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  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة على التوصيات املقدمةردود 
   اإلنسان التابع لألمم املتحدةأثناء احلوار التفاعلي مع جملس حقوق

ونظراً إىل حمدودية نطـاق     . مهورية مقدونيا جل مقبولة عموماً    يالتفاعلإن التوصيات املقدمة أثناء احلوار        - ١
التعليقات، فستقدم مجهورية مقدونيا معلومات إضافية بشأن بعض التوصيات، مع اإلشارة إىل أنه قد مت التعليـق    

وهناك توصيات مل يعلق    ). A/HRC/WG.6/5/L.14الوثيقة  (أثناء احلوار التفاعلي    على بعض التوصيات األخرى     
  .عليها يف هذه الوثيقة لكنها مقبولة متاماً

  ١التوصية رقم 

، وقّعت مجهورية مقـدونيا يف نيويـورك علـى الربوتوكـول االختيـاري              ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٩يف    - ٢
 يف وزارة العمل والسياسات االجتماعية فريق عامل يتـألف          وقد أُنشئ . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     التفاقية

 باالضطالع جبميع األنشطة الضرورية للتصديق على وكلفممثلني للوزارات املختصة وملنظمات غري حكومية،   من
  . االتفاقية وعلى بروتوكوهلا

  ٣التوصية رقم 

وكول امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص       شاركت مجهورية مقدونيا يف تقدمي القرار املتعلق باعتماد الربوت          - ٣
ومن املتوقع يف املستقبل القريب البدء يف إجراء التوقيع عليه وما يترتب . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  .على ذلك من تصديق

  .وُتدرس إمكانيات التصديق على االتفاقية الدولية حلقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  - ٤

  ٧ و٤صيتان رقم التو

 التقريـر املتعلـق     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٠اعتمدت اللجنة الوطنية املعنية حبقوق الطفل يف دورهتا املعقودة يف             -٥
وتراعـى  . ٢٠٠٩  إىل ٢٠٠٦يف الفترة من    ) ٢٠١٥-٢٠٠٦(مبستوى تنفيذ خطة العمل الوطنية املتعلقة حبقوق الطفل         

وينطبق ذلك بوجه خاص علـى      . ية تقييم التشريع املطبق واعتماد تشريع جديد      يف عمل متاماً  حقوق الطفل    أحكام اتفاقية 
وُيستـشار  . التعديالت اليت ستدخل على قانون األسرة والقانون املتعلق بقضاء األحداث املعتمدة حديثاً وما إىل ذلـك               

  .صلةمكتب اليونيسيف يف مجهورية مقدونيا، كما أنه يشارك يف عملية اعتماد التشريعات ذات ال

  ٣٤ وجزء من التوصية رقم ٥التوصية رقم 

توخياً ملواصلة تنفيذ أحكام القانون املتعلق بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة                 - ٦
وتركز هذه التعديالت على . التعذيب، تناقش يف الربملان التعديالت اليت ستدخل على القانون املتعلق بأمني املظامل    

مني املظامل واستقالليته املالية، وإتاحة الفرصة لترسيخ عمل أمني املظامل بوصفه آلية وقائية وطنية حلماية تعزيز دور أ
وإضافة إىل ذلك، ستتيح هذه التعديالت ألمني املظامل القيام بزيـارات           . حقوق األشخاص احملرومني من حريتهم    

. ام على مجيع الوثـائق واملعلومـات املناسـبة      منتظمة مفاجئة إىل أماكن االحتجاز، وكذلك ضمان احلصول الت        
وتتوخى التعديالت املذكورة أيضاً إنشاء إدارة مستقلة بصفة رمسية معنية حبقوق الطفل داخل مكتب أمني املظامل                
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وأخرياً، تنص هذه التعديالت على توفري محاية أكـرب         ). تعمل هذه اإلدارة حبكم األمر الواقع منذ عدة سنوات        (
  .وسيكفل القانون اجلديد االستقاللية املالية هلذه املؤسسة عمالً مببادئ باريس. اإلعاقةلألشخاص ذوي 

