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 املعنية حبقوق اإلنسانة جنلال

 الدورة التسعون
 ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٧-٩

 م منقائمة مسائل ينبغي تناوهلا عند النظر يف التقرير الدوري الثاين املقد
 )CCPR/C/MKD/2(مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

 اإلطار الدستوري والقانوين لتنفيذ العهد 
 )٢املادة (

ُيرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان امتثاالً للمبادئ املتعلقة  -١
 كانون  ٢٠ املؤرخ   ٤٨/١٣٤مبوجب قرار اجلمعية العامة     املعتمدة  ) مبادئ باريس (بوضـع املؤسسـات الوطنية      

 .١٩٩٣ديسمرب /األول

مـا حجم التقدم الذي أحرز يف جمال مكافحة الفساد، الذي يزعم انتشاره يف مجيع قطاعات اجملتمع يف                   -٢
 معلومات الدولة الطرف، ويف جمال توعية اجلمهور بأن الفساد ال جيب أن يقبل من باب األمر الواقع؟ يرجى تقدمي

 .عن أي جهود خاصة ُتبذل حرصاً على تعيني املسؤولني احلكوميني بطريقة غري متييزية وشفافة

 )٢٦، و٧، و٣، و)١(٢املواد (التمييز ضد النساء والعنف املرتيل 

ينص على تدابري   ) ٢٦التقرير، الفقرة   (يـرجى توضيح ما إذا كان قانون تكافؤ الفرص للرجال والنساء             -٣
تة من أجل التغلب على التمييز ضد النساء يف الواقع وتقدمي أمثلة عن احلاالت اليت نفذت فيها هذه                  خاصـة مؤق  

يرجى أيضاً تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتعزيز متثيل النساء يف املناصب العليا يف احلكومة               . التدابري بنجاح 
 ).٣٢الفقرة (والقطاع اخلاص 

 أكثر عن التدابري املتخذة من أجل العمل على التحقيق بفعالية بشأن أعمال يرجى تقدمي معلومات مفصلة -٤
يرجى أيضاً تقدمي معلومات عن نتائج التحقيقات يف حاالت . ومتابعة اجلناة ومعاقبتهم) ٦٣الفقرة (العنف املرتيل 

 العقوبات املفروضة على ، مبا يف ذلك إدراج أمثلة حمددة عن أنواع)٦٧الفقرة  (٢٠٠٤العنف املرتيل املسجلة منذ 
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هل تعتزم الدولة الطرف إلغاء الشرط املتعلق بإثبات اإليالج واملقاومة الفعلية . اجلناة وأي تعويض قُدم إىل الضحايا
 من قبل الضحايا بالنسبة لإلدانة باالغتصاب؟

 املساءلة، واحلق يف احلياة وحظر التعذيب واملعاملة القاسية
 )٧، و٦، و٢املواد (نة  أو الالإنسانية أو املهي

يـرجى التعلـيق عـلى أنباء تدعي أن أعمال قتل واستخدام مفرط للقوة من جانب الشرطة ضد أفراد          -٥
األقليات العرقية، مثل الروما، كثرياً ما ال يتم التحقيق بشأهنا بالشكل الصحيح، وأن ليس هناك أي آلية داخلية                  

ن التقادم املسقط مفرط يف التقييد يف حالة سوء سلوك الشرطة مسـتقلة للتحقيق بشأن هذه الشكاوى، وأن قانو       
يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن أنواع العقوبات اجلنائية . وأن العقوبات املفروضة على اجلناة مفرطة يف التساهل

 .والتأديبية املفروضة على أفراد الشرطة الذين ثبت ارتكاهبم هلذه األعمال

ة عن األسباب اليت دعت إىل تربئة حمكمة االستئناف يف سكوبيه ألفراد شرطة يرجى تقدمي معلومات مفصل -٦
. ٢٠٠٢مارس / آذار٢تورطوا يف قتل هندي وستة باكستانيني خارج إطار القضاء يف منطقة راشتانسكي لوزيا يف 

للطعن يف قانونية   ويرجى أيضا تقدمي معلومات عن نتائج االستئناف الذي تقدم به املدعي العام يف احملكمة العليا                
 .التربئة

