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  مقدمة

 ٥/١عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنـسان                 - ١
 االستعراض وأجري. ٢٠٠٩مايو / أيار١٥ إىل ٤، دورته اخلامسة يف الفترة من ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨املؤرخ  

وترأس . ٢٠٠٩مايو / أيار١٢املتعلق جبمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة يف اجللسة الرابعة عشرة، املعقودة يف 
واعتمد الفريق العامل،   . وفد مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة معايل السيد ميهايلو مانفسكي، وزير العدل          

  ، هـذا التقريـر املتعلـق جبمهوريـة مقـدونيا          ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ١٥يف جلسته السابعة عشرة املعقودة يف       
  .اليوغوسالفية السابقة

) اجملموعة الثالثيـة  (، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التالية         ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٨ويف    - ٢
  .سلوفاكيا وبنغالديش وأملانيا: لتيسري استعراض مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

، صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض مجهورية مقـدونيا         ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     - ٣
  :اليوغوسالفية السابقة

  ؛(A/HRC/WG.6/5/MKD/1)) أ(١٥تقرير وطين أعد وفقاً للفقرة   )أ(  
) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة                   )ب(  

(A/HRC/WG.6/5/MKD/2)؛  
  .(A/HRC/WG.6/5/MKD/3)) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة   )ج(  

وأحيلت إىل مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمـة أسـئلة قـام                  - ٤
لسويد، وهولندا، واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى   بإعدادها مسبقاً كل من اجلمهورية التشيكية، وأملانيا، وا     

وهذه األسئلة متاحة علـى املوقـع الـشبكي اخلـارجي           . وآيرلندا الشمالية، واألرجنتني، والدامنرك، وهنغاريا    
  .لالستعراض الدوري الشامل

   موجز مداوالت عملية االستعراض- أوالً 
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

وأبرز األحكام الدستورية ذات    . قدم وزير العدل، يف خطابه االفتتاحي، استعراضاً موجزاً للتقرير الوطين           - ٥
  .الصلة فيما يتعلق حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها

 من دستور البالد تكرس القيم األساسية للنظام الدسـتوري املتمثلـة يف احلريـات               ٨وأوضح أن املادة      - ٦
ة للفرد واملواطن، اليت يعترف هبا اجملتمع الدويل ويرسخها الدستور، وحرية التعبري عن االنتماء              واحلقوق األساسي 

املـواطنني متـساوون يف     " من الدستور على أن      ٩وتنص املادة   . القومي، وتساوي املواطنني، ومبدأ عدم التمييز     
 الوطنية واالجتماعيـة، واالنتمـاء      احلريات واحلقوق، بصرف النظر عن نوع اجلنس، والعرق، واللون، واخللفية         
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كمـا يـنص    ". ومجيع املواطنني متساوون أمام الدستور والقانون     . السياسي والديين، والوضع املايل واالجتماعي    
  .الدستور على أن حياة الفرد وسالمته اجلسدية واألخالقية وحريته أمور ال تنتهك

لتعذيب أو املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينـة         وال وجود لعقوبة اإلعدام يف البلد، ومجيع أشكال ا          - ٧
ويف نفس الوقت يتمتع املواطنـون  . وحرية الدين، وحرية التعبري عن العقيدة واجملاهرة هبا مضمونة أيضاً       . حمظورة

 هذه  حبرية تكوين اجلمعيات للدفاع عن حقوقهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ومعتقداهتم، ومحاية           
. وللمواطنني احلق يف الضمان االجتماعي والتأمني االجتماعي، وكذلك يف احلماية االجتماعية. احلقوق واملعتقدات

كما توفر الظـروف    . وتكفل الدولة احلق يف العمل للمواطنني الضعفاء والعاجزين، وتوفر محاية خاصة للمعاقني           
  .إلدماجهم يف احلياة االجتماعية

  .زير اإلطار املؤسسي الوطين لتعزيز حقوق اإلنسان واحلرياتوعرض معايل الو  - ٨

وجتري حالياً إصالحات شاملة للتشريعات اجلنائية املوضوعية واإلجرائية، ويف جماالت الشرطة، ومكافحة   - ٩
لة وترمي إصالحات النظام القضائي إىل توفري نظام عدا       . الفساد، واجلرمية املنظمة، مبا يف ذلك االجتار باألشخاص       

عملي ومستقل وفعال إلعمال حقوق اإلنسان واحلريات ومحايتها، فضالً عن احملاكمة الرتيهة يف ظـرف زمـين                 
  .واإلجراء العتماد قانون بشأن احلماية من التمييز ماضٍ قدماً حالياً. معقول

  .األغلبيةوعرض الوزير أيضاً بتفصيل اإلطار القانوين حلماية حقوق اجملموعات اليت ال تنتمي إىل   - ١٠

وركز الوزير على اإلصالحات يف جمال التعليم على مجيع املستويات، وعلى التدابري اجلديدة اليت اختذهتا                 - ١١
  .احلكومة هبذا اخلصوص

ولقد صادق البلد على مجيع صكوك حقوق اإلنسان الدولية الرئيسية، وهو يقيم حواراً مكثفاً مع هيئات   - ١٢
 وجهت احلكومة دعـوة دائمـة إىل   ٢٠٠٤ويف عام  . دة، وأيضاً مع جملس أوروبا    حقوق اإلنسان يف األمم املتح    

وسينضم البلد إىل اتفاقيات حقوق     . أصحاب الواليات التابعني لإلجراءات اخلاصة يف إطار جملس حقوق اإلنسان         
وطين جلعله مطابقاً اإلنسان الدولية املتبقية، ومنها اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وسينسق أيضاً التشريع ال

  .للمعايري الدولية يف هذا اجملال

ومن بني األولويات الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان، شدد الوزير على اإلنفاذ الكامل التفاق أوهريـد                  - ١٣
اإلطاري، مبا يف ذلك مبدأ التمثيل العادل، وزيادة إصالح نظام السجون، وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل الروما،                

 حبقوق املرأة، واألطفال، واملعاقون، واعتماد قانون ملكافحة التمييز، ومواصلة التعاون مع اجملتمع املدين              والنهوض
  . وحلرية التعبري واستقالل وسائل اإلعالم أمهية خاصة يف هذا السياق. خبصوص النهوض حبقوق اإلنسان

عاملية على اتفاقيات حقوق اإلنسان وزيادة أما على الصعيد الدويل، فإن البلد سيظل يدافع عن املصادقة ال  - ١٤
التعاون فيما بني املنظمات العاملية واإلقليمية فيما يتصل مبسائل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها، وهو ملتزم متاماً                

  .بعمل جملس حقوق اإلنسان
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شرياً إىل أنّ هذه    وشدد الوزير على أمهية هذا احلوار والتوصيات اليت تقدمت هبا الدول املشاركة فيه، م               - ١٥
  .التوصيات ستستخدم كمبدأ توجيهي مفيد لعمل البلد يف املستقبل

ورداً على األسئلة املسبقة اليت أعدها كل من اململكة املتحدة وهنغاريا واجلمهورية التشيكية، شدد الوفد            - ١٦
تفاق أوهريد اإلطاري يف عام وبعد التوقيع على ا. على أن تنفيذ اتفاق أوهريد اإلطاري يظل من أولويات احلكومة

، نفذ البلد إصالحات شاملة قصد تعزيز حقوق اجملموعات اليت ال تشكل جزءاً من األغلبية، معتمـداً أو                  ٢٠٠١
  . موظف عمومي إضايف١ ٠٠٠واعتمد برنامج تشغيل أفراد اجملموعات اإلثنية، وسيتم تشغيل .  قانونا٧١ًمنقحاً 

ا مسبقاً كل من اجلمهورية التشيكية واململكة املتحدة فيما يتعلق بالرومـا،            ورداً على األسئلة اليت أعده      - ١٧
، إلدماج الروما يف اجملتمـع،      ٢٠١٥- ٢٠٠٥ اعتماد استراتيجية وخطة العمل الوطنيتني للعقد        ٢٠٠٤يف عام     مت

ذات األولوية يف   ويتمثل جمال من اجملاالت     ). يف جماالت التعليم والعمل والسكن والصحة     (وجيري حالياً تنفيذمها    
وتقـوم  . والتعليم ملا قبل سن الدراسة عامل حيوي إلدماج أطفال الروما يف املدارس           . هاتني الوثيقتني يف التعليم   

 بلدية، بتنفيذ املشروع املتعلق بإدماج أطفال الروما        ١٦وزارة العمل والسياسات االجتماعية حالياً، بالتعاون مع        
وتتمثل .  من أطفال الروما يف مرحلة ما قبل املدرسة        ٧٢٠تيجة لذلك، اخنرط    ون. يف مرحلة ما قبل سن الدراسة     

أهداف إضافية هلذا املشروع يف إذكاء الوعي يف املدارس يف صفوف موظفي التعليم مبسائل الروما، وزيادة عدد                 
  . يورو لتنفيذ هذا املشروع٤٠٠  ٠٠٠وخصصت احلكومة . املدرسني من الروما

اململكة املتحدة واجلمهورية التشيكية وأملانيا املتعلقة مبسألة تساوي الفرص واملساواة بني ورداً على أسئلة   - ١٨
وأُنشئ قسم تـساوي    . ٢٠٠٦اجلنسني، أوضح الوفد أن قانون تساوي الفرص بني الرجل واملرأة اعتمد يف عام              
ون وخطة العمل الوطنية بشأن     الفرص بوزارة العمل والسياسات االجتماعية، وتتمثل مهمته يف تنسيق تنفيذ القان          