  ٤١ و١٤ و٦التوصيات رقم 

وقد اعُتمدت مجيع القوانني املتوخـاة      . ال يزال اتفاق أوهريد اإلطاري ميثل أولوية بالنسبة إىل احلكومة           - ٧
اءات تعيني أشخاص ينتمون إىل هذه اجلماعات حـسب         الناظمة حلقوق اجلماعات من غري األغلبية، وتنفذ إجر       

  .الديناميات املتوخاة

ويرأس هذه اللجنة نائـب رئـيس وزراء        . وقد أُنشئت جلنة وزارية لرصد تنفيذ اتفاق أوهريد اإلطاري          - ٨
  .مجهورية مقدونيا املكلف بتنفيذ اتفاق أوهريد اإلطاري

يا املكلف بتنفيذ اتفاق أوهريد اإلطاري بعملية رصد يف      وحالياً، يقوم نائب رئيس وزراء مجهورية مقدون        - ٩
  .البلديات لتحديد مستوى تنفيذ اتفاق أوهريد اإلطاري على املستوى احمللي

وُتنفذ أيضاً سلسلة من املشاريع، من بينها مشروع تابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي تدعمه احلكومـة                  - ١٠
بني اجلماعات اإلثنية والتعاون بني اجملتمعات احمللية، ويرمي إىل زيادة قدرات اإلسبانية يتمحور حول حتسني احلوار 

  .اهليئات املركزية واحمللية على حل املشاكل بالتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن أولويات اجملتمعات احمللية

ى توصيات املفوض السامي وبالتعاون مع بعثة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا القائمة يف سكوبيه، وبناء عل  - ١١
لألقليات القومية مبنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، تقوم وزارة التربية والعلوم حالياً بصياغة استراتيجية ترمـي إىل                 

  .تيسري عمليات إدماج الطالب من خمتلف االنتماءات اإلثنية يف املدارس االبتدائية والثانوية يف مجهورية مقدونيا

. عقد واالستراتيجية من أجل الروما    الط العمل واخلطط التنفيذية الوطنية األربع يف إطار         وقد ُنقحت خط    - ١٢
وقد وضعت وزارة العمل والسياسات االجتماعية، بالتنسيق عن كثب مع مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي                

  .لروماسكوبيه، نظام مؤشرات يتيح رصد النجاح يف تنفيذ العقد واالستراتيجية من أجل ا  يف

. وستبدأ حكومة مجهورية مقدونيا بدعم من النرويج يف تنفيذ مشروع خمصص للنساء يف املناطق الريفية                - ١٣
. واهلدف من املشروع هو إطالع النساء يف املناطق الريفية على حقوقهن وعلى طريقة ممارستهن لتلك احلقـوق                

  .ت احمللية اإلثنية املختلفةوسيوجه اهتمام خاص إىل النساء اللوايت ينتمني إىل اجملتمعا

  ٨التوصية رقم 

ينص القانون املتعلق بسجالت امليالد والزواج والوفيات على االلتزام بتسجيل ميالد كل طفل مولود يف مرفـق                   -١٤
وال تفرض رسوم على إصدار الوثائق وال على اإلجراءات الالزمة لتسجيل وقيد البيانات يف سـجالت   . طيب أو يف البيت   

ولذلك فقد نظمـت    . أشد الصعوبات يف قيود السجالت    يواجهون   الروما   أفرادوقد تبني أن    . د والزواج والوفيات  امليال
وتوخياً إلعـالم سـكان     . منظمات حكومية وغري حكومية عدداً كبرياً من االجتماعات واملناقشات اإلعالمية والتثقيفية          

اماهتم املتعلقة بالقيد يف السجالت، وألغراض زيـادة توضـيح          الروما على حنو أفضل بإمكانية ممارستهم حلقوقهم وبالتز       
اإلجراءات الالزمة لتسجيل مكان اإلقامة وإجراءات إصدار بطاقات هويات شخصية، صدرت كتيبات بلغـة الرومـا،                

