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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  ة عشرة ثامنالدورة ال
  ٢٠١٤ فرباير/شباط ٧ -يناير /كانون الثاين ٢٧جنيف، 

) ب(١٥ه املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة     موجز أعدت     
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

  ١٦/٢١جملس حقوق اإلنسان 

  *مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً    

 إىل عملية االسـتعراض     )١( معنية ة جه ١٣هذا التقرير موجز للمعلومات املقدمة من         
وهو يتَّبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف            . ي الشامل الدور
جانـب  وال يتضمن التقرير أي آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن             . ١٧/١١٩ مقرره

، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل        )املفوضية (مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     
 يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات         ة منهجي بصورةقد ذُكرت   و.  حمدَّدة بادعاءات

وعمـالً  .  على النصوص األصلية دون تغيري      اإلبقاء اإلمكانقدر   كما مت الواردة يف التقرير،    
، ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسـسة          ١٦/٢١ لساجملبقرار  

 على التقيد الكامل    االستعراض واملعتمدة بناءً  الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع       
 املوقع الشبكي للمفوضية النصوص الكاملة اليت تتـضمن مجيـع           علىوتتاح  . مببادئ باريس 

يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطـورات الـيت           روعيقد  و. املعلومات الواردة 
  .حدثت يف تلك الفترة

__________ 

 .املتحدةمل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم   *  
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  عنيةاملعلومات املقدمة من اجلهات امل    

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
 إىل أن البلـد     ٦ ة املشتركة  والورق ٤ ة املشتركة والورق ٢ة املشتركة   أشارت الورق   -١
علـى  و االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،        يصدق على    مل

 لدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وفقاً      الربوتوكول االختياري للعهد ا   
 ودعت منظمة .)٣)(٢(للتوصيات املقدمة يف إطار اجلولة األوىل من االستعراض الدوري الشامل

 مع مفوض جملس أوروبـا حلقـوق        ٢ة املشتركة    والورق ٦ ة املشتركة العفو الدولية والورق  
  .)٤(الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسرياالتفاقية اإلنسان إىل التصديق على 

وأوصى مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان باالنضمام إىل االتفاقيـة األوروبيـة              -٢
  .)٥( احلربجرائم وعدم تقادم اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانيةبشأن 

 ٢املشتركة  ة   والورق ٦ ة املشتركة وأوصت رابطة احملامني الشباب يف مقدونيا والورق        -٣
فـض حـاالت    خبمع مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان بالتصديق على االتفاقية املتعلقة           

كما أوصى مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان باالنضمام إىل اتفاقيـة            .)٦(انعدام اجلنسية 
  .)٧(تفادي وقوع حاالت انعدام اجلنسية يف سياق خالفة الدولجملس أوروبا املتعلقة ب

نع  إىل أن البلد وقع على اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مب          ٢ الورقة املشتركة    وأشارت  -٤
  .)٨(، لكنه مل يصدق عليها٢٠١١يف عام  ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املرتيل

التـصديق علـى امليثـاق      ب  اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب     وأوصت  -٥
تفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبشاركة األجانب      قليات وا  اإلقليمية أو لغات األ    األورويب للغات 

  .)٩(على الصعيد احمللي
لـس  جملجملس أوروبا بأن البلد صدق على امليثاق االجتماعي األورويب املنقح           وأفاد    -٦

 لكنـه    املذكور،  على الربوتوكول اإلضايف للميثاق    وقعه   أن والحظ،  ٢٠١٢أوروبا يف عام    
  .)١٠(ينص على نظام للشكاوى اجلماعيةالذي ربوتوكول اإلضايف دق على الصيوقع ومل ي مل

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
 من الدسـتور  ٩ اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب مبراجعة املادة        أوصت  -٧

لكي تكفل بشكل ال لبس فيه مبدأ املساواة يف القانون لغري املواطنني واملواطنني علـى حـد         
  .)١١(سواء
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 مـن   ٩ باملـادة    ن حتدد السلطات سبب عدم االحتجـاج       ذاهتا بأ   اللجنة وأوصت  -٨
 التدابري املناسبة   الدستور بنجاح يف قضايا التمييز، وبأن تتخذ هذه السلطات، عند االقتضاء،          

  .)١٢( االعتماد على هذا احلكم يف اإلجراءات القضائيةفيما خيص
راض احلكومة ملدى توافق التشريعات مـع        إىل أن استع   ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٩

اً اتفاقية حقوق الطفل، بعد اجلولة األوىل من االستعراض الدوري الشامل، قد أظهر اتـساق             
، وعلى الرغم من غلبة املعاهدات الدولية علـى         مع االتفاقية، لكن تنفيذها يبقى ضعيفاً     اً  كبري

  .)١٣( إال نادراًالقانون احمللي، فإن السلطات ال تطبق اللوائح الدولية

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
 أن محاية حقوق اإلنسان تتسم بالتجزؤ وأن تنفيـذها          ٢الحظت الورقة املشتركة      -١٠

وأضـافت  . وغري مزوَّدة مبا يكفي من املوظفني     اً  جيري على يد مؤسسات غري مستقلة سياسي      
 مؤسسات خمتلفة تتداخل يف بعض اجملاالت وأن من غري املمكن الوصول إىل             أن اختصاصات 

  .)١٤(بعض املؤسسات، ال سيما بالنسبة للمواطنني املوجودين خارج العاصمة
 جهود البلد الرامية إىل مواءمـة       يفضعف  مواطن ال  إىل   ٦وأشارت الورقة املشتركة      -١١

ودعت إىل دعم اهليئة املختصة، وهي اهليئة       التشريعات مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان،       
احلكومية للتنسيق يف جمال حقوق اإلنـسان، وإىل تعزيـز تعاوهنـا مـع اجملتمـع املـدين                  

  .)١٥(واألكادمييني
 قُدم إىل احلكومة بشأن ضرورة إدخال مزيـد         فادت مؤسسة أمني املظامل بأن رأياً     وأ  -١٢

وأكـدت ضـرورة    .  متتثل ملبادئ باريس   من التعديالت على التشريعات بغية جعل املؤسسة      
  .)١٦(فصل خدمة خربائها عن موظفي اإلدارة العامة

 إىل أن مؤسـسة أمـني املظـامل         ٢ة املشتركة    والورق ٦ ة املشتركة وأشارت الورق   -١٣
وأعربتا عن القلق إزاء انعدام الشفافية يف عملية تعـيني أمـني            " باء"ركز  املزالت حتتفظ ب   ما

إىل افتقار املؤسسة إىل االستقالل املايل، وعدم       اً   أيض ٢رت الورقة املشتركة    وأشا. )١٧(املظامل
 .)١٨(هابني موظفي متعددة التخصصات   عدم وجود خربة    تغطية اختصاصها للقطاع اخلاص، و    

 أن التعددية يف عملية االختيار تقتصر على اإلثنية فقط، وأكدت ٦والحظت الورقة املشتركة  
. )١٩(اون مع اجملتمع املدين واهليئات العاملية واإلقليمية حلقوق اإلنسان        ضرورة تعزيز التع  اً  أيض

 إىل تزويد مؤسـسة أمـني       ٦ والورقة املشتركة    مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان    ودعا  
  .)٢٠(املظامل مبا يلزم من الدعم واملوارد

