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  املقدمة -أوالً
 يف  طرفـاً الفية السابقة، بصفتها    يوغوس، قدمت مجهورية مقدونيا ال    ٢٠٠٤يف عام     -١

الثاين والثالث،  الدورية األويل و  ريرها  ااتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، تق        
 . من االتفاقية٢٠مبوجب تعديل املادة 

/  شـباط ٣يناير إىل  / كانون الثاين  ١٦ت يف الفترة من      اليت ُعقد  ٣٤وخالل الدورة     -٢
، استعرضت اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، يف              ٢٠٠٦فرباير  

والثالث يناير، التقارير األويل والثاين     / كانون الثاين  ٢٥املعقودتني يف   ،  ٧١٤ و ٧١٣جلستيها  
 .عليهاة السابقة وأبدت تعليقاهتا وتوصياهتا النهائية الفييوغوسقدمتها مجهورية مقدونيا اليت ال

ودعت أمانة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف مفوضية األمـم                -٣
الفية السابقة إىل تقدمي التقريرين الدوريني      يوغوساملتحدة حلقوق اإلنسان مجهورية مقدونيا ال     

 .٢٠١١ضاء على مجيع إشكال التمييز ضد املرأة يف عام الرابع واخلامس إىل اللجنة املعنية بالق

ـ وشاركت مجيع الوزارات املختصة يف حكومة مجهورية مقـدونيا ال           -٤ الفية يوغوس
 فرصـة  وأتيحت للقطاع املـدين أيـضاً   . السابقة ومؤسسات الدولة املعنية يف إعداد التقرير      

 االجتماعات التشاورية وتقـدمي     وتعليقاته ومن خالل مشاركته يف    بآرائه  اإلسهام يف التقرير    
 .مقترحات مكتوبة

ويتضمن التقرير كافة التغيريات خالل الفترة املشمولة بالتقرير من حيـث التنظـيم            -٥
 لتحقيق املساواة بني الرجـل      القانوين والتقدم احملرز يف احلياة االجتماعية واالقتصادية نشداناً       

  .واملرأة

  ٦-١ املواد  -ثانياً  

  ١املادة     
  تمييزال
 الداعيـة   ١٠لتوصية  عمالً با  يف االتفاقية و   طرفاًاعتمدت مجهورية مقدونيا، بصفتها       -٦

اجلريدة الرمسية ("إىل تعريف التمييز املباشر وغري املباشر، قانون تكافؤ الفرص للرجال والنساء 
، ٢٠٠٨سبتمرب  /ويف أيلول ). ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٩ بتاريخ   ٦٦/٠٦ رقم" جلمهورية مقدونيا 

      ١١٧رقـم   " اجلريدة الرمسيـة  ("عتمدت مجعية مجهورية مقدونيا التعديالت على القانون        ا
بغية مواءمة تعريفاته مع املعايري الدولية ومـع التوجيـه          ) ٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول ١٨بتاريخ  

2002/73/EC .   من قانون تكافؤ الفرص للرجال والنساء التمييز املباشر وغـري           ٣وحتظر املادة 
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على أساس نوع اجلنس يف القطاعني العام واخلاص يف جماالت العمالة والعمل والتعليم             املباشر  
  .والضمان االجتماعي والثقافة والرياضة

 ٥٠رقم  " اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا   ("وحيظر قانون منع التمييز واحلماية منه         -٧
 ٢٠١١يناير  /ون الثاين كان ١الذي سيدخل حيز النفاذ يف      ) ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٣بتاريخ  

شر وغري املباشر واحلض على التمييـز       اي شكل من أشكال التمييز املب     أمنه   ٣مبوجب املادة   
وتشجيعه ودعم السلوك التمييزي على أساس اجلنس أو العرق أو لون البشرة أو نوع اجلنس               

صل االجتماعي أو أو االنتماء إىل جمموعة مهمشة أو االنتماء العرقي أو اللغة أو اجلنسية أو األ
التعليم أو االنتماء السياسي أو احلالة الشخصية أو االجتماعية أو           الدين أو االنتماء الديين أو    