  . الروماوُتذاع نشرات إخبارية على القنوات التلفزيونية احلكومية والقنوات التلفزيونية احمللية اليت تبث برامج بلغة 
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   ٣٤ و٣٣و) ٣٢جزء من التوصية  (٣١ و٣٠ و٢٨ و٢٧ و٢١ و١٩ و٩التوصيات رقم 

عمالً بتوصيات اللجنة األوروبية ملنع التعذيب، يرمي إصالح السجون إىل حتسني األوضاع يف السجون                - ١٥
حتـسني  :عنصرين ومها ويتألف اإلصالح من    . للمعايري الدولية نفاذ العقوبات مبزيد من الفعالية، تطبيقاً       وضمان إ 

أعيد إصالح ما هو قائم من (مرافق اإلقامة املخصصة للسجناء املدانني، والسجناء يف احلبس االحتياطي واألحداث 
السجون ومرافق احلبس االحتياطي وُشيدت سجون ومرافق جديدة، وخيطط لالضطالع بأنشطة إضافية تتعلـق              

، ومن  )ية مجهورية مقدونيا أو من أموال خارجة عن امليزانية        بالسجن ومرافق احلبس االحتياطي ستمول من ميزان      
 لتحسني ظروف عمل املوظفني يف السجون واملؤسسات اإلصالحية وزيادة عـدد مـوظفي              ةاألنشطة املخطط   مث

).  شخـصاً آخـر    ٨٨ إجراءات تعيني    جتري و ٢٠٠٨ شخصاً يف عام     ٢١٤تعيني  (السجون واملرافق اإلصالحية    
.  والتثقيف خيص موظفي السجون واملؤسسات اإلصالحية يف مديرية تنفيـذ العقوبـات            وأُنشئ قطاع للتدريب  

وسينفذ الربنامج املعنـون    . واعُتمد برنامج للتدريب والتثقيف إضافة إىل خطة تنفيذية من أجل تدريب املوظفني           
  .أجانببدعم من شركاء " توجيه إصالحات السجون وفقاً للمعايري اليت يقتضيها االحتاد األورويب"

، طلبت  ٢٠٠٩ويف إطار الصك املتعلق بتقدمي املساعدة يف املرحلة اليت تسبق االنضمام إىل االتفاقية لعام                 - ١٦
اعتمادات مالية من أجل إعداد استراتيجية وطنية لتطوير نظام السجون، ولتقييم وتنفيذ استراتيجية تتعلق بالرعاية 

اهليكل التنظيمي  راض الدراسة، وتدريب إدارة السجون يف جمال        الصحية يف السجون، وكذلك متويل اإلقامة ألغ      
  .للسجون وختطيط السجون وإدارهتا وما شابه ذلك

  ١٨ و١٣التوصيتان رقم 

ويراعي مشروع القانون النهائي آراء . خيضع مشروع القانون املتعلق باحلماية من التمييز إلجراءات حكومية  - ١٧
وسوف تستمر  . سسات الدميقراطية، وحقوق اإلنسان، ومنظمات غري حكومية      وتوصيات جلنة فينيسيا، ومكتب املؤ    

  .املناقشات واملشاورات العامة مع قطاع املنظمات غري احلكومية إىل حني اعتماد برملان مجهورية مقدونيا للقانون

واملنظمة بالتعاون  يونيه، بدأت جمموعة من الدورات التدريبية املتعلقة بعدم التمييز          /ويف منتصف شهر حزيران     - ١٨
واهلـدف مـن    . مع منظمات غري حكومية، وهي دورات موجهة إىل املوظفني العموميني، واألخصائيني االجتماعيني           

التقدم التـابع     برنامج حتقيق ويدعمها  " مقدونيا خالية من التمييز   "الدورات التدريبية املنظمة يف إطار الربنامج املعنون        
  .هو تعزيز قدرات املؤسسات احلكومية على تعزيز تكافؤ الفرص وعدم التمييز) PROGRESS(لالحتاد األورويب 

  . حىت اآلن يف هذه الفترةُنظمت جمموعة من محالت إذكاء وعي اجلمهور باملسائل املتعلقة بالتمييزو  - ١٩

