جملـس حقـوق اإلنـسان      ااعتمـده الـيت   املبادئ التوجيهية العامـة     تبع هيكل   وهو ي 
منهجي يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات         على حنو   ذُكرت  وقد  . ١٧/١١٩ مقرره

والتطـورات الـيت حـدثت       االستعراض   دوريةالتقرير   يف إعداد    توروعي. الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة يف
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(اإلنساناملعاهدات الدولية حلقوق     
 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها اإلجراء املتخذ بعد االستعراض  احلالة خالل دورة االستعراض السابقة  

 االنضمام  أوالتصديق
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع    
  )١٩٩٤( أشكال التمييز العنصري

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       
االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     

)١٩٩٤(  
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      

  )١٩٩٤(والسياسية 
الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق     

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     ب
  )١٩٩٥(والسياسية 

اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال       
  )١٩٩٤(التمييز ضد املرأة 

  )١٩٩٤(اتفاقية مناهضة التعذيب 
اتفاقية حق ب امللالربوتوكول االختياري   

  )٢٠٠٩(مناهضة التعذيب 
  )١٩٩٣(اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    
الطفل بشأن اشـتراك األطفـال يف       

  )٢٠٠٤(املنازعات املسلحة 
تفاقية حقوق  الالربوتوكول االختياري   

الطفل بشأن بيع األطفال واسـتغالل      
املواد اإلباحيـة     ويف األطفال يف البغاء  

)٢٠٠٤(  
االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع 
األشخاص من االختفـاء القـسري      

 )٢٠٠٧توقيع فقط، (

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي    
 )٢٠١١(اإلعاقة 

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     
املهـاجرين وأفـراد     العمالمجيع  
  أسرهم

االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      
 األشخاص من االختفاء القسري

عالنات التحفظات واإل
 أو التفامهات/و
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 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها اإلجراء املتخذ بعد االستعراض  احلالة خالل دورة االستعراض السابقة  

إجراءات الشكوى 
والتحقيق واإلجراء 

 )٣(العاجل

االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع    
 ١٤، املـادة    أشكال التمييز العنصري  

)١٩٩٩(  
الربوتوكول االختياري األول امللحـق    

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     ب
  )١٩٩٤(والسياسية 

اتفاقية ق ب الربوتوكول االختياري امللح  
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد      

  )٢٠٠٣ (٨، املادة املرأة
 ٢٠اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة     

)١٩٩٤( 

الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلق بـإجراء     

توقيع فقـط،   (تقدمي البالغات   
٢٠١٢(  

الربوتوكول االختياري التفاقية   
ــخاص ذوي   ــوق األش حق

  )٢٠١١ (٦ادة اإلعاقة، امل

 الربوتوكول االختياري امللحـق   
لعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     اب

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      

  ٤١املدنية والسياسية، املادة 
ــة مناهــضة التعــذيب ، اتفاقي

  ٢٢ و٢١ املادتان
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     

د  املهاجرين وأفـرا   العمالمجيع  
  أسرهم

االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      
  األشخاص من االختفاء القسري

، وجلنة حقوق   ٢٠١٣شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام             -١
، الدولة الطرف على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة            ٢٠١٠الطفل يف عام    
  .)٤(اد أسرهم املهاجرين وأفرالعمالحقوق مجيع 

وشجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدولة على قبول التعديل على               -٢
  .)٥(من االتفاقية) ١(٢٠املادة 

وحثت جلنة حقوق الطفل واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان على التصديق علـى              -٣
قوق الطفـل علـى   وحثت جلنة ح.  بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية   ١٩٦١اتفاقية عام   

التصديق على اتفاقية جملس أوروبا بشأن تفادي وقوع حاالت انعدام اجلنسية يف سياق خالفة 
  .)٦(الدول

وأوصت جلنة حقوق الطفل بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص             -٤
  .)٧(من االختفاء القسري

أة على التصديق على اتفاقية جملـس       وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املر         -٥
وأوصت جلنة حقوق الطفل بالتصديق علـى       . )٨(أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة      

  .)٩()٢٠١٠(اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي 
 فاقيـات الهـاي    يف التصديق على ات    تنظروأوصت جلنة حقوق الطفل الدولة بأن         -٦

 ٢٤رقـم    املتعلقة باالعتراف بالقرارات ذات الصلة بالتزامات النفقة وتنفيـذها، و          ٢٣ رقم
املتعلقة باالختـصاص والقـانون      ٣٤رقم  املتعلقة بالقانون الساري على التزامات النفقة، و      

  .)١٠(الالساري واالعتراف واإلنفاذ والتعاون يف جمال املسؤولية األبوية وتدابري محاية األطف
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 للغات اإلقليمية ولغات    بالتصديق على امليثاق األورويب   حقوق الطفل   وأوصت جلنة     -٧
  .)١١(األقليات

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
حثت جلنة حقوق الطفل الدولة على االنتهاء من التوفيق بني تشريعاهتا واالتفاقيـة               -٨

اءات القضائية واإلدارية ذات الصلة للتأكد      وإعادة النظر يف مجيع التشريعات واللوائح واإلجر      
  .)١٢( يف أن ُيستمع إليههمصاحل الطفل العليا وحقمراعاهتا من 

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  

  )١٣(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
  )١٤(خالل الدورة احلاليةاملركز   السابقةل الدورة خالاملركز   املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

  )٢٠١٣ (باء  -  ديوان املظامل

أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن ُيعزَّز بروز جلنة احلماية من                -٩
وأشارت اليونيـسيف إىل    . )١٥(التمييز وديوان املظامل وُييسَّر الوصول إليهما وُتزاد شفافيتهما       

  .)١٦(رة تدعيم اللجنة املذكورةضرو
الدولة حترص  وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة الطفل بأن              -١٠

  .)١٧( مببادئ باريسمؤسسة ديوان املظامل كلياًعلى تقيد 
وأشارت اليونيسيف إىل عدم وجود ميزانية وأمانة خمصصتني للجنة حقوق الطفـل              -١١

ت جلنة حقوق الطفل الدولة على أن تسهل للجنة الوطنية اإلمساك بزمـام             وحث. )١٨(الوطنية
بـاملوارد  وأن متد اللجنة القيادة يف ختطيط السياسات وحتديد األولويات بشأن تنفيذ االتفاقية     

وحّضتها على النظر يف تكليف اللجنة بتنسيق وتقييم مجيع األنشطة املتعلقة بتنفيذ  . )١٩(الكافية
يف ختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال واسـتغالل األطفـال            الربوتوكول اال 

  .)٢٠(يف املواد اإلباحيةالبغاء و
 ٢٠١٥-٢٠٠٦ باعتماد خطة العمـل الوطنيـة     جلنة حقوق الطفل    وبينما رحبت     -١٢