ومت تعيني سبعني منسقاً ملـسألة  .  بلدية٨٤ من أصل   ٧٩وأُنشئت جلان تساوي الفرص يف      . املساواة بني اجلنسني  
تساوي الفرص يف املؤسسات الوطنية واحمللية، وكذلك جلنة لتساوي الفرص يف الربملان، تتمثل مهمتها الرئيسية يف 

  .ري تساوي الفرصرصد امتثال القوانني ملعاي

ورداً على سؤال طرحته هولندا بشأن العنف العـائلي، أوضـح الوفـد أن احلكومـة اعتمـدت، يف                     - ١٩
ويتمثل هدف االستراتيجية الرئيسي يف احلد      . ٢٠١١- ٢٠٠٨، االستراتيجية الوطنية للفترة     ٢٠٠٨  أبريل/نيسان

 فيما يتصل بالوقاية والتدخل والتعليم والرصـد        من العنف العائلي وحتسني نوعية احلماية عن طريق إدخال تدابري         
وأُنشئت هيئة التنسيق الوطنية، وهي تتألف من مجيع الوزارات املعنية، فضالً عـن        . والتنسيق فيما بني القطاعات   

 ملنع ٢٠١٢- ٢٠٠٩، اعتمدت احلكومة خطة عمل الفترة ٢٠٠٨نوفمرب /ويف تشرين الثاين. منظمات اجملتمع املدين
تداء اجلنسي على األطفال وامليل اجلنسي إىل األطفال، وهي حتدد التدابري واألنشطة ملساعدة األطفـال   وإزالة االع 

ومحايتهم من االعتداء اجلنسي وامليل اجلنسي إىل األطفال، وتقيم نظاماً للتنسيق فيما بني مؤسـسات احلكومـة                 
  .وقطاع املنظمات غري احلكومية

 ٢١هنـاك  (ار الوفد إىل أن مراكز الرعاية النهارية لألطفال ذوي اإلعاقة  ورداً على اململكة املتحدة، أش      - ٢٠
وحجم اجملموعات مصمم حبيث يوفر الرعايـة جيـدة         .  شخصاً ٢٥ و ٢٠مصممة إليواء ما بني     ) مركزاً نشطاً 

ويتمثل هدف من أهداف احلكومـة  . النوعية، واملعاملة الفردية، والعمل اجلماعي، وخلق جو صداقة وجو عائلي   
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وعدد التخصصات املهنية املختلفة . ذات األولوية يف املضي يف فتح مراكز جديدة على املستوى احمللي، عند اللزوم 
يتفق مع املعايري اليت حددهتا وزارة العمل والسياسات االجتماعية، وهو يتمثل يف موظف مهين متخصص لكـل                 

  .ناء اخلدمة كلّ يف جمال خربتهويتمتع العاملون يف هذه املراكز بتدريب أث. أربعة مستفيدين

، عندما ١٩٩٧، أوضح الوفد أنه مقارنة مع عام )التركيبة اإلثنية للشرطة(ورداً على اجلمهورية التشيكية   - ٢١
 يف املائة ٢,٩٥ من الروما و٠,٤٧( يف املائة من قوات الشرطة تتمثل يف أفراد من اجملموعات اإلثنية ٧كانت نسبة 
 ٠,٧ من األلبانيني اإلثنيني و١٥,٩ من بينها ٢٠,٤ نسبة إمجالية قدرها ٢٠٠٨هناك يف عام ، كان )من األلبانيني

  .من الروما اإلثنيني

ورداً على السويد، أوضح الوفد أن إجراءات العمل النموذجية ملعاملة األشخاص أثناء االحتجاز لـدى                 - ٢٢
 وهو قائد دورية مسؤول عن التنفيـذ        -  وأُنشئت وظيفة جديدة، وظيفة موظف االستقبال     . الشرطة قد تطورت  

إضافة إىل  (، ُوّجهت هتم جنائية لسوء املعاملة حبق ثالثة من موظفي الشرطة            ٢٠٠٨ويف عام   . املالئم لإلجراءات 
وبالنسبة ألحد أعوان الشرطة، أثبتت التحقيقات الداخلية أنه أفرط يف اسـتخدام القـوة              ). اإلجراءات التأديبية 
  .ءات تأديبيةفاختُّذت حبقه إجرا

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

 وفداً ببيانات، رحب فيها عدد من الوفود باالستشارة الواسعة النطاق           ٣٩خالل احلوار التفاعلي، أدىل       - ٢٣
د علـى سـجله     كما أدلت الوفود ببيانات هّنأت فيها البل      . إلدارة الدولة واجملتمع املدين يف إعداد التقرير الوطين       

احلافل يف جمال املصادقة على صكوك حقوق اإلنسان الدولية؛ وعلى تعاونه البناء مع مؤسسات وإجراءات حقوق  
والتوصيات اليت مت التقدم هبا خالل احلوار التفاعلي ترد يف          . اإلنسان الدولية؛ وردوده على األسئلة اخلطية املسبقة      

  .الفرع الثاين من هذا التقرير

ت اجلزائر إىل أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قد ارتأت أن أمني املظامل ال يتفق كليـاً ومبـادئ        وأشار  - ٢٤
والحظت أيضاً املشاغل اليت أعرب عنها العديد من . باريس، وسألت عن التدابري املزمع اختاذها لتدارك هذا األمر        

 خبصوص ارتفاع معدالت التوقف عن الدراسة )اليونيسيف(هيئات رصد املعاهدات ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 
كما أحاطت علماً باجلهود املبذولة والسياسات . يف املناطق الريفية ويف صفوف أطفال الروما والالجئني والفتيات

  .املعتمدة لتشجيع إدماج الروما واأللبانيني وغريهم من األقليات يف خمتلف قطاعات اجملتمع

جنازات الدولة اهلائلة تشمل تنفيذ حقوق األقليات الوطنية ومكافحة الفـساد           وذكر االحتاد الروسي أن إ      - ٢٥
وسأل . وأحاط علماً باجلهود اليت تبذهلا احلكومة حلل املشاكل ذات الطابع املشترك بني اإلثنيات   . واجلرمية املنظمة 

تعلق باحلماية االجتماعيـة،    االحتاد الروسي عن تطور قانون مكافحة التمييز، وعن التعديالت اجلارية للقانون امل           
  .والنص بشكل خاص على إنشاء مركز لضحايا االجتار

وأشارت فرنسا إىل وجود توتر شديد بني اإلثنيات يف املدارس الثانوية واجلامعات، فسألت عن أمور من                  - ٢٦
 لـضمان   ٢٠٠٧جية عام   بينها التدابري املزمع اختاذها لتأمني التعايش اإلثين يف املدارس، وعن نتيجة تنفيذ استراتي            

وسألت عن التدابري املزمـع اختاذهـا       . التمثيل العادل ألفراد اجملموعات اإلثنية يف إدارة الدولة ومؤسساهتا العامة         
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ملعاجلة سوء معاملة احملتجزين على أيدي الشرطة، والنقائص اليت أشارت إليه اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف نظام 
طة؛ وعن التدابري اليت اختذت ملنع االجتار بالبشر؛ والقرارات اليت اعتمدت لتشجيع إعـادة              املراقبة الداخلية للشر  

وأوصت احلكومة باختاذ كافة التدابري الالزمة لتكريس املساواة بني الرجل واملرأة يف . إدماج النساء ضحايا االجتار
د املرأة يف القوانني ويف األفعال، كما أوصت مجيع اجملاالت ذات الصلة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ض

احلكومة بتجرمي العنف ضد املرأة، واعتماد سياسة جنائية صارمة ملقاضاة ومعاقبة مرتكبيها، وانتـهاج سياسـة                
  .للوقاية من أجل تعزيز وعي عامة اجملتمع هبذه املسألة

 وال سيما حتسن احلماية من العنـف        وامتدحت الربازيل احلكومة على جهودها وعلى النتائج امللموسة،         - ٢٧
  كما امتـدحت احلكومـة لقيامهـا بتوجيـه دعـوة دائمـة إىل              . املرتيل، من خالل اعتماد استراتيجية وطنية     

  .املقررين اخلاصني

والحظت سويسرا أن الدولة قد استطاعت أن جتد سبيالً إىل االستقرار من خالل اتفاق أوهريد اإلطاري        - ٢٨
أيضاً إىل قلق آليات حقوق اإلنسان الدولية واملنظمات غري احلكومية إزاء التمييز ضـد              وأشارت  . ٢٠٠١  لعام

  .األقليات وظروف االحتجاز وحاالت سوء املعاملة اليت يرتكبها موظفو السجون

وأشادت اهلند باعتماد استراتيجية وطنية ترمي إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البالد، ولكنها أعربت               - ٢٩
وأبدت مشاغلها خبصوص معاجلة مطالبات طاليب اللجوء وخبصوص قانون . ها إزاء االجتار بالنساء والفتياتعن قلق

وسلمت اهلند بالسياسات املنتهجة إلدماج الروما، وال سيما اعتماد استراتيجية وطنية يف . ٢٠٠٢العفو العام لسنة 
. أجل ضمان حقوق اإلنـسان للرومـا      ، وحثت يف نفس الوقت احلكومة على تكثيف جهودها من           ٢٠٠٥عام  

كما حثت احلكومة على    . وشجعت الدولة على التفكري يف املصادقة على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة           
  .إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة وفعالة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس

على انضمامها إىل العديد من صكوك وامتدحت هولندا احلكومة على استراتيجيتها الوطنية بشأن الروما و  - ٣٠
وأعربت عن قلقها خبصوص استقالل القضاء، وحثت احلكومة على السهر على أن تنفذ             . حقوق اإلنسان الدولية  

 تنفيذاً كامالً، والسهر على أن يظل إجراء تعيني القضاة واملدعني العـامني    ٢٠٠٦قوانني اإلصالح القضائي لعام     
  . بعيداً عن التدخل اخلارجي