 مقدونياً من األقليات العرقية، وهم ستة       ١٣يرجى تقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف التحقيق بشأن مصري            -٧
يرجى توضيح ما إذا    . ٢٠٠١أو اختطفوا يف أثناء الرتاع املسلح عام        " اختفوا"مـن أصل ألباين ومواطن بلغاري       

االرتباط مع حاالت اختفاء الشخصني املنحدرين من أصل ألباين وتقدمي       كانـت أي أحكام باإلدانة قد صدرت ب       
 واليت رفعت ضد قائد سابق للجيش       ٢٠٠٥أكتوبر  /معلومـات عـن نتائج احملاكمة اليت بدأت يف تشرين األول          

 .الوطين األلباين فيما خيص اختطاف املقدونيني من األقليات العرقية

 تطبيق أي قوانني عفو تشمل اجلرائم املرتكبة يف أثناء الرتاع           يـرجى تقـدمي معلومات مفصلة عن نطاق        -٨
 . وعن آثار هذه القوانني٢٠٠١املسلح يف 

 )٨املادة (القضاء على الرق والسخرة 

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة من أجل زيادة الوعي يف أوساط اجلمهور بشأن مسألة االجتار                 -٩
واملادة ) االجتار بالبشر ) (أ(٤١٨نواع العقوبات املفروضة على اجلناة مبوجب املادة        بالبشر، وعن عدد اإلدانات وأ    

 والفقرة  ١٠٥ إىل   ١٠٠الفقرات من   (من القانـون اجلنائي    ) تنظـيم االجتار بالبشر والتحريض عليه     ) (ج(٤١٨
الجتار وقُدم فيها تعويض ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن احلاالت اليت صودرت فيها امللكية املقتناة عرب ا). ١٠٩

، وعن املبالغ املمنوحة، وعدد ضحايا االجتار الذين استفادوا من تدابري إعادة            ) ١١٨الفقرة  (لضـحايا االجتـار     
 ).١٢٤الفقرة (التأهيل االجتماعي 
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 )١٠ و٩املادتان (حرية الشخص وأمنه ومعاملة السجناء 

اء املمارسات املزعومة املتعلقة مبرافقة املشتبه هبم والشهود        ما هي التدابري اليت تتخذها الدولة الطرف إلهن        -١٠
بـالقوة إىل مراكـز الشرطة الستقاء األخبار منهم، دون إخبارهم حبقوقهم، واملتعلقة بنقل املشتبه هبم من مركز       

مات يرجى تقدمي معلو  .  ساعة اليت جيب تقدميهم بعدها إىل القاضي       ٢٤شرطة إىل مركز آخر جتنباً لتجاوز مهلة        
 ).٢٣٥الفقرة (مفصلة عن اإلجراءات القضائية احلالية املعدة الستعراض مدى قانونية عمليات االحتجاز 

يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد أجرت حتقيقاً مستقالً وفعلياً بشأن ادعاء إساءة معاملة يف                  -١١
صري، أحد الرعايا األملانيني من أصل لبناين، ُيشتبه        أثناء االحتجاز والنقل إىل دولة ثالثة تعرض هلا السيد خالد امل          

يرجى أيضاً توضيح ما إذا كان السيد املصري قد تلقى تعويضاً عن معاملته يف أثناء االعتقال . بتورطه يف اإلرهاب
ال وعن تسليمه ونقله الحقاً إىل كابول، أفغانستان، وما إذا كان مسؤولو الدولة الطرف املتورطون يف هذه األعم

 .قد قُدموا إىل العدالة

يرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن التدابري املتخذة ملكافحة إساءة معاملة املعتقلني وإلعادة السجناء، من  -١٢
خالل تعزيز إجراءات املساءلة الداخلية وضمان الوصول الفعلي إىل احملامني واألطباء منذ حلظة االعتقال، وحتسني               

ما هي التدابري اليت    ). ٢٤٩الفقرة  (تجاز يف مراكز الشرطة والسجون، على سبيل املثال         الظـروف املاديـة لالح    
 ٢٠٠٣اختذت من أجل التحقيق بشأن حاالت االنتحار وغري ذلك من حاالت الوفاة يف السجون املسجلة ما بني               

ذلك من األنشطة   ، وضـمان ترتيبات مالئمة للزيارة، وخدمات الصحة العقلية، والتدريب املهين وغري             ٢٠٠٥و
 اخلارجة عن الزنزانات لفائدة السجناء؟