 بلديَّـة مـن   ٥٣ لـدن وضع خطط عمل حملّية لتنفيذ االتفاقية من  بإلعمال حقوق الطفل و   
الدولة بأن تسارع إىل تنفيـذ خطـة        أوصت جلنة حقوق الطفل     ،  )٨٣أصل   من( البلديات

علـى  كـذلك    وحثت   .)٢١(العمل الوطنية وتشجع باقي البلديات على اعتماد خطط حملية        
  .)٢٢(ختصيص أو رصد مبالغ لتنفيذ اخلطة
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وأوصت جلنة حقوق الطفل بوضع خطة عمل وطنية ملعاجلة مجيع القضايا اليت ينص               -١٣
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال واستغالل األطفـال          عليها  

  .)٢٣(يف املواد اإلباحيةيف البغاء و
عن أسفها على عدم وجود تـدابري وبـرامج خاصـة           جلنة حقوق الطفل    وأعربت    -١٤

سـسات   الفتيات والروما وأطفال الشوارع واألطفال يف مؤ       سيما الباألطفال املستضعفني،   
  .)٢٤(الرعاية واألطفال الالجئني واألطفال غري املصحوبني مبرافق أو املنفصلني عن ذويهم

على توثيق التعاون الدويل، خاصة مع البلدان اجملاورة قصد حتسني          اللجنة  وشجعت    -١٥
عمليات منع مرتكيب اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل   

املواد اإلباحية من ارتكـاب جنايـاهتم      البغاء ويف   ق ببيع األطفال واستغالل األطفال يف       املتعل
  .)٢٥(وكشفهم والتحقيق معهم ومقاضاهتم ومعاقبتهم

السالم يف املقررات الدراسـية وأن يـشار        بادئ  بإدراج التثقيف مب  اللجنة  وأوصت    -١٦
ل االختياري التفاقية حقوق الطفـل      الربوتوكو باخلصوص إىل التوعية باجلرائم اليت ينص عليها      

  .)٢٦(بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  
 تقرير منتصف املدة عن تنفيـذ       ٢٠١٢قدمت الدولة موضوع االستعراض يف عام         -١٧

  .)٢٧(٢٠٠٩التوصيات اليت قبلتها يف إطار االستعراض الدوري الشامل يف عام 

  )٢٨(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة

ات ـمالحظ
ختامية واردة يف 
 االستعراض السابق

آخر تقرير قُدم منذ 
 حالة اإلبالغ آخر مالحظات ختامية االستعراض السابق

جلنة القضاء علـى    
 التمييز العنصري

التقارير تأخر تقدمي    - - ٢٠٠٧مارس /آذار
ــن ا ــامن إىل م لث

ــر ــذالعاش   من
 ٢٠١٠ عام

ــوق   ــة احلق جلن
االقتــــصادية  
ــة  واالجتماعيــ

 والثقافية

ــاين ــشرين الث  /ت
 ٢٠٠٦نوفمرب 

التقارير تأخر تقدمي    - -
  إىل الرابع   الثاين من
 ٢٠٠٨  عاممنذ
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  هيئة املعاهدة

ات ـمالحظ
ختامية واردة يف 
 االستعراض السابق

آخر تقرير قُدم منذ 
 حالة اإلبالغ آخر مالحظات ختامية االستعراض السابق

اللجنة املعنية حبقوق   
 اإلنسان

ــسان ــل /ني أبري
٢٠٠٨ 

التقرير الثالث قيد     - ٢٠١٣
 النظر

ــة   ــة املعني اللجن
القضاء على التمييز   ب

 ضد املرأة

ــباط ــر /ش فرباي
٢٠٠٦ 

  موعد تقـدمي   حيل ٢٠١٣مارس /آذار ٢٠١١
التقرير السادس يف   

 ٢٠١٧عام 

ــضة   ــة مناه جلن
 التعذيب

التقرير الثالث قيد    - ٢٠١٣ ٢٠٠٨مايو /أيار
 النظر

يناير /كانون الثاين  جلنة حقوق الطفل
٢٠٠٠ 

ــوق   (٢٠٠٨ ــة حق اتفاقي
ول كالربوتو( ٢٠٠٩/)الطفل

االختياري التفاقيـة حقـوق     
الطفل بشأن اشتراك األطفال    

 ٢٠٠٨)/يف املنازعات املسلحة  
ــاري ( ــول االختي الربوتوك
تفاقية حقوق الطفل بـشأن     ال

بيع األطفال واستغالل األطفال    
 )املواد اإلباحية يف البغاء ويف

اتفاقية  (٢٠١٠يونيه  /حزيران
الربوتوكـول  /حقوق الطفل 

حقـوق  تفاقية  الاالختياري  
الطفل بشأن بيـع األطفـال      
 واستغالل األطفال يف البغـاء    

الربوتوكول /املواد اإلباحية ويف
االختياري التفاقية حقـوق    
الطفل بشأن اشتراك األطفال    

 )يف املنازعات املسلحة

حيــل موعــد  
تقدمي التقريـرين   

لثالــث والرابــع ا
  ٢٠١٧يف عام 

اللجنة املعنية حبقوق   
ــخاص ذوي  األش

 اإلعاقة

حيل موعد تقـدمي      -  -  -
ــر األويل يف  التقري

 ٢٠١٤عام 

  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
 مقدمة من املوضوع  موعد تقديـم املالحظات اخلتامية  هيئة املعاهدة

جلنة القـضاء علـى     
 التمييز العنصري

تدابري مكافحـة التمييـز يف       ٢٠٠٨
مكان العمل؛ وحالة سـكن     
ــال  ــيم أطف ــا؛ وتعل الروم

  .)٢٩(الروما

- 

اللجنة املعنية حبقـوق    
 اإلنسان

نطاق قانون العفو؛ والتحقيق      ٢٠٠٩
يف حالة فردية؛ واملـشردون     

  .)٣٠(داخلياً

 )٣١(٢٠١١ و٢٠٠٩

اللجنة املعنية بالقضاء   
 على التمييز ضد املرأة

العنف املرتيل؛ ومجع البيانات     ٢٠١٤
املرأة؛ وتعليم  ضد  لعنف  عن ا 

  .)٣٢(النساء والفتيات

- 
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 مقدمة من املوضوع  موعد تقديـم املالحظات اخلتامية  هيئة املعاهدة

اســتقاللية النيابــة العامــة؛   ٢٠٠٩  جلنة مناهضة التعذيب
وإجراءات اللجوء؛ والتحقيق   
يف حاالت االختفاء القسري    

؛ ومكافحـة   ٢٠١١يف عام   
سوء معاملة األقليات اإلثنيـة     

 سـيما  الوالتمييز يف حقهم،    
  .)٣٣(الروما

  )٣٤(٢٠١١ و٢٠٠٩

  )٣٥(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة ةالسابق الدورةاحلالة خالل  

 نعم نعم ُوجهت دعوة دائمة

 ٣٠-٢٧(املدافعون عن حقوق اإلنسان       الزيارات املُضطلع هبا
   )٢٠٠٣يناير /كانون الثاين