  وامتدحت كندا احلكومة على تعهداهتا بتنفيذ مجيع اإلصالحات الالزمة مـن أجـل حتقيـق التكامـل                   - ٣١
غري أهنا الحظت أوجه تفاوت بني القانون واملمارسة على أرض الواقع وطلبت إنشاء آلية فعالة .  أطلسي- اليورو 

 ٢٠١٥- ٢٠٠٥احلكومة يف إطار العقـد      ورحبت كندا خبطط العمل اليت اعتمدهتا       . لتأمني الضمانات الدستورية  
  . إلدماج الروما، إال أهنا أحاطت علماً يف نفس الوقت باستمرار وجود متييز على نطاق واسع

ورحبت أوكرانيا بتعاون احلكومة مع آليات حقوق اإلنسان الدولية حلماية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك                 - ٣٢
كما رحبت أوكرانيا بكون الدولـة طرفـاً يف        . جراءات اخلاصة دعمها للمجلس ودعوهتا الدائمة املوجهة إىل اإل      

أما فيما يتعلق باإلدماج االجتماعي لألشـخاص ذوي االحتياجـات          . صكوك حقوق اإلنسان الدولية األساسية    
حة وأحاطت علماً بالتدابري الرامية إىل مكاف. اخلاصة، فطلبت املزيد من املعلومات عن التدابري املتخذة يف هذا اجملال
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االجتار باألشخاص وشجعت احلكومة على تعزيز جهودها يف هذا اجملال، وال سيما فيما يتعلق بإعادة تأهيل النساء 
  .ضحايا االجتار

ورحبت السويد باجلهود املبذولة ملكافحة التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة، واملـصادقة علـى                 - ٣٣
 التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة

وقالت إهنا تشاطر مشاغل جلنة مناهضة التعذيب فيما يتعلق بسوء املعاملة وقلّة التحقيقات واحملاكمات . أو املهينة
التعذيب فيما يتـصل    وأشارت إىل بواعث القلق لدى جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة مناهضة              . الفعالة

باستمرار االجتار بالنساء والفتيات، فضالً عن استغالل البغاء، مرحبة يف نفس الوقت باملعلومات اليت قدمها الوفد      
  .بشأن االستراتيجيات الوطنية وعمل اللجنة الوطنية

. موعـات اإلثنيـة   وأشارت النمسا إىل االجتاه اإلجيايب جداً فيما يتعلق بالتمثيل التناسـيب لكافـة اجمل               - ٣٤
واستشهدت النمسا مبالحظات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي فيما يتعلق بوجود أدلة على استمرار التعصب اإلثين               
وامليز العنصري يف السياسات ويف التعليم، فأوصت احلكومة بالتشجيع الفعلي للمنظمات املختلطة األعراق امللتفة              

ورحبت باعتماد استراتيجية وطنية بشأن . ركة قصد مكافحة هذه الظاهرةحول مصاحل مدنية ومهنية وجتارية مشت
الروما ولكنها أشارت إىل أن التقارير ما زالت تفيد بأنّ الروما يواجهون صعوبات يف الوصول إىل نظام الرعاية                  

طفال ليست  والحظت أيضاً جهود احلكومة ملكافحة العنف املرتيل وأشارت إىل أن العقوبة اجلسدية لأل            . الصحية
  . حمظورة بشكل صريح يف مجيع الظروف

وأعربت النرويج عن تقديرها لكون مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة قد ألغت عقوبة السجن يف                - ٣٥
وسألت عن التقدم احملـرز يف      . حالة التشهري وسلمت بوجود تشريع سليم يف البلد يهدف إىل محاية حرية التعبري            

ن حرية الوصول إىل املعلومات ذات الطابع العام والتدابري املتخذة ملنع التـأثري علـى وسـائل      تنفيذ القانون بشأ  
ورحبت باجلهود املبذولة لتأمني املساواة بني اجلنسني فالحظت أن التوازن بني اجلنسني يف اإلدارة احمللية               . اإلعالم

التدابري احملددة املتخذة للتصدي الخـتالل      يظل يطرح حتدياً، وسألت عن كيفية تقدم عمل اللجان احمللية، وعن            
  .التوازن بني اجلنسني

وسلمت املكسيك برغبة احلكومة يف النهوض بالقضاء على العنف ضد املرأة من خالل سن القانون بشأن   - ٣٦
عن وسألت عن الكيفية اليت تعمل هبا اللجنة و  . تساوي الفرص بني الرجل واملرأة وإنشاء جلنة معنية هبذا املوضوع         

وسلمت أيضاً مبا أبدته مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة من استعداد للتعاون مع آليات             . نتائجها امللموسة 
حقوق اإلنسان من خالل توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة، وأوصت بقيام اآلليات اليت طلبـت ذلـك                  

  . بالزيارات العالقة

ا اليوغوسالفية السابقة على االنتخابات احمللية والرئاسية اليت دارت يف          وهّنأت سلوفينيا مجهورية مقدوني     - ٣٧
والحظـت  .  يف جو سلمي، ورحبت بالتقدم احملرز، يف مجلة أمور، يف تنفيذ اتفاق أوهريد اإلطاري              ٢٠٠٩عام  

منها على سبيل سلوفينيا أن األمر سيحتاج إىل املزيد من اجلهود للتطرق ملشاغل األقليات اإلثنية األصغر حجماً، و
وطلبت سلوفينيا مزيـداً مـن      . املثال الروما، وسألت احلكومةَ عما تفعله حالياً لتنفيذ سياسات الروما القائمة          

  .املعلومات عن إعداد قانون مكافحة التمييز، وأيضاً عن تنفيذ قانون تساوي الفرص بني الرجل واملرأة
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اليوغوسالفية السابقة خطت خطوات هامة يف إصـالح        والحظت اململكة املتحدة أن مجهورية مقدونيا         - ٣٨
وامتدحت احلكومة على مشاركة جمموعات األقليات يف السياسات الوطنية، وأشادت بااللتزام           . القضاء والشرطة 

القانوين املفروض على األحزاب السياسية لتأمني مشاركة املرأة، ولكنها أعربت عن خيبة أملها إزاء قلة املرشحات 
  ورحبت اململكة املتحدة بالعمل املـضطلع بـه لتحـسني محايـة         . لعمد يف االنتخابات البلدية األخرية    ملناصب ا 

  .حقوق املعاقني

والحظت تركيا التقدم احملرز يف تنفيذ اتفاق أوهريد اإلطاري، وشجعت احلكومة على النظر يف مزيـد                  - ٣٩
ورحبت بإنشاء اللجنة .  للمجموعات الصغرية نسبياًحتسني قانون االنتخابات الربملانية قصد ضمان التمثيل العادل

وسألت عن التدابري اليت مت اختاذها لتفعيل وكالة حقوق اجملموعات اإلثنيـة     . وبتنفيذ القانون بشأن تكافؤ الفرص    
ورحبت بالتدابري املتخذة لضمان احلـق يف التعلـيم بلغـات     .  يف املائة من جمموع السكان     ٢٠اليت متثل أقل من     

ص املنتمني إىل هذه اجملموعات، وشجعت احلكومة على تنفيذ قرار توفري الكتب املدرسية تنفيذاً كـامالً                األشخا
وشجعت احلكومة، يف مجلة أمور، على مزيد التعاون مـع املنظمـات      . لصاحل الطلبة املنتمني إىل هذه اجملموعات     

  .اريعالدولية والبلدان األخرى يف جمال تدريب موظفي السجون ومتويل املش

وامتدحت بولندا درجة األولوية اليت تضعها احلكومة على منع ومكافحة اجلرميـة املنظمـة والفـساد،                  - ٤٠
. وأوصت احلكومة بوضع برنامج وطين شامل ملكافحة الفساد، وال سيما يف صفوف القائمني على إنفاذ القوانني               

وأشارت بولندا إىل مـا     .  تعزيز واليته ودوره   ورحبت بإنشاء مكتب أمني املظامل الوطين وأشارت إىل احلاجة إىل         
  جاء يف بعض التقارير فالحظت أنه مل تتم مراجعة مناسبة لتطابق مجيع القوانني واألحكام مع أحكـام اتفاقيـة                   

  .حقوق الطفل

وأحاطت أذربيجان علماً بإصالحات نظام العدالة األخرية املشار إليها يف التقرير الوطين، مبا يف ذلـك                  - ٤١
ماد استراتيجية إصالح نظام العدالة، وأكادميية تدريب القضاة واملدعني العامني، واسـتراتيجية تكنولوجيـا              اعت

ورحبت بتوجيه دعـوة دائمـة إىل   . املعلومات واالتصاالت يف احملاكم، وإنشاء مؤسسات لرصد حقوق اإلنسان  
تدابري العملية املتخذة ملعاجلـة االجتـار       وسألت عن ال  . أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة      

  .باألشخاص بشكل فعال

وامتدح املغرب احلكومة على استراتيجيها إلصالح القضاء مبا ُييسر الوصول إىل العدالة، وسـأل عـن                  - ٤٢
 كما. ورحب املغرب خبطة العمل الوطنية بشأن حقوق الطفل       . التدابري املتخذة ملعاجلة قلة الثقة بالنظام القضائي      

أثىن على اعتماد خطة العمل ملنع العنف اجلنسي ضد األطفال، وشجع احلكومة على مواصلة تنفيذ التدابري وفقـاً     
  .ألولوياهتا الوطنية والدولية

والحظ الكرسي الرسويل، يف مجلة أمور، أن الدولة تأوي عدداً من األقليات اليت حيظى العديد من بينها                   - ٤٣
الكرسي الرسويل عن قلقه إزاء التمييز ضد الروما، وكذلك إزاء قلة متتع العديد مـن               وأعرب  . بتمثيل يف الربملان  