اإلعاقة النفسية أو اجلسدية أو العمر أو األسرة أو احلالة الزوجية أو االقتصادية أو الصحية أو                
شري قانون احلمايـة مـن      وي. أي أساس آخر ينص عليه القانون أو اتفاق دويل مصادق عليه          

وينص القانون على إنشاء جلنة للحماية      . التمييز وحظره إىل مجيع الكيانات الطبيعية والقانونية      
ومت انتخاب أعضاء هـذه اللجنـة يف كـانون          . من التمييز تكون هلا صفة الكيان القانوين      

تعينـهم مجعيـة     أعضاء   ٧من  اللجنة   وتتألف   . قانونياً ، بصفتها كياناً  ٢٠١٠ديسمرب  /األول
وُيختار من  .  سنوات مع احلق يف إعادة انتخاهبم ملرة واحدة فحسب         ٥مجهورية مقدونيا ملدة    

وُيتوخى مراعاة التمثيل العادل واملتكـافئ يف       .  هلا ملدة سنة واحدة    بني أعضاء اللجنة رئيساً   
عية وقانونية  وتعمل اللجنة وفق الشكاوى اليت تقدمها إليها كيانات طبي        . اختيار أعضاء اجلنة  

وتتعاون اللجنة مع سلطات الدولة . وتضع توصيات وتصدر آراء قانونية يف احلاالت امللموسة     
 .األخرى ومع أمني املظامل والكيانات الطبيعية والقانونية

الـنص املـنقح،    (وجبانب التمييز املباشر وغري املباشر يعِّرف قانون عالقات العمل            -٨
حظر التمييز يف   ) ٢٠١٠فرباير  / شباط ٥ بتاريخ   ١٦ رقم" مقدونيااجلريدة الرمسية جلمهورية    "

شروط العمالة، مبا يف ذلك معايري وشروط اختيار املرشحني ألداء عمل معني يف أي قطـاع                
وفق التصنيف الوطين لألنشطة وعلى كافة مستويات التسلسل الوظيفي، باإلضافة إىل الترقية            

 ).٧املادة ( يف العمل

" ة جلمهورية مقـدونيا   ـدة الرمسي ـاجلري("زاءات  ـاجلذ  ـتنفيون  ـر قان ـوحيظ  -٩
أو االنتماء    العرق أو لون البشرة أو اجلنس أو اللغة        سالتمييز على أسا  ) ٢٣/٩٩،  ٣/٩٧رقم  
 أو السياسي أو أي انتماء آخر، أو األصل الوطين أو االجتماعي أو الصلة أو احلالـة                 الديين

  . حالة أخرى للشخص املوقّع عليه اجلزاءاالجتماعية أو االقتصادية أو أي
ـ  ــدة الرمسي ـاجلري("م،  ـون احملاك ـق قان ـووف  -١٠ ـ  ـة جلمهوري ، "اـة مقدوني
، ُيحظر التمييز على أساس اجلنس أو العرق أو لون      )٦٤/٢٠٠٣و ٤٥/٩٥،  ٣٦/٩٥رقام  األ

ند اختيار القضاة   البشرة أو األصل الوطين أو االجتماعي أو احلالة االقتصادية أو االجتماعية ع           
  .واحمللفني
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 ٨٢رقـم   " اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا   "(وينظم قانون محاية حقوق املرضى        -١١
 ساحلقوق اليت جيوز للمرضى ممارستها دون متييز علـى أسـا           )٢٠٠٨يوليه  / متوز ٨بتاريخ  

ي انتماء آخر، أو    اجلنس أو العرق أو لون البشرة أو اللغة أو االنتماء الديين أو السياسي، أو أ              
ـ                عنـد   لاألصل الوطين أو االجتماعي، أو االنتماء إىل أقلية عرقية أو احلالة املادية أو األص

  ).٥املادة  (تالوالدة أو امليول اجلنسية أو سواها من احلاال
" اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا   ("احلماية االجتماعية     من قانون  ٢٠وحتظر املادة     -١٢

التمييز املباشر أو غري املباشر على أساس اجلنس        ) ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٤يخ   بتار ٧٩رقم  
أو العرق أو لون البشرة أو االنتماء الوطين أو العرقي أو االجتماعي أو السياسي أو الديين أو                 