 ٢٥-٢٣(املدافعون عن حقوق اإلنسان     
 )٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

أبريـل  /يـسان  ن ٢٩-٢٦(حرية الدين   
٢٠٠٩(  

 / حزيران ٢١-١٨(حرية الرأي والتعبري    
 )٢٠١٣يونيه 

حرية الدين أو املعتقد، مزمع إجراؤهـا        الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٩ إىل ٢٧ من

-  

ــرأي والتعــبري  الزيارات اليت طُلب إجراؤها ــة ال طُلبــت يف (حري
  )٢٠٠٤ عام

 )٢٠١٢ت يف عام طُلب(الفقر املدقع 

الردود على رسائل االدعاء والنـداءات      
 العاجلة

 اثنـتني ، ردت احلكومة على      رسائل أربعُوجهت خالل الفترة املشمولة باالستعراض      
 .منها

 بأن تـدعو الدولـة      ٢٠١٣أوصى املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري يف عام            -١٨
  .)٣٦(واحملامني إىل زيارة البلد يف املستقبل القريباملقررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة 

  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
 ممثلةً ٢٠٠٧مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان حاضرة يف البلد منذ عام       -١٩

ون املستشار مع األمم    ويتعا. مبستشار يف حقوق اإلنسان يف إطار فريق األمم املتحدة القطري         
: ما يلي  ٢٠١٢-٢٠١٠على مجلة من األنشطة مشلت يف الفترة        الوطنيني  املتحدة والشركاء   

مشورة تقنية لصياغة قانون املساواة بني اجلنسني ورسم االستراتيجية الوطنية للمساواة بني ) أ(
د التقـارير   دعم احلكومة يف جمال تنسيق إعـدا      ) ب(؛  ٢٠١٢اجلنسني، وقد اعتمدا يف عام      
؛ ، مبا يف ذلك إعداد الوثيقة األساسـية ومتابعـة التوصـيات           املقدمة إىل هيئات املعاهدات   

  .)٣٧(مشورة ودورات تدريبية خبصوص تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )ج(
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تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القـانون            -ثالثاً  
  يل الواجب التطبيقاإلنساين الدو

  املساواة وعدم التمييز  -لفأ  
املساواة قانوين  دعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدولة إىل تعديل              -٢٠

اً مجيع أشكال التمييز املمارس على املـرأة حظـر       هبدف حظر   بني اجلنسني ومكافحة التمييز     
  .)٣٨(الشامل السابقلتعهدها يف االستعراض الدوري اً تطبيقاً صرحي
الدولة على اعتماد تدابري خاصة مؤقتة يف مجيع امليادين اليت تكـون            اللجنة  وحثت    -٢١

  .)٣٩(أو تعاين احلرماناً ناقص فيها املرأة ممثَّلة متثيالً
نع التمييز واحلماية املتعلق مبوشعرت جلنة حقوق الطفل بالقلق من أن القانون اجلديد           -٢٢

على بعض أسباب التمييز ومن أنه يورد قائمة طويلة من االستثناءات مما            منه ال ينص صراحة     
  .)٤٠(يعد متييزاً

القضاء من أجل   وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بتنفيذ تدابري             -٢٣
عن طريق استعراض     على التمييز يف حق الريفيات ورفع مكانتهن االقتصادية والسياسية، مثالً         

ب الكامنة خلف تدين نسبة النساء اللوايت ميلكن أراض ويـستطعن احلـصول علـى               األسبا
  .)٤١(قروض
القلق من استمرار هتميش نساء الروما وَتعّدد أشكال التمييز اليت          أعربت اللجنة عن      -٢٤

  .)٤٢(يتعرضن هلا
وساور جلنة حقوق الطفل القلق من التمييز على أرض الواقـع يف حـق األطفـال              -٢٥

املوجودين يف مؤسسات أو يف الـشارع؛       ) ب(ين ينتمون إىل أقليات، خاصة الروما؛       الذ )أ(
  .)٤٣(اجلاحنني) د(املعاقني؛  )ج(

وأحاط املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري باملعلومات عـن اهلجمـات الـيت                -٢٦
نية، وقال إن   نسي ومغايري اهلوية اجلنسا   اجلومزدوجي امليل   املثليات واملثليني   استهدفت بعض   

من الضروري التحقيق يف األعمال العدائية اليت يكون الباعث عليها التمييز على أساس امليل              
وأعرب عن انزعاجه من ادعاءات حتدثت عن بيانات أدلت هبا سلطات عامة عليا،             . اجلنسي

  .)٤٤(وهي بيانات ترسخ الصور النمطية اليت متّيز يف حق تلك الفئات

   احلياة واحلرية وأمنه الشخصيحق الفرد يف  -باء  
أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها من ادعاءات مفادهـا اللجـوء إىل احلـبس                 -٢٧

وأوصت . اإلصالحية -  واستعمال اهلراوات يف املؤسسة التعليمية     والعقاب البدين االنفرادي  
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 تقلل منه إىل     وتعيد النظر يف احلبس االنفرادي يف املؤسسة أو        العقاب البدين الدولة بأن تبطل    
  .)٤٦( يف البيتالعقاب البدينبأن متنع اً وأوصتها أيض. )٤٥(أدىن حد

وظل القلق يساور اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ألن قانون األسـرة                -٢٨
تعزيز القانون اجلنـائي    ) أ: (وحثت الدولة على اآليت   .  ال حيمي ضحايا العنف    ٢٠٠٨لعام  

أو اعتماد قانون شامل يعاجل مجيع أشكال العنف املسلط على املرأة؛           اليني  احلوقانون األسرة   
تشجيع النـساء   ) ج(؛  وظفي إنفاذ القوانني والقضاء   ملوالتدريب اإللزامي   توعية الناس   ) ب(

  .)٤٧(زيادة عدد املالجئ) د(على اإلبالغ بالعنف املرتيل واجلنسي؛ 
لة تشريعاهتا املتصلة باملوضوع وتعاقـب      وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن ُتْنفذ الدو        -٢٩

مرتكيب االعتداءات اجلسدية واجلنسية يف البيت واملدرسة وتؤّمن لألطفال الضحايا خدمات           
وقدمت توصيات  . )٤٨(متخصصة يف جماالت التعايف وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج يف األسرة         

توكول االختياري التفاقية حقوق مشاهبة عن األطفال ضحايا اجلرائم املنصوص عليها يف الربو    
الربوتوكـول  يف املواد اإلباحيـة و    يف البغاء و  الطفل املتعلق ببيع األطفال واستغالل األطفال       

  .)٤٩(االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة
على االجتار  اً  بتقرياً  بالقلق من أن التشريعات تركز كلي     جلنة حقوق الطفل    وشعرت    -٣٠

وأوصت مبراجعة القانون اجلنائي حبيث     . )٥٠(باألطفال على حساب جوانب أخرى من بيعهم      
جبميـع    تظهـر أطفـاالً   الـيت   باحية  اإلواد  املحظر حيازة   ُتدرج فيه جرمية بيع األطفال و     ُت

