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   املنهجية- أوالً 
أُِعد تقرير مجهورية مقدونيا يف إطار االستعراض الدوري الشامل وفقاً للمبادئ التوجيهية املبيَّنة يف قرار                 - ١

 واملبادئ التوجيهية العامة إلعداد املعلومات يف إطار ٢٠٠٧يونيه /زيران ح١٨ املؤرخ ٥/١جملس حقوق اإلنسان 
وقد أُخذت يف االعتبار املعلومات والتوصيات املقدمة من ). A/HRC/6/L.24الوثيقة (االستعراض الدوري الشامل 

ت أولية مع آليات حقوق اإلنسان الدولية عند إعداد هذه الوثيقة، كما جرت مشاورات بني الوزارات، ومشاورا    
منظمات القطاع املدين العاملة يف جمال محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها، حول العناصر اليت ميكـن إدراجهـا يف                  

من وقد أُرسل التقرير، بعد الفراغ من إعداده، إىل املنظمات غري احلكومية املشاركة يف املشاورات األولية . التقرير
  .التعليق عليهأجل 

لتقرير وزارة اخلارجية، بالتعاون مع وزارات العدل، والعمل والسياسة االجتماعيـة،           وقد أعدَّت هذا ا     - ٢
والداخلية، والصحة، والتعليم والعلوم، والثقافة، ومع جلنة اجملتمعات الدينية، واجملموعات الدينية، واألمانة املعنية             

  .بتنفيذ االتفاق اإلطاري

  اية حقوق اإلنسان اإلطار املعياري واملؤسسي لتعزيز ومح- ثانياً 
   دستور مجهورية مقدونيا- ألف 

، عقـب   ١٩٩١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧اعتمدت مجعية مجهورية مقدونيا دستور مجهورية مقدونيا يف           - ٣
وقـد  .  فيه قرار تأسيس مجهورية مقدونيا املستقلة ذات السيادة        اختذ،  ١٩٩١سبتمرب  / أيلول ٨استفتاء أُجري يف    

  .إلضافة إليه يف مناسبات متعددةجرى تعديل الدستور وا

 من الدستور على أن مجهورية مقدونيا دولة دميقراطية مستقلة ذات سيادة تعمل لرفـاه               ١وتنص املادة     - ٤
وُيرسي دستور مجهورية مقدونيا، بتأكيده علـى أن        . مواطنيها وتستمد سيادهتا منهم وإليهم ترجع تلك السيادة       

  . مقدونيالسيادة، نظام الدميقراطية الربملانية باعتباره النظام السياسي جلمهوريةاملواطنني هم أصحاب السلطة وذوو ا

وُيعترب املفهوم املدين لدستور مجهورية مقدونيا العمود الرئيسي حلقوق اإلنسان واحلريات، وهو األساس               - ٥
يورد الفـصل الثـاين مـن    و. الذي ترتكز عليه عملية تعزيز حقوق املواطنني، سواًء احلقوق الفردية أم اجلماعية   

احلقوق واحلريات املدنية والسياسية، واحلقوق االقتـصادية       : الدستور حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وهي     
  .واالجتماعية والثقافية، وضمانات احلريات واحلقوق األساسية

احلقوق  و بأهنا احلريات من الدستور القيم األساسية للنظام الدستوري جلمهورية مقدونيا٨وُتعرِّف املادة     - ٦
األساسية للفرد واملواطن، املعترف هبا يف القانون الدويل، واليت حيددها الدستور، وحرية التعبري عن اهلوية الوطنية، 

وهكذا ينص الدستور . كما ينص الدستور على مبدأي املساواة بني املواطنني وعدم التمييز بينهم. وحريات أخرى
حرياهتم وحقوقهم، بصرف النظر عن اجلنس والعـرق واللـون            مقدونيا متساوون يف   مواطين مجهورية "على أن   

ومجيع املـواطنني   . واألصل الوطين واالجتماعي، واملعتقدات السياسية والدينية، واملمتلكات واملركز االجتماعي        
مة البدنيـة   وينص الدستور كذلك على أن حق اإلنسان يف احليـاة والـسال           ". متساوون أمام الدستور والقانون   
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وال جيوز توقيع عقوبة اإلعدام على أي أساس كان يف مجهورية مقدونيا، كمـا  . واألخالقية واحلرية ال رجعة فيه  
ويضمن الدستور حرية الدين،    . ُيحظر أي شكل من أشكال التعذيب أو املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة            

ضمن للمواطنني حرية تكوين اجلمعيات بغية إعمال حقوقهم الـسياسية          ُتكما  . واملمارسة الدينية احلرة والعلنية   
ويتمتع املواطنون باحلق يف الضمان     . واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريها من احلريات واملعتقدات، ومحايتها       
لعـاجزين  وتكفل الدولـة حـق ا     . االجتماعي والتأمني االجتماعي، يف حني متنحهم الدولة احلماية االجتماعية        

واملواطنني غري القادرين على العمل يف احلصول على املساعدة، وتقدم محاية خاصة للمعوقني، وتوفر هلم الظروف                
وحيق ألفراد اجلماعات اإلثنية التعبري حبرية عن هويتهم وخـصوصيتهم          . املناسبة للمشاركة يف احلياة االجتماعية    

وتضمن الدولة محاية اهلوية اإلثنية والثقافية واللغوية       . هم اجلماعية اجلماعية وتعزيزمها وتنميتهما، واستخدام رموز    
ويؤكد . كما حيق ألفراد اجلماعات التعلم بلغتهم األصلية يف املدارس االبتدائية والثانوية. والدينية لكافة اجلماعات

ق يف املطالبة حبمايـة  الدستور كذلك على احلماية املتساوية جلميع املواطنني، حيث ينص على أن لكل مواطن احل           
احلريات واحلقوق اليت حيددها الدستور أمام احملاكم العادية واحملكمة الدستورية، يف إجراءات قائمة على مبـدأي                

وال جيوز أن تكون القيود املفروضة على احلريات واحلقوق متييزية بناًء على اجلنس أو العرق . األولوية واالستعجال
  .صل الوطين واالجتماعي أو املمتلكات أو املركز االجتماعيأو اللون أو الدين أو األ

   االلتزامات الدولية جلمهورية مقدونيا- باء 

العهد : صدَّقت مجهورية مقدونيا على الصكوك القانونية الدولية الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وهي             - ٧
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق   وي امللحق به؛ الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختيار  

اتفاقية مناهضة واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛     واالقتصادية واالجتماعية والثقافية؛    
ا؛ التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول االختياري امللحق هب

اتفاقية حقوق الطفل،   واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكول االختياري امللحق هبا؛             و
والربوتوكول االختياري امللحق هبا بشأن إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، والربوتوكول االختياري امللحق هبا 

اء ويف املواد اإلباحية؛ واتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبـة         بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغ      
االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفـصل      واتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية؛          وعليها؛  

م روما األساسي للمحكمة العنصري واملعاقبة عليها؛ واتفاقيات جنيف والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا، ونظا      
  .كما صدَّقت مجهورية مقدونيا على عدد كبري من اتفاقيات منظمة العمل الدولية واليونسكو. اجلنائية الدولية

ووقَّعت مجهورية مقدونيا على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ومن املقرر أيضاً أن توقع علـى                  - ٨
 إىل ذلك، اُتخذت خطوات بالتعاون مع القطاع غري احلكومي بـشأن            إضافة. الربوتوكول االختياري امللحق هبا   
  .التبكري بالتصديق على الوثيقتني

ومجهورية مقدونيا طرف يف االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية، وامليثـاق                - ٩
قوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة،        االجتماعي األورويب، واالتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو الع        

  .واالتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات القومية، وسائر اتفاقيات جملس أوروبا ذات الصلة
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  داخلي مركز القانون الدويل يف النظام القانوين ال- جيم 

ق عليها طبقاً للدستور، ُتعتـرب     من الدستور، فإن املعاهدات الدولية اليت جرى التصدي        ١١٨طبقاً للمادة     - ١٠
وقد أُدرج هذا احلكم    . تشريعوال ميكن تغيريها بقانون وال ب     الداخلي جلمهورية مقدونيا    جزءاً من النظام القانوين     

 من الدستور، اليت تقضي بأن حتكم احملاكم على أساس الدستور والقوانني واالتفاقـات              ٩٨الدستوري يف املادة    
 أن تطبِّق مباشرة ، لدى اختاذ قراراهتا،وبناًء عليه، جيوز للمحاكم.  وفقاً للدستورديق عليهاالدولية اليت جرى التص

ويف هذا اإلطار، ميكـن تطبيـق سلـسلة مـن        .  عليها مجعية مجهورية مقدونيا    تأحكام أي اتفاقية دولية صدق    
  .)١(االتفاقيات ذات الصلة بصورة مباشرة يف مجهورية مقدونيا

  لتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان الوفاء باال- دال 

. تتعاون مجهورية مقدونيا مبوجب اإلجراءات واآلليات الدولية من أجل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها              - ١١
 دعوة دائمة ومفتوحة إىل املمثلني اخلاصني لألمم املتحدة ٢٠٠٤ويف هذا الصدد، وجَّهت مجهورية مقدونيا يف عام 

  .دونيالزيارة مجهورية مق

، قامت السيدة هينا جيالين، املمثلة اخلاصة لألمني العام لألمم املتحدة املعنيـة             ٢٠٠٧سبتمرب  /ويف أيلول   - ١٢
نغري، اومن املقرر أيضاً أن تقوم السيدة أمساء جاه. حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، بزيارة إىل مجهورية مقدونيا

م املتحدة، املعنية حبرية الدين أو املعتقد، بزيارة مجهورية مقـدونيا يف            املقررة اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان لألم     
 مجهورية مقدونيا مؤسسات مستقلة تابعة ملنظمات إقليميـة انـضمت           تكما زار . أبريل من هذا العام   /نيسان

و الالإنسانية أو اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أ: مجهورية مقدونيا إىل عضويتها، وهي
دورية يف  ظرفية  ؛ وزيارة   ٢٠٠٦مايو  /؛ والزيارة العادية الثالثة يف أيار     ٢٠٠٤يوليه  /زيارة ظرفية يف متوز   (املهينة  

، واملفوض السامي لألقليات القوميـة يف       )٢()٢٠٠٨يوليه  /؛ وزيارة متابعة يف متوز    ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول 
، وكـانون   ٢٠٠٨يناير  /، وكانون الثاين  ٢٠٠٧مايو  /، وأيار ٢٠٠٤مايو  /ارأي(منظمة األمن والتعاون يف أوروبا      

  املعنية  وفداً للجنة االستشارية   ٢٠٠٦نوفمرب  /و استقبلت مجهورية مقدونيا يف تشرين الثاين      ). ٢٠٠٩يناير  /الثاين
مبوجب االتفاقيـة   ألقليات القومية، بغرض تكوين رأي يف سياق دورة الرصد الثانية           ماية ا التفاقية اإلطارية حل  با

، قام السيد توماس هامربريغ، مفوض حقوق اإلنسان        ٢٠٠٨فرباير  /ويف شباط . ألقليات القومية ماية ا اإلطارية حل 
  .يف جملس أوروبا، بزيارة جلمهورية مقدونيا

ملراقبة بعثات الرصد الدوليـة    املشمولة بالتقرير   فترة  الوقد خضعت مجيع االنتخابات اليت أُجريت خالل          - ١٣
  .بقيادة مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا

، قدَّمت مجهورية مقدونيا التقارير التالية مبوجب اتفاقيـات         ٢٠٠٨ إىل عام    ٢٠٠٤ويف الفترة من عام       - ١٤
حلقوق اخلـاص بـا   هد الـدويل    التقرير األويل جلمهورية مقدونيا الذي أُعد مبوجب الع       : حقوق اإلنسان الدولية  