  ُعينـت   التابعة جمللس أوروبا أن مؤسسة أمني املظامل       جلنة منع التعذيب  وأوضحت    -١٤
 من الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة         ١٧للمادة  اً   وفق آلية وقائية وطنية   بصفة

 يف املؤسـسة  لية الوقائية الوطنيةوالحظت أن املوظفني الثالثة العاملني يف وحدة اآل   . التعذيب
وحثت اللجنة على أن يكون بإمكان هذه       . ال يكفون لتغطية مجيع أماكن االحتجاز يف البلد       
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وعلى ضمان آللية االستعانة بأخصائيني ذوي معارف أساسية يف الطب واخلدمة االجتماعية،         ا
 لية الوقائية الوطنية  اآل وأفادت مؤسسة أمني املظامل بأن       .)٢١( املوارد الالزمة  تلقي اآللية جلميع  

، لكنها أضافت أن هناك حاجة إىل موارد        ٢٠١٣قد حصلت على خربات خارجية يف عام        
  .)٢٢(فيةبشرية إضا

 السلطات مـع املنظمـات غـري         باملشاورات اليت أجرهتا   ٢شادت الورقة املشتركة    أو  -١٥
، ٢٠١٥-٢٠١٢ للفترة   قوق الطفل حب املنقحة اخلاصة صياغة خطة العمل الوطنية     خالل  احلكومية  

 هـذه   تنفيـذ لإىل ختصيص أموال كافية     الورقة   ت توصيات جلنة حقوق الطفل، ودع     اتبعتاليت  
 أن منظمات غري حكومية معنية اسُتبعدت من املشاورات         ٦والحظت الورقة املشتركة    . )٢٣(اخلطة

  .)٢٤(٢٠١٢املتعلقة باالستراتيجية احلكومية ملناهضة التمييز اليت اعُتمدت يف عام 

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

  التعاون مع هيئات املعاهدات    
 بأن تقـدمي التقـارير إىل هيئـات         ٦ املشتركةة  والورق ٢ة املشتركة   أفادت الورق   -١٦

اجلهـات   إىل أن مـشاركة      ٢ة املشتركة   الورقاملعاهدات جرى يف أوقات متأخرة وأشارت       
  .)٢٥(كانت ضعيفةاملعنية 

 مع مراعاة القـانون الـدويل       تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       -جيم  
  اإلنساين الواجب التطبيق

  وعدم التمييزاملساواة   -١  
وأشـارت  . ٢٠١٠ لعـام    منع التمييز واحلماية منه   قانون  علقت عدة ورقات على       -١٧

اللجنة االستشارية جمللس أوروبا املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات إىل إدراج عـبء             
هلـذا  اً   إىل أنه، خالف   ٢يف حني أشارت الورقة املشتركة      اإلثبات احملول يف القانون املذكور،      

املبدأ، ُيلَزم الطرف الذي يدعي وقوع انتهاك للحق يف املساواة بتقدمي األدلـة الـيت تثبـت                 
ـ  ٢ة املشتركة    والورق ٥ ة املشتركة ودعت منظمة العفو الدولية والورق     .)٢٦(ادعاءه ة والورق

يل قانون منع التمييز واحلماية منه لكي يتضمن امل        إىل تعديل    ٦ة املشتركة   والورق ٤املشتركة  
وأشـارت الورقـة    . )٢٧(أو اهلوية اجلنسانية كسببني حمددين من أسباب التمييـز        /اجلنسي و 
 إىل أن اإلبالغ عن حاالت التمييز لدى احملاكم واهليئات األخرى قد زاد عقـب            ٦املشتركة  

اعتماد القانون املذكور، لكن معدالت اإلبالغ تبدو ضعيفة باملقارنة مع األنواع األخرى من             
إىل إحجام احملكمة   اً   أيض ٦الورقة املشتركة     وأشارت . املقدمة إىل هذه املؤسسات    الشكاوى
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متييز يف القضايا املقدمة إليها ورأت أن ذلك، باالقتران مع أوجه الدستورية عن اإلقرار بوقوع 
  .)٢٨(مقدمي الشكاوى احملتملني عن رفع قضاياهم ُيثينضعف اآلليات األخرى، قد 

ة والورق ٣ ة املشتركة والورق ٢ة املشتركة   والورق ٦ة املشتركة   ورقالوأعرب كل من      -١٨
جملس أوروبا حلقوق اإلنسان بطرق خمتلفة عـن          ومنظمة العفو الدولية ومفوض    ٥ املشتركة

القلق بشأن استقالل اللجنة املعنية باحلماية من التمييز أو بشأن حيادها أو خربهتا أو كفاءهتا               
ة الورقوالحظت  . )٢٩(قانون منع التمييز واحلماية منه    ت مبوجب   ا، وهي جلنة أنشئ   أو موارده 
.  أن أعضاء اللجنة يعملون بدوام جزئي دون احلصول على أي مساعدة خمصصة            ٦املشتركة  

 إىل  ٢ ة املشتركة والورق ٦ ة املشتركة والورق ٥ة املشتركة   والورق ٣ة املشتركة   وأشارت الورق 
وأشارت . )٣٠(بدوام كامل يف مؤسسات حكومية     اًأن بعض أعضاء هذه اللجنة يعملون أيض      

 إىل أن خربة بعض أعضاء اللجنة يف جمال حقوق اإلنسان ضئيلة إن مل تكن ٦الورقة املشتركة 
وُيقتسم مقر عمل اللجنة املعنية باحلماية من التمييز مع وزارة الداخلية، مما خيلق             . )٣١(منعدمة

 مهيأ لكي يصل إليه األشخاص ذوو إعاقـات         حواجز نفسية أمام الدخول إليه كما أنه غري       
 إىل أن عدة منظمات غري حكومية دعت الربملـان          ٣وأشارت الورقة املشتركة    . )٣٢(جسدية

إىل رفض التقرير السنوي للجنة املعنية باحلماية من التمييز، مشتكية من مجلة أمور منـها أن                
  .)٣٣(شكاوىاللجنة تتفادى البت يف وجود التمييز أو عدم وجوده يف ال

 فيما خيص التمييـز إىل أن هنـاك         ٦ة املشتركة   والورق ٢ة املشتركة   الورقوأشارت    -١٩
بني والييت مؤسسة أمني املظامل واللجنة املعنية باحلماية من التمييز وميكن أن حيتـار                تداخالً

  .)٣٤(أصحاب الشكاوى يف حتديد املؤسسة اليت سيوجهون إليها شكاواهم
 ٢ والورقة املشتركة    ٦لس أوروبا حلقوق اإلنسان والورقة املشتركة       ودعا مفوض جم    -٢٠

وأوصت الورقـة   . )٣٥(إىل تنظيم محالت إلذكاء وعي اجلمهور باحلماية القانونية من التمييز         
 بتنظيم محالت ملنع التمييز ضـد الرومـا لـصاحل الرومـا         ٦ والورقة املشتركة    ٣املشتركة  

 إىل التـشجيع علـى      ٥ والورقة املـشتركة     ٤ملشتركة  ودعت الورقة ا  . )٣٦(عامةواجلمهور  
  .)٣٧(املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسيةالتسامح إزاء 

 يف  أخـرى  و  يف البلد  عاتمجاتوترات بني     وجود  إىل ١ ة املشتركة الورقوأشارت    -٢١
 الـصحفيني عرضـة     ا جيعل  مم ةاإللكترونية وغري اإللكتروني    يف وسائط اإلعالم   ،جماورةدول  