يل اجلنـسي   وقد أُشري بوضوح يف مشروع القانون املتعلق باحلماية من التمييز إىل التمييز على أساس امل                - ٢٠
  .فضالً عن التمييز اجلنساين بوصفهما من أسباب التمييز احملظور يف القانون

  )ب(١٨التوصية رقم 

  .يف هذه املرحلة، تعترب هذه التوصية غرب مقبولة جلمهورية مقدونيا  - ٢١
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  ١٧ و١٦ و١٥التوصيات رقم 

خطة العمل للمساواة بني اجلنسني على من املتوقع أن يساعد تطبيق القانون املتعلق بتكافؤ الفرص وتنفيذ   - ٢٢
وجيري االضطالع بأنـشطة لتعـديل      . مواصلة االجتاه اإلجيايب حنو متثيل املرأة يف مجيع جماالت احلياة االجتماعية          

  .التشريع وتكملته من هذا املنظور اجلنساين وفقاً لقانون تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل

 سـيما   ج الدراسـي، وال   ت األساس الالزم إلجراء تغيريات يف املنه      وستشكل هذه التعديالت واإلضافا     - ٢٣
أن تؤثر يف نظرة األطفال إىل      ميكن  النمطية اليت   والرسوم التوضيحية   التعليم االبتدائي، هبدف تفادي احملتويات        يف

  .دور كل من املرأة والرجل

ة العدل واألكادميية املعنية بتدريب القضاة ووفقاً لتوصيات اللجنة املعنية حبقوق املرأة، وبالتعاون مع وزار  - ٢٤
واملدعني العامني، بدأت وزارة العمل والسياسات االجتماعية تنفيذ دورات تدريبية موجهة إىل القضاة واملدعني              

  .العامني وموظفي مكتب أمني املظامل واحملامني

ملواطنني، بالتعاون مع منظمات وجيري إعداد دراسات حتليلية للتشريعات ذات الصلة وتعيني شبكات من ا  - ٢٥
غري حكومية معنية بنساء الروما، ومع مكتب أمني املظامل، يف سياق األنشطة املضطلع هبا للقضاء علـى عـدم                   

  .املساواة يف معاملة الروما ودخوهلم إىل املؤسسات احلكومية، وبوجه خاص النساء الروما

  ٢٢ و٢٠التوصيتان رقم 

 بالتعاون مع ٢٠١١- ٢٠٠٨ستراتيجية الوطنية للحماية من العنف املرتيل للفترة ُيضطلع بأنشطة لتنفيذ اال  - ٢٦
  .منظمات غري حكومية أجنبية وحملية

وبعد ذلك من   تقدمي املساعدة إىل ضحايا العنف املرتيل،       ل دوائر استشارية    بإنشاءوقد حتسن نظام احلماية       - ٢٧
املساعدة والدعم إىل الضحايا عن طريق نظام محايـة         وتقدم  . وضع برامج عملها، وبتوسيع نطاق شبكتها     خالل  

خيضعون حيث  إيواء  مرافق  معتمد وهو ما يشمل التدابري املتخذة يف مراكز العمل االجتماعي، وإيواء الضحايا يف              
لعالج نفسي اجتماعي، واستقبال مكاملات هاتفية باستخدام اخلط اهلاتفي الوطين لطلب املساعدة، وتوفري اإلقامة              

رية لألشخاص يف املرافق احلكومية ويف مرافق املنظمات غري احلكومية، والطلبات املوجهة إىل احملاكم اليت تتعلق الفو
  .بقرارات اختاذ تدابري مؤقتة للحماية من مرتكيب العنف املرتيل

  .وتوفر املساعدة والتمثيل يف اجملال القانوين بالتعاون مع قطاع املنظمات غري احلكومية  - ٢٨

وتتخذ مجيع املؤسسات والوزارات ذات الصلة تدابري وقائية يف سياق حتسني مستوى اإلعالم والتوعيـة                 - ٢٩
كما تتخذ تدابري لتحسني سبل تعريف اجلمهور بالتدابري القانونية         . ورفع مستوى اخلربة لدى املهنيني ذوي الصلة      