؛ والتقـارير   ٢٠٠٦نـوفمرب   /، وُنظر فيه يف تشرين الثاين     ٢٠٠٥يوليه  /االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف متوز    
الدورية الرابع واخلامس والسادس والسابع جلمهورية مقدونيا، اليت قُدِّمت مبوجب اتفاقية القضاء علـى مجيـع                

 الدورية األول ريرا؛ والتق٢٠٠٧فرباير / وُنظر فيها يف شباط٢٠٠٦يناير / الثاينأشكال التمييز العنصري يف كانون
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مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة يف           املقدمة  جلمهورية مقدونيا   اجملمعة  الثاين والثالث   و
 جلمهورية مقدونيا الذي قُدِّم     ؛ والتقرير الدوري الثاين   ٢٠٠٦يناير  / وُنظر فيها يف كانون الثاين     ٢٠٠٤مايو  /أيار

. ٢٠٠٨ مارس/ وُنظر فيه يف آذار٢٠٠٦أكتوبر /حلقوق املدنية والسياسية يف تشرين األولاخلاص بامبوجب العهد الدويل  
 التقرير الدوري الثاين جلمهورية مقدونيا، الذي أُعد مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب            ٢٠٠٦مايو  /وقُدِّم يف أيار  

  .٢٠٠٨مايو / املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وُنظر فيه يف أياروغريه من ضروب

وقُدِّم التقرير الدوري الثاين جلمهورية مقدونيا عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل إىل جلنة حقـوق الطفـل      - ١٥
رية مقدونيا عن تنفيـذ الربوتوكـول       ؛ وقُدِّم التقرير األويل جلمهو    ٢٠٠٧يونيه  /التابعة لألمم املتحدة يف حزيران    

االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحيـة، يف                 
؛ وقُدِّم التقرير األويل جلمهورية مقدونيا حول الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق           ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 

  .، ومل ُينظر بعد يف هذه التقارير٢٠٠٨ديسمرب /عات املسلحة يف كانون األولاك األطفال يف الرتالطفل بشأن إشرا

   اإلطار املؤسسي حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها- ثالثاً 
   النظام القضائي- ألف 

 لكل مواطن احلق يف املطالبة حبمايـة احلريـات        : " من دستور مجهورية مقدونيا على أن      ٥٠تنص املادة     - ١٦
قدونيا، يف إجراءات قائمة على مبدأي ملواحلقوق اليت حيددها الدستور أمام احملاكم العادية وأمام احملكمة الدستورية 

كما أن احلماية القضائية للقوانني الفردية إلدارة الدولة، وكذلك املؤسسات األخرى اليت            ". األولوية واالستعجال 
 احلق يف االطالع على حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وكذلك وللمواطن. متارس والية عامة، مضمونة أيضاً   

  .املسامهة بصورة نشطة، سواًء فردياً أو مجاعياً مع آخرين، يف تعزيزها ومحايتها

  .وقد أُدرج هذا احلكم الدستوري بشكل مناسب يف قانون احملاكم وقانون املنازعات اإلدارية  - ١٧

احملكمة من  ، وأربع حماكم استئناف، و    ابتدائية حمكمة   ٢٧  من ة مقدونيا النظام القضائي جلمهوري  كون  ويت  - ١٨
  .اإلدارية، واحملكمة العليا جلمهورية مقدونيا

   إصالح نظام العدالة- ١

لوحظت يف إجراءات إعمال احلقوق أمام حماكم مجهورية مقدونيا أوجه قصور معينة، ونقص يف كفاءة                 - ١٩
  . املواطننيلدى ثقة عدم ارسة احلقوق، واجلهاز القضائي، وبطء يف عمليات مم

 اسـتراتيجية   ٢٠٠٤نوفمرب  /يف ضوء ما سبق عرضه، وضعت حكومة مجهورية مقدونيا يف تشرين الثاين             - ٢٠
إصالح نظام العدالة، اليت تركز يف املقام األول على ضمان كفاءة نظام العدالة وفعاليته، ودعم ممارسة احلريـات            

وباإلضافة إىل األقسام املخصـصة للجهـاز       . استناداً إىل املعايري القانونية األوروبية    وحقوق اإلنسان ومحايتها،    
  .القضائي يف االستراتيجية، ميثل هيكل التشريع اإلجرائي وإصالحاته جزءاً ال يتجزأ من هذه االستراتيجية



A/HRC/WG.6/5/MKD/1 
Page 6 

 

املواطنني ارسة   يف مم  ويضمن إصالح التشريع اإلجرائي احلصول العاجل على العدالة، واملزيد من الكفاءة            - ٢١
  .ة العدالمصاحلهم، مبا تكفله الضمانات اإلجرائية من محاية يف إطار آليات نظامقضاء قوقهم وحلوالكيانات القانونية 

، والتعديالت  ٢٠٠٤وتتضمن التعديالت واإلضافات اليت أُدخلت على قانون اإلجراءات اجلنائية يف عام              - ٢٢
، حلوالً من شأهنا اإلسراع باإلجراءات وإعمال احلق يف         ٢٠٠٥ت املدنية يف عام     اليت أُدخلت على قانون اإلجراءا    

  . التقاضياحملاكمة خالل فترة معقولة، مما يكفل كفاءة احملكمة يف محاية حقوق املواطنني والكيانات القانونية يف إجراءات

قدونيا فيما يتعلـق بـاحلق يف   ويف سياق تنفيذ أحكام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ضد مجهورية م          - ٢٣
 تعديالت وإضافات لقانون احملاكم، بغرض تفعيـل        ٢٠٠٨مارس  /احملاكمة خالل فترة معقولة، اعُتمدت يف آذار      

  .محاية احلق يف احملاكمة خالل فترة معقولة على الصعيد الوطين

  .ويف سياق تسوية املنازعات بصورة أكثر كفاءة، ُينفَّذ قانون الوساطة  - ٢٤

، إمكانية إحالة بعض اإلجراءات غري املثرية ٢٠٠٨ويطرح قانون اإلجراءات غري القضائية، املعتمد يف عام   - ٢٥
للجدل إىل املوثِّقني أو غريهم من دوائر اخلدمات العامة، بغية إخالء احملاكم من هذه احلاالت، حيث ختوِّل احملكمة 

  . تتعلق باملرياثاملوثقني سلطة اختاذ إجراءات قانونية واعتماد قرارات

، نظام الوكاالت املكلفة بإنفاذ األحكام، اليت       ٢٠٠٥مايو  /ويقدم قانون إنفاذ األحكام، املعتمد يف أيار        - ٢٦
  .تضطلع بواليات عامة وتعمل خارج احملاكم

ويعزز . ، اعُتمد قانون مكتب املدعي العام وقانون جملس املدعي العام         ٢٠٠٧ديسمرب  /ويف كانون األول    - ٢٧
ون مكتب املدعي العام دور املدعي العام يف نظام القانون اجلنائي، حيث يدمج والية مكتب املدعي العـام يف                  قان

ويـضطلع  . اختصاصاتهوينظم قانون جملس املدعي العام تشكيل جملس املدعي العام و         . إجراءات التحقيق األولية  
وقد أنشئ جملس املدعني العامني     . مضبوطة ومعايري   اتجراءإل اًتبع هموفصلاجمللس مبسؤولية تعيني املدعني العامني      

  . مبوجب األحكام القانونية املشار إليها أعاله٢٠٠٨يف عام 

  القضائيهاز  استقاللية اجل- ٢

القضائي أحد األهداف ذات األولوية املعترف هبا يف استراتيجية إصالح نظام           هاز  ُيعد تعزيز استقاللية اجل     - ٢٨
عمل املتعلقة بتنفيذ استراتيجية إصالح نظام العدالة، اعتمدت مجعية مجهورية مقـدونيا يف             ووفقاً خلطة ال  . العدالة

. بنظـام العدالـة  اليت تتعلق الثالثني للدستور، التعديل إىل  ن العشرين   الت م  التعدي ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول 
  .القضائيهاز يف تعزيز استقاللية اجلالت التعديه ويتمثل اهلدف الرئيسي هلذ

 بوجه خاص على نظام انتخاب القضاة، الذي أظهر أوجه ضعف معينة يف عمليات ت التعديالهركز هذتو  - ٢٩
 هموفصلالقضاة   على أن ُتجرى عملية انتخاب       ة الدستوري ت التعديال هنص هذ تو. االنتخاب اليت جرت حىت اآلن    

طبَّق حىت اآلن، والـذي يـنص علـى    من ِقبل اجمللس القضائي جلمهورية مقدونيا، بدالً من احلكم الدستوري امل          
ن والعشرين، ُيعترب اجمللس القضائي     مووفقاً للتعديل الثا  . مجهورية مقدونيا  من ِقبل مجعية     هموفصلالقضاة  انتخاب  
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ويتألف هذا  . القضائيجهاز  القضائي، وهو يكفل ويضمن االستقاللية الكاملة لل      هاز  مؤسسة مستقلة متاماً عن اجل    
  .عضواًاجمللس من مخسة عشر 

وفيما يتعلق بانتخاب القضاة واستقالهلم، ينبغي أن يالحظ أن قانون أكادميية تدريب القضاة واملـدعني                 - ٣٠
املهين املستمر للقضاة واملدعني    طوير  وقد نفَّذت األكادميية منذ افتتاحها برامج الت      . ٢٠٠٦العامني اعُتمد يف عام     

. ٢٠٠٩- ٢٠٠٧ئات أخرى مستهدفة، متاشياً مع الربنامج اإلطاري العامني تنفيذاً كامالً، وكذلك برامج تدريب ف
  .وُينفذ أيضاً التدريب األويل للقضاة واملدعني العامني بكفاءة

 ٢٠١٠- ٢٠٠٧ يف احملـاكم     التوجيري حالياً إعمال استراتيجية تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصا           - ٣١
  .واستراتيجية إصالح قانون العقوبات

  ورية احملكمة الدست- باء 

 من دستور مجهورية مقدونيا، ُتعترب احملكمة الدستورية هيئة حكومية حتمـي مبـادئ              ١٠٨وفقاً للمادة     - ٣٢
  .الدستور والقانون

تنتخـب  و. كمة الدستورية من ِقَبل اجلمعية    ووفقاً للتعديل اخلامس والعشرين، جيري انتخاب قضاة احمل         - ٣٣
أعضائها، مجيع  اجلمعية، كما تنتخب ثالثة قضاة بأغلبية أصوات        أعضاء  مجيع  اجلمعية ستة قضاة بأغلبية أصوات      
ذات أغلبية يف مجهورية اليت ليست عضاء يف اجملتمعات األأعضاء اجلمعية مجيع بشرط احلصول على أغلبية أصوات 

وبوصف احملكمة الدستورية مؤسسة    . وُينتخب القضاة ملدة تسع سنوات دون احلق يف إعادة االنتخاب         . مقدونيا
زعـات  انماية مبادئ الدستور والقانون يف جمال اختصاصها، فإهنا تؤدي عدة وظائف، منها تـسوية امل              حلخاصة  

ولكن ال يشمل ذلك مجيع حقوق اإلنسان واحلريات بشكل عام، وإمنا           . املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان واحلريات    
يف جمال اختصاص احملكمة، مثل احلقـوق       تدخل  ينص الدستور على أهنا     على احلقوق واحلريات اليت     ذلك  يقتصر  