الروما والالجئني من األشكايل باحلقوق االجتماعية واالقتصادية، وسأل عن املبادرات املزمع اإلقدام عليها ملعاجلة              
تدائي والثانوي، وال سيما يف صفوف وأعرب عن قلقه إزاء ارتفاع نسبة ترك الدراسة يف التعليم االب         . هذه املسألة 

وأحاط علماً أيضاً بالربنامج املنفـذ      . أطفال الروما وأطفال الالجئني األشكايل والفتيات من اجملموعات األلبانية        
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وأوصى احلكومة مبواصلة جهودها قصد ضمان التعليم . بالتعاون مع جملس أوروبا لتحسني وضع السجناء يف البالد
وى االبتدائي جلميع األطفال، مع االهتمام بشكل خاص مبجموعات األقليات، وختفيض تكاليف            اجملاين على املست  
  . التعليم الثانوي

، إن البلد ملتزم بشدة مبنع      )مكافحة الفساد (وقال الوفد، يف رده على الدامنرك واالحتاد الروسي وبولندا            - ٤٤
ك حتسن الترتيب على مؤشر الفساد الذي وضـعته  وقمع الفساد بفعالية على مجيع املستويات، كما يدل على ذل         

   يف  ١٠٦ يف حـني كـان حيتـل املرتبـة           ٢٠٠٨ يف عام    ٧٤املنظمة الدولية للشفافية، حيث احتل البلد املرتبة        
وقد أدخلت تعديالت على قانون منع الفساد، وقانون تنازع املصاحل، فضالً عن قانون إدارة الوصول . ٢٠٠٦عام 

الياً وضع قانون جديد بشأن اإلجراءات اجلنائية، وقانون اإلجراءات اجلنائية، الذي جيـري             وجيري ح . املصاَدرة
وتعديالت قانون تنـازع    ". املصادرة املوسعة "حالياً نقاشه بشكل علين، من املتوقع أن يدخل ممارسة جديدة هي            

ثقة عن دورة التقييم األوىل جملموعة      وقد مت بنجاح تنفيذ التوصيات املنب     . املصاحل ستشمل أيضاً املوظفني العموميني    
دول مكافحة الفساد التابعة جمللس أوروبا، يف حني ال يزال التنفيذ الكامل للتوصيات املنبثقة عن دورة التقيـيم                  

.  أنشئ مكتب أساسي خاص للمدعني العامني ملقاضاة اجلرمية املنظمـة والفـساد            ٢٠٠٨ويف عام   . الثانية جارياً 
إصالحات التشريع اجلنائي واعتماد القانون اجلديد بشأن اإلجراءات اجلنائية، سوف يظهـر            وبتنفيذ استراتيجية   

  . نظام جديد كلياً ينقل التحقيق من قاضي التحقيق إىل املدعي العام

، تضمن تعديالت الدستور استقالل القضاء، )سلوفينيا وهولندا وأذربيجان(وفيما يتعلق باستقالل القضاء   - ٤٥
ومت .  قانونـاً  ٧٠وقصد تأمني وجود قضاء مستقل وفعال مت اعتماد أكثر من           . أعلى املعايري الدولية  مبا يتماشى و  

وهو يتألف أساساً ) املكلف بانتخاب القضاة واملدعني العامني وعزهلم(إنشاء جملس القضاء وجملس املدعني العامني 
 ويف األعوام الثالثة املاضية أنشئت مثاين       .من قضاة ومدعني عامني خيتارهم نظراؤهم من خالل انتخابات مباشرة         

وتقوم أكادميية القضاة واملدعني العامني بتدريب اجليل . مؤسسات جديدة يف نظام العدالة وهي مجيعاً تعمل بنجاح
 قاضياً ومدعياً عاماً من بـني       ١٩وصدرت نتائج انتخاب    . الثاين من املرشحني ملناصب القضاة واملدعني العامني      

. وباإلضافة إىل ذلك تنظم دورة تدريبية مستمرة للقضاة واملدعني العامني واحملامني واملـوثقني            . ادمييةخرجيي األك 
 ٢٠٠٨وعلى سبيل البيان فإن ميزانية احملاكم ارتفعت يف عام          . وأُدخل متويل القضاء طبقاً لقانون ميزانية احملاكم      

واطنني بالقضاء آخذة يف االرتفاع وقد بلغت أعلـى         وثقة امل . ٢٠٠٧ يف املائة مقارنة مع ميزانية عام        ١١بنسبة  
 يف املائة، كما تبني ذلك دراستان استقصائيتان أجريتا برعاية وكالة التنمية الدولية التابعة              ٧٨مستوى هلا بنسبة    

  .٢٠٠٨للواليات املتحدة يف عام 

 ٢٠٠٨مارس /، بدأ يف آذار)تحدةاهلند وكندا وسلوفينيا واململكة امل(وفيما يتعلق بقانون مكافحة التمييز   - ٤٦
العمل على إعداد مشروع قانون شامل بشأن احلماية من التمييز، ومشل هذا العمل ممثلي احلكومة وممثلي املنظمات                 

. وبعد إعداد النص األويل ملشروع القانون، مت تنظيم مخس مناقشات عامة جلميع األطـراف املعنيـة    . غري احلكومية 
على مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وعلى جلنة البندقية، فضالً عن مكتب            وُعرض هذا النص أيضاً     

. ٢٠٠٩ أبريل/ونظم جملس التكامل األورويب جلسة مساع يف الربملان يف نيسان         . مندوبية املفوضية األوروبية يف البلد    
وسيشمل امليـل   . ه على احلكومة  وينتظر أن يضع فريق الصياغة اللمسات األخرية على املشروع قريباً وأن يعرض           

  .اجلنسي كأساس من أسس احلماية من التمييز
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 جلنة وطنية ملكافحة ٢٠٠١، أُنشئت يف عام )أوكرانيا وفرنسا والسويد(وفيما يتعلق باالجتار باألشخاص   - ٤٧
. ألطفـال ، مت تشكيل فريق فرعي ملكافحة االجتـار با        ٢٠٠٤ويف عام   . االجتار باألشخاص واهلجرة غري الشرعية    

انفك مكتب اآللية الوطنية لتوجيه ضحايا االجتار باألشخاص التابع لوزارة العمل والسياسات االجتماعيـة                وما
وأعدت اللجنة الوطنية خطة عمل وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص واهلجرة          . ٢٠٠٥سبتمرب  /يعمالن منذ أيلول  

 بدأ إعداد خطـة عمـل وطنيـة    ٢٠٠٩يناير / الثاين ويف كانون . ٢٠٠٨- ٢٠٠٦غري املشروعة يف البالد للفترة      
وتقوم حالياً وزارة العمل والسياسات االجتماعية بصياغة تعديالت لقانون احلماية االجتماعية ينص على . جديدة

 أقرت ٢٠٠٧ويف عام . احلماية غري املؤسسية لضحايا االجتار باألشخاص وإنشاء مركز لضحايا االجتار باألشخاص
وأدخلت اإلجراءات هبدف توفري املساعدة . اءات العمل النموذجية ملعاملة ضحايا االجتار باألشخاص احلكومة إجر 

  .واحلماية جلميع ضحايا االجتار باألشخاص من خالل هنج شامل وحيد يقوم على حقوق اإلنسان للضحايا

ملهينة، واألوضـاع يف    مرافق احتجاز األحداث، ومعاملة السجناء ا     (وفيما يتعلق بإصالح نظام السجون        - ٤٨
، تتـألف   )إيطاليا واجلمهورية التشيكية والدامنرك وأذربيجان وسويسرا وهولندا وكنـدا والـسويد          ) (السجون

حتسني مرافق االحتجاز وحتسني ظروف العمل للمـوظفني،        : إصالحات نظام السجون من عنصرين مكونني مها      
رئيسي هو احترام قانون تنفيذ العقوبات تنفيذاً كامالً ومنع أي واهلدف ال. فضالً عن تعزيز املوارد البشرية وزيادهتا

وعلى مدى العامني املاضيني . معاملة قاسية أو ال إنسانية للسجناء احملكوم عليهم واألشخاص يف احلبس االحتياطي
أدخلت إصالحات هامة على مرافق السجون، فضالً عن تشييد مؤسستني جديدتني للسجن لتحـسني ظـروف                

وجيري حالياً وضع إجراء للحصول على قرض تزيد قيمته علـى           . از وحل مشكلة االكتظاظ يف السجون     االحتج
 مليون يورو من بنك التنمية التابع جمللس أوروبا، وذلك لبناء أجنحة جديدة بأكرب سجن، وكذلك يف سجون ٢٥

 ٢١٣مت توظيف ( عدد املوظفني ومتت زيادة. ومن املتوقع أيضاً بناء مرفق جديد لتعليم وإصالح األحداث. أخرى
. ٢٠٠٩ موظفاً آخر يف عـام       ٨٠ومن املزمع توظيف    ). موظفاً جديداً وحتسنت إىل حد كبري اخلدمات الصحية       

 إجراءاً تأديبياً حبق    ٨٨ أيضاً مت اختاذ     ٢٠٠٨ويف عام   .  برنامج لتدريب وتثقيف املوظفني    ٢٠٠٨واعتمد يف عام    
  .موظفي سجون لتجاوزهم حدود سلطاهتم

دارت االنتخابات الرئاسـية    ) إسبانيا وآيرلندا (وفيما يتعلق بالتجاوزات يف االنتخابات وقوائم الناخبني          - ٤٩
.  بنجاح وطبقاً للمعايري الدولية، إذ ضمنت حق كل مواطن يف اإلدالء بصوته حبرية  ٢٠٠٩مارس  /واحمللية يف آذار  