 وأشارت الورقة إىل أن وزارة الداخليـة  .الستخدام خطاب الكراهية والتحريض على التمييز  
أفادت بأهنا ترصد شبكات التواصل االجتماعي اإللكترونية ملنع نشر حمتويات من هذا القبيل،       

 وأشارت الورقة   .لكن الورقة أضافت أن التصدي خلطاب الكراهية والتمييز مل يكن واضحاً          
إىل إغالق بعض الصفحات على مواقع التواصل االجتماعي كانت قد أنشأهتا حركات            اً  أيض

، وحركة مسرية السالم،    ٢٠١٢ ويف عام    ٢٠١١غري عنيفة ملواجهة وحشية الشرطة يف عام        
  .)٣٨(وحركة العدالة االجتماعية واالقتصادية
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خذ أي إجراءات عندما أُبلغت حبالـة        أن الشرطة مل تت    ٥والحظت الورقة املشتركة      -٢٢
 على شبكات التواصل االجتماعي، وأن املـدعي العـام          تتعلق خبطاب للكراهية ضد املثليني    

إىل أن  اً  وأشارت الورقة أيـض   . إجراء حماكمة فيما خيص حالة أخرى من هذا القبيل        رفض  
كراهية القـائم   متعلقة خبطاب ال  إدراج عقوبات   الربملان مل يصوت على مقترحات تدعو إىل        

 اللجنة األوروبية   وأوصت .)٣٩(على أسس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية يف القانون اجلنائي         
تدين بشكل منهجي عبارات التعصب اليت تصدر       ملناهضة العنصرية والتعصب السلطات بأن      

ن زيـادة   ع  عن قادة الرأي وحماكمتهم يف احلاالت اليت تندرج يف إطار القانون اجلنائي فضالً            
  .)٤٠(رصد اإلنترنت فيما خيص احملتويات العنصرية والقائمة على الكراهية

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
اليت تتلقاها املؤسسة    يف عدد الشكاوى  اً  فادت مؤسسة أمني املظامل بأن هناك تراجع      أ  -٢٣

. )٤١(زال هناك بعـض احلـاالت     بشأن اعتداءات الشرطة، مبا فيها استخدام القوة، لكن ال ت         
مـن  اً  كبرياً  وبا بأن عدد   التابعة جمللس أور   جلنة منع التعذيب   جوأشار جملس أوروبا إىل استنتا    

 ادعوا تعرضهم لسوء املعاملة على أيدي أفراد الشرطة، كما أشار إىل توصية هذه              األشخاص
ل سـوء املعاملـة الـيت       اللجنة بأن تواصل السلطات اختاذ اإلجراءات الالزمة ملكافحة أعما        

  .)٤٢(ترتكبها الشرطة، مبا يشمل إجراء حتقيق فعلي يف كل ادعاء
 / تفاصيل عن سبع حاالت موثقة يف الفترة بـني أيـار           ٣وقدمت الورقة املشتركة      -٢٤
، تتعلق باستخدام أفراد من الشرطة للقوة املفرطـة وسـوء           ٢٠١٣مايو  / وأيار ٢٠١١ مايو

 خـشي ويف إحدى احلـاالت    . من الروما، مبن فيهم نساء وقصر     املعاملة البدنية ضد ضحايا     
 أخرى، رفض شرطي تسجيل الشكوى املتعلقة      أن ُيبلغ الشرطة حبالته، ويف    صاحب الشكوى   

  .)٤٣(باعتداء ارتكبه مدين ليس من الروما
 إىل االحتجاجات اليت جرت بعد وفـاة شـخص يف           ٢ ة املشتركة الورقوأشارت    -٢٥

وطالب احملتجون . نتيجة استخدام الشرطة للقوة بشكل غري متناسب ٢٠١١ يف عام سكوبيي
وأوضحت الورقة  . بإشراف خارجي على الشرطة وحتديد املسؤولية عن وفاة ذلك الشخص         

أن هناك حاجة ملحة إىل مناقشات جيريها اجلمهور واخلرباء بشأن أنسب شكل لإلشـراف              
  .)٤٤(اخلارجي على الشرطة

 إىل أن اللجنة احلكومية لإلشـراف علـى الـسجون           ٢ ركةة املشت الورقوأشارت    -٢٦
باستثناء مؤسسة أمني املظامل، ال توجـد       ف. حية ال تعمل وال تؤدي وظائفها     واملرافق اإلصال 

آليات لإلشراف على السجون ومديرية تنفيذ اجلزاءات تصدر توصـيات ومالحظـات             أي
  .)٤٥(وضمان تشغيلها بشكل تاموأوصت الورقة بتعيني اللجنة املذكورة بشكل فوري . ملزمة
وأعربت مؤسسة أمني املظامل عن قلقها ألن هناك حاالت تعـذيب تعـرض هلـا                 -٢٧

إىل أن اآللية الوقائية الوطنية وجـدت أنـه         اً  وأشارت املؤسسة أيض  . )٤٦(أشخاص حمتجزون 
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ارت وأش .)٤٧(ُتجرى أي حتقيقات فعالة عندما ُيشتبه يف وقوع اعتداء أو عنف يف السجون ال
 التابعة جمللس أوروبا إىل أن استخدام املوظفني للقوة بشكل غري مـشروع             جلنة منع التعذيب  

 هو أمر شائع وال خيضع للرقابـة ويـستهدف الـسجناء            وفوإيدريزضد السجناء يف سجن     
تزيد مـن سـوء حالتـهم        س الضعفاء، كما أشارت إىل أن السجناء مقتنعون بأن الشكوى        

العنف فيما بني   /إىل أن الترهيب  اً  وأشارت هذه اللجنة أيض   . )٤٨(نهمتؤدي إىل االنتقام م   س أو
  .)٤٩(السجناء ما زال مشكلة قائمة يف السجون

وفو، أكرب سـجن    إيدريزوأشار جملس أوروبا إىل الظروف املعيشية املزرية يف سجن            -٢٨
الـسجناء يف    التابعة جمللس أوروبا، حيث يكتظ       جلنة منع التعذيب   اليت أبلغت عنها     يف البلد، 

سـكوبيي   سجناء احلبس االحتياطي يف سـجن     ويوضع  . بيئة متردية وغري آمنة وغري صحية     
. )٥٠( ومتارين رياضية حمددةأنشطةمن االكتظاظ والفقر املادي دون وسجن تيتوفو يف ظروف 

 أشارتا إىل انعدام بـرامج     معلومات مماثلة و   ٢ مؤسسة أمني املظامل والورقة املشتركة       وقدمت
، متأخرة  السجون  والحظتا أن مشاريع إعادة بناء     إعادة اإلدماج، ة التأهيل االجتماعي و   إعاد
  .)٥١(ساهم يف اكتظاظ السجونيمما 
 التابعة جمللس أوروبا بشأن ادعاءات      جلنة منع التعذيب  وأشار جملس أوروبا إىل نتائج        -٢٩

. عقليـة ال  لألمراض شفياتملرضى والعنف فيما بني املرضى يف ثالثة مست       ملوظفني إىل ا   ا إساءة
، وزيادة املوظفني، وإنـشاء نظـام       وأوصت باختاذ تدابري تشمل سياسة عدم التسامح مطلقاً       

  .)٥٢(مستقل للشكاوى والتفتيش
 بشأن منع العنف    ٢٠١٢لعام    إىل االستراتيجية الوطنية   ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٣٠