  .)٥١(أشكاهلا
ألشـخاص؛  تنفيذ تشريعات مكافحة االجتار با    ) أ: (الدولة مبا يلي  اللجنة  وأوصت    -٣١

 والقـضاة واملـدعني العـامني؛    ،موظفي إنفـاذ القـوانني   لبناء قدرات   تنظيم برامج   ) ب(
الوعي إلذكاء تنظيم أنشطة ) د(التحقيق يف مجيع حاالت البيع واالجتار ومالحقة اجلناة؛      )ج(

. )٥٢(من أجل جعل كل من الوالدين واألطفال على بّينة من أخطار تلك اجلرائم وعواقبـها              
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باجتثاث جـذور االجتـار بالنـساء              وأوصت  

  .)٥٣(والفتيات واستغالهلن
مما ورد من تقارير عن زيادة عدد حاالت االعتداء علـى           وأعربت اللجنة عن قلقها       -٣٢

ل  من القانون اجلنائي ال حتمي سوى األطفـا        ١٨٨ وألن املادة    اً،األطفال واستغالهلم جنسي  
 وألن عبء اإلثبات، يف حاالت االغتصاب، يقع        اً، عام ١٤يبلغون من العمر أقل من      الذين  

  .)٥٤( عاما١٤ًبلغ من العمر أكثر من على عاتق الضحية إذا 
 ينّص على أن احلـّد األدىن       الذي قانون عالقات العمل  باً   علم لجنةالوبينما أحاطت     -٣٣

 عاماً حيّق هلـم  ١٨عاملني الذين تقلّ أعمارهم عن  عاماً وأن ال١٥لسّن القبول يف العمل هو     
 تنفيذ القوانني والسياسات اخلاصة     ضعفالقلق إزاء   أعربت اللجنة عن    التمّتع حبماية خاصة،    
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 التسوُّل والبيع يف سيما الانتشار عمالة األطفال يف القطاع غري الرمسي، إزاء بعمل األطفال، و
  .)٥٥(لشوارع ويف املطاعميف زوايا اوالشوارع وعند التقاطعات، 

على اً  بأن تؤّمن الدولة استمرار خط النجدة اهلاتفي جمان       جلنة حقوق الطفل    وأوصت    -٣٤
للمعلومات والبيانـات لـصوغ     اً  تعترف بكونه مصدر  أن  مدار اليوم، وتيسري االتصال به، و     

  .)٥٦(سياسات وتشريعات حقوق الطفل ووسيلةً للتدخل املبكر والوقاية

   اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون مسألةة العدل، مبا يف ذلكإقام  -جيم  
ساور املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري القلق من أن تغيري مخسة أعـضاء يف                 -٣٥

كشف عن أضرار بالغة حاقت باستقاللية هذه اهليئة وأّخر قرارات          اً  احملكمة الدستورية مؤخر  
إىل أن احملكمـة    كذلك  وأشار  . حرية التعبري  باحلق يف    متعلقةوعرضها للخطر، مثل حاالت     

  .)٥٧(ألداء مهامها مبا يلزم من استقالليةاً ومالياً غري مستقلة إداري
ببيانات بعـض الزعمـاء     اً  وأحاطت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين واملعتقد علم         -٣٦

وشـددت علـى    . دستورية تنتقد قضاة احملكمة ال    ٢٠٠٩أبريل  /الدينيني والساسة يف نيسان   
 ورحبت بتأكيـد احلكومـة يف االسـتعراض         اً،تاماً  وجوب احترام استقالل القضاء احترام    

  .)٥٨(الدوري الشامل األول أن تعزيز استقالل القضاء من أوىل أولوياهتا
وأفادت اليونيسيف بوجود صعوبات يف تنفيذ تشريعات عدالة األحـداث، مثـل              -٣٧

ات، واخللط الناجم عن التعديالت التشريعية املتواصلة، واحلاجة        االتساق بني التشريع  ضعف  
وأشارت إىل أن املساعدة القانونية اجملانية ال تقـدم إىل األطفـال            . )٥٩(إىل التدريب املستمر  

احلرص على أال   ) أ: (وأوصت جلنة حقوق الطفل الدولة باآليت     . )٦٠(اجلاحنني رغم أهنا إلزامية   
إعـادة  ) ب(سن املسؤولية اجلنائية؛    هم دون   ل األطفال الذين    يعاقب بأي شكل من األشكا    

النظر يف املمارسات على حنو يكفل عدم معاملة األطفال معاملة مرتكيب اجلرائم الكبـار يف               
فصل مرتكيب اجلرائم األحداث عـن مـرتكيب اجلـرائم    ) ج(إدارة شؤون قضاء األحداث؛  

 إلغاء  )  ه(تهم إال عند الضرورة القصوى؛      عدم سلب األطفال حري   احلرص على   ) د(البالغني؛  
  .)٦١(اإلصالحية - ممارسة اختبار املخدرات اإللزامي املعمول به يف املؤسسة التعليمية

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تراجع الدولة تشريعاهتا اجلنائية حبيث جتيز هلا بسط               -٣٨
 اليت ينص عليهـا الربوتوكـول       واليتها القضائية وممارستها خارج اإلقليم على مجيع اجلرائم       

يف املواد  يف البغاء و  االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال واستغالل األطفال          
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفـال يف املنازعـات            اإلباحية و 
ـ اً  كولني أساس  معيار التجرمي املزدوج، وأن تعد هذين الربوتو       ، دون املسلحة لتـسليم  اً  قانوني

  .)٦٢(اجملرمني دون شرط وجود معاهدة ثنائية
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وأوصت اللجنة الدولة بأن توفر جلميع األطفال ضحايا اجلرائم أو الشهود عليها أو               -٣٩
مبادئ األمم املتحـدة التوجيهيـة   اً احلماية اليت تنص عليها االتفاقية، وأن تراعي كلياً معهلم  

وأعربت عـن   . )٦٣(ألمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها      بشأن العدالة يف ا   
  .)٦٤(قلقها من أن احملاكم يف بعض احلاالت أجازت املواجهة بني األطفال الضحايا واملتهمني

  سريةاألياة احلاحلق يف اخلصوصية والزواج و  -دال  
إذكاء وعي الروما واجلاليات حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على          -٤٠

يف حاالت الزواج بـاإلكراه والـزواج املبكـر    وعلى التحقيق األلبانية حبظر زواج األطفال    
ودعت الدولة إىل اختاذ ما يلزم من تدابري لتسجيل مجيع الزجيات، مبا فيهـا              . ومالحقة اجلناة 

  .)٦٦(يات مشاهبةوقدمت جلنة حقوق الطفل توص. )٦٥(تلك اليت يعقدها الروما واأللبان
رام حيـاة األطفـال     وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تتخذ الدولة تدابري تكفل احت           -٤١