التمييز ضد حظر املتعلقة حبرية املعتقد والضمري، والفكر والتعبري العلين عن األفكار، واالنتماء والعمل السياسيني، و
  .املواطنني على أساس اجلنس أو العرق أو االنتماء الديين أو الوطين أو االجتماعي

  أمني املظامل - جيم 

تور، ُيكلف مكتب أمني املظامل يف مجهورية مقدونيا بوالية محاية احلقوق الدستورية والقانونية             وفقاً للدس   - ٣٤
أمني املظامل وطرق اختصاصات  على ٢٠٠٣وُينص يف قانون أمني املظامل الصادر يف عام . للمواطنني وسائر األفراد

ومات إليه بغرض الوقوف على الوضع الفعلي    وتلتزم مؤسسات الدولة بالتعاون مع أمني املظامل وتقدمي املعل        . عمله
الواقعة ، ويؤدي األنشطة    هامهويتمتع أمني املظامل باالستقاللية التامة يف أدائه مل       . للحاالت اليت جيري التحقيق فيها    

 ٢٠٠٣ ويف عـام  .  ذلـك  على أساس الدستور والقانون واالتفاقات الدولية املصاَدق عليها، ويف نطاق         ضمن اختصاصه   
ويوفر اإلطار القانوين أساساً مؤسسياً قوياً لتعزيز ومراقبة        .  أمني املظامل بوالية رصد املؤسسات اإلصالحية      كُلِّف

  .معظم جماالت حقوق اإلنسان
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ومبوجب التعديل احلادي عشر لدستور مجهورية مقدونيا، جيب على أمني املظامل إيالء عناية خاصة حلماية   - ٣٥
لعادل للمجتمعات يف اهليئات العامة على مجيع األصعدة، ويف سائر جماالت احليـاة             عدم التمييز والتمثيل ا   أي  مبد

يف قانون أمني املظامل، حيث يطـرح هـذا التعـديل           الذي أجري على الدستور     وقد أُدمج هذا التعديل     . العامة
ييز ضد األفراد املنتمني     يضطلع أمني املظامل مبوجبه باختاذ إجراءات وتدابري حلماية مبدأ عدم التم           اًجديداختصاصاً  

داريـة للدولـة، ويف     إلإىل اجملتمعات اليت ال متثل أغلبية يف مجهورية مقدونيا، وضمان متثيلهم العادل يف اهليئات ا              
  .أجهزة احلكم الذايت احمللي، والوكاالت واملؤسسات العامة

مانوفو، وكيـسيفو،   كولية يف    ستة مكاتب حم   ٢٠٠٤وعمالً بقانون أمني املظامل، افُتتحت يف هناية عام           - ٣٦
انتخبت مجعية ، ٢٠٠٥يوليه / متوز١٥يف و. ٢٠٠٥، وستروميكا، وبدأت عملها يف عام ووستيب، وبيتوال، وتيتوف

  .مجهورية مقدونيا نواب أمني املظامل يف املكاتب احمللية

   املؤسسات األخرى املعنية حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها- دال 

قوق اإلنسان واحلريات، أُنشئت يف مجعية مجهورية مقدونيا جلنة تقص دائمـة معنيـة              يف سبيل محاية ح     - ٣٧
  ). من الدستور٧٦ من املادة ٤الفقرة (حبماية حقوق اإلنسان واحلريات 

سبعة :  عضواً ١٩وهي تتألف من    .  من الدستور  ٧٨وأُنشئت جلنة العالقات بني اجملتمعات مبوجب املادة          - ٣٨
ة املنتمني إىل اجملتمع املقدوين، وسبعة من اجملتمع األلباين، وعضو برملاين واحد عن كل من               منهم من أعضاء اجلمعي   

، ى اجلماعات من ميثلها يف اجلمعية     فإن مل يكن إلحد   . مجاعات األتراك والفالشيني والغجر والصرب والبوسنيني     
ب أعضاء اللجنة مـن ِقَبـل       وُينتخ. عنيةيقترح أمني املظامل األعضاء املتبقني بعد التشاور مع ممثلي اجلماعات امل          

وقد اعُتمد قانون . اجملتمعات يف مجهورية مقدونيابني على القضايا املتعلقة بالعالقات اختصاصهم تركز ي، واجلمعية
  .٢٠٠٧ديسمرب /جلنة العالقات بني اجملتمعات يف كانون األول

 جلنـة معنيـة   ٢٠٠٦سبتمرب /ونيا يف أيلول   لقانون تكافؤ الفرص، ُشكلت يف مجعية مجهورية مقد        ووفقاً  - ٣٩
 منسقاً يف جمال تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء يف الـوزارات            ١٣وُعيِّن  . بتكافؤ الفرص بني الرجال والنساء    

 جلنة معنية بتكافؤ الفرص بني الرجال والنساء يف أجهزة احلكم ٧٩وعلى الصعيد احمللي، ُشكلت . احلكومية للدولة
  ). جهازاً للحكم الذايت احمللي٨٤من مجلة  (الذايت احمللي

. ، مبوجب قرار حكومي، جلنة وطنية ملكافحة االجتار بالبشر واهلجرة غري الشرعية٢٠٠١وُشكلت يف عام   - ٤٠
وزارة الداخلية تنسيق نشاط هذه اللجنة، حيث وضعت الوزارة استراتيجية وطنية وخطة عمل ملكافحـة               ىل  وتتو

ويباشر مكتب اآللية الوطنية إلحالة . ، ُشكِّل فريق فرعي ملكافحة االجتار باألطفال٢٠٠٤ام ويف ع. االجتار بالبشر
  .٢٠٠٥سبتمرب /ضحايا االجتار بالبشر يف وزارة العمل والسياسة االجتماعية مهامه منذ أيلول

ان، هدفها  أُنشئت يف مجهورية مقدونيا هيئة مشتركة بني الوزارات معنية حبقوق اإلنس           ٢٠٠٦يف عام   و  - ٤١
تعزيز التنسيق يف جمال حقوق اإلنسان بني مجيع الوزارات واهليئات املختصة يف احلكومة، وتبـادل املعلومـات                 
والبيانات، وتنفيذ التوصيات الواردة يف تقارير جلان األمم املتحدة املختصة وجملس أوروبـا وسـائر املنظمـات           
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قة مبجال حقوق اإلنسان، ومقترحات أخرى لتعزيـز حقـوق   الدولية، وتقدمي مقترحات لتعزيز التشريعات املتعل  
  .اإلنسان يف مجهورية مقدونيا بشكل عام

 جلنة وطنية حلقوق الطفل، تتألف من ممثلي أمني املظامل يف مجهورية مقدونيا املعين ٢٠٠٧وُشكلت يف عام   - ٤٢
  .وبرملان األطفال يف مقدونيا" ياشيغمي"سفارة األطفال األوىل :  املواطننيحبقوق الطفل، واليونيسيف، ورابطيت

 ،٢٠٠٨ أغـسطس /وبغية تعزيز تنسيق أنشطة تنفيذ املشاريع املتعلقة حبقوق اجملتمعات الصغرية، اعُتمد يف آب              -٤٣
ووفقاً هلـذا   .  يف املائة من سكان مجهورية مقدونيا      ٢٠قانون تعزيز ومحاية حقوق اجملتمعات اليت تشكل أقل من          

  . يف املائة من السكان٢٠ة حلقوق اجلماعات العرقية اليت تشكل أقل من القانون، ُشكلت وكال

   تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها- رابعاً 
   احلماية من التمييز–ألف 

حرياهتم وحقوقهم، بصرف النظر عن اجلنس   من الدستور، فإن مجيع املواطنني متساوون يف٩طبقاً للمادة   - ٤٤
وطين أو االجتماعي أو االنتماء السياسي أو املعتقد الديين، أو املمتلكات أو املركز أو العرق أو اللون، أو األصل ال

وفيما يتعلق مبمارسة احلقوق . كما تنص هذه املادة على أن املواطنني متساوون أمام الدستور والقانون. االجتماعي
 مجيع االمتيازات اليت تضمن كفاءة واحلريات، فإن الدستور، بوصفه أعلى تشريع قانوين، ليس تقريرياً وإمنا يشمل

أي أن الدستور يتوخى نظاماً راسخاً حلمايـة احلقـوق          . ممارسة هذه احلقوق واحلريات ومحايتها بشكل كامل      
وحيدد . واحلريات، ويضمن ممارستها، ومينع مجيع االنتهاكات احملتملة هلا من ِقَبل الغري أو من قبل سلطات الدولة               

وز فيها تقييد احلريات وحقوق اإلنسان، ولكنه ينص مع ذلك على أن هذا التقييد ال جيوز الدستور احلاالت اليت جي
أن يكون متييزياً على أساس اجلنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو اخللفية الوطنيـة أو االجتماعيـة أو                      

  .املمتلكات أو املركز االجتماعي

التوظيف، والتعليم، والرعاية   :  أخرى يف جماالت ملموسة، تشمل     وتعزِّز هذا الضمانَ الدستورَي أحكامٌ      - ٤٥
ويتألف اهليكل التشريعي ملنع التمييز وتعزيز العدالة الكاملة والفعالة، من التشريع اجلنائي            . الصحية، وما إىل ذلك   

  .واملدين واإلداري

 صياغة مشروع قانون شامل ضـد       وبغية توطيد وتعزيز األحكام القانونية املناهضة للتمييز، جيري حالياً          - ٤٦
وقد أُنشئت يف وزارة العمل والسياسة االجتماعية . ٢٠٠٩التمييز، وُيتوقع أن ُيعتمد بنهاية النصف األول من عام 

  .إدارة معنية مبنع مجيع أشكال التمييز واحلماية منها

   حرية التعبري- باء 

حرية : عتباره حقاً مركباً يتألف من املكونات التالية من الدستور احلق يف حرية التعبري، با١٦تضمن املادة   - ٤٧
االعتقاد والضمري والفكر والتعبري العلين عن األفكار؛ وحرية الكالم، واخلطابة العامة، وإعالم اجلمهور، وإنـشاء   

؛ وحق الرد من خالل     هاونقل املعلومات   مؤسسات إلعالم اجلمهور؛ وحرية الوصول إىل املعلومات، وحرية تلقي        
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كما . ائط اإلعالم، واحلق يف التصحيح يف وسائط اإلعالم؛ واحلق يف محاية مصدر املعلومات يف وسائط اإلعالموس
  .أن الرقابة حمظورة مبوجب الدستور

األساسية ويكفل الدستور احلق يف حرية الفكر دون أي قيود، ويضع هذا احلق يف مصاف حقوق اإلنسان   - ٤٨
كما تتمتع هذه احلريـات واحلقـوق   .  والضمري والتعبري العلين عن الفكر والديندقرية املعتجنباً إىل جنب مع ح    

  .باحلماية الدستورية القضائية املباشرة من ِقَبل احملكمة الدستورية جلمهورية مقدونيا

وحيظر القانون اجلنائي من حيث املبدأ أي شكل من أشكال اإلكراه، ومن مث اإلكراه الذي يستهدف تغيري   - ٤٩
وال جيوز أن يكون املعتقد السياسي أو الديين أساساً لتقييد احلريات اليت يضمنها .  معني ألي فرد أو معتقدهموقف

 املتعلقـة   -  من القانون اجلنـائي      ١٣٧املادة  (ويعترب انتهاك هذا احلظر عمالً إجرامياً       . الدستور أو احلرمان منها   
حرمان من احلقوق اليت يكفلها الدستور أي نص على املعاقبة على بانتهاك املساواة بني املواطنني، واليت تنص فيما ت

أو القانون أو أي اتفاق دويل، أو تقييدها، وكذلك على منح امتيازات على أساس اختالف االنتماء السياسي أو                  
  ).املعتقدات الدينية