ية مال ما ذكرت، عدم وجود خطة       وذكرت، من بني  ). ٢٠١٥-٢٠١٢(املرتيل واحلماية منه    
وأموال كافية وأوضحت أن اكتظاظ أماكن اإليواء جيرب الضحايا على االنتقـال إىل مـدن               

 ٢٠١١وأشارت إىل أنه حـىت عـام   . أخرى ويسبب صعوبات يف حضور جلسات احملكمة 
 جتريب خـدمات    ٢٠١٣ يف عام    كانت هناك منح قليلة للمساعدة القانونية، لكن من املقرر        

وال تنظِّم محالت إذكاء الوعي سـوى       . ديدة للمساعدة القانونية فيما خيص العنف املرتيل      ج
ويف أغلب األحيان، ال يبلَّغ إال عن عدد قليل من حاالت العنـف             . املنظمات غري احلكومية  

املرتيل الذي تتعرض له نساء الروما والنساء املنحدرات من أصول ألبانية، وُتستبعد بعض نساء 
بتعديل قانون اإلجراءات اجلنائية    اً   أيض ٢وأوصت الورقة املشتركة    .  من أماكن اإليواء   الروما

لضمان أن يتمتع ضحايا العنف املرتيل حبقوق خاصة شأهنم شأن األشخاص الضعفاء اآلخرين          
مبوجب القانون، مبا يف ذلك احلق يف أن يستجوهبم أفراد من الشرطة وموظفون آخرون مـن     

  .)٥٣(نفس اجلنس
الستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتـار بالبـشر   ا إىل تنفيذ ٢ت الورقة املشتركة  دعو  -٣١

بتزويد الـضحايا   ، ال سيما فيما يتعلق      فعاالً  تنفيذاً )٢٠١٦-٢٠١٣(واهلجرة غري القانونية    
 ذيأن عدد ضحايا االجتار بالبشر ال     وأشارت إىل    .احتياجاهتماخلدمات اجملانية على أساس     ب
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 البيانات املستقاة من املنطقة، وأن ذلك يثري القلق بشأن           مع  مقارنة لطات منخفض  الس حتدده
 وبشكل أساسي تقدَّم اخلدمات إىل الضحايا من        . الضحايا حتديدقدرة السلطات على    مدى  

  .)٥٤(املنظمات غري احلكومية اليت تساهم مبواردها اخلاصة
 إىل تعرض ناشطني مدافعني عن       ومنظمة العفو الدولية   ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٣٢

املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية العتداء جسدي على يـد             
اليـوم الـدويل للتـسامح يف        خالل احتفاالت    رجل مقنَّع يف الساحة الرئيسية يف سكوبيي      

ألعمال العنـف    علنيةمل تكن هناك إدانة    أنه ٥وأوضحت الورقة املشتركة    . )٥٥(٢٠١٢ عام
اليت ارتكبها مسؤولون خالل هذه املناسبة أو غريها من املناسبات اليت وجهت فيها هتديدات              

 وأشارت الورقتان معاً  . املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية       إىل  
  .)٥٦(إىل اعتداءات جسدية أخرى تعرض هلا ناشطون يدافعون عن هؤالء األشخاص

جملـس  و  لألطفال  البدين ابعاملية إلهناء مجيع أشكال العق    املبادرة ال كل من   والحظ    -٣٣
  .)٥٧(أوروبا أن العقاب البدين ال حيظر صراحة يف املرتل ويف املؤسسات

   وسيادة القانونمبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، إقامة العدل،  -٣  
م  القانونية املتعلقة بتعيني القضاة وترقيتـه       بتطبيق املعايري  ٢ املشتركة   الورقة وصتأ  -٣٤

 من أجل ترقيـة     لتنفيذ املتأخر للمعايري اجلديدة    استخدام ا  ، وأفادت بأنه أسيء   تطبيقا صارماً 
املـدعي العـام إىل اختـاذ       اً  ودعت الورقة أيض  . قضاة يبتون يف قضايا ذات خلفية سياسية      

تدخل يف عمـل القـضاة أو ممارسـة         إجراءات يف حاالت إساءة استخدام الوظيفة العامة لل       
  .)٥٨(الضغط عليهم

وأفادت منظمة العفو الدولية بأن السلطات تستمر يف عدم التصدي لإلفالت مـن               -٣٥
العقاب على اجلرائم اليت ينص عليها القانون الدويل، واملرتكبـة خـالل الـرتاع املـسلح                

 اإلنسان بأن التفـسري     وأفادت املنظمة نفسها مع مفوض جملس أوروبا حلقوق       . ٢٠٠١ لعام
 يعـين أن  ٢٠٠٢ بشأن قانون العفـو لعـام   ٢٠١١احلجية الذي أصدره الربملان يف عام   ذا

احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسـالفيا الـسابقة       احلاالت اليت أُعيدت إىل احملاكم الوطنية من        
من اتفاق  اً  جزءوأشارت منظمة العفو الدولية إىل هذا التفسري بوصفه         . تندرج يف إطار العفو   

وأفادت املنظمة بأن   . عقب االنتخابات بني األحزاب املقدونية واأللبانية يف التحالف احلاكم        
هذا اإلجراء ال يتماشى مع القانون الدويل وااللتزامات الدولية للدولة وأنه يـثري تـساؤالت     

نـسان  لس أوروبا حلقـوق اإل والحظ مفوض جم .)٥٩(حول التدخل يف عمل املدعني العامني 
يف دسـتورية التفـسري ذي      اً  أن احملكمة الدستورية رفضت طعن    اً  العفو الدولية أيض  ومنظمة  

  .)٦٠(احلجية، قدمه أقارب األشخاص املختطفني
 تنفيذ  ٢٠١٢ إىل أنه كان من املفترض أن يبدأ يف عام           ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٣٦

ويف الوقت ذاتـه،    . ٢٠١٣ هناية عام    ، لكنه أُجل إىل   ٢٠١٠لعام   اإلجراءات اجلنائية    قانون
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جتر مواءمة التشريعات األخرى مع القانون املذكور ومل جير إعداد أو هتيئة املدعني العامني               مل
وأوصت الورقة مبزيد من االلتزام وزيادة التمويل ودعت إىل إجراء          . واحملاكم واحملامني لتنفيذه  

  .)٦١( االحتاد األورويبمع توجيهاتمتماشياً تغيريات على القانون جلعله 
، ٢٠٠٩ إىل حتسن حالة وكاالت إنفاذ القانون منذ عام ٢وأشارت الورقة املشتركة   -٣٧

وأوصت بأن يستمر التدريب املقدم إىل موظفي الشرطة والسجون واحملاكم يف زيادة التثقيف             
م املايل هلذه   وال بد للدولة من تقدمي الدع     . يف جمال حقوق اإلنسان وحتسني الكفاءات املهنية      

  .)٦٢(العملية وإشراك اجملتمع املدين
 التابعـة   جلنة منع التعـذيب   مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان إىل انتقاد        وأشار    -٣٨

توصيتها باختاذ إجراءات   إىل  جمللس أوروبا ملعاملة األحداث احملتجزين قيد احلبس االحتياطي و        
يف حالة حبس انفـرادي     اً  ان أال حيتجزوا أبد    وترفيهية هلم وضم   تثقيفيةمن أجل توفري أنشطة     

لـديهما   مركزين فقط من مراكز الـشرطة        ت مؤسسة أمني املظامل إىل أن      وأشار .)٦٣(فعلي
للقانون، وأعربت عن بواعث قلق أخـرى تتـصل    اً  خاصة الستجواب األحداث وفق   غرف  