الوضع االقتصادي أو االجتماعي أو اإلعاقة أو األصل يف ممارسة احلقـوق            الثقايف أو اللغة أو   
  .ن احلماية االجتماعية اليت ينظمها هذا القانوناملنبثقة ع

  ٢املادة     
  التدابري القانونية والسياسية

 تتضمن قوانني عديدة منبثقة عن القانون املدين واإلداري جلمهورية مقدونيا أحكاماً            -١٣
 الصادرة عن ١٠ مع التوصية أيضاًصرحية تنص على احلقوق املتساوية للرجل واملرأة مبا يتسق        

، ١٦رقـم   " اجلريدة الرمسية جلمهورية مقـدونيا    ("ومبوجب قانون عالقات العمل،     . جنةالل
لـشغل وظيفـة أو      ، جيب على املُخدِّم أن ال يضع املترشح       )٢٠١٠فرباير  / شباط ٥بتاريخ  

وضع غري متكافئ بسبب العرق أولون البشرة أو اجلنس أو العمـر أو احلالـة                املستخَدم يف 
 االنتماء الديين أو السياسي أو انتماء آخر أو عضوية النقابـات أو             الصحية، أي اإلعاقة، أو   

األصل الوطين أو االجتماعي أو احلالة العائلية أو احلالة االقتصادية أو امليول اجلنسية أو لبعض               
وجيب إتاحة التساوي يف الفرص يف املعاملة بني املرأة والرجل يف العمالة            . األسباب الشخصية 

 واملكافآت والغياب املأذون به وظروف      بب والتعليم وإعادة التأهيل والروات    والترقي والتدري 
  ).٦املادة ( إهناء عقد اخلدمة والعمل وأوقاته أ

، "ة مقدونيا ـة جلمهوري ـدة الرمسي ـاجلري(" ويـم الثان ـون التعلي ـص قان ـوين  -١٤
ــم   ،٤٠/٢٠٠٣ ،٢٩/٢٠٠٢ ،٨٢/٩٩ ،٣٥/٩٧ ،٣٤/٩٦ ،٢٤/٩٦، ٤٤/٩٥رقــ

على أن التعليم االبتدائي حق لكل شخص وفق شروط متساوية          ) ٦٧/٢٠٠٤و ٤٢/٢٠٠٣
وإضافة إىل ذلك، حيظر القانون حاالت التمييز على أساس اجلـنس أو            . ينظمها هذا القانون  

العرق أو لون البشرة أو األصل الوطين أو االجتماعي أو االنتماء السياسي والديين أو احلالـة        
  .االقتصادية واالجتماعية

" دة الرمسية جلمهورية مقـدونيا    ـاجلري("م االبتدائي،   ـون التعلي ـب قان ـومبوج  -١٥
ملواطين مجهورية مقدونيا احلق يف التعلـيم يف مؤسـسات          ) ٤٩/٢٠٠٣ و ٦٤/٢٠٠٠رقم  

  .التعليم العايل يف مجهورية مقدونيا
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                ٨٥رقـم   "اجلريـدة الرمسيـة جلمهوريـة مقـدونيا       ("ويتضمن قانون التطـوع       -١٦
يقضي بأن ال يضع منظم العمـل الطـوعي         ) ٩املادة   (حكماً) ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٩بتاريخ  

املتطوع يف وضع غري متساوٍ بسبب العرق أو لون البشرة أو اجلـنس أو العمـر أو احلالـة                   
الصحية، أي اإلعاقة، أو االنتماء الديين أو انتماء آخر أو األصل الوطين أو االجتمـاعي أو                

  .ألسرية أو احلالة االقتصادية أو امليول اجلنسية أو ألسباب شخصية أخرىاحلالة ا
                " اجلريـدة الرمسيـة جلمهوريـة مقـدونيا       (" وُيلزم قانون األحـزاب الـسياسية       -١٧

األحزاب السياسية بأن تراعي يف أنشطتها تطبيق مبدأ املساواة بني اجلنسني           ) ٧٦/٢٠٠٤رقم  
  . حلزب السياسييف تويل املهام يف ا