ت إلعالم اجلمهور، مثل وتسهم عدة قوانني يف تنظيم حرية التعبري العلين وإعالم اجلمهور وإنشاء مؤسسا   - ٥٠
  .قانون اإلذاعة، وقانون االتصاالت السلكية والالسلكية، وقانون الشركات

   حرية الدين واملعتقد- جيم 

  . من الدستور حرية الدين١٩تكفل املادة   - ٥١

 يف  ووفقاً للتعديل السابع للدستور، تعترب الكنيسة املقدونية األرثوذكسية، والطائفة الدينيـة اإلسـالمية              - ٥٢
مقدونيا، والكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة امليثودية اإلجنيلية، والطائفة اليهودية، وسائر الطوائـف واجملموعـات          

وجيوز هلذه الطوائف إنشاء مدارس دينية ومؤسسات اجتماعية . الدينية منفصلة عن الدولة، ومتساوية أمام القانون
  .لقانونوخريية، من خالل اإلجراءات املنصوص عليها يف ا

كما ينظم القانون اخلاص بالوضع القانوين للكنائس أو الطوائف أو اجملموعات الدينية، احلقوق واحلريات   - ٥٣
وينظم هذا القانون أيضاً إنشاء الكنائس والطوائف واجملموعات الدينية وحتديد وضعها القانوين، كما ينظم . الدينية

نية، والتعليم الديين واألنشطة التثقيفية، وإيرادات الكنائس والطوائف        أداء الشعائر الدينية والصالة والطقوس الدي     
  .واجملموعات الدينية، وقضايا أخرى

 من القانون على أن احلق يف حرية املعتقد والفكر والضمري يشمل حرية الفرد يف التعبري عن ٣وتنص املادة   - ٥٤
 من القانون، ُيحظر التمييز على أساس ٤ووفقاً للمادة . اًسرأو علناً دينه أو معتقده، سواًء مبفرده أو مع مجاعة، و

 من القانون الدولة باحترام هوية الكنائس، والطوائف واجملموعات الدينية، وسائر أشـكال             ٦وُتلزم املادة   . ديين
  .التجمعات الدينية، وباحملافظة على عالقة من احلوار املستمر معها، وإقامة أشكال من التعاون الثابت معها



A/HRC/WG.6/5/MKD/1 
Page 11 

 من القانون، ُتدَرج الكنائس والطوائف واجملموعات الدينية يف سجل احملكمـة املوحـد           ٩ووفقاً للمادة     - ٥٥
ويعين هذا أن تسجيل أي كيان ديـين  . للكنائس والطوائف واجملموعات الدينية، لتكتسب بذلك شخصية قانونية      

يذية، وإمنا خرج من اختصاص الدوائر      جديد ليكتسب شخصية قانونية مل يعد يدخل يف اختصاص احلكومة التنف          
  .احلكومية إىل اختصاص القضاء

بالوضع القانوين للكنائس والطوائف واجملموعات الدينية وضعاً قانونيـاً متـساوياً           لق  عتومينح القانون امل    - ٥٦
 اخلـدمات   جلميع الكنائس والطوائف واجملموعات الدينية، ويتيح هلا فرصاً متكافئة فيما يتعلق بالتـسجيل وأداء             

  .الدينية والتعليم الديين، وإنشاء مؤسسات تعليمية دينية، وبناء مرافق دينية، وما إىل ذلك

 أُدخلت التربية الدينية وتاريخ األديان، دون متييز دين على آخر، كمواد اختياريـة يف               ٢٠٠٨ويف عام     - ٥٧
  .الصف اخلامس من التعليم االبتدائي

يا جملس مشترك بني األديان، كهيئة غري رمسية، تتألف من القيادات الدينية، كما أُنشئ يف مجهورية مقدون  - ٥٨
وتسهم هذه اهليئة يف تعزيز االتصال والفهم واحلـوار         . ملناقشة القضايا ذات األمهية للحياة الدينية واحلوار الديين       

  .املستمر بني أعضاء خمتلف الطوائف الدينية يف مجهورية مقدونيا

   واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة منع التعذيب- دال 

ركَّز إصالح التشريع اجلنائي بوجه خاص على حتسني اإلطار القانوين املتعلق مبنع التعذيب واملعاملـة أو                  - ٥٩
ت جلنة األمم وقد أُدرجت يف األنظمة القانونية توصيا. ى ذلكالالإنسانية أو املهينة، واملعاقبة علالقاسية أو العقوبة 

  . عليها، وتوصيات اللجنة األوروبية ملكافحة التعذيبقاملتحدة ملناهضة التعذيب، واالتفاقيات الدولية املصدَّ

، ٢٠٠٤مارس /وتتمثل إحدى خصائص التعديالت اليت أُجريت على القانون اجلنائي، واعُتمدت يف آذار           - ٦٠
ال التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،          يف توطيد مواد القانون اجلنائي املتعلقة بقمع أفع       

  :من خالل

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية        : ١٤٢إدخال نص جنائي جديد يف املادة         )أ(  
  أو الالإنسانية أو املهينة، لتوسيع مدى األنشطة املستحقة للجزاءات؛

 بناًء على تعليمات ١٤٢ ألي شخص يرتكب األفعال املشار إليها يف املادة إنشاء مسؤولية جنائية  )ب(  
  .من مسؤول رمسي أو مبوافقته

 اتفاقية األمم املتحدة    ١ يف شكله األساسي الوارد بالفقرة       ١٤٢النص اجلنائي املضاف إىل املادة      طابق  وي  - ٦١
  . الالإنسانية أو املهينةملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو

 أحكاماً تـوفر    ٢٠٠٤وتشمل التعديالت واإلضافات اليت جرت على تشريع اإلجراءات اجلنائية يف عام              - ٦٢
وحتظر التعديالت واإلضافات اليت جرت     . مزيداً من الضمانات للمعاملة السليمة للسجناء رهن احلبس االحتياطي        

أنه قد يتعرض   ب أجنيب إذا وجدت أسباب وجيهة تدعو إىل االشتباه          على قانون اإلجراءات اجلنائية تسليم شخص     
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ومثة أحكام مماثلة   . للتعذيب أو ألي شكل من أشكال املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أو لعقوبة اإلعدام              
لجوء أو أي الجئ إذ ينص هذا القانون على عدم جواز طرد ملتمس ال. يف القانون اخلاص باللجوء واحلماية املؤقتة

  قدأو شخص متمتع باحلماية اإلنسانية، أو إجباره بأي شكل من األشكال على عبور احلدود إىل دولة      معترف به   
تتعرض فيها حياته أو حريته للخطر بسبب العرق أو الدين أو اجلنسية أو املركز االجتماعي أو االنتماء السياسي،        

  .قاسية أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة يتعرض فيها للتعذيب أو للمعاملة القدو

 من القانون اخلاص بأخالقيات الشرطة، جيب على ضباط الشرطة االمتناع، دون خوف ٤١ووفقاً للمادة   - ٦٣
وال جيـوز للـشرطة أن      . من التعرض للجزاءات، عن تنفيذ أي أوامر غري قانونية يشكل ارتكاهبا عمالً إجرامياً            

التعذيب وإساءة املعاملة، واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة، أو حترض عليها أو           ترتكب أي فعل من أفعال      
  ).٣٧املادة (تتسامح معها 

ويعترب قطاع الرقابة الداخلية واملعايري املهنية، يف وزارة الداخلية، آلية املراقبة اليت تتمثل مهمتها يف عدة                  - ٦٤
  .عمال القانونية واملهنية للشرطة ومدى احترام الشرطة حلقوق اإلنسان واحلرياتأمور، منها الرقابة املهنية على األ

الـشرطة، أُعـدت يف   مراكز وفيما يتعلق بإجراءات احترام حقوق األشخاص احملبوسني أو احملتجزين يف    - ٦٥
  . إجراءات تشغيلية موحدة تتعلق باحتجاز ومعاملة األشخاص احملتجزين٢٠٠٨أبريل /نيسان

أفـراد   خطة استراتيجية تستهدف إيالء عناية خاصة لتدريب         ٢٠٠٦مدت وزارة الداخلية يف عام      واعت  - ٦٦
  .الشرطة يف جمال احلريات وحقوق اإلنسان

، صدَّقت مجهورية مقدونيا على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية  ٢٠٠٨ديسمرب  /ويف كانون األول    - ٦٧
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ومن املقرر إيداع وثيقة           مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة       

  .التصديق يف القريب العاجل

وجيري حالياً إصالح نظام السجون، بغرض حتسني ظروف املؤسسات اإلصالحية وضمان مزيـد مـن                 - ٦٨
  .ضة التعذيبالكفاءة يف توقيع اجلزاءات وفقاً للمعايري الدولية، ويف تنفيذ توصيات جلنة مناه

   املساواة بني اجلنسني- هاء 

ويستهدف القانون تعزيز . ٢٠٠٦مايو /اعُتمد القانون اخلاص بتكافؤ الفرص بني الرجال والنساء يف أيار        - ٦٩
مبدأ توفري فرص متكافئة للنساء والرجال يف مجهورية مقدونيا يف اجملاالت السياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة                

  . مناحي احلياة االجتماعيةوالتعليمية، وسائر

مجهوريـة  ، أُنشئت جلنة معنية بتكافؤ الفرص بني الرجال والنساء يف مجعيـة             ٢٠٠٦سبتمرب  /ويف أيلول   - ٧٠
وتتمثل املهمة الرئيسية للجنـة يف مراجعـة        . ، عمالً بالقانون اخلاص بتكافؤ الفرص بني الرجال والنساء        مقدونيا

  .ة يف سياق املساواة بني اجلنسنيمشاريع القوانني املقترحة من احلكوم
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 من القانون اخلاص بتكافؤ الفرص بني الرجال والنساء، تتواصل عملية تشكيل جلـان              ١٦وعمالً باملادة     - ٧١
فقد ُشكلت داخل جمالس أجهزة احلكم      . ليمعنية بتكافؤ الفرص بني الرجال والنساء يف أجهزة احلكم الذايت احمل          

 منسقاً هلذا الغرض من خمتلف ٧٠ جلنة لتكافؤ الفرص، وُعيِّن ٧٩)  جملسا٨٤ًالبالغ عددها اإلمجايل (الذايت احمللي  
  كما تلتزم الوزارات بتعـيني منـسقني ألنـشطة تكـافؤ الفـرص بـني               . رتب املوظفني املدنيني العاملني يف احملليات     

  .النساء والرجال

، أنشأت وزارة العمل والسياسة االجتماعية قطاعاً لتكافؤ الفرص بني الرجـال            ٢٠٠٧مارس  /ويف آذار   - ٧٢
وتتمثل املهمة األساسية هلذا القطاع يف تنفيذ القانون اخلاص بتكافؤ الفرص بني الرجال والنساء، واخلطة . والنساء

كما يضطلع هذا القطاع مبسؤولية تنفيذ . ٢٠٠٧يوليه / يف متوزالوطنية للمساواة بني اجلنسني املعتمدة من احلكومة
التمييز القائم على اجلنس والعمر والتوجه اجلنسي، (من التمييز واحلماية منه نوع التدابري واألنشطة الالزمة ملنع أي 

 العادلة يف جمال والتمييز ضد األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، والتمييز املزدوج ضد األفراد بسبب املعاملة غري
عمالً بالقانون اخلاص بتكافؤ الفرص بـني الرجـال والنـساء           ) العمل واحلماية االجتماعية والتأمني االجتماعي    