  .)٦٤(باحتجاز األحداث
لصارمة املتعلقة باملساعدة القانونية تعين      إىل أن املعايري ا    ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٣٩

 املتعلق  ٢٠٠٩ وأضافت أن قانون عام      .أن املساعدة القانونية اجملانية ال متنح إال لطلبات قليلة        
باملساعدة القانونية اجملانية ال يساهم يف حتسني وصول الفئات الضعيفة إىل العدالة ودعت إىل              

ئق اإلجرائية وغريها من العوائق اليت حترم من وصول         التعديل الفوري للتشريعات إلزالة العوا    
  .)٦٥(الفقراء إىل العدالة

  احلق يف اخلصوصية  -٤  
 إىل التغيريات اليت أُدخلت على قانون اعتراض االتصاالت ١أشارت الورقة املشتركة   -٤٠

قبة، را الذي زاد من عدد اهليئات احلكومية اليت ميكنها استخدام تكنولوجيا امل           ٢٠١٢يف عام   
  .)٦٦( استخدام املراقبةعلى رقابة وضوابط عامة فرضكما أشارت الورقة إىل عدم 

  حرية التنقل  -٥  
أشار جملس أوروبا إىل شواغل مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان فيمـا يتعلـق                -٤١

، عندما كانت متنح إمكانيـة      ٢٠٠٩وأضاف أنه يف الفترة ما بني عام        . بتدابري مراقبة اهلجرة  
، مل يـسمح    ٢٠١٢ الدول األعضاء يف االحتـاد األورويب، وعـام           بدون تأشرية إىل   السفر
صودرت وثائق السفر اخلاصـة     د و  مواطن، معظمهم من الروما، مبغادرة البل      ٧ ٠٠٠ حلوايل
يف مغادرة بلد ما، وتقوض احلق يف التماس اً  وتتعارض هذه التدابري مع احلق املكرس دولي  .هبم

 ومنظمة العفو الدولية بأن حمـاوالت       ٣لس أوروبا والورقة املشتركة      وأوضح جم  .)٦٧(اللجوء
مغادرة البلد تدل على عدم إحراز تقدم فيما خيص ضمان احلقوق االجتماعية واالقتـصادية              

عن حرمان     إىل أنه فضالً   ٣ ومن بني الشواغل األخرى، أشارت الورقة املشتركة         .)٦٨(للروما
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، فإن هؤالء   منطقة شنغن  دول االحتاد األوريب أو دول       األشخاص املتضررين من الوصول إىل    
زيارة أفراد عائلتهم أو القيام بأعمـال جتاريـة يف          مغادرة البلد من أجل     اً  ال يستطيعون أيض  

  .)٦٩(االحتاد األورويبالبلدان اجملاورة اليت ليست بلدان 

ـ            -٦   يف  سلمي واحلـق حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع ال
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

 ومنظمة ١ والورقة املشتركة ٢ والورقة املشتركة منظمة مراسلون بال حدودأشارت    -٤٢
العفو الدولية بطرق خمتلفة إىل أنه على الرغم من قبول الدولة للتوصيات ذات الصلة املقدمة               

الدوري الشامل، تدهورت حالة حرية التعبري أو حرية        يف إطار اجلولة األوىل من االستعراض       
  .)٧٠(٢٠٠٩الصحافة منذ عام 

 زادت ٢٠١١ أنه يف عام ٢ والورقة املشتركة منظمة مراسلون بال حدودأوضحت و  -٤٣
 احلكومة من مراقبتها لوسائط اإلعالم من خالل تعيني أعضاء إضـافيني يف جملـس البـث               

 الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمـة األمـن          وأوصى مكتب املؤسسات   .)٧١(اإلذاعي
والتعاون يف أوروبا بإعطاء األولوية للكفاءة املهنية لألعضاء املـرتقبني ونزاهتـهم، ولـيس              

  .)٧٢(النتمائهم السياسي
 البث العامة ال تتمتع باستقاللية مؤسسية وأن        دائرة بأن   ٢وأفادت الورقة املشتركة      -٤٤

ولدى منظمة مراسلون بـال حـدود        .)٧٣(تمد على األحزاب احلاكمة   سياستها التحريرية تع  
للقانون هنـاك حمطتـان تلفزيونيتـان       اً  وأفادت هذه املنظمة بأنه خالف     .)٧٤(معلومات مماثلة 

 وأفادت منظمة العفو الدولية بـأن       .)٧٥( عضو يف احلزب احلاكم    أحدهمميتلكهما سياسيون،   
مولة من احلكومة يف حني املدعاية أرباح الة حتصل على املنظمات اإلعالمية املقربة من احلكوم

ولـدى الورقـة     .)٧٦(يتعذر على وسائط اإلعالن املستقلة أو املعارضة استقطاب الدعايـة         
  .)٧٧( معلومات مماثلة٢ ومنظمة مراسلون بال حدود والورقة املشتركة ١املشتركة 

 ٢ة والورقة املـشتركة      ومنظمة العفو الدولي   منظمة مراسلون بال حدود   أوضحت  و  -٤٥
 عملها بـسبب العـبء    اضطرت إىل وقفA1 TVعن قناة  مطبوعة فضالًعدة منشورات  أن

 وأفـادت  .)٧٨(املايل املتمثل يف الغرامات الباهظة املتعلقة بالتشهري أو مبخالفات مالية مـدعاة  
 زيادة الرقابة  بأن اخلوف من الغرامات الباهظة واألحكام التعسفية أدى إىل ١الورقة املشتركة   

  .)٧٩(الذاتية يف وسائط اإلعالم
منظمة مراسلون بال حدود إىل قضية صحفي أُوقف        وأشارت منظمة العفو الدولية و      -٤٦
 اسم شـاهد حممـي يف قـضية جنائيـة يف            ُدعي أنه كشف  إذ ا  ٢٠١٣ يونيه/حزيرانيف  
 .)٨٠(ية، وأعربت املنظمتان عن القلق بشأن احلق يف إجـراء حتقيقـات صـحف             ٢٠٠٨ عام

مركز احلماية يف وقـت     وأفادت منظمة مراسلون بال حدود بأنه مل يكن لدى الشاهد املعين            
  .املخالفة املدعاة
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 إىل أنه ٢ ومنظمة مراسلون بال حدود والورقة املشتركة ١الورقة املشتركة وأشارت    -٤٧
ت علـى    طُرد الصحفيون بالقوة من الربملان قبل التـصوي        ٢٠١٢ديسمرب  /يف كانون األول  
  .)٨١(ميزانية الدولة

وسلط جملس أوروبا الضوء على قلق اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعـصب             -٤٨
الصبغة اإلثنية  النتماءاهتا اإلثنية واللغوية وبسبب انتشار      اً   وسائط اإلعالم وفق   تصنيفبسبب  

  .)٨٢(غ عن األحداثاإلبالاليت تشوب 
، القريبة من الكنيستني    "أسقفية أوريد األرثوذكسية  "ن   بأ ٢وأفادت الورقة املشتركة      -٤٩

، وأهنـا   ٢٠٠٤يسة منذ عـام     كنربية، حرمت باستمرار من التسجيل بصفة       اليونانية والص 
.  من أجل احلصول على شخصية قانونية      ٢٠١١منظمة غري حكومية يف عام      تسّجلت بصفة   