 اإلعالم عن طريق االرتقاء مبستوى تنفيذ التشريعات القائمـة ومبـستوى            اخلاصة يف وسائط  
  .)٦٧(الوعي
وية، من األطفال غري مسجلني وال ميلكون وثائق ه       اً   القلق من أن عدد    وساور اللجنة   -٤٢

التعجيل باختاذ تدابري   ) أ: ( على ما يلي   وحثت الدولةَ . وكثري منهم أطفال شوارع ومن الروما     
عدم رفض حصول األطفال    التأكد من   ) ب(؛  هلم بأثر رجعي وإصدار وثائق      املواليدتسجيل  

الذي يفتقرون إىل وثائق اهلوّية على خدمات التعليم واخلدمات الصحية واخلدمات العامة، مبا             
  .)٦٨( ذلك عالوات رعاية األطفاليف
، تبـّنني  األطفال امل  نسباملتعلقة ب  على املعلومات    الدولة بأن حتافظ  اللجنة  وأوصت    -٤٣
 عنـدما    هذه املعلومات  تيسري حصوهلم على   على حقيقة تبنِّيهم و    هم إطالع حترص على أن  و

  .)٦٩(يسمح بذلك عمرهم ومستوى منوهم
مبـدأ تفريـع    " احتـرام     تكفل ضمانات مناسبة ة  الدول وفرت بأناللجنة   وأوصت  -٤٤

التبنِّـي  فرص  الدويل إال بعد استنفاد كل      ، حبيث ال ُينظر يف التبنِّي على املستوى         "السلطات
  .)٧٠( احملليعلى املستوى

 اختصاص ة االجتماعي اخلدمات مراكز   عنالدولة  بأن تنـزع   اً   أيض وأوصت اللجنة   -٤٥
بأن تتأكد من أن قرار التعليق ال يتخذه سوى قاض خمـتص      وحقوق الوالدين وتعليقها    تقييد  

  .)٧١(ومحاية مصاحله العليااً وعندما تقتضي الضرورة محاية الطفل فور
 تدابري بديلة السترداد النفقة من الوالدين القـادرين        اللجنة بأن حتدد الدولة    وأوصت  -٤٦

تـدابري  وطين لدى سن     وقنظر يف إنشاء صند   أن ت  و ،ن دفع النفقة  ولذين يرفض على السداد ا  
  .)٧٢(لإلنفاذ
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حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي              -هاء  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

 التسامح يف اجملتمع     شيوعَ ٢٠٠٩الحظت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين يف عام           -٤٧
، لكنها الحظت يف الوقت ذاتـه       )٧٣(مة التنوع الديين وحرية الدين أو املعتقد       احلكو واحتراَم

لدى الناس، منها التعليم الديين يف املدارس االبتدائيـة، وارتـداء           للجدال  وجود قضايا مثرية    
اً وأشارت إىل أن التعليم احلكومي، الذي يدرس دين       . )٧٤(الرموز الدينية، وبناء أماكن العبادة    

 من العهـد الـدويل اخلـاص        ١٨ من املادة    ٤مع الفقرة   اً  بعينه، ال يكون متوافق   اً  أو معتقد 
باحلقوق املدنية والسياسية إال إذا اشتمل على استثناءات ال متييز فيها أو حلول بديلـة تلـيب         

إنه ال جيوز ممارسة التمييز عند فرض       اً  وقالت أيض . )٧٥(رغبات الوالدين واألوصياء الشرعيني   
باحلاجة احملددة الـيت    متعلقة  هذه القيود   تكون  وينبغي أن   . رتداء الرموز الدينية  القيود على ا  
  .)٧٦(معها بصورة مباشرةمتناسبة ُوضعت هلا و

احلكومة بالتزاماهتا القاضية بأن تلزم احلياد    املعنية حبرية الدين    وذكّرت املقررة اخلاصة      -٤٨
اً مسبقاً  فالتسجيل ينبغي أال يكون شرط.التمييز، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التسجيل     وعدَم

ويف احلالة األخرية،   . ملمارسة الدين، وإمنا الكتساب شخصية اعتبارية وما يرتبط هبا من مزايا          
ينبغي إلجراءات التسجيل أن تكون ميسرة وسريعة وأال تتوقف على شروط شكلية كـثرية              

اً بغي أال يتوقف التسجيل أيـض     وين. عدد أفراد طائفة دينية معنية أو فترة وجودها       حيث  من  
أضف إىل ذلك أنه ال ينبغي تفويض طائفة        . على التحقق من حمتوى املعتقد أو بنيته أو أئمته        

  .)٧٧(دينية مهمة تسجيل طائفة دينية أخرى
للكنـائس  على أن قانون الصفة القانونية     املعنية حبرية الدين    وشددت املقررة اخلاصة      -٤٩

 يتوافق مع املعايري الدولية حلقوق      ٢٠٠٧الصادر يف عام    عات الدينية   والطوائف الدينية واجلما  
يف قـضايا   اإلنسان، لكنها أشارت إىل أن العوائق اليت تعرقل تنفيذه مل ُتـزل بعـد، مـثالً          

 وأفيد بأن صعوبات عملية تعترض طوائف دينية صغرية عند طلبها تصرحيات لبناء             ،التسجيل
 احلكومة التوصية اليت دعتها أثناء االسـتعراض الـدوري          وأشارت إىل قبول  . أماكن للعبادة 

الدينية يف واجلماعات الشامل إىل رصد تنفيذ تشريعات حرية الدين كي يتسىن لكل الطوائف       
  .)٧٨( كاملٍةينها حبريٍةدالبالد أن متارس 

 آخذةً،  ري التعليم الديين اختيا   أوصت جلنة حقوق الطفل الدولة بأن تتحقق من أن        و  -٥٠
هم يف إشاعة روح التفاهم والتسامح      ريقة تس  بط من أنه يتم  ، و لعليااالطفل  االعتبار مصاحل   يف  

  .)٧٩( مجيعهاوالصداقة فيما بني اجلماعات العرقية والدينية
وأشاد املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري ببعض التحسينات القانونيـة الـيت               -٥١

لدولة موضوع االستعراض واملعايري الدولية يف جمال       واليت وفقت بني قوانني ا    اً  أدخلت مؤخر 
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، وإىل  ٢٠١٢وأشار باخلصوص إىل نزع الصفة اجلرمية عن التشهري، يف عـام            . حرية التعبري 
  .)٨٠(٢٠٠٦الذي اعتمد يف عام اً قانون احلصول على املعلومات جمان

ـ             -٥٢ ة الذاتيـة وأن    وأشارت اليونسكو إىل أن البلد مل ينشئ بعد آلية للرقابة اإلعالمي
 بزيـادة أعـضاء     ٢٠١١ اإلعالم يف عام     بسطت املزيد من سيطرهتا على وسائط     السلطات  

وأبـدى  . )٨١(، األمر الذي قوض استقاللية اجمللـس      هم احلكومة يف جملس البث اإلذاعي     عينت
إىل خمـاوف   اً  وأشار أيـض  . )٨٢(املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري مالحظات مشاهبة       