  .اليت تتيح محاية ضحايا العنف املرتيل

  ٢٤التوصية رقم 

طة عمل ترمي إىل تطبيق القانون املتعلق بقضاء األحداث بفعالية، وهو قانون دخل حيز النفـاذ                تنفذ خ   - ٣٠
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠  منذ
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املتوخاة يف إطار القانون املتعلق بقضاء األحداث، وُنظمت دورات تدريبيـة أوليـة             اللوائح التنفيذية   واعتمدت    -٣١
وبعـد  مجيع األفرقة العاملة يف مراكز العمل االجتماعي ورجال الشرطة          وامني،  ومتواصلة للقضاة، واملدعني العامني واحمل    

  .هذه املؤسسات ني يف املؤسسات التربوية واإلصالحية وسجون األحداث إضافة إىل أفراد دوائر األمن يفلمرّبذلك ل

  .وأُعدت برامج للدورات التدريبية املتخصصة من أجل مجيع املؤسسات املعنية  - ٣٢

  ٢٥ رقم التوصية

تعمل مجهورية مقدونيا باستمرار على حتسني االتساق بني أنشطة خمتلف املؤسسات واملنظمـات غـري                 - ٣٣
، ٢٠٠٩أبريل /ويف نيسان. احلكومية واملنظمات الدولية اليت تعمل على الكشف عن حاالت االجتار بالبشر ومنعها

  .ة االجتار بالبشرصّدقت مجهورية مقدونيا على االتفاقية األوروبية بشأن مكافح

ويف الفترة األخرية زاد عدد حاالت الكشف       . وتعمل آلية اإلحالة الوطنية من أجل ضحايا االجتار بالبشر بنجاح           -٣٤
 فرد من أفراد الشرطة، وأخـصائيون اجتمـاعيون، وأطبـاء،           ٣٠٠وقد تلقى التدريب    . عن االجتار بالبشر ثالث مرات    

  . بلدية يف مجيع أحناء مقدونيا٢٠ إعالمية إىل الطالب يف أكثر من ومفتشو العمل، وصحفيون، وقدمت عروض

  .٢٠١٢- ٢٠٠٩واعُتمدت خطة عمل جديدة إضافة إىل استراتيجية جديدة للفترة   - ٣٥

   ٢٦التوصية رقم 

ال يزال إصالح اجلهاز القضائي وتعزيز استقالليته وفعاليته ميثل أولوية رئيسية من أولويـات مجهوريـة                  - ٣٦
وُتعّد يف الوقت احلايل خطة عمل بالتعاون مـع         .  تنفيذاً كامالً  ٢٠٠٤وتنفذ استراتيجية اإلصالح لعام     . مقدونيا

وقد زادت امليزانية املخصصة للجهاز القـضائي       . اجلماعة األوروبية إلجراء املزيد من اإلصالحات يف هذا اجملال        
  .ز يف املائة أيضاً يف سياق تعزيز استقاللية هذا اجلها١١بنسبة 

  ٢٨التوصية رقم 

وفقاً للتشريعات ذات الصلة، توجد يف مجهورية مقدونيا آليات مستقلة وخارجية ملراقبة عمل الشرطة وهي   - ٣٧
مكتب املدعي العام جلمهورية مقدونيا، واللجنة الدائمة لالستقصاء املعنية حبماية حقوق اإلنسان واحلريات يف برملان      

  .والقطاع غري احلكومي، واجلهاز القضائي)  أعاله٥انظر الرد على التوصية  (مجهورية مقدونيا، وأمني املظامل

ومتارس الرقابة على إنفاذ العقوبات من خالل مفتش تنفيذ العقوبات يف مديرية تنفيذ العقوبات، وقاضي                 - ٣٨
  .نفيذ العقوباتتنفيذ العقوبات واللجنة احلكومية املعنية بتنفيذ العقوبات وفقاً ألحكام القانون املتعلق بت