وتتمثل القوانني ذات املغزى اخلاص من حيث وضع املرأة يف قانون اإلرث وقـانون             -١٨
لذين يشددان على املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق والواجبات الناشـئة عـن              لاألسرة ا 

وينص قانون اإلرث على حقوق متـساوية  . العالقات األسرية وعن األبوة واألمومة والزواج  
  . والرجل يف اإلرثةلمرأل

ويعرِّف قانون تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل مصطلح املعاملة املتساوية بأنه يعـين               -١٩
  .انعدام التمييز املباشر وغري املباشر على أساس نوع اجلنس

هنا أن  أولوضع أساس للفرص املتساوية بني املرأة والرجل، اُتِخذت تدابري خاصة من ش             -٢٠
لة العقبات املوضوعية اليت تسفر عن انعدام املساواة يف التمثيل بني املرأة والرجل أو             تساهم يف إزا  

 ومن  .يف احلالة اليت يتمتع هبا شخص ينتمي إىل أحد اجلنسني مقارنة بشخص من اجلنس اآلخر              
 من اجلنس اآلخر أو الذي       يشجع اجلنس األقل متثيالً     خاصاً شأن هذه التدابري أن تشكل حافزاً     

وينبغي أن يكون هلذه احلوافز ما يربرها وأن تتناسب مع أهـداف            . متع بوضع مكافئ له   ال يت 
  .وتشجيعية وبرناجمية وتتضمن التدابري اخلاصة إجراءات متكينية. التدابري اخلاصة

 /ومبوجب هذا القانون، أُنشئت جلنة تكافؤ الفرص بني املرآة والرجـل يف أيلـول               -٢١
ة مقدونيا اليت تستعرض مشروعات القوانني وغريهـا مـن          يف مجعية مجهوري   ٢٠٠٦سبتمرب  

 اعتمـاد   أيـضاً وتبتدر اللجنة   . األحكام التنظيمية من حيث اشتماهلا على املفهوم اجلنساين       
. يف الفرص بني الرجل واملرأة     وتعديل القوانني وغريها من األحكام التنظيمية يف جمال املساواة        

ة مناقشات عامة مثل املناقشة املتعلقة بالعنف املـرتيل         نظمت اللجنة عد    هلذا الغرض،  وحتقيقاً
  .واكتشاف األمراض اخلبيثة بني النساء وتضمني املفهوم اجلنساين يف سياسة امليزانية

 ٢٤يبلغ عددهم   ( ألهداف هذا القانون، مت تعيني منسقني للفرص املتساوية          وحتقيقاً  -٢٢
وعلـى   . مؤسسات حكوميـة   ١٠ة ويف    وزار ١٤يف مجيع الوزارات البالغ عددها      ) منسقاً

 جلنة للفرص املتساوية بـني املـرأة   ٨١الصعيد احمللي، أُنشئت، يف وحدات احلكومة الذاتية،  
  . للفرص املتساوية من بني موظفي الدولة منسقا٨١ً عن  جلنة فضال٨٤ًوالرجل من أصل 
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ـ     ١٤ويف إطار التوصية      -٢٣ وع اجلـنس   الصادرة عن اللجنة بشأن التمييز على أساس ن
 احلالية لتعزيز املساواة بني اجلنـسني يف        ةالوحد  إلعمال قانون تكافؤ الفرص يف إطار      وسعياً

 ممثل قانوين مكلـف     جمال تكافؤ الفرص يف وزارة العمل والسياسة االجتماعية، تقرر تعيني         
اذ تـدابري يف    حتديد املعاملة غري املتساوية بني الرجل واملرأة واخت         إىل ةبتطبيق اإلجراءات الرامي  

واملمثل القانوين موظف من موظفي اخلدمة املدنية بدأ        . حالة حدوث متييز على أساس اجلنس     
 الذين يشتكون مـن     صوبوسع األشخا . ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١ مزاولة مهامه يف  

 الكيان اإلداري للدولة أو املطالبة حبماية حقهم       عرض شكواهم على   انعدام املعاملة املتساوية  
وُتستهل اإلجراءات بتقدمي طلـب     . اللجوء إىل اإلجراءات اإلدارية قبل اإلجراءات القضائية      ب