  . فريق عامل وسيتم استنباط منهجية لذلك الغرضوقوائم الناخبني سيتم تنقيحها، ولتلك الغاية مت إنشاء

، )آيرلنـدا ( يف املائة من السكان      ٢٠وفيما يتعلق بوكالة حقوق اجملموعات اإلثنية اليت ال تتجاوز نسبة             - ٥٠
  .أُنشئت الوكالة ومت تعيني مديرها ونائب مديرها، ومت توفري املباين هلا، فضالً عن اعتماد ميزانية تشغيلها

هنغاريـا وفرنـسا وسويـسرا    (ما يتعلق بتنفيذ اتفاق أوهريد اإلطاري املقبل واملصاحلة العرقيـة         أما في   - ٥١
، وباإلضافة إىل املعلومات املقدمة بالفعل، أخرب الوفد باعتماد القانون املتعلق باستخدام اللغات الـيت               )وسلوفينيا

 يف املائة من املواطنني على األقل يف البلد ويف وحدات احلكم الذايت احمللي، والقانون بشأن جلنـة                  ٢٠يتحدث هبا   
 يف املائة من    ٢٠العالقات بني اجملموعات العرقية، والقانون بشأن محاية حقوق أفراد اجملموعات اليت متثل أقل من               

تمي إىل األغلبية يف الشرطة والدفاع واإلدارة احلكومية واحلكـم        وازداد عدد ممثلي اجملموعات اليت ال تن      . السكان
  .الذايت احمللي وغري ذلك من اهليئات
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، وباالستناد إىل البيانات اليت تفيد بأن معظم )اجلزائر(وفيما يتصل بالوصول إىل التعليم اجملاين واملتساوي   - ٥٢
ايل ليست لديهم فرصة متساوية للوصول إىل سوق العمل،         العاطلني عن العمل مل يتموا إال التعليم االبتدائي وبالت        

وأدخل قانون التعليم الثانوي اإلجباري واجملاين ومت توفري الكتب املدرسية . إدخال تغيريات هامة يف جمال التعليم  مت
. ع ذات صـلة جماناً للتعليم االبتدائي والثانوي، فضالً عن النقل العام اجملاين جلميع الطلبة وما إىل ذلك من منـاف             

وُنشر إعالن يدعو األولياء إىل تسجيل أطفـاهلم يف   .  يف املائة  ٩٤ونسبة التغطية يف التعليم الثانوي هلذا العام هي         
 منحـة   ٦٥٠وللحد من ترك أطفال الروما للدراسة، وفرت احلكومة         . ٢٠١٠- ٢٠٠٩املدارس للسنة الدراسية    

 الكتب املدرسية اجملانية والنقل اجملاين وخفضت العالمات        ، كما وفرت  )وهذا اإلجراء سيتواصل  (ألطفال الروما   
 يف املائة ألطفال الروما وبدأ بناء مدرسة ثانويـة ببلـدة   ١٠الالزمة للتسجيل يف التعليم الثانوي التنافسي بنسبة       

  .سكوبييه اليت معظم سكاهنا من الروما

خرب الوفد بوجود املشروع املنفذ بالتعاون مع ، أ)فرنسا(وفيما يتعلق بالرقابة اخلارجية على عمل الشرطة   - ٥٣
 تعزيز دور أمني املظامل، ومكتب املدعي - خرباء منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، والذي يتألف من ثالث ركائز 

  .وهذا اجلزء األخري من املشروع ال يزال قيد التنفيذ. العام، وإنشاء آلية للرقابة اخلارجية

ر مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة للتعذيب وسوء املعاملة، لكنها ال تـزال            وأشادت الدامنرك حبظ    - ٥٤
. قلقة إزاء اللجوء إىل سوء املعاملة أثناء االحتجاز مبراكز الشرطة، وبالتايل إفالت املسؤولني عن ذلك من العقاب          

عات األقليـات، وال سـيما      وأعربت أيضاً عن قلقها إزاء ورود تقارير عن عنف الشرطة يف مواجهة أفراد جممو             
كما . الروما، وقلة التحقيق الفعال يف مثل هذه احلاالت وسألت عن التدابري املتخذة لتأمني احلظر املطلق للتعذيب            

أشادت الدامنرك بتأييد احلكومة للبيان املشترك حول امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية الذي أديل بـه يف اجلمعيـة                  
  . امليل اجلنسي ليس سبباً حمظوراً من أسباب التمييزالعامة، ولكنها الحظت أن

وأشارت اليونان إىل وجود مشاكل يف النظام القضائي، مبا يف ذلك تدخل السلطة التنفيذيـة، ووجـود           - ٥٥
تأخري يف اإلجراءات القضائية، وتفشي الفساد يف نظام احملاكم، وممارسة تعيني القضاة غري املتخرجني من أكادميية                

وسألت اليونان عن التدابري املزمع اختاذها      .  وسألت عن التدابري اليت اختذهتا احلكومة ملعاجلة هذه املشاكل         .القضاة
  والحظت اليونان يف تقارير أخرى أن الفـصل العرقـي ميـارس            . للسهر على االحترام الكامل حلرية الصحافة     

  وخطة العمل الوطنية لتساوي اجلنـسني       ٢٠٠٦كما الحظت أن قانون تساوي الفرص لعام        . يف املدارس بالبلد  
  . خطوتان إجيابيتان٢٠٠٧لعام 

وأشادت هنغاريا بالتحسينات اليت أدخلتها مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة على إطارها القانوين              - ٥٦
"  كوسـوفو الجئـي " لواتفقت معها على احلاجة إىل إعادة تقييم الوضع القـانوين           . واملؤسسي حلقوق اإلنسان  

وأبدت هنغاريا قلقها إزاء بطء وترية إعـادة        . ورحبت باألولوية املعطاة للنهوض حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       
وشددت على اخنفاض نسبة مشاركة املقدونيني من أصل ألباين يف االنتخابـات            . إقرار مصداقية القضاء وفعاليته   

  .ني على أساس منتظم وبدرجة أعلى من الكثافةاألخرية، وأعربت عن أملها يف أن يتواصل احلوار بني اإلثنيت
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وأحاطت نيكاراغوا علماً مبصادقة مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة على معظم صكوك حقـوق               - ٥٧
وهنأت احلكومة على تعاوهنا مـع      . اإلنسان الدولية، وبالتقارير املقدمة إىل خمتلف هيئات رصد حقوق اإلنسان         

  . ، وال سيما قيامها بتوجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصةخمتلف آليات حقوق اإلنسان

وأشادت اليابان جبهود احلكومة املبذولة للمضي قدماً يف إصالح محاية حقوق األقليات اإلثنية، مبا يف ذلك   - ٥٨
 أشارت غري أهنا. من خالل وسائل منها مراجعة الدستور، وسن جمموعة متنوعة من القوانني والتعديالت املؤسسية

إىل وجود تقارير تفيد بأن اآلليات العملية لتنفيذ هذه السياسات تشكو من نقص، وإىل وجود حاجة إىل حتسني                  
سبل الوصول إليها كيما يتسىن للمرأة من الروما، بشكل خاص، التمتع حبقوقهما، وذلك على عدد من األصعدة، 

  .من بينها التعليم والرعاية الصحية والعمل

آيرلندا علماً بقلق بالتقارير اليت تفيد بوجود ختويف وخمالفات يف القائمة االنتخابية، وسألت             وأحاطت    - ٥٩
وأعربت . عن التقدم الذي أحرزته وزارة الداخلية يف حتقيقها يف حاالت التخويف ذات الصلة بالعملية االنتخابية              

قليات، وطلبت مزيداً من املعلومـات هبـذا        عن أسفها لعدم توفري ما يكفي من املوارد للوكالة املعنية حبقوق األ           
  .وسألت عن التدابري امللموسة اليت اختذت مؤخراً لتحسني حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان. اخلصوص

  .وأشادت األرجنتني بإنشاء مكتب أمني املظامل الوطين  - ٦٠

وعـات الـسالفية وجمموعـات    وسألت إسبانيا عن التدابري اليت اعتمدت لتشجيع الوئام اإلثين بني اجملم          - ٦١
األقليات األخرى، وال سيما جمموعة األلباين األصل، وعما تنوي احلكومة تنفيذه من تدابري يف األشهر القادمـة                 

كما طلبت معلومات عن التدابري اليت اعتمدت لتشجيع املشاركة السياسية . ملعاجلة العنف القائم على نوع اجلنس   
ك مصادرة األسلحة النارية يف صفوف السكان املدنيني لتفادي احلوادث العنيفة كتلك احلرة والدميقراطية، مبا يف ذل

  .اليت سجلت أثناء االنتخابات األخرية

 السابقة على محاية حقـوق      اليوغوسالفيةوأبدت ماليزيا ارتياحها لألمهية اليت تضعها مجهورية مقدونيا           - ٦٢
، الرامية  ٢٠٠١ والدستورية اليت جاءت رداً على أحداث عام         وأشادت بالتعديالت التشريعية  . اإلنسان وتعزيزها 

وطلبت من الوفـد    . إىل مراعاة احتياجات محاية وتعزيز حقوق اإلنسان لألشخاص الذين ال ينتمون إىل األغلبية            
   مزيداً من التفاصيل عن التدابري املتخذة لضمان وتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية لألطفـال املنـتمني إىل               

  .أقلية الروما

وفيما يتعلق باحلماية من التعذيب، رحبت اجلمهورية التشيكية باملصادقة على الربوتوكول االختيـاري               - ٦٣
وأشارت إىل احلاجة إىل تنفيذ معايري حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين مبزيد            . امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب   