  ٣٤ و٢٩التوصيتان رقم 

يدرس قطاع املراقبة الداخلية واملعايري املهنية بطريقة موضوعية ومهنية مجيع ادعاءات إساءة املعاملة على                - ٣٩
تعزيز قدرات قطاع املراقبـة الداخليـة       "ويف الفترة األخرية، ُنفذ مشروعان األول بعنوان        . أيدي رجال الشرطة  

مع التركيز على تعزيز " تنفيذ خطة العمل لقطاع املراقبة الداخلية واملعايري املهنية"، واآلخر بعنوان "ةواملعايري املهني
وميول املشروعان من املفوضية األوروبية عن طريق . قدرات وزارة الداخلية والشرطة من أجل مراقبة عمل الشرطة

  ).CARDS(أموال الوكالة األوروبية للتعمري يف إطار برنامج كاردز 
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 اهتمـام كـبري إىل      جيري توجيه وتوخياً للنهوض بكفاءة وفعالية قطاع املراقبة الداخلية واملعايري املهنية،            - ٤٠
ويزداد . وُنفذ جزء من هذا التدريب بالتعاون مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا           . تدريب املوظفني يف القطاع   

ك مع مكاتب املدعني العامني األساسيني، واحملاكم، وأمني املظامل، التعاون مع إدارة مكافحة اجلرمية املنظمة، وكذل
  .واملنظمات غري احلكومية

  ٣٧التوصية رقم 

ستنفذ مجهورية مقدونيا بالكامل التوصيات الواردة يف تقرير رصـد االنتخابـات الرئاسـية واحملليـة                  - ٤١
ؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان وهو      الذي أعدته منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومكتب امل         ٢٠٠٩  لعام
 التشريعات اليت ترتبط ارتباطاً وثيقـاً  مثسينطوي على إجراء املزيد من اإلصالحات يف التشريعات االنتخابية،         ما

  .بالعملية االنتخابية، فضالً عن تنقيح قائمة الناخبني

  ٤٠التوصية رقم 

ت غري حكومية، مشروعاً للمرشدين سيساعد التالميـذ        تدير وزارة التربية والعلوم بالتعاون مع منظما        - ٤٢
 منحة دراسية إىل ٦٥٠وقدمت هذه الوزارة . واآلباء على تسجيل أطفاهلم يف املدارس ومتابعة ما حيرزونه من تقدم

  يف١٠الالزمة للتسجيل يف املدارس الثانوية بنسبة ) الدرجات(ت املعايري لروما يف املدارس الثانوية، وخفّضطالب ا
  .طالب الرومايف حالة املائة 

وتسهم وزارة العمل والسياسات االجتماعية منذ ثالثة أعوام يف مشاريع للتعليم يف مرحلـة مـا قبـل                    - ٤٣
ويف الـسنتني الدراسـيتني     . االبتدائية بتنفيذ مشاريع تشمل أطفال الروما قبل عام من بدء التعلـيم االبتـدائي             

 وحدة من ١٩ هذا املشروع باالشتراك مع صندوق تعليم الروما و أدارت الوزارة٢٠٠٩/٢٠١٠ و٢٠٠٨/٢٠٠٩
 وحدة من وحدات احلكم الذايت احمللي اليت ينفذ فيها املشروع           ١٩وألول مرة تقدم    . وحدات احلكم الذايت احمللي   

 أطفـال   الدعم املايل إىل هذا املشروع لتغطية جزء من التكاليف املتعلقة باإلقامة والغذاء واملواصالت فيما خيص              
وطوال السنتني املاضيتني، كان ينفذ هذا املشروع باألموال املقدمة مـن وزارة العمـل              . الروما يف إطار البلدية   

  .والسياسات االجتماعية وصندوق تعليم الروما يف بودابست

 طفالً من أطفال الروما، وسـيعني       ١  ١٩٦وخالل فترة السنوات األربع للمشروع، ستغطى احتياجات          - ٤٤
  .درساً متخصصاً يف رياض األطفال الروما للعمل يف رياض األطفال اليت ينفذ فيها املشروع م١٩

 -  -  -  -  -  