 اإلعالم ان من إعداد مشروع قانون عن وسائط اط الوطنية والدولية املعنية حبقوق اإلنس     األوس
  منظمة األمن والتعاون يف أوروبا وجملس أوروبـا    خرباَءوشاطر  . واخلدمات السمعية البصرية  
، وشدد على ضرورة إجراء حوار مفتوح عن الصيغة النهائية هلذا           خماوَف أعربوا عنها من قبل    

إنه ال جيوز حبال وضع قانون بتلك األمهية واعتماده دون مـشاورات       أضاف قائالً و. املقترح
  .)٨٣(حقيقية مع اجملتمع املدين، خاصة نقابات الصحفيني ومنظمات حقوق اإلنسان

 من القانون   ٣١٩وحتدثت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين عن غموض صيغة املادة             -٥٣
 تسبب الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية أو حترض عليهـا،            اجلنائي اليت جترم األفعال اليت    

فحثت احلكومة على إعادة النظر يف أحكام هذه املادة للحيلولة دون تعسف الـسلطات يف               
  .)٨٥(وكرر املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري املالحظة ذاهتا. )٨٤(تفسريها وتطبيقها

 باحلق يف حرية الرأي والتعـبري إىل ادعـاءات توظيـف            وأشار املقرر اخلاص املعين     -٥٤
 اإلعالم املستقلة، والحظ أن التعـسف يف        نونية شىت لترهيب الصحفيني ووسائط    صكوك قا 

.  مرموقة يف الـبالد    اً اإلعالم املنتقدة قد خيرس أصوات     ذ الصكوك القانونية ملضايقة وسائط    إنفا
بتهمة التهرب الضرييب وغسل األموال رد      أن إغالق حمطة تلفزية وأربع صحف       اً  والحظ أيض 

ورحب برتع الصفة اجلرمية عن التشهري، لكنه الحظ أن . يتناسب ألبتة مع اجلرائم املرتكبة    ال
الغرامات اليت ينص عليها قانون املسؤولية املدنية عن التشهري والقذف تبدو باهظة بالنظر إىل              

  .)٨٦(متوسط أجور الصحفيني
بادعاءات تقول إن ميزانيـات     اً  اص املعين حبرية الرأي والتعبري علم     وأحاط املقرر اخل    -٥٥

 اإلعالم اليت ال تنتقد احلكومة، وعلق بقوله صة للدعاية ترتع إىل حماباة وسائطاحلكومة املخص
إنه ينبغي تدقيق النظر يف األمر لتفادي سوء استعمال املوارد العامة على حساب األصـوات               

  .)٨٧(املنتقدة
من استمرار متثيـل    على قلقها   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        وظلت    -٥٦

 البلـديات  ، ويفالعليا مناصب السلك الدبلوماسيويف املناصب الوزارية،    اً  ناقص  النساء متثيالً 
وأوصت الدولة بأن تزيد عدد النساء يف مناصب اختاذ القرار بوسائل منها            . البلدياتورئاسة  

  .)٨٨( خاصة مؤقتة وهتيئة البيئة املواتية ملشاركة املرأة يف احلياة السياسيةاعتماد تدابري
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وأوصت اليونسكو باالرتقاء مبستوى الوعي وحسن تنفيذ قانون احلـصول علـى              -٥٧
وأثىن املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري على اعتماد هذا القانون،           . )٨٩(املعلومات جماناً 
، إضافة إىل عـدم      العامة تلبية طلبات احلصول على املعلومات    كثرة التأخر يف    لكنه أشار إىل    

  .)٩٠(اتساق تطبيق االستثناءات

  التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية احلق يف العمل ويف  -واو  
إلغاء الفصل  ) أ: (أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدولة مبا يلي            -٥٨

سد فجوة األجور   ) ج(ذ مبدأ األجر املتساوي لقاء العمل املتساوي القيمة؛         تنفي) ب(املهين؛  
بني النساء والرجال بتطبيق نظم تقييم الوظائف يف القطاع العام وربط ذلك بزيادة األجور يف      

زيادة فرص حصول النساء، مبن فيهن الروما ونـساء         ) د(القطاعات اليت هتيمن عليها املرأة؛      
خرى، على وظائف رمسية وعلى مشاريع يف قطاع األعمـال، وتيـسري            الفئات احملرومة األ  

  .)٩١(مجعهن بني احلياة املهنية واملسؤوليات األسرية

  التمتع مبستوى معيشي الئق احلق يف الضمان االجتماعي ويف  -زاي  
من أصل مخسة من اخلمس األفقر يتلقى عالوات  اً  واحد  أفادت اليونيسيف بأن طفالً     -٥٩

تقـدمي  بوجود أدلة على التمييز يف     اً  وأفادت أيض . أشارت إىل قصور هذا اإلجراء    األطفال، و 
 يف حق الروما، وكـذلك إثنيـات أخـرى مثـل األلبـان             سيما الاالجتماعية،  اخلدمات  
  .)٩٢(وأشارت إىل حتسينات يف نظم مجع البيانات. واملقدونيني

من  للمستضعفني يؤّمن سلّم أولويات    تضع بأن    الدولة وأوصت جلنة حقوق الطفل     -٦٠
ستراتيجيات وبـرامج   االتشريعات و ال يف ذلك القادم من    مبا   اً،الئقاً   مستوى معيشي  األطفال

املؤسسات تقيُّد والتأكد من  ، وال سيما يف جمال توزيع عالوات األطفال،         ضمان االجتماعي لا
يف توزيع عالوات    أشكال التمييز    أن تقضي على مجيع   وينبغي للدولة   .  بذلك يف الدولة املعنية  

  .)٩٣(األطفال وغريها من أشكال الرعاية االجتماعية
 ما يكفـي مـن محايـة        توفري )أ(: مبا يأيت بأن تقوم الدولة    اً  أيضاللجنة  وأوصت    -٦١

دماجهم ووضع اسـتراتيجية    إ وإعادة   استعادة عافيتهم  ألطفال الشوارع من أجل      ومساعدة
 م واحتياجـاهت  همستوى الوعي العام حبقـوق    رفع م ) ب (؛الجتثاث جذور هذه اآلفة   شاملة  

 عنـد   احلرص على استـشارهتم   ) ج (؛عليهمواملواقف املتحاملة    املفاهيم اخلاطئة    كافحةوم
  .)٩٤( واالرتقاء مبستوى منوهم أوضاعهم املعيشيةحسنيتلربامج ُمصمَّمة لتخطيط ال
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  احلق يف الصحة  -حاء  
ينبغي مية املتعلقة بصحة األم والطفل      برامج الصحة العمو  أن  أشارت اليونيسيف إىل      -٦٢

، لكنها لفتت االنتباه    حتسني ختطيطها ووضعِ ميزانياهتا وتنفيذها على املستويني الوطين واحمللي        
  .)٩٥(إىل التقدم احملرز يف حتديث وحتسني إدارة الربامج