وأوصت احلكومة مبد موظفي الشرطة     . تدابري املتخذة ملكافحة التمييز   وأعربت أيضاً عن ارتياحها لل    . من الفعالية 
  .والسجون والقضاء بتدريب وتثقيف عمليي املنحى يف جمال حقوق اإلنسان

وسألت الواليات املتحدة األمريكية عما تفعله احلكومة للتصدي ألسباب العنف اإلثين اجلذرية وتشجيع               - ٦٤
  .التسامح واحترام تنوع األعراق
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 علماً بالتعاون البناء مع مؤسسات حقوق اإلنسان الدولية وإنشاء اجمللس املشترك            كازاخستانوأحاطت    - ٦٥
وأشارت إىل عدد من االستراتيجيات     . بني األديان، الذي يلعب دوراً إجيابياً وهاماً يف تعزيز احلوار الديين واإلثين           

االت اجملتمع املدين، واألقليات، واألطفال، وحقوق      وخطط العمل الوطنية ملواجهة حتديات حقوق اإلنسان يف جم        
  .املرأة، واالجتار باألشخاص

  ورحبت ألبانيا باإلصالحات والتدابري اليت أقدمت عليها احلكومة إثر اعتماد اتفاق أوهريـد اإلطـاري                 - ٦٦
اإلنـسان  ، والذي مت إقراره من خالل تعديالت دستورية مسحت ليس فقط باحترام وتعزيز حقوق               ٢٠٠١لعام  

وأشارت إىل إنشاء اللجنة الربملانيـة      . لألشخاص املنتمني إىل أقليات وإمنا أيضاً لتحسني االتصال بني اجملموعات         
املعنية بالعالقات بني اجملموعات واجمللس املشترك بني األديان، بوصفهما هيئتني تقدمان إسهاماً حقيقياً يف احلوار               

  .بني خمتلف األديان والطوائف

شادت كرواتيا بإنشاء العديد من املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وشجعت علـى              وأ  - ٦٧
وسلمت كرواتيـا بتعهـد     . إنشاء جلان معنية بتساوي الفرص بني الرجل واملرأة يف وحدات احلكم الذايت احمللية            

وض مبركز الروما يف إطار عقـد       احلكومة الطويل العهد حبماية األقليات، وشددت على األنشطة الرامية إىل النه          
وفيما يتعلق بالتعاون مع اإلجراءات اخلاصة، أبدت كرواتيا رغبتها يف احلصول على املزيد . إدماج الروما يف اجملتمع

وأعربت كرواتيا عن رأيها الذي مؤداه أن       . من الردود من احلكومة على االستبيانات املتعلقة باملسائل املواضيعية        
د بنية ذات شأن حلقوق اإلنسان وشجعت احلكومة على مواصلة تعزيز محاية حقوق اإلنـسان               البلد كان قد شي   
وأوصت احلكومة بتشجيع املؤسسات املناسبة على اختاذ املزيد من اإلجراءات يف معاجلة العنف             . وتعزيزها إمجاالً 

  .ضد املرأة، وسن قانون حمدد جيرم العنف املرتيل

ن احلكومة مع إجراءات وآليات حقوق اإلنسان الدولية، مبا يف ذلك من خالل  وأشاد اجلبل األسود بتعاو     - ٦٨
وباإلشارة إىل التقرير الوطين، أشار اجلبل األسود، . توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة
ديد أولويات لتعزيز حقوق اإلنسان كما أشار إىل حت. يف مجلة أمور، إىل أن إصالحاً جاداً لنظام العدالة جارٍ حالياً

  والنهوض هبا على املستويني الوطين والدويل، وهي تشمل أنشطة هامة، وطلب من الوفد مزيداً مـن التفاصـيل                  
  .عن تنفيذها

ورحبت ببدء سريان القانون املتعلق باملركز القانوين للكنائس        . وأشارت إيطاليا إىل نظام السجون إمجاالً       - ٦٩
غري أهنا الحظت أنه ال تزال هناك تقارير تفيد بوجود قيود مفروضة على             . نية واجملموعات الدينية  والطوائف الدي 

  .طوائف دينية معينة ووجود متييز ضدها، مما يؤثر على قدرهتا على إحياء شعائر دينها

لويات احملددة حلقوق   وأشارت البوسنة واهلرسك إىل التقارير السابقة وأعربت عن أملها يف أن تنفذ احلكومة األو               -٧٠
وأحاطت علماً بوضع استراتيجيات وخطط عمل وطنيـة ملواجهـة     . اإلنسان على الصعيدين الوطين والدويل يف املستقبل      

حتديات حقوق اإلنسان يف جماالت القضاء، واملساواة بني اجلنسني، وحقوق الروما، وحقوق الطفل، والتعاون مع القطاع                
كما طلبت مزيداً من املعلومات يف مجلة أمور، عن . وطلبت مزيداً من املعلومات عن تنفيذها     املدين، واالجتار باألشخاص،    

 وتنفيذ خطـة    ،اخلطوات املتخذة لتأمني االستقالل التام ملكتب أمني املظامل من حيث التمويل؛ واإلجنازات اليت مت حتقيقها              
  .قوق اإلنسانعمل األمم املتحدة للربنامج العاملي من أجل التثقيف يف جمال ح
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ورحبت بلجيكا بالتدابري االجيابية اليت اختذهتا مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة يف جمال حقـوق                 - ٧١
إالّ أهنا أشارت مع ذلك إىل وجود قلق لدى هيئـات رصـد      . الطفل، وال سيما فيما يتعلق بالوصول إىل التعليم       

 التعليم االبتدائي والثانوي، واخنفاض مستويات التسجيل يف        املعاهدات فيما يتصل بارتفاع معدالت الغيابات يف      
. املدارس بالنسبة جملموعات معينة من السكان مثل الروما، وسألت احلكومة عن الكيفية اليت تقّيم هبا الوضع الراهن

تـزم هبـا    ومبا أن اخلطة الوطنية حلقوق الطفل قد وضعت لفترة تسعة أعوام، تتساءل بلجيكا عن الكيفية اليت تع                
  .احلكومة إجراء عمليات تقييم منتظمة والتكيف مع التغريات على أرض الواقع

والحظت مجهورية مولدوفا، يف مجلة أمور، أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب قد                 - ٧٢
ألت عن التدابري املتخذة    أوصيتا الدولة بالسهر على أن يكون مكتب أمني املظامل متفقاً كلياً ومبادئ باريس، وس             

وفيما يتصل بالعنف املرتيل، وال سيما األساليب البديلة حلماية الضحايا، سألت مجهورية مولدوفا             . هبذا اخلصوص 
  .عن آلية متويل شبكة مراكز ضحايا العنف املرتيل

ربازيـل واهلنـد   اجلمهورية التـشيكية وال (ورداً على األسئلة املتعلقة مبؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية     - ٧٣
ونتيجة . ١٩٩٧، أشار الوفد إىل إنشاء مكتب أمني املظامل يف عام )وأوكرانيا وبولندا والبوسنة واهلرسك وهنغاريا

 كُلّف أمني املظامل مبهمة إيالء عناية خاصة لصيانة مبدأي عدم التمييز والتمثيـل              ٢٠٠١لتعديالت الدستور لعام    
وباملصادقة على الربوتوكول االختياري امللحـق      . نون مكافحة التمييز  وسوف ينعكس ذلك أيضاً يف قا     . املنصف

وسوف تنظر احلكومة يف سبل السهر على       . باتفاقية منع التعذيب، ُعّين أمني املظامل بوصفه اآللية الوطنية للوقاية         
  .توافقه مع مبادئ باريس، وال سيما فيما يتعلق بالتمويل املستقل

، شكر الوفـد للوفـود   )النرويج وسويسرا واليونان(بري واستقالل وسائل اإلعالم   وفيما يتعلق حبرية التع     - ٧٤
ويف جمـال البحـث     . والدستور ينص على حرية التعبري والصحافة     . األخرى ما تقّدمت به من عديد التوصيات      

، الذي لـه    اإلذاعي والتليفزيوين ووسائل اإلعالم، هناك هيئة ناظمة مستقلة هي جملس البث اإلذاعي والتلفزيوين            
ويوجد عدد هائل من حمطات .  حمطة تبث حمليا٤٦ً حمطات تلفزيونية تبث وطنياً و٦وهناك . سلطة منح التراخيص

الراديو املستقلة وعدد متزايد من وكاالت األنباء وبوابات األنباء املستقلة وفيما يتعلق بوسائل اإلعالم املطبوعة،               
 ٢٠٠٧ويف عـام    . وال ختضع أي صحيفة أو جملة لرقابة احلكومة       . يوجد عدد كبري من اليوميات واألسبوعيات     

وال ينص القانون يف مثل هذه احلاالت إالّ علـى          . أدخلت تغيريات فيما يتصل بتجرمي القذف والتشهري واالفتراء       
  .وترفع مثل هذه القضايا أمام احملكمة على أساس رفع دعاوى خاصة. غرامات

، )الواليـات املتحـدة  (ذرية للعنف اإلثين وتشجيع التسامح واحترام التنّوع اإلثين       وأشار الوفد إىل األسباب اجل      -٧٥
ولغرض تشجيع التسامح بني اإلثنيات، ستغري      . فقال إن اجلهود يف هذا اجملال، فضالً عما سبق، ستركز على جمال التعليم            

وسوف . والتعاون من أجل السلم والتسامح    وزارة التعليم املناهج الدراسية وستدخل موضوعات هلا صلة بتعدد الثقافات،           
وأخرب الوفد بوجـود    . حتضر هذه الدروس كافة اجملموعات اإلثنية جمتمعة، ومن املفترض أن يعزز ذلك الوئام االجتماعي             