  .32002L0073والتوجيه رقم 

   حقوق الطفل-  واو

وينظم قانون األسـرة  .  من دستور مجهورية مقدونيا على رعاية ومحاية خاصيتني لألسرة ٤٠تنص املادة     - ٧٣
ها من أجل دعم    واجبالرعاية وعليهم   ولآلباء حق   . القات القانونية فيما خيص الزواج واألسرة والزواج العريف       الع

وحيظـى األطفـال    . وتقدم الدولة رعاية خاصة لألطفال احملرومني من الوالدين أو من رعايتهما          . وتربية أبنائهم 
  .ملولودين خارج إطار الزواجحبقوق متساوية مع حقوق األطفال ا املولودون يف إطار الزواج

. ٢٠١٥- ٢٠٠٦ واعتمدت حكومة مجهورية مقدونيا خطة العمل الوطنية املتعلقة حبقوق األطفال للفترة   - ٧٤
اإلدماج الكامل ألحكام اتفاقية حقوق الطفل، واحلد من فقر األطفـال،           : وتتمثل أولويات هذه اخلطة فيما يلي     

 وإدماج مجيع األطفال يف مسار التعليم، وحتسني الرعايـة الـصحية         وتثقيف عامة اجلمهور بشأن حقوق الطفل،     
. األحداث، ومحاية األطفال من مجيع أنواع االعتداء والعنف واالستغاللقضاء لألطفال، واعتماد القانون املتعلق ب    

  .وتتكلف اللجنة الوطنية املعنية حبقوق الطفل بتنفيذ خطة العمل الوطنية املذكورة

عتـداء  اعتمدت حكومة مجهورية مقدونيا خطة العمل املتعلقة مبنع اال         ،٢٠٠٨نوفمرب  /الثاينويف تشرين     - ٧٥
وتتضمن خطة  . ٢٠١٢- ٢٠٠٩ألطفال وامليل اجلنسي إىل األطفال والتصدي هلما، اخلاصة بالفترة          على ا اجلنسي  

ي ومن امليـل اجلنـسي إىل       اجلنسعتداء  اال ألطفال ومحايتهم من  إىل ا العمل هذه تدابري وأنشطة لتقدمي املساعدة       
 إىل إنشاء وتعزيز نظام منسق للتعاون فيما بني املؤسـسات احلكوميـة وبـني احلكومـة          وترمي أيضاً . األطفال

  .واملنظمات غري احلكومية، يغطي بالتايل مجيع اجملاالت اليت تعاجل هذا املوضوع

والتعليم متاح للجميع يف . ق يف التعليملكل فرد احل من دستور مجهورية مقدونيا على أن ٤٤وتنص املادة   - ٧٦
 وترمي التعديالت اليت أُدخلت على القانون املتعلق بالتعليم .والتعليم االبتدائي إلزامي وجماين. ظل ظروف متساوية
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 اليت أدخلت ٢٠٠٧أبريل /وتنص تعديالت نيسان. االبتدائي إىل جعل فترة التعليم االبتدائي متتد على تسع سنوات
  .إلزامي وجماينثانوي على أن التعليم الثانوي نون املتعلق بالتعليم العلى القا

األحداث تعديالت على تشريعات األحداث ويساعد على قضاء  املتعلق ب٢٠٠٧يوليه /ويدخل قانون متوز  - ٧٧
كز القـانون   ويرت. إعمال املعايري اليت تتضمنها االتفاقيات الدولية املصادق عليها والوثائق املتعلقة حبقوق الطفل           

مبدأ محاية القاصرين وحقوقهم؛ والتنشئة االجتماعية واملساعدة يف التعامـل مـع            : املذكور على املبادئ التالية   
  .ح األحداثوالقاصرين؛ والعدالة اإلصالحية ومنع جن

 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨، اعُتمدت خطة عمل للفترة  فعاالًاألحداث تنفيذاًاملتعلق بقضاء قانون الومن أجل تنفيذ   - ٧٨
وحتدد خطة العمل هذه األنشطة واملواعيد النهائية واملؤسسات املختصة لتطبيق القانون           . ٢٠٠٨فرباير  /يف شباط 
قـضاء  ويبقى إصالح نظـام     . ، أُجنز العديد من األنشطة اليت ينص عليها هذا القانون         ٢٠٠٨عام  ويف  . املذكور

  .األحداث من أولويات حكومة مجهورية مقدونيا

  رتيل العنف امل-  زاي

  . لتجرمي العنف املرتيل٢٠٠٤عام أُدخلت تعديالت على القانون اجلنائي يف   - ٧٩

ويعرف القانون العنف املرتيل كسوء املعاملة أو السب الفاضح أو تعريض حياة شخص للخطر أو التسبب   - ٨٠
ؤدي إىل الشعور   يف إصابات بدنية أو العنف على أساس نوع اجلنس أو غريه من العنف النفسي واجلسدي الذي ي                

باالرتياب أو اخلطر أو اخلوف، جتاه الزوج أو اآلباء أو األبناء أو أشخاص آخرين يعيشون يف إطار الـزواج أو                    
الزواج العريف أو يف بيت مشترك، وكذلك جتاه زوج سابق أو من لديهم طفل مشترك أو أشخاص على عالقـة                    

  .وثيقة فيما بينهم

عنف املرتيل، كأشكال حمددة من اجلرائم اجلنائية األساسية، يف األجزاء التالية           وتوجد األحكام املتعلقة بال     - ٨١
جرائم القتل، والقتل اآلين، واإلصابة البدنية،      (اجلرائم ضد احلياة واجلسد     : من القانون اجلنائي جلمهورية مقدونيا    

كراه؛ والتجريد من احلرية بشكل     جرائم اإل (؛ واجلرائم ضد حريات املواطنني وحقوقهم       )واإلصابة البدنية اخلطرية  
جرائم االعتداء اجلنسي على طفل؛     (؛ وجرائم ضد احلرية اجلنسية واألخالق اجلنسية        )غري قانوين وهتديد السالمة   

  ).والوساطة يف الدعارة

انون وينظم اإلطاَر املقابل هلذا فيما خيص اإلجراءات الوقائية ومعاجلة نتائج العنف املرتيل قانون األسرة وق  - ٨٢
 ، أُدخلت تعديالت على قانون األسرة أدرجت يف هذا القانون جزءاً منفصالً  ٢٠٠٤عام  ويف  . احلماية االجتماعية 

، أدخل املزيد من التعديالت على هذا القانون قـصد      ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦عامي  ويف  . ينظم احلماية من العنف املرتيل    
  .حتسني تطبيق القانون يف هذا اجملال

 اليت أُدخلت على قانون احلماية االجتماعية على أشكال جديدة من احلماية            ٢٠٠٤ام  عوتنص تعديالت     - ٨٣
  .وقد أنشئت شبكة من هذه املراكز يف ست مدن. ضحايا العنف املرتيللغري املؤسسية ومن بينها مراكز 



A/HRC/WG.6/5/MKD/1 
Page 15 

اخلط اهلاتفي   سكوبييه،ووضعت وزارة العمل والسياسة االجتماعية، بالتعاون مع الرابطة النسائية ملدينة             - ٨٤
  .الوطين لطلب النجدة من أجل مساعدة ضحايا العنف املرتيل

وبغية استحداث نظام شامل وفعال للحماية من العنف املرتيل ومنعه يف مجهورية مقـدونيا، اعُتمـدت                  - ٨٥
واهلـدف  . ٢٠٠٨أبريل  / بشأن احلماية من العنف املرتيل يف نيسان       ٢٠١١- ٢٠٠٨االستراتيجية الوطنية للفترة    

االستراتيجي الرئيسي من هذه الوثيقة هو ختفيض العنف املرتيل وحتسني نوعية احلماية عن طريق تدابري نظامية يف                 
جماالت املنع والتدخل والتثقيف والرصد والتنسيق املشترك بني القطاعات، من أجل التصدي ملشكلة العنف املرتيل               

  .على حنو فعال وفعلي باعتماد موقف موحد وهنج موحد

   محاية حقوق األشخاص املعوقني-  اءح

دستور مجهورية مقدونيا، وقانون    مبوجب  تنظم القضايا املتعلقة باألشخاص املعوقني يف مجهورية مقدونيا           - ٨٦
احلماية االجتماعية، والقانون املتعلق حبماية الطفل، وقانون املعاشات التقاعدية والتأمني ضد العجـز، وقـانون               

استخدام األشخاص املعوقني، والقانون املتعلق باحملاربني القدماء املعوقني، والقانون املتعلق عالقات العمل، وقانون 
  .مبنظمات األشخاص املعوقني، وما إىل ذلك

 من دستور مجهورية مقدونيا على أن الدولة تقدم الرعاية          ٣٥ويف جمال الضمان االجتماعي، تنص املادة         - ٨٧
احلق يف املساعدة ولة دالوتكفل .  ملبادئ العدالة االجتماعيةاعي للمواطنني وفقاًفيما خيص احلماية والضمان االجتم

 ظـروف هتيـئ ال  ص املعوقني، و   محاية خاصة لألشخا   كما تقدم . للمواطنني العجزة أو غري القادرين على العمل      
  .الندماجهم االجتماعي

سي للرعاية االجتماعيـة إىل املـواطنني       وينص قانون احلماية االجتماعية على أن الدولة هي املقدم الرئي           - ٨٨
وينظم هذا القانون احلق يف الرعاية واملساعدة املرتليـتني؛         . وبالتايل فإن الدولة تضمن ظروف تطبيق هذه الرعاية       

واحلق يف العناية خالل النهار؛ واحلق يف السكن عند أسرة حاضنة؛ واحلق يف اكتساب مؤهالت للعمل والنشاط                 
يف السكن يف مؤسسة للرعاية االجتماعية؛ واحلق يف تلقي إعانة مالية مـستمرة؛ واحلـق يف                االقتصادي؛ واحلق   

  .احلصول على تعويض مايل لتلقي الرعاية واملساعدة من شخص آخر؛ واحلق يف الرعاية الصحية وغري ذلك

 بإلغاء الطـابع    ، اعتمدت حكومة مجهورية مقدونيا االستراتيجية املتعلقة      ٢٠٠٨يناير  /ويف كانون الثاين    - ٨٩
واهلدف الرئيسي من هذه االستراتيجية هو حتسني جودة ). ٢٠١٨- ٢٠٠٨( نظام احلماية االجتماعية املؤسسي يف

املستعمل النهائي إىل ظروف لتقريب هذه اخلدمات أكثر هتيئة الاخلدمات املقدمة يف إطار نظام احلماية االجتماعية و
 ف من خالل تطوير أشكال احلماية غري املؤسـسية املوجـودة مـسبقاً            وسيحقَّق هذا اهلد  . على املستوى احمللي  

  .واستحداث أخرى جديدة ومن خالل تغيري نظام احلماية املؤسسي احلايل

وينظم هذا القانون مركز منظمات     . ٢٠٠٨واعُتمد القانون املتعلق مبنظمات األشخاص املعوقني يف سنة           - ٩٠
  .كيتهااألشخاص املعوقني وجمال عملها وحقوق مل
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ومراعاة للحاجة إىل إدماج األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجملتمع، ُنظمت برامج ثقافية لتلبيـة             - ٩١
  .االحتياجات الثقافية هلؤالء األشخاص

.  هي مكتبة املكفوفني يف مجهورية مقـدونيا       -   عملية هبدف إنشاء مؤسسة وطنية جديدة      وجتري حالياً   - ٩٢
ت طبع ونشر وتأجري الكتب املدرسية والكتب كما ستقدم املؤلفات املساعدة األخرى            وستقدم هذه املكتبة خدما   

  .ي وحبروف أكرب والكتب املدرسية املسجلة على شرائط مسعية وأقراص مدجمةااليت أُعدت يف صيغ بديلة بنظام بر