وحيق لبعض األفراد ومنظمات املواطنني والنقابـات وغريهـا مـن    . مكتوب للمثل القانوين 
وتنتـهي  . ويتم تطبيق اإلجـراءات جمانـاً     . الكيانات تقدمي طلبات مكتوبة لبدء اإلجراءات     

 رأي قانوين مكتوب من املمثل القانوين يثبت فيه احلالة الفعلية وُيبـّين إن              اإلجراءات بتقدمي 
  .كانت املعاملة غري املتساوية بني الرجل واملرأة قد حدثت فعالً

وإلتاحة هنج ُيتبع يف هذا النوع من احلماية، أعدت وزارة العمل والسياسة االجتماعية               -٢٤
 وزارة العمل والسياسة االجتماعية على شبكة       استمارة شكوى ميكن احلصول عليها من صفحة      

  .نترنيت وتقدميها إىل جلان تكافؤ الفرص يف وحدات احلكم الذايت احملليةإلا
وبدعم من بعثة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا إىل مجهورية مقدونيا، ُنفِّذت محلـة                -٢٥

 وهي  ٢٠١٠نوفمرب  / الثاين يف تشرين  "اجتنب ممارسة التمييز   - تكافؤ الفرص للجميع  "عنواهنا  
  .واقترنت يف الوقت نفسه بآليات احلماية القانونية منه محلة تعلقت بالتمييز على أساس اجلنس

وتقدم كثري من النساء شكاوى يف جماالت وقضايا شىت مستخدمات يف ذلك حـق                -٢٦
الـشاكيات  أقل من  بيد أن البيانات تظهر أعداداً . كل مواطن يف تقدمي شكوى ألمني املظامل      

  :يف القضايا اليت ميكن البت فيها
 ١ ٠٣٨ شكوى بينما قدمت النساء      ٢ ١٩٥، قدم الرجال    ٢٠٠٦يف عام     )أ(  

  ؛٣ ٢٣٣شكوى من جمموع الشكاوى البالغ 
 ٩٧٢ شـكوى وقـدمت النـساء        ٢ ١٦١، قدم الرجال    ٢٠٠٧يف عام     )ب(  

  ؛٣ ١٣٣شكوى من جمموع الشكاوى البالغ 
 شكوى بينما بلغ عدد الشكاوى اليت      ٢ ٣٠٦الرجال  ، قدم   ٢٠٠٨يف عام     )ج(  

  ؛٣ ٢٠٣ شكوى من جمموع الشكاوى البالغ ٨٩٧قدمتها نساء 
 ١ ٠٥٩ شكوى بينما قدمت النساء      ٢ ٦٥٧، قدم الرجال    ٢٠٠٩يف عام     )د(  

  .٣ ٧١٦شكوى من جمموع الشكاوى البالغ 
ى من التمييز على أساس     وخالل السنوات املُفاد عنها يف التقرير، مل ُتقّدم أي شكو           -٢٧

اجلنس، أي مل يتلق أمني املظامل شكوى من امرأة تطلب فيها محاية حقها املنتـهك بـسبب                 
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ورغم هذا الوضع، استنتج أمني املظامل من التحليل أن التمييز      . التمييز ضدها جملرد كوهنا امرأة    
  .موجود يف كافة جماالت احلياة االجتماعية

فة حسب نوع اجلنس مؤشرات شديدة األمهية من حيث إتاحة          ومتثل البيانات املصنّ    -٢٨
ويوفر املكتب احلكومي لإلحصاء، يف نطاق اختـصاصاته،        . فرص متساوية للنساء والرجال   

 لتحليل العمليـات وإتاحـة فـرص        بيانات عن املرأة والرجل يقوم بنشرها حبسباهنا أساساً       
  :طة يف ما يليوتكمن التحديات اليت تواجه هذه اخل. متساوية للجنسني

  وضع سياسة رشيدة لنشر البيانات الصادرة عن املكتب احلكومي لإلحصاء؛  )أ(  
 وتقدميها للجمهور عرب خمتلف وسـائط       توفري اإلحصاءات املصنفة جنسانياً     )ب(  
  اإلعالم؛

 بني واضعي السياسات واملنظمـات      الترويج لإلحصاءات املصنفة جنسانياً     )ج(  
  ووسائط اإلعالم؛ غري احلكومية والباحثني