  ادعاء غسل  بسبباً  ومؤيد راهباً ١٩ جرت مالحقة    ٢٠١٢وأشارت الورقة إىل أنه يف عام       
حقة أموال اهلبات املقدمة إىل املنظمة غري احلكومية، ودعت الورقة الدولة إىل الكف عن مال             

  .)٨٣(عة دينيةمجاكنيسة أو الكيان والسماح له بالتسجيل بصفة 
التطهري مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان عن القلق بشأن تناسبية عملية           وأعرب    -٥٠

دعا السلطات إىل ضمان أن ُتحترم القرارات ذات الصلة الصادرة عن احملكمة            و. ودستوريتها
وأوضح أنه ينبغي   . الدستورية وأن تتجلى يف أي مناقشات سياساتية مستقبلية بشأن املوضوع         

اً التكافؤ يف وسائل الدفاع وأال ُتـستخدم أبـد  لعملية التطهري أن تتبع معايري صارمة لضمان      
القانون الثالث املتعلق    إىل أن    ٢ وأشارت الورقة املشتركة     .)٨٤(يةألغراض سياسية أو شخص   

، يشمل اجملتمع املدين واملوظفني احلكـوميني وأن القـانون          ٢٠١٢، املعتمد يف عام     بالتطهري
اجلنائي قد ُعّدل ليدرج ممثلي املنظمات غري احلكومية يف األحكام املتعلقة باملعاقبة على إساءة              

  .)٨٥(استخدام املنصب
 حقـوق اإلنـسان يتعرضـون        ومنظمات  بأن ناشطي  ٢شتركة  ادت الورقة امل  وأف  -٥١

لضغوط وهجمات من احلزب احلاكم ووسائط اإلعالم املوالية للحكومة وأن املدعي العـام             
ني للحكومـة الـذين     ئية املوجهة إىل الصحفيني املوال     بشأن التهم اجلنا   تيتخذ أي إجراءا   مل

ودعت إىل توفري ظروف خالية من العراقيـل        . يضطهدون الناشطني يف جمال حقوق اإلنسان     
  .)٨٦(للمنظمات غري احلكومية والناشطني يف جمال حقوق اإلنسان

وأفاد مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعـاون             -٥٢
 اتسمت بالتنافـسية    ٢٠١١يونيه  /الربملانية اليت جرت يف حزيران    بأن االنتخابات   يف أوروبا   

تـاج إىل   وأشار إىل أن بعـض اجلوانـب حي       . لبلدوالشفافية وحسن اإلدارة يف مجيع أحناء ا      
.  دقتـها  يفإجراء تدقيق لقوائم املصوتني يف ضوء الـشكوك         االهتمام، مبا يف ذلك ضرورة      

تبع سياسات حتريرية متحيزة متزج الواقع مـع        تاإلذاعي  أن معظم هيئات البث     اً  والحظ أيض 
 األحزاب احلاكمة، وهو    كثرياً احملررين يف أغلب األحيان، وأن هيئة البث العامة حتايب           تعليق

 إىل عدم تنفيـذ     ٢ وأشارت الورقة املشتركة     .)٨٧(األمر الذي يتعارض مع التزاماهتا القانونية     



A/HRC/WG.6/18/MKD/3 

GE.13-18335 12 

 التابعة جمللس أوروبا ومكتـب       جلنة فينيسيا  نسبة كبرية من التوصيات املشتركة الصادرة عن      
يف يف أوروبـا    املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمـة األمـن والتعـاون            

 ٢ وأوصت الورقـة املـشتركة       .)٨٨(، والداعية إىل حتسني التشريعات االنتخابية     ٢٠١١ عام
ت غري متحيزة وقدمت بح هيئابإعادة هيكلة اللجنة احلكومية واللجان البلدية لالنتخابات لتص

  .)٨٩(صلةتوصيات ذات 
 نائبات  ٣واً   وزير ٢٢ أن هناك وزيرتني فقط من بني        ٢والحظت الورقة املشتركة      -٥٣

وأضافت أنه مل تكن هناك أي نساء على رئاسة بلديات من           .  نائب وزير  ١٥وزراء من بني    
مل ُتنتخب سوى ثالث نساء      وأنه   ٢٠١٣ و ٢٠٠٩ بلدية يف الفترة املمتدة بني عامي        ٨٥بني  

وأفادت الورقة بأن احلصص املخصصة لكل من اجلنسني        . ٢٠١٣رئيسات لبلديات يف عام     
  .)٩٠(مل تأت بالنتائج املتوقعة، ال سيما على املستوى احمللي

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٧  
يثبت  نه مل وبية للحقوق االجتماعية أ   ر اللجنة األو  تأشار جملس أوروبا إىل استنتاجا      -٥٤

أن اجلهود املبذولة خللق فرص العمل كافية ملكافحة البطالة وتعزيـز خلـق الوظـائف وأن                
  .)٩١(الشروط املتعلقة بالدخول يف مفاوضات تنتهك احلق يف املفاوضة بشكل مجاعي

مل وأنـه   وخلصت مؤسسة أمني املظامل إىل أن التمييز موجود يف مجيع جوانب الع             -٥٥
 قلة النتائج املتأتية مـن      ٢ والحظت الورقة املشتركة     .)٩٢(قائم يف معظم األحيان على اإلثنية     

. تدابري العمالة النشطة واالفتقار إىل الرصد وعدم وجود بيانات مبوبة حسب نوع اجلـنس             
وأشارت الورقة إىل عدم وجود سياسات بشأن التوازن بـني العمـل واحليـاة، ال سـيما                 

وأضافت أن السعة املقـدَّرة     . ت املتعلقة بالرعاية والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة       السياسا
  .)٩٣( يف املائة من األطفال دون سن الدراسة١٦لرياض األطفال ال ميكن أن تستوعب سوى 

  الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئقاحلق يف   -٨  
لقانونية للمباين اليت أنشئت بطريقـة       بقانون منح الصفة ا    ٢رحبت الورقة املشتركة      -٥٦

فقد ذكرت، من بني ما ذكرت، أن الروما يعتمدون يف  . غري قانونية، لكنها أعربت عن القلق     
أغلب األحيان على تغيري البلديات للخطط احلضرية من أجل السماح هلم باحلـصول علـى          

ت دعو. نقص األموال الصفة القانونية للممتلكات، لكن البلديات ال تغري هذه اخلطط حبجة           
 الفعال للسياسات ذات الصلة مع تعزيز اجلهود اليت         التنفيذتطبيق العادل للقانون و   ال إىل   الورقة

 .)٩٤(تبذهلا البلديات

  الصحةاحلق يف   -٩  
 إىل وجود اجتاه يف إصدار القوانني والسياسات واخلطط         ٤أشارت الورقة املشتركة      -٥٧

. التمتع حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التمتع حبقوق الصحة        مل يؤد إىل إحراز تقدم فيما خيص        
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مـدا يف   وأفادت بأن القانونني اجلديدين بشأن الرعاية الـصحية وإهنـاء احلمـل قـد اعتُ              
 على التوايل يف إطار إجراءات قانونية موجزة شارك فيها اجملتمع املدين ٢٠١٣ و٢٠١٢ عامي

  .)٩٥( حمدودةواملعنيون يف جمال الصحة واألكادمييون مشاركة
 بأن آليات اإلبالغ عن انتهاكات حقوق املرضى الـيت          ٤وأفادت الورقة املشتركة      -٥٨