 )١٣ و١٢املادتان (حرية التنقل واحلماية من الطرد 

وما حجم التقدم   . يرجى تقدمي معلومات حديثة عن عدد األشخاص املشردين داخلياً يف الدولة الطرف            -١٣
ن العودة إىل أماكن إقامتهم قبل نشوب       الذي أحرز يف حل مشكلة بقية املشردين داخلياً الذين يدعون عجزهم ع           

الرتاع املسلح ملخاوف أمنية والذين ُيزعم أهنم خيضعون أحياناً لتدابري قسرية مثل اإلكراه على إلغاء التسجيل يف                 
 مراكز اإليواء والضغط عليهم من أجل املغادرة؟

جئ من كوسوفو، أغلبهم  ال٢ ٠٠٠يرجى توضيح ما إذا كان وضع الالجئ الكامل يعطى ملا يزيد على         -١٤
يرجى التعليق على أنباء تفيد بعدم      . مـن مجاعـات الروما واألشكايل واملصريني، وذكر األسباب يف حالة النفي           

وجـود أي نظـام فعال للطعن لفائدة املرفوضني من الالجئني وطاليب اللجوء، وأن طاليب اللجوء من الروما مييَّز                   
 .الجئنيضدهم كثرياً يف عملية حتديد وضع ال

 )١٤املادة (احلق يف حماكمة عادلة 

ويرجى أيضاً تقدمي   . يـرجى تقـدمي معلومات عن التدابري املتخذة ملكافحة الفساد يف اجلهاز القضائي             -١٥
معلومات مفصلة أكثر عن التدابري املتخذة ملعاجلة مسألة احلجم الكبري من القضايا املتراكمة يف احملاكم وعن فعالية 

، وسد النقص   )٢٩٧ و ٢الفقرتان  (، وتقليص فترات التأخر يف إجراءات احملاكم        )٢٩٦الفقرة  (  هـذه الـتدابري   
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احلاصـل يف املترمجني واملترمجني الفوريني يف احملاكم بالنسبة إىل اللغات األلبانية والرومانية والتركية وغريها من                
 ). وما بعدها٦١٧الفقرات من (كم اللغات احمللية اليت قد تستخدم، يف بعض الظروف، يف إجراءات احملا

 )١٨املادة (حرية الدين 

الرجاء توضيح إجراءات تسجيل اجلماعات الدينية يف القانون اجلديد للجماعات الدينية والفرق الدينية              -١٦
 من هذا   ٨ و ٥وبشكل خاص، يرجى تفسري األساس املنطقي للحظر املنصوص عليه يف املادتني            ) ٣٥٣الفقـرة   (

 .ذي يتعلق بأكثر من مجاعة دينية داخل أي معتقدالقانون وال

 )٢٠ و١٩املادتان (حرية الرأي والتعبري، والتحريض على الكراهية العنصرية 

يـرجى تقـدمي معلومات فيما يتعلق باالدعاءات اليت مفادها أن صحفيني وناشرين منتقدين للحكومة                -١٧
زعومة أو فرضت عليهم غرامات مفرطة مبوجب       صـدرت يف حقهم أحكام بالسجن لقيامهم بأنشطة إرهابية م         

 .أحكام القذف يف الدولة الطرف يف املاضي القريب

 ١٣٧يرجى الرد على االدعاءات اليت مفادها أن عددا صغرياً من احلاالت فقط هو املتابع مبوجب املادة                  -١٨
 أو التعصب على الصعيد الوطين      التسبب يف الكراهية، أو الشقاق     (٣١٩، واملادة   )املـس مببدأ مساواة املواطنني    (

من القانون اجلنائي، وأن األحكام كثرياً ما تكون       ) التمييز العنصري وغريه   (٤١٧واملـادة   ) والعـرقي والديـين   
ماذا كانت التجربة مع مدونة أخالقيات سلوك الصحفيني يف جمال مكافحة خطاب الكراهية يف وسائط . متساهلة
 اإلعالم؟