  ؛إنشاء قواعد بيانات مصّنفة جنسانياً  )د(  
  إبراز البيانات اجلنسانية يف اإلحصاءات؛  )ه(  
  ؛حتسني نشر اإلحصاءات املصّنفة جنسانياً  )و(  
  .املشاركة احلثيثة يف األنشطة الوطنية الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني  )ز(  

تتوخى أنشطة أخرى    ،عة اإلحصاءات املصّنفة جنسانياً   إشا  لتحقيق أهداف  ونشداناً  -٢٩
  :حتقيق األهداف التالية

إنشاء قاعدة بيانات عن املرأة والرجل على صـفحة املكتـب احلكـومي               )أ(  
  نترنت؛إللإلحصاء على شبكة ا

  .زيادة عدد املؤشرات الدالة على أوضاع التمايز بني اجلنسني يف مقدونيا  )ب(  

  ٣املادة     
  نسان واحلريات األساسيةحقوق اإل

 الصادرة عن اللجنـة،     ١٦تعزيز قدرات اآللية الوطنية ويف إطار التوصية        فيما خيص     -٣٠
ويعاجل هذا القطاع املسائل ذات الـصلة       . ٢٠٠٧مارس  /قطاع تكافؤ الفرص يف آذار    أنشئ  

ثل املهمة وتتم. بتحسني تكافؤ الفرص وإتاحتها ومنع مجيع أشكال التمييز وتوفري احلماية منها
الرئيسية اليت تضطلع هبا وزارة العمل والسياسة االجتماعية عرب عمل هذا القطاع يف احلرص              
على حتسني وضع النساء والرجال يف مجيع مناحي احلياة االجتماعية على الـُصعد الوطنيـة               

وحتقيق التعاون بني الوزارات والقطاعات والتعاون مـع القطـاع املـدين             واحمللية والدولية 
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والشركاء االجتماعيني واحلرص على إعمال القوانني الواقعة يف نطاق اختـصاصها وتنفيـذ             
تدابري وتوصيات خطة العمل الوطنية لتحقيق املساواة بني اجلنسني وغريهـا مـن التـدابري               

  .والتوصيات وتنسيق األعمال ورصد تنفيذ السياسات والتدابري واألنشطة
مسؤولية تنفيـذ واجبـات     ) ٢٦ الفقرة   انظر(لوطين  ويتوىل املنسقون على الصعيد ا      -٣١

 احلكومية إلتاحة تكافؤ الفرص والتعاون مـع وزارة العمـل           ةالوزارة املختصة، أي املؤسس   
 الوعي باملـساواة    زيادةويف هذا اإلطار، ُنظِّمت عدة دورات تدريبية ل       . والسياسة االجتماعية 

 هدف هذه الدورات يف املـسامهة يف        ويكمن. بني اجلنسني وتكافؤ الفرص وتعزيز القدرات     
إتاحة تكافؤ الفرص بني النساء والرجال إتاحة تامة يف مجهورية مقدونيا يف نطـاق األدوات               

التحليـل اجلنـساين     : والسياسية احلديثة يف مضمار املساواة بني اجلنسني       التصوريةالنظرية و 
اسة االجتماعية،  ية العمل والس  وتتوىل وزار  .وتضمني السياسات اجلنسانية يف األعمال اليومية     

بالتعاون مع املنسقني املكلفني بتكافؤ الفرص، اخلطط املقررة يف الربنامج التشغيلي على أساس   
  .٢٠١٢-٢٠٠٧سنوي يف إطار خطة العمل الوطنية لتحقيق املساواة بني اجلنسني للفترة 

 وهـي حتـدد     .٢٠٠٧وهذه اخلطة هي خطة العمل الثانية اليت اعُتِمدت يف عـام              -٣٢
. السياسات والتدابري الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة ومحايتها يف مجيع مناحي احلياة االجتماعية            

حتقيق املـساواة   إىل  الوعي دون انقطاع بضرورة السعي      زيادة  ويرمي اعتماد هذه اخلطة إىل      
 ذات  تيجيةسـترا جماالت من جماالت العمل اال     ١٠وتعاجل اخلطة   . التامة بني النساء والرجال   