ـ على قلقها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وظلت    -٦٣ اض من كثرة اإلجه
يعترض نساء الروما   وأعربت عن قلقها أيضاً مما      . وقلة استخدام موانع احلمل احلديثة وتوفرها     

أعربت عن قلقهـا     و .واألرياف من عقبات مالية وثقافية ومادية لتلقي خدمات طب النساء         
،  يف املدارس  الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية   يف جمال    يةعدم وجود برامج تثقيف   كذلك من   

 ا الوطنية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية وغريه       نظور جنساين يف السياسة   وجود م وعدم  
  .)٩٧(وعربت جلنة حقوق الطفل عن خماوف مشاهبة. )٩٦(السياسات الصحيةمن 
 إزاء عدم وجود تدابري وقائيـة وخـدمات         وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها       -٦٤
  .)٩٨(خّدرات أو الكحولألطفال الذين يتعاطون املاعادة تأهيل إل

 يف املائـة يف     ٣٠ بنـسبة    تزايـدت  وأشارت اليونيسيف إىل أن وفيات الرضـع        -٦٥
 وتزيـد   . يف املائـة   ٩,٧فبلغت  ،  ٢٠١١-٢٠٠٩، بعد أن تناقصت يف الفترة       ٢٠١٢ عام

وحتقق تقدم طفيف يف حتديد أسباب      .  يف املائة  ٢٥نسبة  بني األطفال الروما واأللبان ب    حاالهتا  
وساور جلنة حقوق الطفل القلق من كون وفاة املواليد املخاضية . )٩٩(الرضع ومعاجلتهاوفيات 

  .)١٠٠(هلمصحيحة هي األعلى يف املنطقة ومن رفض عالج أطفال الالجئني الذين ال وثائق 
 وفيـات الرّضـع     اتقـاء ) أ: (الدولة مبا يلي  قوم  تحقوق الطفل بأن    وأوصت جلنة     -٦٦

زيادة جودة وتوفُّر اخلدمات الصحية مبا حيقِّـق إزالـة          ) ب (ا؛لروما عدالهتا لدى وخفض م 
 املساعدة الطبية والرعايـة الـصحية       قدميت) ج (التباين بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية؛     

ودة االرتقاء جب ) د(؛  الالزمتني جلميع األطفال مع التركيز على تطوير الرعاية الصحية األوَّلية         
  .)١٠١(أثناء املخاض اتِّقاء الوفيات بغيةبعدها  قبل الوالدة ومة لألمهات املقدالرعاية الصحية

معـدل الرضـاعة الطبيعيـة      اخنفاض  ) أ: (وأعربت اللجنة عن أسفها على ما يلي        -٦٧
إعمال املبادئ التوجيهيـة للرضـاعة      تراقب   اليت   ، طّب األطفال  رابطةقبول  ) ب(اخلالصة؛  
بعبارة منتجات صناعة غذاء األطفال     وسم  ) ج(؛  ألطفالصناعة غذاء ا  من   رعايةَال ،الطبيعية

اللجنـة   وأوصت   .وترويج الشركات اخلاصة هلا وإتاحتها على نطاق واسع        " أشهر ٤لفترة  "
 بأن ُتْنفذ التشريعات القائمة، وتشجع الرضاعة الطبيعية اخلالصة، وتتقيـد باملدونـة             الدولةَ

  .)١٠٢(الدولية لتسويق بدائل لنب األم
، ألطفال على مدى العقد املنصرم    حظت اليونيسيف التقدم الذي حتقق يف تغذية ا       وال  -٦٨

 يف املائـة، وهـي   ١٦,٥ إذ ظل على ٢٠٠٥وقف منو أطفال الروما مل يتغري منذ عام  تلكن  
  .)١٠٣(نسبة تبلغ ثالثة أمثال املتوسط الوطين
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فـسية،  وأوصت جلنة حقوق الطفل برسم سياسة لصحة األطفـال واملـراهقني الن            -٦٩
والوقاية من االضطرابات النفسية يف الرعاية األولية، واخلدمات الصحية املقدمـة للمرضـى             

  .)١٠٤(اخلارجيني والداخليني، قصد حتسني الصحة النفسية وعافية األطفال العاطفية

  احلق يف التعليم  -طاء  
ـ              -٧٠ واجز عـن   حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدولة على رفع احل

وقـدمت اليونـسكو توصـيات      . )١٠٥(تعليم النساء والفتيات، وتقليص معدالت تسرهبن     
  .)١٠٦(مثلها
ونيسيف إىل أن الوعي بأمهية تعليم الروما قـد زاد، لكنـها أفـادت              يوأشارت ال   -٧١

 يف ٣٥ و٤٢يف معدل االلتحاق باملدارس الثانوية الـذي يبلـغ    باستمرار بعض التباين، مثالً 
 يف ٨١ و٨٤مقارنة باملعدلني الوطنيني البـالغني      ( لدى فتيان وفتيات الروما على التوايل        املائة
 يف املائة فقط من الفتيـات األلبانيـات ملتحقـات           ٦٥إىل أن   اً  وأشارت أيض . )١٠٧()املائة

  .)١٠٨(باملدارس الثانوية
حرمـان  عـدم   التأكد من   ) أ: (الدولة باآليت بأن تقوم   وأوصت جلنة حقوق الطفل       -٧٢
ـ ) ب(؛ كان السبب اً  أيطفال من التعليم    األ صة لتهيئـة أطفـال   استحداث خدمات متخّص

االستثمار يف تدريب املعلمـني ووضـع       ) ج ( النظام املدرسي؛  يفاً  لالندماج جمدد  الشوارع
نمـاء يف   ال تيـسري    )  ه(؛  إدماج أطفال الروما يف التعليم العام     تشجيع  ) د(الدراسية؛  املناهج  

التثقيف بـشأن    دراجتنفيذ خطط إل  ) و( والتعليم يف مرحلة احلضانة؛      ولة املبكرة مرحلة الطف 
  .)١٠٩(املدارس االبتدائية والثانوية يف ةاإلجنابيالصحة 

وأشارت اليونيسيف إىل أن التمييز أدى يف بعض احلاالت إىل عدم قبول التحـاق                -٧٣
ذوي االحتياجات  لروما يف مدارس    باملدارس العادية وأن أعداد أطفال ا     ذوي اإلعاقة   طفال  األ

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على حبـث           . )١١٠(زائد عن احلد  اخلاصة  
توصيات ديوان املظامل اليت دعت إىل تنظيم ومراجعة املؤسسات املخولة حتديد مستوى إعاقة             

وأوصت جلنة حقوق الطفل    . )١١١(األطفال والتدابري اخلاصة، مبا فيها ما خيتص بفتيات الروما        
علـى  ذوي االحتياجات اخلاصـة  قرار إحالة األطفال إىل مدارس  قيام  من  الدولة  بأن تتأكد   

  .)١١٢(معايري موضوعية
وعن العالقات بني اإلثنيات يف التعليم، أشارت اليونيسيف إىل اسـتمرار تـصاعد               -٧٤