 مل تنشأ وأن مؤسسة أمني املظامل ال ُتستخدم         ٢٠٠٨نص عليها قانون محاية املرضى يف عام        
م  مبعلومات مماثلة وأشارت إىل انعـدا ٦وأفادت الورقة املشتركة  .)٩٦(مبا يكفي يف هذا اجملال   

رد فعل احلكومة أو املؤسسات عند تقدمي شكاوى بشأن حاالت األخطاء الطبية واملمارسات  
  .)٩٧(السيئة اليت تضر باملرضى الروما

 إىل أن اإلحصاءات الصحية ليـست مبوبـة حـسب    ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٥٩
العمـر  اإلثنية، لكن البحث اخلاص هبذه الورقة أظهر تردي الوضع الصحي وضعف متوسط             

وأوضحت الورقة أن الوضع . املتوقع يف صفوف الروما مقارنة مع السواد األعظم من السكان
 .)٩٨(الصحي السيئ للروما يتأثر بعدم وجود بيانات من أجل التخطيط لتـدابري مـستدامة             

وأشار مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان إىل أن نسبة وفيات الرضع يف صفوف الرومـا               
  .)٩٩(سجلة يف صفوف عامة السكانهي ِضعف تلك امل

 إىل عدم تنفيذ خطة العمل الوطنية       ٦ والورقة املشتركة    ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٦٠
 ومـن بـني     .)١٠٠(٢٠١١للصحة اخلاصة بالروما اليت كان من املقرر استكماهلا حبلول عام           

ـ    أن أربع بلديات فقط    ٤التدابري املزمع اختاذها، الحظت الورقة املشتركة        اً  اعتمدت خطط
 ت أن مثاين بلديات فقط اسـتحدث ٦حملية بشأن صحة الروما بينما الحظت الورقة املشتركة       

وأشار  .)١٠١( بلدية ُيعتزم أن تقوم بذلك     ١٦مناصب وسطاء صحيني معنيني بالروما من بني        
لول حباً  إضافياً  صحياً   وسيط ١٦مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان إىل أنه من املقرر تعيني           

، والحظ أن حضور هؤالء الوسطاء أدى إىل زيادة كبرية يف عدد زيارات             ٢٠١٣هناية عام   
  .)١٠٢(ودعا إىل ضمان استدامة هذا الربنامج. النساء واألطفال من الروما إىل املراكز الطبية

 إىل عـدم    ٤وفيما خيص األمهات واألطفال من الروما، أشارت الورقة املـشتركة             -٦١
التحصني والتثقيـف الـصحي      من الرعاية الصحية الوقائية هلم، مبا يف ذلك          تقدمي ما يكفي  

وأشارت إىل ضعف معدالت استخدام وسائل منـع احلمـل          . والرعاية الصحية قبل الوالدة   
  .)١٠٣(وارتفاع معدالت اإلجهاض باملقارنة مع أغلبية السكان

وما يف جمال الرعايـة     ضد نساء الر    إىل مشاكل التمييز   ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٦٢
مريضات، أو فرضـت علـيهن       تسجيل نساء بصفة     الصحية، مبا يشمل حاالت ُرفض فيها     

  .)١٠٤(رسوم مفرطة، أو أُجربن على دفع مثن خدمات من املفترض أهنا جمانية
 جرى احلد بشكل كـبري مـن        ٢٠١١عام   أنه منذ    ٤والحظت الورقة املشتركة      -٦٣

. اإليـدز /فريوس نقص املناعة البـشرية    كافحة   اخلطة الوطنية مل   األنشطة الوقائية املندرجة يف   
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الفريوسات الرجعيـة وغريهـا مـن        وسلطت الضوء على املشاكل املتعلقة بتوافر مضادات      
  .)١٠٥(املستحضرات الطبية اخلاصة باألطفال األدوية، مبا يف ذلك عدم توافر

زدوجي امليل اجلنسي ومغـايري    املثليات واملثليني وم   بأن   ٤وأفادت الورقة املشتركة      -٦٤
اهلوية اجلنسية خيفون هوياهتم ويتجنبون طلب اخلدمات الصحية بسبب مواقف العـاملني يف             

والحظت أنه ال توجد أي برامج تدريبية للعـاملني يف الـصحة مراعيـة              . الصحة اجتاههم 
طـب  وأن الكتب املدرسية املستخدمة يف كلية ال      الحتياجات هؤالء األشخاص ولكرامتهم     

على عدم  اً  وسلطت الورقة الضوء أيض   . تصنف ميوهلم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية كمرض      
عدم وجـود   ووجود بروتوكوالت لتقدمي الرعاية الصحية والعالج ملغايري اهلوية اجلنسانية          

  .)١٠٦(املي صفات اجلنسنيإطار تشريعي مناسب حل
ملتعـاطي    املتاحـة  ى العالج  فرص احلصول عل   قلةإىل   ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٦٥

 ودعـت  .لحصول على العالجت بإتاحة فرص ميسرة وآمنة ل، وأوصياملخدرات يف سكوبي  
عاجلة األطفال املـدمنني علـى      إىل وضع بروتوكول وتدريب املوظفني الطبيني مل      اً  الورقة أيض 
  .)١٠٧(املخدرات

  التعليماحلق يف   -١٠  
بالفرص املتاحة بشكل جيد للطوائف اليت      أقر مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان         -٦٦

ليست من األغلبية لكي حتصل على التعليم بلغتها اخلاصة، لكنه أشار إىل ضرورة معاجلة األثر 
 وأوصت .)١٠٨(تالحم االجتماعيعدم التفاهم وعدم الالسليب للفصل اإلثين يف املدارس مبا فيه       

 اللغـات، ومزيـد مـن       ز التعليم املتعدد   بتعزي اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب    
األنشطة املشتركة، ووضع سياسات للتشجيع على االختالط والتفاعل بني األطفال من مجيع            

  .)١٠٩(األوساط اللغوية واإلثنية
اللجنة االستشارية جمللس أوروبا املعنية     وأشار مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان و        -٦٧

 عدم توفر فرص االلتحاق بالتعليم ما قبل االبتـدائي          قليات إىل باالتفاقية اإلطارية حلماية األ   
وأوضحا . يف تعلمهم للغة املقدونية ويهدد تعليمهم يف املستقبل       اً  ألطفال الروما، مما يؤثر سلب    

 وأفادت  .)١١٠(أن النقص يف عدد املدرسني الناطقني بلغة الروما يؤدي إىل تفاقم املشكلة           اً  مع
التعلـيم    اجلهود اليت تبذهلا احلكومة من أجل زيادة عدد الرومـا يف            بأن ٢الورقة املشتركة   

  .)١١١(قبل االبتدائي ال تكفي وقد تتوقف بعد استكمال اجلهة املاحنة للمشروع ما
 بأن نظام التعليم اخلاص ينتهك اتفاقية حقوق األشخاص         ٣وأفادت الورقة املشتركة      -٦٨

طفال الروما يف هذه املدارس يدل على وجود متييز         ذوي اإلعاقة وأن العدد غري املتناسب من أ       
والحظت أن التالميذ يعزلون يف مدارس خاصة أو فصول خاصة ويقدم هلم       . قائم على اإلثنية  