 وال مشروع التمويل اإلسباين يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية، الذي يتمثل هدفه يف تعزيز احلوار بني اإلثنيات والتعايش،           
  .سيما يف جمال التعليم وعلى املستوى احمللي، وهو املشروع الذي سيتم تنفيذه عما قريب
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، )اململكة املتحدة واملكسيك وتركيا وكرواتيـا     (وفيما يتعلق باتفاقيات حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          - ٧٦
لتشاركي مع القطاع املدين العامل يف تعتزم احلكومة املصادقة على هذه االتفاقية قبل هناية هذا العام، بعد التشاور ا

  .وباإلضافة إىل ذلك، تنظر احلكومة حالياً يف إنشاء مكتب أمني مظامل لألشخاص ذوي اإلعاقة. هذا اجملال

  أو التوصيات/ االستنتاجات و- ثانياً 
  :مت، خالل املناقشة، التقدم بالتوصيات التالية إىل مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  - ٧٧

وعلـى  ) تركيا، كرواتيـا، األرجنـتني    (املصادقة على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          - ١
؛ واملصادقة على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة           )كرواتيا(بروتوكوهلا االختياري    

؛ )املكـسيك (وبروتوكوهلا االختياري والتوفيق بني تشريعها الوطين وأحكام هذين الـصكني           
؛ وإجـراء مـشاورة     )أذربيجان(قة على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        وتعجيل املصاد 

  ؛)اململكة املتحدة(وطنية حتضرياً للمصادقة على هذه االتفاقية 

كرواتيـا،  (املصادقة على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء القـسري                - ٢
؛ واملصادقة  )األرجنتني(لة االختفاء القسري    ؛ والقبول باختصاص اللجنة املعنية مبسأ     )األرجنتني

  ؛)فرنسا(على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف أقرب وقت ممكن 

املصادقة على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص حبقوق االقتصادية واالجتماعية   - ٣
  ؛)األرجنتني(وأفراد أسرهم والثقافية، واالتفاقية الدولية حلقوق مجيع العمال املهاجرين 

؛ )بولنـدا (إجراء استعراض شامل لتطابق القانون الداخلي مع أحكام اتفاقية حقـوق الطفـل          - ٤
  ؛)أوكرانيا(ومواصلة مواءمة التشريع الوطين واملعايري الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 

 مع مبادئ باريس أو التفكري يف النظر يف اختاذ التدابري املناسبة لضمان توافق مؤسسة أمني املظامل           - ٥
؛ وإنـشاء   )اجلزائـر (هناية املطاف يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً لتلك املبادئ            

مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيـز             
 املظامل الوطين، وال سيما يف ؛ ومراجعة دور ووالية مكتب أمني)الربازيل(ومحاية حقوق اإلنسان 

جمال عدم التمييز وسوء سلوك الشرطة، وضمان متويله متويالً كافياً، كما اقترح ذلك مفـوض               
؛ واختاذ مجيع التدابري الالزمة للسهر على امتثال مكتـب          )بولندا(حقوق اإلنسان جمللس أوروبا     

تقالله التام من حيـث التمويـل       أمني املظامل الوطين ملا هو حمدد يف مبادئ باريس، وضمان اس          
؛ وتوفري املوارد الكافية لسري آليات الوقاية الوطنية، علـى إثـّر املـصادقة علـى                )األرجنتني(

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة             
  ؛)اجلمهورية التشيكية(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

إيالء أكرب قدر من األمهية لتنفيذ اتفاق أوهريد اإلطاري والوفاء باألولويات االستراتيجية النامجة   - ٦
  ؛)سويسرا(عنه 
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  ؛)املغرب(النظر يف إمكانية إجراء تقييم ملنتصف املدة خلطة العمل بشأن حقوق الطفل   - ٧

ا يشمل تنظيم محالت توعية للوالدين      وضع خطة وطنية شاملة لتسجيل احلالة املدنية واحلق يف اهلوية، مب            -٨
  ؛)األرجنتني(واألوصياء وغريهم من األشخاص املسؤولني، مما سيساعد على تسريع تسجيل الوالدات 

 فيما يتصل ٢٠٠٨ضمان متابعة سريعة للتوصيات اليت تقدمت هبا جلنة مناهضة التعذيب يف عام   - ٩
  ؛)إيطاليا(بالوضع العام لنظام السجون 

ة اجلهود من أجل توافق التشريع الوطين مع صكوك حقوق اإلنسان الدولية الـيت تعـد                مواصل  - ١٠
  ؛)نيكاراغوا(مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة طرفاً 

املضي يف تقدمي التقارير إىل خمتلف هيئات رصد املعاهدات قصد الوفاء بالتزاماهتا من خالل تنفيذ   - ١١
  ؛)نيكاراغوا(ن التوصيات املنبثقة عن تلك اللجا

  ؛)املكسيك(املضي يف انتهاج سياسة االنفتاح جتاه اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان   -١٢

؛ وتنظيم )اجلمهورية التشيكية(اختاذ املزيد من التدابري لتعزيز التشريع ذي الصلة ملكافحة التمييز           - ١٣
ها تلك القائمة على نوع اجلنس أو اإلثنية أو محالت للتوعية ملكافحة كافة أشكال التمييز، مبا في

؛ واعتماد تشريع شامل ملكافحة التمييـز       )اجلمهورية التشيكية (امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية      
؛ وتعجيل عملية وضع إطار قانوين ملكافحة التمييز وتعزيز دور اهلياكل اإلدارية املنشأة )كرواتيا(

؛ واعتماد وتنفيذ القانون بشأن احلماية مـن  )ألبانيا(تمييز  للمعاقبة على أي شكل من أشكال ال      
  ؛)كندا(التمييز وضمان الوصول الفعال إىل سبل االنتصاف القضائية لضحايا التمييز 

  ؛)اليونان(اختاذ التدابري املالئمة بغية تعزيز الوئام بني كافة اجملموعات العرقية   - ١٤

  ؛)كازاخستان( الضعيفة مواصلة اجلهود لتعزيز حقوق اجملموعات  - ١٥

اختاذ املزيد من التدابري املنهجية لتشجيع املساواة بني اجلنسني يف املمارسة العملية وذلك، يف مجلة   - ١٦
؛ وتشجيع مشاركة ومتثيل املرأة )اليونان(أمور، عن طريق زيادة مشاركة املرأة يف قوات الشرطة 

اجلهود لتسريع مشاركة املرأة بتساوٍ مـع       ؛ وتكثيف   )الربازيل(يف القطاعني احلكومي واخلاص     
؛ وتكثيف اجلهود لضمان    )النرويج(الرجل على مجيع املستويات ويف كافة جماالت احلياة العامة          

وصول املرأة إىل التعليم والصحة والعمل واملشاركة يف احلياة السياسية العامة، وال سيما املـرأة               
  ؛)ماليزيا (الريفية واملرأة املنتمية إىل أقليات إثنية

مضاعفة اجلهود يف جمال النهوض باملرأة وحتقيق املساواة الفعلية بني اجلنسني يف جمال العمل ويف                 - ١٧
؛ واختاذ كافة التدابري الالزمة لضمان املساواة بني الرجل واملـرأة يف            )إسبانيا(اجملال االجتماعي   

  ؛)فرنسا(لتمييز ضد املرأة مجيع اجملاالت ذات الصلة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال ا
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السهر على إدراج امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية بشكل صريح يف مجيع بـرامج وقـوانني               ) أ(  - ١٨
؛ وإدراج امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية بشكل صـريح يف قـوانني            )السويد(مكافحة التمييز   

من نفس اجلنس، حقـوق     السهر على منح الشركاء     ) ب(؛  )الدامنرك(وبرامج مكافحة التمييز    
  ؛)الدامنرك(ومسؤوليات متساوية مثلهم مثل الشركاء من جنسني خمتلفني 

إنفاذ إصالح شامل لنظام السجون يتصدى للمشاغل اليت أعرب عنها املراقبـون الـدوليون،                - ١٩
  ؛)كندا(وبشكل خاص اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة 

؛ )كرواتيـا (تشجيع املؤسسات املناسبة على اختاذ املزيد من التدابري يف معاجلة العنف ضد املرأة              - ٢٠
وتنفيذ التدابري ملنع ومعاقبة العنف ضد النساء من الروما كي يتسىن هلن التمتع حبقوقهن دون آراء 

العنف املرتيل، كيما ؛ وخفض الشروط الصارمة املفروضة على تقدمي األدلة على         )اليابان(مسبقة  
؛ تنفيذ التدابري   )هولندا(يتسىن تطبيق القانون اجملرِّم للعنف املرتيل بصورة أكرب يف التطبيق العملي            

من أجل الكشف املبكر عن العنف املرتيل ضد املرأة والطفل والوقاية منه، مبا يف ذلك االعتـداء          
 الدويل قَصد إذكاء الوعي وضمان توفري       ؛ زيادة التعاون مع اجملتمع    )هولندا(اجلنسي أو التحرش    

؛ انتهاج سياسة جنائية واضحة ملقاضاة ومعاقبة املسؤولني عن       )النمسا(احلماية والدعم للضحايا    
  ؛)فرنسا(العنف ضد املرأة، وتطبيق سياسة وقاية من أجل تعزيز وعي اجملتمع عامةً هبذه املسألة 

از ومقاضاة املـسؤولني عـن سـوء املعاملـة          بذل كل ما ميكن بذله لتحسني ظروف االحتج         - ٢١
نوفمرب للجنة  / تشرين الثاين  ٤؛ التطرق بشكل كامل للمشاغل املُعرب عنها يف تقرير          )سويسرا(