   العمل والعمالة وعالقات العمل-  طاء

يف لكل شخص احلق يف العمل، ويف اختيار عمله حبرية، و          مجهورية مقدونيا،  من دستور    ٣٢وفقاً للمادة     - ٩٣
ولكـل  .  ويتاح العمل لكل شخص بشروط متـساوية .أثناء البطالة املؤقتة  تعويض البطالة   أثناء العمل، و  سالمته  

وال جيـوز   . شخص مستخدم احلق يف أجر مقابل ويف أوقات راحة يومية وأسبوعية وعطلة سنوية مدفوعة األجر              
  .خدمني التنازل عن هذه احلقوقلألشخاص املست

ومينع قانون عالقات العمل يف مجهورية مقدونيا أي متييز ضد املتقدمني إىل وظيفة أو ضد العمال علـى                    - ٩٤
أساس العرق أو لون البشرة أو السن أو الظروف الصحية، أي العجز، أو الدين أو الرأي السياسي، أو معتقـد                    

ماء اإلثين أو االجتماعي أو الوضع العائلي أو الوضع من حيث امللكية أو التوجه آخر، أو العضوية يف نقابة أو االنت
ومينع القـانون كـذلك     . وُيمنع التمييز املباشر وغري املباشر على حد سواء       . اجلنسي أو أي ظرف شخصي آخر     

الب بالتعويضات أن يطلعامل لويف حالة التعرض للتمييز، ميكن للمتقدم إىل وظيفة أو . التحرش والتحرش اجلنسي
  . عبء اإلثبات على عاتق صاحب العملويقع

فقط، إال إذا كان جنس معني للنساء أو فقط عمل أن يعلن عن وظيفة شاغرة للرجال الوال جيوز لصاحب   - ٩٥
املقتصرة عمل أن يطلب من متقدم إىل وظيفة أن يقدم األدلة الوجيوز لصاحب .  يف أداء وظيفة معينة ضرورياًشرطاً
وال جيوز لصاحب العمل أن يطلب معلومات أو بيانات ليست . الشروط الالزمة ألداء وظيفةإثبات استيفائه على 

  .هلا صلة مباشرة بالوظيفة أو العمل

 أقل من تلك اليت ينص عليها القانون؛ وإذا تضمن عقد مثل هـذه              عمل حقوقاً الوال جيوز أن حيدد عقد        - ٩٦
  . باطلة والغيةتداألحكام، فهي ُع

  .العمل القسريُيحظر  من دستور مجهورية مقدونيا، ١١ للمادة ووفقاً  - ٩٧

 حق العمال يف أن يؤسسوا، مبحض اختيارهم، نقابات وأن يصبحوا أعضاء          ُيضمن يف مجهورية مقدونيا     و  - ٩٨
 وال جيوز وضع أي شخص يف وضع غري موات على أساس عضويته أو عدم عضويته يف نقابـة، أي علـى                      .فيها

  .أم ال  إذا كان يشارك يف أنشطة نقابيةأساس ما



A/HRC/WG.6/5/MKD/1 
Page 17 

 يف سوق العمل،    وتطبق مجهورية مقدونيا تدابري للعمالة النشطة موجهة إىل اجملموعات األكثر استضعافاً            - ٩٩
 سنة والنساء والعمال املسنون واألطفال احملرومون من الوالدين واآلبـاء  ٢٧أي الشباب الذين تقل أعمارهم عن  

  .نتمون إىل أقلياتالعزب واألشخاص امل

  . وعملهماألشخاص املعوقنيباستخدام وينظم قانون استخدام األشخاص املعوقني الشروط اخلاصة   - ١٠٠

   باألغلبيةاليت ال حتظىاجملتمعات  حقوق األشخاص املنتمني إىل -  ياء

 يف  باألغلبيـة  ظـى الـيت ال حت   تمعات  حقوق األشخاص املنتمني إىل اجمل    تنفيذ سياسة تعزيز ومحاية     يعد     - ١٠١
للغاية يتمثـل يف     طويل األمد يهدف باألساس إىل تنمية اجملتمع من خالل مفهوم صريح             اًمجهورية مقدونيا التزام  

  .إدماج ومشل مجيع املواطنني واحترام مجيع حقوق األفراد الثقافية واللغوية والدينية وغريها من احلقوق

، بدأت مجهورية مقدونيا إصالحات شاملة يف جمال ٢٠٠١م عا يف اتفاق أوهريد اإلطاريوعقب اعتماد     - ١٠٢
، وذلك باألساس من خالل اعتماد تعـديالت لدسـتور          اجملتمعاتاحترام وتعزيز حقوق األشخاص املنتمني إىل       

وتعرف هذه التعديالت اإلطار القانوين املتعلق بوضـع        ). من التعديل اخلامس إىل السابع عشر     (مجهورية مقدونيا   
هذا اإلطار بشكل مستفيض يف القوانني املعنية اليت تعاجل جوانب          تناول  ؛ وقد مت    اجملتمعاتنتمني إىل   األشخاص امل 

  .اجملتمعات يف جماالت خمتلفةاألشخاص املنتمني إىل  متنوعة من تنفيذ حقوق

 عـديل ويتعلـق الت  . اجملتمعات لدستور مجهورية مقدونيا احلق يف استخدام لغات          اخلامس وينظم التعديل   - ١٠٣
 يف اهليئات احلكومية وغريها من املؤسسات العامة  عادالًمتثيالًاجملتمعات  بتمثيل املواطنني املنتمني إىل مجيع السادس

ويعـاجل  .  بتساوي الطوائف الدينية واجملموعات الدينية أمام القانون السابعويتعلق التعديل   . على كافة املستويات  
للرموز؛ وإنشاء مؤسسات   اجملتمعات  ؛ واستخدام   هاوخصائصاجملتمعات  ي هبوية   حرية التعبري والرق  الثامن  التعديل  

  للتعـديل  ووفقـاً . ثانوييف التعليم االبتدائي وال   اجملتمعات  ثقافية وفنية وتعليمية وعلمية؛ واحلق يف التعليم بلغة         
وتـنظم  . يف مقدونيا اجملتمعات  ، تكفل الدولة محاية وتعزيز وإثراء التراث التارخيي والفين ملقدونيا وجلميع            التاسع

يف مجهوريـة   اجملتمعات   للدستور موضوع مشاركة األشخاص املنتمني إىل        السابع عشر  إىل    التاسع التعديالت من 
وجملس اجملتمعات  مقدونيا يف العمل وعملية اختاذ القرارات داخل اجلمعية املقدونية واللجنة املعنية بالعالقات بني              

  .حملكمة الدستورية ووحدات احلكم الذايت احملليأمن مجهورية مقدونيا وا

  . ألغراض تنفيذ هذه التعديالت اليت أُدخلت على الدستورتعديل واحد وسبعني قانوناً/وقد مت اعتماد  - ١٠٤

وكُلفت .  كجزء من األمانة العامة حلكومة مجهورية مقدونيااتفاق أوهريد اإلطاري  وأُسست أمانة تنفيذ    - ١٠٥
  .فيذ االستراتيجيات واملقررات األخرى اليت تعتمدها احلكومةهذه األمانة بتن

، اعتمدت حكومة مجهورية مقدونيا االستراتيجية املتعلقة بالتمثيل العادل         ٢٠٠٧يناير  /ويف كانون الثاين    - ١٠٦
  . يف مجهورية مقدونيااإلثنية اليت ال حتظى باألغلبيةمجتمعات لل



A/HRC/WG.6/5/MKD/1 
Page 18 

 

وتعزيز هاتني اهلـويتني  تمعات التعبري حبرية عن هويتهم وهوية اجمل    عات  تموحيق لألشخاص املنتمني إىل اجمل      - ١٠٧
يف مقـدونيا  اجملتمعـات  وتكفل الدولة محاية وتعزيز وإثراء التراث التارخيي والفين ملقدونيا وجلميع  .والرقي هبما 

ؤكد هـذا املبـدأ     وي. وكذلك القيم اليت تشكل جزءاً منه بغض النظر عن النظام القانوين املطبق يف هذا الصدد              
  . لدستور مجهورية مقدونياالتاسعالتعديل 

وتتكون . اجملتمعات، اعُتمد القانون املتعلق باللجنة التابعة للجمعية واملعنية بالعالقات بني ٢٠٠٨عام ويف   - ١٠٨
 مـن    أعضاء ٧ أعضاء من صفوف النواب الربملانيني املقدونيني و       ٧:  على النحو التايل    عضواً ١٩هذه اللجنة من    

الروما، جمتمع الفالش، ومن جمتمع  التركي، ومن   اجملتمع  صفوف النواب الربملانيني األلبان ونائب برملاين واحد من         
يف جمتمـع  وإذا مل يكن لـدى أي   . يف مجهورية مقدونيا، على التوايل    ني  البوسنيجمتمع  الصرب، ومن   جمتمع  ومن  

ملقدونية، فإن أمني املظامل يقدم حينها، بعد التشاور مع املمثلني          مجهورية مقدونيا نائب برملاين ميثلها يف اجلمعية ا       
ويفسر القانون تطبيق آلية األغلبية     . اجملتمعات إىل أعضاء اللجنة املعنية هبذه       املعين، مقترحاً اجملتمع  ذوي الصلة يف    

ئمة مجيع القوانني الـيت مـن       ، من خالل تقدمي قا    اجملتمعاتاملزدوجة املتعلقة بالقوانني اليت تؤثر يف العالقات بني         
  .املخطط اعتمادها واليت يتطلب اعتمادها تصويت أغلبية مزدوجة

 يف املائة من ٢٠اليت متثل أقل من اجملتمعات ، اعُتمد القانون املتعلق بتعزيز ومحاية حقوق ٢٠٠٨عام ويف   - ١٠٩
   يف املائـة    ٢٠ يتحـدث هبـا أقـل مـن          السكان يف مجهورية مقدونيا، وكذلك القانون املتعلق باستخدام اللغات اليت         

  . السكانمن

يف مجهورية مقدونيا، باعتبارها جزءاً من وزارة الثقافـة،         اجملتمعات  وتقدم مديرية ترسيخ وتعزيز ثقافة        - ١١٠
  .اليت ال تتمتع باألغلبية وللتعبري عن هذه السماتباجملتمعات الدعم لتعزيز السمات الثقافية اخلاصة 

اجملتمعـات  لتعليم والعلوم، يعاجل كل من مديرية تطوير التعليم بلغات األشخاص املنتمني إىل     ويف وزارة ا    - ١١١
ويقدَّم التعليم، إىل جانب . اجملتمعاتومكتب تطوير التعليم موضوع احلق يف التعليم بلغات األشخاص املنتمني إىل 

األلبانية والتركية والـصربية، يف     اجملتمعات   إىل   الكتب املدرسية املتعلقة جبميع املواد املوجهة إىل الطالب املنتمني        
؛ ويقدَّم التعليم، إىل جانب الكتب املدرسية املوجهـة إىل          اجملتمعاتباللغات األم هلذه    لثانوي  التعليم االبتدائي وا  
 الذكر   سالفة اجملتمعات والفالش والروما باللغة املقدونية أو بإحدى لغات         نيالبوسنيجمتمعات   الطالب املنتمني إىل  

وتشمل املواد االختيارية اليت ميكن أن خيتارها الطالب املنتمون  ).يهلطالب أو والبناء على االختيار الذي يقوم به (
  ).الفالشو؛ ونالبوسنيوالروما؛ (جمتمعهم دراسة ثقافة ولغة اجملتمعات إىل هذه 

   حقوق الروما-  كاف

لروما يف مجهورية مقدونيا يف إطار االستراتيجية الوطنيـة          تندرج السياسات واألنشطة املتعلقة بإدماج ا       - ١١٢
بشأن الروما يف مجهورية مقدونيا ويف عقد إدماج الروما، أي يف إطار خطط العمل واخلطط التنفيذية الوطنية ذات 