 )٢٥املادة (الشؤون العامة حق املشاركة يف تسيري 

يـرجى توضـيح مـا إذا كانـت هيئة مستقلة قد أجرت حتقيقاً فيما ورد من وقوع خمالفات يف أثناء                      -١٩
، مبا يف ذلك وجود مسؤولني عموميني وأفراد        )٥٠٤ و ٥٠٣الفقرتان   (٢٠٠٥أبريل  /االنتخابات احمللية يف نيسان   

 والتصويت املزدوج أو املتعدد، وملء صناديق االقتراع باألوراق أحزاب سياسية يف مراكز االقتراع بدون ترخيص،
مسـبقاً، وانتهاك سرية التصويت، وغياب أمساء من قوائم التصويت، وخمالفات يف عد األصوات وبروتوكوالت               

 يف  غري الالئقة لألميني واملعاقني   " املساعدة"التصـويت، وعـدم دقـة ترمجة أوراق االقتراع إىل اللغة األلبانية، و            
يرجى أيضاً تقدمي   . التصـويت، والتصـويت بالوكالة باسم أفراد األسرة من اإلناث يف بعض اجلماعات اإلثنية             

معلومـات عـن عدد األشخاص الذين ثبتت إدانتهم هبذه األعمال، وعن أنواع العقوبات املفروضة، إضافة إىل                 
 .التدابري املتخذة ملنع تكرر هذه املخالفات يف املستقبل

، الذي ينص على    )٢٠٠٢(من قانون موظفي اخلدمة املدنية      ) أ(٣جى توضيح ما إذا كان تطبيق املادة        ير -٢٠
 من  ٤٠متثـيل كاف وعادل للمواطنني املنتمني إىل كل اجلماعات، وتطبيق حظر التمييز املنصوص عليه يف املادة                 

يها الروما واألقليات األصغر عدداً، يف      قد أديا إىل متثيل أنسب لألقليات العرقية، مبا ف        ) ٢٠٠٣(قـانون احملاكم    
 ). وما بعدها٥٤٧الفقرات (املناصب العليا يف احلكومة، والشرطة، والقضاء، واخلدمة العامة 
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 )٢٦ و٢املادتان (احلق يف املساواة أمام القانون 

وما من أجل ما هي اخلطوات اليت تتخذه الدولة الطرف إلصدار الوثائق الشخصية جلميع من طلبها من الر -٢١
ضمان متتعهم حبقوق اإلنسان على قدم املساواة، مثل احلق يف التصويت، إضافة إىل املساواة يف الوصول إىل التأمني 

 االجتماعي، والرعاية الصحية وغري ذلك من املزايا؟

 )٢٧املادة (حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات 

ق يف استخدام لغة لألقلية وأحرف هجائها بصفتها        يرجى تقدمي معلومات عن أي مشاكل يف ضمان احل         -٢٢
  يف املائة من السكان هذه اللغة املعينة        ٢٠لغة رمسية يف الوحدات احمللية للحكم الذايت حيث يتكلم ما ال يقل عن              

وهل هناك أي حاالت مارست فيها السلطات احمللية سلطتها التقديرية الستخدام لغات لألقليات             ). ٥٩٩الفقرة  (
 ؟)٥٩٩الفقرة ( يف املائة ٢٠ا لغة رمسية حىت دون عتبة بصفته

يرجى تقدمي معلومات مفصلة أكثر عن التدابري املتخذة لتعزيز فرص األقليات القومية، مبا فيها الروما، من  -٢٣
وبوجه . أجل تلقي التعليم بلغتهم وبشأن ثقافتهم على مستوى التعليم االبتدائي والثانوي رهنا بوجود طلب كاف

خاص، ما هي اخلطوات املتخذة لرصد نوعية التعليم يف مدارس لغة األقليات وضمان التدريب الكايف للمدرسني                
 ؟) وما بعدها٦٦٠الفقرات (بلغات األقليات أو املدرسني باللغة املقدونية بصفتها لغة ثانية 

 )٢املادة (نشر املعلومات املتعلقة بالعهد والربوتوكول االختياري 

تقـدمي معلومات عن اخلطوات املتخذة من أجل نشر املعلومات املتعلقة بالعهد وعن تقدمي هذا               يـرجى    -٢٤
ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن مشاركة ممثلني عن اجلماعات العرقية واألقليات           . التقرير جبميع اللغات الرمسية   

 .واجملتمع املدين يف العملية التحضريية

- - - - - 