  ؛)هولندا(األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهنية 

  ؛)إسبانيا(رتيل استنباط آليات للمساعدة القضائية لصاحل ضحايا العنف امل  - ٢٢

اعتماد وتنفيذ تشريع حيظر العقوبة اجلسدية يف مجيع الظروف بترافق مع احلملة لتوعية اجلمهور                - ٢٣
؛ واختاذ التدابري املناسبة مبا يتفق واملعايري الدولية لتفادي العقوبة اجلسدية لألطفـال يف             )النمسا(

  ارس واجملتمع بشكل عام؛مجيع اجملاالت، وتنظيم محالت للتثقيف والتوعية يف املد

رفع مستوى محاية األحداث، وال سيما منهم أولئك الذين يكونون يف وضـع يفتقـرون فيـه                  - ٢٤
  ؛)إسبانيا(للحماية ويكونون فيه مستبعدين من النظام املدرسي اإلجباري 

ـ        - ٢٥ ساعدة مواصلة وزيادة اجلهود بغية مكافحة االجتار والبغاء مكافحةً كاملةً، ومواصلة اجلهود مل
؛ واختاذ التدابري ملكافحة بالء الدعارة واالجتار بالنساء )السويد(النساء ضحايا االجتار باألشخاص 

والفتيات، مبا يف ذلك عن طريق تنظيم املزيد من محالت التوعية يف مجيع أحناء البالد، وتدريب                
  ؛)ماليزيا(املسؤولني عن إنفاذ القوانني، ومسؤويل اهلجرة، وشرطة احلدود 

  ؛)سلوفينيا(توطيد استقالل النظام القضائي لتعزيز قدرته إمجاالً   - ٢٦
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املُضي يف توفري تدريب وتثقيف عمليني وموجهني حنو حقوق اإلنسان ملوظفي الشرطة والسجون   - ٢٧
  ؛)اجلمهورية التشيكية(والقضاء 

لقة مبراكز االحتجـاز    إدراج آليات الرقابة الداخلية حلراس السجون يف القواعد واألحكام املتع           - ٢٨
  ؛)الدامنرك(؛ وإنشاء آلية فعالة ومستقلة لإلشراف على الشرطة )هولندا(والسجون 

السهر على التحقيق السريع واملستفيض والرتيه يف ادعاءات سوء املعاملة على أيدي املـسؤولني                - ٢٩
  ؛)الدامنرك(عن إنفاذ القوانني، ومعاقبة املسؤولني عنها 

؛ ومواصلة )أذربيجان(ت نظام السجون وحتسني الظروف يف مؤسسات السجن    مواصلة إصالحا   - ٣٠
وتعزيز الظروف القائمة للسهر على راحة السجناء واحملتجزين متشياً مع اتفاقية مناهضة التعذيب 

؛ دفع وإصالح  نظام السجون والتفكري يف وضع )السويد(وغري ذلك من املعايري الدولية األخرى 
ماج يف اجملتمع لضمان اندماج السجناء جمدداً يف اجملتمع بعد إطالق سراحهم،            برامج إلعادة اإلد  

  ؛)اململكة املتحدة(والتقليل من خطر عودهتم إىل اإلجرام 

  ؛)الكرسي الرسويل(مواصلة اجلهود إلعمال قانون تنفيذ العقوبات   - ٣١

 اهلائلة من األسلحة اليت توجـد       توفري املوارد املالية والبشرية لوزارة الداخلية ملصادرة الكميات         - ٣٢
  ؛)إسبانيا(لدى السكان املدنيني، وحتسني الوضع األمين وظروف االحتجاز يف السجون 

إعادة النظر يف األوضاع يف السجون، وأماكن االحتجاز، وغري ذلك من املرافق اليت تندرج ضمن   - ٣٣
ني امتثاهلا الكامـل للمعـايري      نطاق الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، بغية تأم       

  ؛)اجلمهورية التشيكية(الدولية، وال سيما فرض القيود، وفيما يتصل باألحداث 

تعزيز اإلجراءات لتحري ومعاقبة أي سوء تصرف يصدر عن موظفي الشرطة أو الـسجون أو                 - ٣٤
  ؛)ةاجلمهورية التشيكي(القضاء، مبا يف ذلك من خالل تعزيز دور أمني املظامل الرقايب 

  ؛ )سويسرا(اعتماد كافة التدابري الالزمة لضمان حرية التعبري ومنع أي تدخل يف حريـة الصحافة   -٣٥

رصد تنفيذ التشريع املتعلق حبرية الدين، بغية تأمني التمتع الكامـل حبريـة كافـة الطوائـف                   - ٣٦
  ؛)إيطاليا(واجملموعات الدينية يف البالد وحرية إحياء شعائر دينها 

؛ ووضع قائمة جديدة لتسجيل     )آيرلندا(ذ تدابري فعالة ملنع ختويف الناخبني يف االنتخابات املقبلة          تنفي  - ٣٧
  ؛)آيرلندا(الناخبني لضمان مشاركة كامل هيئة الناخبني مشاركةً كاملةً يف االنتخابات املقبلة 

 حقـوق اإلنـسان     اختاذ التدابري من أجل تذليل مجيع العقبات املتبقية أمام عمل املدافعني عـن              - ٣٨
  ؛)آيرلندا(بسرعة، كيما يتسىن هلم العمل يف جو منفتح  وآمن 

حتديد مدى حماولة مالكي وسائل اإلعالم التأثري على الصحفيني، واختاذ التدابري املناسـبة ملنـع                 - ٣٩
  ؛)النرويج(تداُخل املصاحل اخلاصة والصحافة 
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ما يف صفوف أطفال الرومـا واألطفـال الـذين    اعتماد أحكام للتطرق لظاهرة ترك الدراسة، وال سي      -٤٠
؛ ومواصلة اجلهود لضمان التعليم اجملـاين علـى         )اجلزائر(يعيشون يف املناطق الريفية وال سيما الفتيات        

؛ )الكرسـي الرسـويل   (املستوى االبتدائي جلميع األطفال، مع إيالء عناية خاصة جملموعات األقليات           
مجيع األطفال إىل التعليم بصرف النظر عن أصلهم اإلثين وعلـى           واملضي يف إيالء عناية خاصة لوصول       

  ؛)بلجيكا(مجيع مستويات التعليم، أي التعليم ملا قبل سن الدراسة والتعليم االبتدائي والثانوي 

مواصلة اجلهود لضمان حصول الروما واأللبانيني وغريهم من األقليات على سـكن الئـق ويف           - ٤١
 العمل، والتعليم والرعاية الصحية، وإيالء عناية خاصة لتـشجيع          املتناول، ووصوهلم إىل فرص   

؛ واملُضي يف اختاذ    )اجلزائر(اندماج هؤالء السكان يف مجيع جماالت احلياة االجتماعية، دون متييز           
التدابري لتحسني وضع النساء الريفيات املنتميات إىل أقليات إثنية، وال سـيما أقلـييت الرومـا                

؛ وضمان تنفيذ التشريع ذي الصلة، وال سيما القوانني املتعلقة باستخدام           )نتنياألرج(واأللبانيني  
؛ والتشجيع الفعلـي اللتفـاف      )سويسرا(اللغات وتلك الرامية إىل حتسني ظروف عيش الروما         

املنظمات املختلطة من الناحية اإلثنية حول مصاحل مشتركة مدنية ومهنية وجتارية، قَصد دعـم              
؛ والسهر على التنفيذ السريع لتدابري      )النمسا(لكامل لكافة اجملموعات اإلثنية     الوئام االجتماعي ا  

؛ وبذل كل اجلهود املمكنة لتنفيذ استراتيجية وخطط عمل         )النمسا(استراتيجية الروما الوطنية    
؛ وتنفيذ )الربازيل (٢٠١٥الروما، امتثاالً لالستراتيجية ولعقد إدماج الروما الذي سينتهي يف عام 

؛ )كندا (٢٠١٥- ٢٠٠٥اتيجية وخطة عمل الروما امتثاالً لالستراتيجية لعقد إدماج الروما         استر
؛ وتشجيع )النمسا(وتأمني وصول الروما بتساو مع غريهم وبدون أية عراقيل إىل الرعاية الصحية 

ممارسة الروما حلقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما عن طريق تنفيـذ بـرامج              
؛ ومد وكالة )املكسيك(هيل تسجيل الوالدات وإصدار وثائق اهلوية هلذه الشرحية من السكان لتس

 يف املائة من السكان مبا يلزم من موارد ملعاجلـة           ٢٠حقوق اجملموعات اإلثنية اليت متثل أقل من        
 ؛ وحتسني الوضع يف جمال إدماج بعض اجملموعات اإلثنية        )آيرلندا(مسائل األقليات بشكل فعال     

؛ )إسـبانيا (اليت متثل أقلية، وال سيما الروما، واليت كثرياً ما تواجه وضعاً يعاين من قلة احلماية                
وتركيز املزيد من املوارد على املصاحلة اإلثنية يف التعليم بالنسبة لألطفال يف سـن الدراسـة،                

  ؛)تحدةالواليات امل(لتشجيع التسامح واحترام التنوع وترسيخه يف أذهان اجليل القادم 

  ).الربازيل (٩/١٢التحقيق التدرجيي ألهداف حقوق اإلنسان احملدَّدة يف قرار جملس حقوق اإلنسان   - ٤٢

وسُيدرج رد مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة على هذه التوصيات يف تقرير النتائج الذي سيعتمده   - ٧٨
  .جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية عشرة

اليت قدمتـها   ) الدول(أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة          /نتاجات و ومجيع االست   - ٧٩
أو التوصيات على أهنا قد حظيت      /وال ينبغي تأويل هذه االستنتاجات و     . أو الدولة موضوع االستعراض بشأهنا    /و

  .بتأييد الفريق العامل ككل
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  املرفق
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