  .التعليم؛ والسكن؛ والصحة العامة؛ والعمالة: الصلة اليت ستنفذ يف جماالت خمتلفة، مثل

: العديد من املشاريع، مبساعدة قطاع املنظمات غري احلكومية، ومنها على سـبيل املثـال             وجيري تنفيذ     - ١١٣
 اليت هتدف إىل تقدمي يةإلعالممراكز الروما امشروع إدماج أطفال الروما يف التعليم قبل املدرسي؛ ومشروع افتتاح 
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تلبية احتياجـاهتم العمليـة وحتقيـق       لروما ل اجملتمع اإلثين ل  املعلومات واملساعدة والدعم لألشخاص املنتمني إىل       
 للمجاالت األولوية املشار إليها يف عقد الروما واالسـتراتيجية املتعلقـة بالرومـا    اندماجهم بوترية أسرع، وفقاً   

؛ ) منظمة غري حكومية من منظمات الروما١٢، بالتعاون مع  إعالمياً مركزا١٢ًوكجزء من هذا املشروع، افُتتح (
  . مدينة، وما إىل ذلك١٢ شخص يف ١٠٠ حيث اسُتخدم -  ومشروع عمالة الروما

، أجربت وزارة التعليم والعلوم مديري املدارس الثانويومن أجل زيادة عدد التالميذ من الروما يف التعليم   - ١١٤
  .ملعايري التسجيلمستوفياً على قبول تسجيل تلميذ على األقل من الروما يف كل صف، حىت وإن مل يكن الثانوية 

 بشأن املنح الدراسية  خاصاً، وضعت وزارة التعليم والعلوم برناجما٢٠٠٨/٢٠٠٩ًوخالل السنة الدراسية   - ١١٥
  الثانوية  منحة دراسية جلميع تالميذ الروما يف املدارس       ٦٥٠وقد ُمنحت   . الثانويةلصاحل تالميذ الروما يف املدارس      

، كإجراء حتفيزي لزيادة عدد تالميذ الروما ولكـي         ٢٠٠٨/٢٠٠٩املسجلني يف السنة األوىل يف السنة الدراسية        
 لتالميذ الروما الـذين تتلقـى أسـرهم املـساعدة           وتقدم الكتب املدرسية جماناً   . يكمل هؤالء تعليمهم بنجاح   

ميكن أن يدرسها التالميذ من الصف الثالـث إىل        " لغة وثقافة الروما  "مادة اختيارية مسيت    أُحدثت  و. االجتماعية
يف والتدريب املهـين    لتعليم العام   ثانوية جتمع بني ا    مها بناء مدرسة     -   وانطلق مشروعان رئيسيان   .الصف التاسع 

للدراسات اخلاصة بالروما وجمموعـة     إدارة  بلدية شوتو أوريزاري اليت يتكون معظم سكاهنا من الروما، وإنشاء           
  .معنية بلغة الروما يف كليات علوم التربية

 العديد من األنشطة الرامية إىل حتسني اهلياكل األساسية يف احملافظات اليت            جنز أيضاً ويف الفترة األخرية، أُ     - ١١٦
وباألموال اليت قدمت من ميزانية مجهورية مقدونيا والسلطات احملليـة وكـذلك مـن         . الروما باألساس يسكنها  

إعـادة  م خطط حضرية والتربعات األجنبية، ُتنجز مشاريع لبناء وحتسني نظم توريد املياه والصرف الصحي ورس   
  .بناء الشوارع

 أوسع يف نظام الرعاية الصحية وزيـادة         برامج وأنشطة إلدماج السكان من الروما إدماجاً        وُتنجز أيضاً   - ١١٧
وجتري أنشطة فيما خيص التطعيم املنتظم ألطفال الروما، والتثقيف بـشأن       . وصوهلم إىل خدمات الرعاية الصحية    

الروما، واحلد من اإلصابة بالسل والتثقيف بشأنه، جمتمع اإليدز داخل /املناعة البشريةسبل الوقاية من فريوس نقص 
  .وإجراء فحوصات جمانية بشأن األمراض النسائية لصاحل نساء الروما، وما إىل ذلك

ت  يف جماال عملياًومن املزمع إعداد خطط عمل من أجل تطبيق السياسات الرامية إىل إدماج الروما تطبيقاً  - ١١٨
  .مثل حقوق اإلنسان واملشاركة السياسية، وثقافة الروما، واإلدماج االجتماعي

 خطة عمل للرقي مبركز نساء      ٢٠٠٨ للمشاكل واالحتياجات اخلاصة لنساء الروما، اعُتمدت يف         ونظراً  - ١١٩
هن يف  ، ترمي إىل إدماج   ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨لألعوام  الروما يف مجهورية مقدونيا، إىل جانب خطط تنفيذية         

  .مجيع جماالت احلياة االجتماعية
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   االجتار بالبشر-  الم

 ربوتوكـول  وال الوطنية رب ع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة      يف   اًمجهورية مقدونيا طرف  تعد    - ١٢٠
كول مكافحـة   بروتووالنساء واألطفال، واملعاقبة عليه      نع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة    مب امللحق هبا املتعلق  

  .والبحر واجلو هتريب املهاجرين عن طريق الرب

 ٢٠٠١عـامي    يف    مع االحتاد األورويب   اتفاق حتقيق االستقرار واالنتساب   وبعد التوقيع والتصديق على       - ١٢١
 على التوايل، تعهدت مجهورية مقدونيا بالتزامات مهمة مبوجب اجلزء املتعلق بالعدالة والشؤون الداخلية              ٢٠٠٤و

  . بالبشرذا االتفاق، هبدف تنسيق تشريعات مجهورية مقدونيا من أجل التعاون الفعال يف جمال مكافحة االجتارمن ه

وأعدت هذه اللجنة خطة  . ، ُشكلت جلنة وطنية ملكافحة االجتار بالبشر واهلجرة غري الشرعية         ٢٠٠١ويف    - ١٢٢
ويف كانون . ٢٠٠٨- ٢٠٠٦ورية مقدونيا للفترة عمل وطنية ملكافحة االجتار بالبشر واهلجرة غري الشرعية يف مجه   

، بدأ إعداد خطة عمل وطنية جديدة هتدف إىل مواصلة تنفيذ التدابري املتخذة يف إطار خطـة                 ٢٠٠٩يناير  /الثاين
  .٢٠٠٦عام العمل الوطنية ل

  ات  ومع تعـديالت وإضـاف  ٢٠٠٢فرباير  /ويف اجلزء املوضوعي من التشريعات اجلنائية، أُدرج يف شباط          - ١٢٣
  .القانون اجلنائيأ من  - ٤١٨يف املادة ‘ االجتار بالبشر‘ عمل إجرامي جديد وهو ٢٠٠٤عام 

، ٢٠٠٤مـارس  / عن هذا، ومع التعديالت واإلضافات اليت أُدخلت على القانون اجلنائي يف آذار          وفضالً  - ١٢٤
ظـيم ارتكـاب األعمـال      تن‘ب، و  - ٤١٨يف املادة   ‘ هتريب املهاجرين ‘: أُدرج عمالن إجراميان جديدان ومها    

  .ج - ٤١٨يف املادة ‘ اعليهحريض اإلجرامية لالجتار بالبشر وهتريب املهاجرين، والت

  /يف تـشرين األول   قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة       ويف إطار التعديالت واإلضافات اليت أُدخلت على          - ١٢٥
قانون اجلنائي، وهي إجـراءات     ، ُوضعت إجراءات جديدة هبدف تعزيز التعاون الدويل يف جمال ال          ٢٠٠٤أكتوبر  

  . ملكافحة االجتار بالبشر مكافحة فعالةمناسبة أيضاً

ويف سياق اإلجراء املتواصل جلعل تشريعات مجهورية مقدونيا متسقة مع املعايري الدولية يف جمال االجتـار      - ١٢٦
 كـانون   ٤ا اجلمعيـة يف     بالبشر، تعزز التعديالت واإلضافات اليت أُدخلت على القانون اجلنائي واليت اعتمـدهت           

ضحية عمل  "وقد عرِّفت مصطلحات    . ، محاية القانون اجلنائي لألطفال ضحايا االجتار بالبشر       ٢٠٠٨يناير  /الثاين
وأُدرج عمل إجرامي   ". البيانات احلاسوبية "و" نظام احلاسوب "و" استخدام األطفال يف املواد اإلباحية    "و" إجرامي
  ".االجتار بالقاصرين" هو -  جديد

ويشكل استحداث نظام ملساعدة ومحاية ضحايا االجتار بالبشر جزءاً ال يتجزأ من األنـشطة الوطنيـة                  - ١٢٧
  .ملكافحة االجتار بالبشر

ومن أجل تنفيذ احلق يف محاية هوية وخصوصية ضحايا االجتار بالبشر، أَدرجت التعديالت واإلضافات                - ١٢٨
، محاية الشهود وأعـوان     ٢٠٠٤أكتوبر  /عُتمدت يف تشرين األول    وا قانون اإلجراءات اجلنائية  اليت أُدخلت على    
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 ٢٠٠٥مايو /، اعتمدت مجعية مجهورية مقدونيا يف أيار فعاالًومن أجل تنفيذ هذا احلكم تنفيذاً. العدالة والضحايا
  .القانون املتعلق حبماية الشهود

 تقدم فيه لكل شـخص ُيعـرَّف   ، بدأ مركز لعبور األجانب عمله يف وزارة الداخلية، حيث ٢٠٠١ويف    - ١٢٩
كضحية من ضحايا االجتار بالبشر العناية الطبية والرعاية وسبل الفحص على يد فريق طيب من املنظمة الدوليـة                  

 للضحايا العـالج النفـسي      وعالوة على ذلك، وبفضل وساطة هذه املنظمة ودعمها املايل ُيقدَّم أيضاً          . للهجرة
 واملشورة ممثل يزّودهم ب رابات النفسية الالحقة وإلعادة اإلدماج يف اجملتمع، و       واالجتماعي املناسب واملهين لالضط   

  .منظمة الطفولة السعيدة غري احلكومية، إىل جانب املساعدة واملشورة القانونيتني والتمثيل القانوين باجملان

وزارة العمـل    مكتب اآللية الوطنية إلحالة ضحايا االجتـار بالبـشر يف         و،  ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلولمنذ  و  - ١٣٠
  .يضطلع بأعمالهوالسياسة االجتماعية 

 للتشريعات يرمي إىل كشف قصور النظام القانوين فيما          قانونياً ، أعد هذا املكتب حتليالً    ٢٠٠٦وخالل    - ١٣١
يتعلق باحلماية من االجتار بالبشر ومنعه، وإىل بدء إجراءات جنائية ضد مرتكبيه، إىل جانب إصدار توصيات من                 

  . الرعاية املقدمة لضحايا االجتار بالبشرأجل حتسني

 وهـو    جديداً  فصالً ١٧٧، اعُتمدت تعديالت لقانون األسرة، أضافت بعد املادة         ٢٠٠٨يوليه  /ويف متوز   - ١٣٢
  .، إىل جانب ست عشرة مادة جديدة"الوصاية على القاصرين ضحايا االجتار بالبشر"أ  -  الفصل باء

لسياسة االجتماعية بصياغة تعديالت وإضافات لقانون احلماية االجتماعية،         وزارة العمل وا    وتقوم حالياً   - ١٣٣
  .ة لضحايا االجتار بالبشر وإنشاء مركز هلؤالء الضحايايتنص على احلماية غري املؤسس