وأنشطة حمددة يف األجلني القصري واملتوسط هتدف إىل حتـسني األهـداف             ومهاماً األولوية
ومتهد اخلطط التشغيلية   .  وحتديد مؤشرات وتعيني أطراف مسؤولة تتوىل تنفيذها       ستراتيجيةاال

فري الدعم وترمي اخلطة الوطنية لتحقيق املساواة بني اجلنسني إىل تو. السبيل لتنفيذ هذه التدابري 
جلمهورية مقدونيا ومجيع أصحاب املصلحة وتزويدهم باإلرشادات يف إطار عمليـة حتقيـق         

األنشطة ضمن املساواة بني اجلنسني إدراج املساواة بني اجلنسني والتركيز على إحراز تقدم يف      
  .والسياسات واملمارسات احلالية

ية حلقات مناقشة عامـة     ، عقدت وزارة العمل والسياسة االجتماع     ٢٠٠٨ويف عام     -٣٣
ن تعزيز املساواة بني اجلنسني يف ست مدن يف مجهورية مقدونيا بغيـة تعريـف ممثلـي                 أبش

 اليت ستتحقق عربها    ٢٠٠٨املؤسسات احمللية واملنظمات غري احلكومية باخلطة التشغيلية لعام         
  .أهداف خطة العمل الوطنية لتحقيق املساواة بني اجلنسني

اعتمدت وزارة الدفاع واجليش يف مجهوريـة مقـدونيا          ،٢٠٠٩مارس  /ويف آذار   -٣٤
برنامج تكافؤ الفرص بني النساء والرجال يف إطار اخلطة الوطنية لتحقيق املساواة بني النساء              

ويسعى هذا الربنامج إىل حتسني الفرص والنهج املتبع يف استحداث تدابري وأنشطة            . والرجال
ء والرجال العاملني يف وزارة الدفاع واجملندين يف        خاصة تساهم يف خلق فرص متساوية للنسا      

  .بالسلطةجيش مجهورية مقدونيا وذلك وفق االحتياجات اخلاصة 
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ولوضع اخلطة التشغيلية لتنفيذ اخلطة الوطنية لتحقيق املساواة بني النساء والرجـال              -٣٥
وأنـشطة الـسالم،    ستراتيجي يف اخلطة الوطنية املتعلق باملرأة       ال يف إطار اجملال ا    ٢٠١٠لعام  

  :ُنفِّذت األنشطة التالية
 ١٣٢٥إعداد محلة وأنشطة تثقيفية وتروجيية لتقدمي قرار األمم املتحدة رقم             )أ(  

  فيه؛ إىل اجلمهور وتعريفه مبا ورد
 على صـفحة وزارة الـدفاع يف    ١٣٢٥نشر نص قرار األمم املتحدة رقم         )ب(  
  نترنت؛إلشبكة ا

مج تكافؤ الفرص بني النساء والرجال املقبلة ذات حتديد وختطيط أنشطة برنا    )ج(  
   والتعريف مبا ورد فيه يف وزارة الدفاع واجليش؛١٣٢٥الصلة بعرض قرار األمم املتحدة رقم 

 تنظيم حلقة دراسية عملية الطابع برعاية القوات املسلحة ململكة النـرويج            )د(  
عنيني، أو األشـخاص الـذين   يشارك فيها ممثلون عن هذه القوات بغية تعريف األشخاص امل        

كجـزء   بوسعهم املشاركة يف بعثات السالم والبعثات اإلنسانية أو من تقرر مشاركتهم فيها           
  ؛١٣٢٥بقرار األمم املتحدة رقم  ،من جيش مجهورية مقدونيا

الرابطة األوروبية للدراسـات    /ُتظهر السياسة اجلامعة حللف مشال األطلنطي       )ه(  
 ١٣٢٥ بشأن املرأة والسالم واألمن، أن مقدونيا تنفذ القـرار           ١٣٢٥السكانية لتنفيذ القرار    
  .عرب خطة عمل وطنية

، نفذت وزارة العمل والسياسة االجتماعية، بـدعم        ٢٠٠٩ يناير/ومنذ كانون الثاين    -٣٦
 مدته عام واحد يهدف إىل تضمني املفهوم        من صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، برناجماً      