احنون امليم املشترك بني اإلثنيات يدعمه      االجتاه حنو التفريق بني اإلثنيات يف املدارس وأن التعل        
مع اجملتمعات احمللية على تشجيع     الدولة  وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تتعاون       . )١١٣(أساساً

وتوفر لألطفال من خمتِلف اجملتمعات احمللية إمكانات       اً  التحاق األطفال باملدارس املختلطة عرقي    
  .)١١٤(عملية تيسر تعّرف بعضهم على بعض
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  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء  
ذوي اإلعاقـة   أشارت اليونيسيف إىل عدم وجود أي بيانات عن عدد األطفـال              -٧٥

إىل اً وأشارت أيض.  مجع هذه البيانات قات، وأي ميزانية أو مؤسسة مسؤولة عن      وأنواع اإلعا 
  .)١١٥(يف تغيري النظامماضٍ عدم مرونة نظام التصنيف، لكن التقدم 

اخلدمات التعليميـة   استمرار عدم كفاية    الطفل عن قلقها من     وأعربت جلنة حقوق      -٧٦
. وأسرهم داخل بيئتهم املعيشية الذاتيـة     ذوي اإلعاقة   لألطفال   املقدمة   واالجتماعية والصحية 

وضع سياسة حلمايتهم ومساواهتم بغريهـم يف تلقـي         ) أ: (الدولة مبا يأيت  بأن تقوم   وأوصت  
ممارسـة حقهـم يف   احلرص على متكينهم من     ) ب (اخلدمات االجتماعية والتعليمية وغريها؛   

توفري الظروف املناسبة ملشاركتهم يف وضع برامج حمـددة         ) ج(التعليم إىل أقصى حد ممكن؛      
  .)١١٦(ذوي اإلعاقةتدريب املهنيني العاملني مع األطفال ) د(وتنفيذها وتقييمها؛ 

  األقليات  -كاف  
لتعبري بالسلطات على التدابري الـيت اختـذهتا   أشاد املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي وا    -٧٧

خمتِلـف األقليـات أو     ختضع ملراقبـة    اإلعالمية اليت   عمل الدوائر   تسهيل  حرصاً منها على    
  .)١١٧(ختدمها
 التعلـيم باللغـة األم ملعظـم        وقالت جلنة حقوق الطفل إهنا إذا كانت تقدر توفر          -٧٨

 لغـة الرومـا    "إدراجلبانية والتركية والصربية و   اجملتمعات احمللّية، أي باللغات املقدونية واأل     
 حمدودية توفُّر التعليم واخنفاض نوعيته بلغـات بعـض           على ، فإهنا تشعر باألسف   "وثقافتهم

حقوق أطفـال    حبماية) أ(الدولة  بأن تقوم    وأوصت   .لروما والفالشيني ااألقلِّيات، ال سيما    
؛  الـوطين  وق املكرَّسـة يف الدسـتور     األقلِّيات، واحترام ثقافتهم وضمان متـتُّعهم بـاحلق       

تدريب املربِّني وتطوير املناهج الدراسية والكتب املدرسية وغريها من الوسائل التعليمية            )ب(
املساعدة من أجل زيادة توفُّر التعليم بلغة األقلِّيات ورفع مستوى نوعيته، ال سيما بالنـسبة               

  .)١١٨(وأطفال الفالشيني) خلاصةامبا يشمل مجيع الفئات اليت تستخدم لغتها (للروما 

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -الم  
رحبت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني باعتماد تعديالت على قانون اللجوء             -٧٩

من ُمنحوا حـق    إدراج  جل توصياهتا، إضافة إىل     وتضمنت  ،  ٢٠١٢واحلماية املؤقتة يف عام     
: وكان من مجلة توصياهتا ما يلـي      . )١١٩(ون التأمني الصحي   من قان  من املستفيدين ضاللجوء  

وتوفري محاية فعالة مللتمسي اللجوء خالل العملية بكاملها؛ يف الطلبات   تسريع عملية البت    ) أ(
حتسني ) ج(؛  "هتديد األمن القومي  "التوقف عن رفض الطلبات ألسباب تستند فقط إىل         ) ب(

اية بتيسري مراجعة القـضاء للـدعاوى املـستأنفة؛         الضمانات القضائية ملن حيتاجون إىل مح     
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مـن    التأكد من أن احملاكم تنظر يف جوهر طلبات اللجوء يف مرحلة االستئناف بـدالً              )د(
  .)١٢٠(االقتصار على اجلوانب اإلجرائية

اعتماد هنج يراعي الفـوارق    ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل            -٨٠
تقـدمي   مجيع العمليات املتعلقة بطلب اللجوء، مبـا يف ذلـك يف مرحلـة               بني اجلنسني يف  

  .)١٢١(الطلبات
وساور مفوضية شؤون الالجئني القلق من عدم وجود أي إجراء لتحديد مـصاحل               -٨١

وال توجد تشريعات وإجراءات ُتعىن باألطفال غري املصحوبني مبرافق واملنفصلني          . الطفل العليا 
ل املطروحة أن األوصياء الشرعيني املؤقتني ال يعيَّنون لتمثيل مجيـع           ومن املشاك . عن ذويهم 

الطفـل  وأوصت جلنة حقـوق     . )١٢٢(األطفال وقلّما َيْمثلون أمام السلطات أثناء اإلجراءات      
 واملنفـصلني عـن ذويهـم       مبرافق لألطفال غري املصحوبني     أوصياء بأن تكفل تعيني     الدولة

اللجوء وملتمسي  لالجئني  طفال ا األ ومتكني،  البالغنيساكن مستقلة عن مساكن     وتزويدهم مب 
  .)١٢٣(والسكن على التعليم والرعاية الصحية واحلماية االجتماعية من احلصول

توثيق وضع األطفال الالجـئني     ) أ: ( ما يلي  وحثت جلنة حقوق الطفل الدولة على       -٨٢
الوفاء بالتزاماهتا الدولية    االستمرار يف ) ب (؛إجازتهواألشخاص اخلاضعني للحماية الثانوية و    

خـاص  عن طريق وضع إجراء     ال سيما   األطفال عدميي اجلنسية،    ورفع مستوى معايري محاية     
  .)١٢٤(لتحديد حالة انعدام اجلنسية

تعاوهنا مع الشركاء، مثـل مفوضـية شـؤون         اللجنة بأن تواصل الدولة      وأوصت  -٨٣
ؤقتة املتعلقة بدراسة طلبـات اللجـوء        قانون اللجوء واحلماية امل    أحكاموأن تنفذ   الالجئني،  

باستحداث آليات لتحديد هوية األطفال الذين أُشركوا       اً  وأوصتها أيض . وتعقب أفراد األسرة  
يف نزاعات مسلحة قصد محايتهم وتأمني تعافيهم وإعادة إدماجهم وبإنـشاء آليـة ملتابعـة               

  .)١٢٥(الستقبالل اًم مركزاألطفال غري املصحوبني مبرافق واملنفصلني عن ذويهم لدى مغادرهت
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