 مع ضحايا االجتار بالبشر ووافقت عليها حكومة        إجراءات تشغيلية موحدة للتعامل   ، أُعدت   ٢٠٠٧ويف    - ١٣٤
وقد ُوضعت هذه اإلجراءات هبدف تقدمي املساعدة واحلماية جلميع ضحايا االجتار بالبشر من             , مجهورية مقدونيا 

  .خالل هنج واحد يقوم على حقوق اإلنسان اخلاصة بالضحايا

، "االقتصادي لضحايا االجتار بالبـشر    عزيز  الت"، مت االنتهاء من مشروع      ٢٠٠٧مارس  /ويف منتصف آذار    - ١٣٥
ومن أجل إجناز األنشطة املقررة يف إطار هذا املشروع مبزيد من . لة السعيدة غري احلكوميةمنظمة الطفو الذي أجنزته

مكتب اآللية  النجاح، قدمت وزارة العمل والسياسة االجتماعية الدعم اللوجيسيت هلذه األنشطة من خالل مشاركة
ا من ضـحايا االجتـار بالبـشر         ضحاي ١٠ويف إطار هذه األنشطة، تلقى      . الوطنية إلحالة ضحايا االجتار بالبشر    

وكان هذا املشروع األول    . التدريب والتعليم يف جماالت تصفيف الشعر والتجميل واحملاسبة باستخدام احلاسوب         
. من نوعه، وبالنظر إىل النتائج احملققة يف مدينيت سكوبييه وفليز، من املخطط إجنازه يف مدن أخرى مـن البلـد                   

الجتماعية، من خالل وكالة االستخدام وسياسات نـشطة للعمالـة لـصاحل      وستساعد وزارة العمل والسياسة ا    
  . العملجمموعات مستهدفة خمتلفة، يف إعادة إدماج الضحايا يف اجملتمع بشكل أكرب عن طريق املساعدة والدعم من أجل
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   احلق يف الرعاية الصحية-  ميم

 احلق يف   وُيضمن أيضاً . يف الرعاية االجتماعية   لدستور وقوانني مجهورية مقدونيا، لكل مواطن احلق         وفقاً  - ١٣٦
األشـخاص  اخلدمات الصحية لفئة خاصة من املواطنني الذين ُوضعت من أجلهم برامج وطنية خاصة وتشمل هذه الفئة                 

 األمـراض واألمهـات     الذين ليس لديهم تأمني صحي ألي سبب من األسباب واألشخاص الذين يعانون بعضَ            
  .اصة، وغريهماخلحتياجات الواألطفال واألشخاص ذوي ا

األهداف العامة املتعلقة بتطوير النظام الصحي يف مجهورية مقدونيا يف إطار نظام الرعاية الصحية              دد  وحت  - ١٣٧
ـ . ٢٠١٠- ٢٠٠٨جلمهورية مقدونيا، أي يف إطار اخلطة االستراتيجية اليت أعدهتا وزارة الصحة للفتـرة               دد وحت

 خالل الظروف املؤسسية لإلصالحات يف نظام الرعاية الـصحية والرعايـة            احلقوق يف جمال الرعاية الصحية من     
  .الصحية األولية والثانوية

:  يلـي  سياسة الصحة، والرؤية املتعلقة بتطوير الرعاية الصحية املفهوم األساسي لإلصالح من خالل ما            دد  وحت  -١٣٨
ان؛ وتطوير الرعاية الصحية بني املواطنني من       تطوير النظام العام للرعاية الصحية؛ والرعاية الصحية األولية للسك        

خالل الوصول املباشر إىل الفرق الطبية؛ واختيار طبيب األسرة؛ ونظام الرعاية الصحية األولية؛ وإعادة تنظـيم                
 من خالل وضع استراتيجيات خاصة بشأن الفئات املستضعفة من املواطنني، مثل سـكان               الثانية والثالثة  املرتبتني

  .ذين أُعدت من أجلهم خطة عمل لعقد الروما، تتضمن تدابري صحية لفائدة هؤالء السكانالروما، ال

  . عقلية مع توجيهات منظمة الصحة العامليةاًوقد مت تنسيق القانون املتعلق باألشخاص الذين يعانون أمراض  - ١٣٩

ن فيها للمواطنني ممارسة    ومتثل وزارة الصحة، مع هيئاهتا، وصندوق التأمني الصحي املؤسسات اليت ميك            - ١٤٠
  .حقوقهم املكفولة مبوجب األحكام املطبقة يف جمال الرعاية الصحية ونظام الرعاية الصحية

   وطالبو اللجوء الالجئون واملشردون داخلياً-  نون

  . هبا امللحق١٩٦٧ وبروتوكول عام الالجئني  املتعلقة مبركز١٩٥١انضمت مجهورية مقدونيا إىل اتفاقية عام   -١٤١

ومع حتسن احلالة .  ألزمة كوسوفو الجئ يف مجهورية مقدونيا نتيجة٣٦٠ً ٠٠٠، كان هناك ١٩٩٩ويف   - ١٤٢
األمنية يف كوسوفو، عاد معظم هؤالء األشخاص مبحض إرادهتم إىل بيوهتم، ويبلغ عدد األشخاص الذين بقوا يف                 

  . شخص١ ٣٠٠مجهورية مقدونيا 

 للقانون، ُمـنح حـق اللجـوء    ووفقاً.  اللجوء واحلماية املؤقتة، اعُتمد قانون٢٠٠٣أغسطس /ويف آب   - ١٤٣
  كبرياًويف السنوات الالحقة، اخنفض عدد طلبات اللجوء املقدمة اخنفاضاً.  شخصا٢ً ٣١١ألشخاص بلغ عددهم   

  . طلبا٢٦ً سوى ٢٠٠٧ومل يقدم يف 

ية والتعليم والوصـول إىل سـوق       وُتنظَّم حقوق الالجئني يف جماالت احلماية االجتماعية والرعاية الصح          - ١٤٤
  .العمل، مبوجب قانون اللجوء واحلماية املؤقتة والقوانني ذات الصلة يف هذه اجملاالت
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 للمركز الذي ُمينح هلم واللوائح املعمول هبا        واحلقوق اليت ميكن هلؤالء األشخاص أن ميارسوها وفقاً         - ١٤٥
العمل واحلق يف املساعدة املالية واحلق يف السكن واحلق واحلق يف اإلقامة احلق يف : يف مجهورية مقدونيا، هي

  .يف الرعاية الصحية

وتنص التعديالت اليت أُدخلت على قانون احلماية االجتماعية على أنه ميكن إيواء طاليب اللجوء يف مؤسسة   - ١٤٦
  .مناسبة للحماية االجتماعية، أي يف مركز استقبال طاليب اللجوء

ضوع اندماج الالجئني، ُشكلت جمموعة مشتركة بني الوزارات معنية بإدماج الالجئني           ومراعاة ألمهية مو    - ١٤٧
ا حكومة مجهورية مقدونيا    هت أولوياهتا إعداد استراتيجية إلدماج الالجئني واألجانب، اعتمد        من واألجانب، وكان 
  .٢٠٠٨ديسمرب /يف كانون األول

، غادر عدد كبري من املواطنني من مناطق ٢٠٠١مارس /وعندما بدأت األزمة يف مجهورية مقدونيا يف آذار  - ١٤٨
  .٢٠٠١سبتمرب / شخص يف أيلول٧٤ ٠٠٠وبلغ عدد املشردين . األزمة بيوهتم وطلبوا من الدولة إيواءهم

وحسب بيانات من وزارة العمل والسياسة االجتماعية، فقد بلغ العدد اإلمجايل لألشـخاص املـشردين                 - ١٤٩
وُيـوفَّر  .  أسرة ٢٣٥، أي    شخصاً ٧٣٦ يف مجهورية مقدونيا     ٢٠٠٨ديسمرب  /ن األول  يف األول من كانو    داخلياً

 مقابل إسكاهنم وكذلك يف مرافق خاصة  مالياًهلؤالء األشخاص السكن يف مراكز مجاعية ويف منازل تتلقى تعويضاً
  .وإىل جانب هذا، ُيقدم تعويض مايل أيضاً. تدفع الدولة إجيارها

 الراغبون يف العودة إىل أماكن إقامتهم على مساعدة مالية ملرة واحدة شردون داخلياًوحيصل األشخاص امل  - ١٥٠
  . أساسيةيةمن أجل شراء أشياء مرتل

   أولويات مجهورية مقدونيا من أجل النهوض حبقوق اإلنسان-  خامساً
  حقوق اإلنسانلى املستوى الوطين من أجل تعزيز  أولويات مجهورية مقدونيا ع-  ألف

  ؛ اإلعاقة حقوق األشخاص ذويقوق اإلنسان، مبا فيها اتفاقيةالدولية حلتفاقيات اليق على االتصد  -١

  مواصلة تنسيق التشريعات الوطنية مع املعايري الدولية يف هذا اجملال؛  - ٢

  اعتماد وتنفيذ قانون احلماية من التمييز؛  - ٣

دالة عملي وفعال مـن أجـل       تطبيق اإلصالحات يف اجلهاز القضائي الرامية إىل ضمان نظام ع           - ٤
  ممارسة حقوق اإلنسان؛

  ؛لويات االستراتيجية املنبثقة عنه واألواتفاق أوهريد اإلطاريتنفيذ مواصلة   - ٥

  منع وحماربة التعذيب وتطبيق إصالح نظام السجون؛  - ٦
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ـ      مع    متاشياً  املتعلقة بالروما  تنفيذ االستراتيجية وخطط العمل     - ٧   ا استراتيجية وعقد إدمـاج الروم
  ؛٢٠١٥- ٢٠٠٥للفترة 

  النهوض حبقوق املرأة؛  - ٨

  ؛النهوض حبقوق األطفال، باعتبارهم اجملموعة األكثر استضعافاً  - ٩

  ؛ذوي اإلعاقةالنهوض حبقوق األشخاص   - ١٠

  منع وحماربة اجلرمية املنظمة والفساد؛  - ١١

  التعاون مع القطاع املدين من أجل تعزيز حقوق اإلنسان؛عزيز ت  - ١٢

التقارير الوطنية وكذلك تقارير واستنتاجات اهليئات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان علـى            نشر    - ١٣
  .آلية تنفيذ التوصياتعزيز موقع وزارة الشؤون اخلارجية على اإلنترنت وت

  أولويات مجهورية مقدونيا على املستوى الدويل من أجل النهوض حبقوق اإلنسان -  باء

   املتحدة؛قوق اإلنسان، كنشاط من األنشطة الرئيسية داخل األممحلالدولية  ايريعزيادة تطوير ووضع امل  -١

  تصديق على اتفاقيات حقوق اإلنسان؛عاملية ال  - ٢

  تعزيز التعاون مع املنظمات العاملية واإلقليمية فيما خيص قضايا تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛  - ٣

  زيادة الفعالية يف عمل جملس حقوق اإلنسان؛  - ٤

   حلقوق اإلنسان؛ة السامييةعم الكامل ألنشطة املفوضالد  - ٥

  التعاون مع آليات األمم املتحدة ذات الصلة املعنية حبقوق اإلنسان؛  - ٦

  تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية؛  - ٧

املسامهة يف تعزيز حقوق اإلنسان عرب العامل من خالل دعم املبادرات الرامية إىل اعتماد وثـائق                  - ٨
  .حبقوق اإلنسان واحلريات اخلاصة بالفئات األكثر استضعافاًبشأن النهوض 

Notes 
1 The Constitution of the Republic of Macedonia accepts the principle of incorporation of 
international agreements. 

2 The Republic of Macedonia has given its approval for the publication of Reports adopted in 
respect of the Republic of Macedonia. 
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