وأعرب مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان عن القلق         .)١١٢(منهاج دراسي متدين املستوى   
توصيات يف هذا   اً   أيض نصرية والتعصب  اللجنة األوروبية ملناهضة الع    إزاء هذه املسألة وقدمت   
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 أن العديد من أطفال الروما يبدؤون تعلـيمهم يف          ٣ وذكرت الورقة املشتركة     .)١١٣(الصدد
املدارس العادية لكنهم حيولون إىل املدارس اخلاصة بسبب افتقـارهم إىل الـدعم وأدائهـم               

أشارت الورقة إىل    و .)١١٥( وال ُيخرب اآلباء بإمكانية الطعن يف تصنيف طفلهم        .)١١٤(الضعيف
  .)١١٦(حاالت ُسجِّل فيها أطفال يف التعليم اخلاص دون أي اختبار إلعاقاهتم املدعاة

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١١  
 تعديالت قانونية يلزم ٢٠١١ أن احلكومة حددت يف عام ٢ذكرت الورقة املشتركة     -٦٩

قة، لكن هـذه التعـديالت      إجراؤها بعد التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعا        
. ُتعتمد بعد كما أن املعلومات املتعلقة بتنفيذ التدابري األخرى غري متاحة بـشكل علـين               مل
، ولذلك ال توجد أي بيانات رمسية       ٢٠١٢تنجح احلكومة يف إجناز التعداد السكاين لعام         ومل

صيص أموال كافية وأوصت الورقة باختاذ تدابري شاملة وخت    . ذوي اإلعاقة بشأن عدد املواطنني    
وأضافت أنه ينبغي عدم خفـض اإلعانـات        . لتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     

 سنة، وأنه ينبغي إدراج تشريعات      ٢٦ عند بلوغهم سن     ذوي اإلعاقة االجتماعية لألشخاص   
  .)١١٧(بشأن اإلعانات القائمة على االحتياجات

ن بية للحقوق االجتماعية القائلة إ    األورو اللجنة   توأشار جملس أوروبا إىل استنتاجا      -٧٠
 غري كافية وأنه مل يثبت أن حقوقهم        ذوي اإلعاقة تشريعات مكافحة التمييز ضد األشخاص      

  .)١١٨(يف التعليم والتدريب العاديني وتكافؤ فرص العمل مكفولة

  األقليات  -١٢  
طوائف، اليت تضطلع    إىل أن الوكالة املعنية بإعمال حقوق ال       ٦أشارت الورقة املشتركة      -٧١

تـستطيع   بوالية النهوض حبقوق الطوائف اإلثنية األصغر، حتصل على متويـل ضـعيف وال            
  .)١١٩(٢٠١٣ اختصاصاهتا الكاملة، على الرغم من زيادة يف ميزانيتها يف عام ممارسة
 بأن انعدام اجلنسية واالفتقار إىل وثـائق        وأفاد مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان       -٧٢
 الشخصية واملدنية يشكالن عائقني كبريين أمام متتع العديد من أفراد الروما بـاحلقوق              اهلوية

وأشار إىل التقدم احملرز والتدابري اجلديدة املتخذة ملعاجلـة حـاالت           . االجتماعية واالقتصادية 
 إىل ضرورة إجياد حل قانوين لألشـخاص        ٢ وأشارت الورقة املشتركة     .)١٢٠(انعدام اجلنسية 

إىل أن من نتائج هذا الوضـع        ٦نسية املولودين يف البلد وأشارت الورقة املشتركة        عدميي اجل 
رابطة احملامني الشباب يف مقـدونيا       ودعت   .)١٢١(عدم إمكانية احلصول على التأمني الصحي     

إىل اختاذ إجراءات مبسطة فيما خيص احلصول على املواطنة، وتسجيل املواليد، واحلصول على  
 مشرية إىل أن املشاكل اليت يعانيها املتـضررون مـن انعـدام اجلنـسية               الوثائق الشخصية، 

  .)١٢٢(االفتقار إىل الوثائق ُتنقل إىل اجليل املقبل أو
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  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٣  
 إىل أن العديد مـن ملتمـسي اللجـوء          رابطة احملامني الشباب يف مقدونيا    أشارت    -٧٣
 وأضافت أن إمكانية حصوهلم على الرعاية الـصحية         .)١٢٣(وية على وثائق اهل   قطحيصلوا   مل

عن البالغني عند إيـوائهم  اً  ال يفصلون دائمغري املصحوبني  وأفادت بأن القصر     .)١٢٤(حمدودة
وال يقدم أي ملتمس    . )١٢٥(وأن األوصياء القانونيني املعينني عليهم ال يقيمون اتصاالت معهم        

ي للمساعدة بسبب حواجز من قبيل االفتقـار إىل الوثـائق           إىل الربنامج احلكوم  اً  للجوء طلب 
 رابطة احملامني الشباب يف مقدونيا    وأشارت  . )١٢٦(ونقص املعلومات عن مكان تقدمي الطلبات     

إىل حمدودية مجيع اخلدمات واإلجراءات اخلاصة مبلتمسي اللجوء بسبب نقـص املتـرمجني             
  .)١٢٧(الشفويني باللغات املناسبة

 ملتمس جديـد للجـوء يف الـسنوات         ٢ ٠٠٠رابطة أن هناك حوايل     والحظت ال   -٧٤
عيـة   واحد فقط ُمنح مركز احلمايـة الفر    بأي منهم وهناك شخص    ُيعترفاألخرية، لكن مل    

ويف أغلب األحيان، ينتهي اإلجراء املتعلق هبؤالء عند مغـادرهتم  . مبوجب التشريعات الوطنية 
، ٢٠١٣ يونيه/حزيران وشهر ٢٠١١ أنه بني عام     وأشارت الرابطة إىل  . )١٢٨(ملركز االستقبال 

لألمن اً  طلبات للجوء يف املرحلة األوىل على أساس أن مقدم الطلب يشكل هتديد ١٠ُرفضت  
 حالة استئناف اليت ُنظر فيها مل تقدم أي أدلة ألن القـرار األويل اختـذ        ١٢القومي، وأنه يف    

كن مللتمسي اللجوء أو ممثليهم القـانونيني       باالستناد إىل وثائق سرية ملكتب أمن الدولة ال مي        
وأوضحت الرابطة أنه على الرغم من املوعد النهائي القانوين احملـدد يف            . )١٢٩(احلصول عليها 

  .)١٣٠(يف املتوسطاً  يوم٢٦٢ يف الطلبات ملدة ال ُيبتشهرين، 

  األشخاص املشردون داخلياً  -١٤  
زامات السلطات بتحديـد حلـول     رحب مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان بالت        -٧٥

، لكنه شدد علـى     ٢٠٠١املتبقني من نزاع عام     اً  مستدامة لصاحل األشخاص املشردين داخلي    
  .)١٣١(ضرورة إجياد حلول للعدد الصغري من هؤالء الذين ما زالوا يعيشون يف مراكز مجاعية

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٥  
 وجملس أوروبا إىل أن جلنة الوزراء تنتظر خطـة          أشار كل من منظمة العفو الدولية       -٧٦

، ٢٠١٢ديـسمرب   /في كانون األول  ف.  الدولة بشأن قضية خالد املصري     مناً  عمل أو تقرير  
الدائرة الكربى للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بأن الدولة مسؤولة عـن تعذيبـه          أقرت  

" التـسليم "أخرى يف سـياق      إىل سلطات    ه يف البلد نفسه وخالل وبعد إحالته      وسوء معاملت 
  .)١٣٢(٢٠٠٤ و٢٠٠٣خارج نطاق القضاء يف عامي 
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