ويرمي هذا الربنامج إىل    . ياسات امليزانية اليت تتبعها حكومة مجهورية مقدونيا      اجلنساين يف س  
الشروع يف عملية تضمني املنظور اجلنساين يف سياسات امليزانية على الصعيد الوطين على حنو              

 أكرب من    يراعي الفوارق بني اجلنسني ويتيح قدراً       مالئماً يفضي إىل ختصيص األموال ختصيصاً    
 هلذا الغرض، وحتقيقاً. سؤولية يف امليزانية احلكومية من حيث املساواة بني اجلنسنيالشفافية وامل

أُنشأ فريق يتألف من خرباء حمليني وممثلني للقطاعات املعنيـة يف وزارة العمـل والـسياسة                
ويف . االجتماعية حلّل امليزانية من منظور جنساين كجزء من سياسات هذه الوزارة وبراجمها           

 امليزانية املراعية للمنظور اجلنساين هذه، خضع جزء من الـسياسات املتبعـة يف              إطار مبادرة 
مضمار عالقات العمل والعمالة ويف جمال سياسات احلماية االجتماعية للتحليل، ففي جمـال             

أمـا يف مـضمار احلمايـة       .  من تدابري العمالة النـشطة     عالقات العمل مشل التحليل جزءاً    
 رفاه املستخدمني االجتماعي حبسبانه يندرج يف إطار اخلـدمات          االجتماعية، فشمل التحليل  

ومت التركيز بوجه خاص على املساعدة املالية احملـددة         . والتدابري اليت توفر احلماية االجتماعية    
اليت يتلقاها العاجزون عن العمل املفتقرون إىل األمن االجتماعي وعلـى املـساعدة املاليـة               

واسـُتخدمت  . للقادرين على العمل املفتقرين لألمن االجتمـاعي      االجتماعية الطابع املقدمة    
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 عـن   ألغراض هذا التحليل بيانات كانت لدى وزارة العمل والسياسة االجتماعية فـضالً           
 وميزانيـة   ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ومشل التحليل ميزانييت عامي     . بيانات مستقاة من مصادر أخرى    

  . احلالية٢٠٠٩عام 
قرير، دأبت وزارة العمل والسياسة االجتماعية على تعزيز     وخالل الفترة املشمولة بالت     -٣٧

يف وحدات احلكم الذايت احمللي مـن       ) ٢٦ الفقرة   انظر(قدرات جلان ومنسقي تكافؤ الفرص      
  .وعقد حلقات عمل ودورات تدريبية) ٢٠٠٩(خالل تنفيذ برنامج لدعمها 

ملساواة بني اجلنـسني،    ولدعم تنفيذ األنشطة املقررة يف خطة العمل احمللية لتحقيق ا           -٣٨
        ويف . ٢٠٠٩ديـسمرب   /أّعد نداء لتقدمي منح صغرية احلجم ُنشر يف منتصف كـانون األول           

  .، حصلت بلديات كروشيفو وستروميكا وتريسي على ثالث منح٢٠١٠عام 
 تتيح الربط واالتصال الشبكيني بني أصـحاب        اإلنترنتوأُنشئت بوابة على شبكة       -٣٩

وتلقى إعداد  . ني وتقاسم أفضل املمارسات بني وحدات احلكم الذايت احمللية        املصلحة الرئيسي 
عرب بوابـة علـى شـبكة         من الدعم  خطة العمل احمللية لتحقيق املساواة بني اجلنسني مزيداً       

 وللتقـارير   نترنت تتيح تقاسم خطط العمل وتكون مبثابة قاعدة للبيانات املصّنفة جنسانياً          إلا
إىل وزارة العمـل والـسياسة       اليت ُترسلها جلنة تكـافؤ الفـرص       رزالسنوية عن التقدم احمل   

  .عرب منسق تكافؤ الفرص االجتماعية
ومن حيث االستعداد إلعمال قانون منع التمييز واحلماية منه، أعدت وزارة العمـل                -٤٠

هتا والسياسة االجتماعية، بالتعاون مع اجمللس الربيطاين يف مجهورية مقدونيا، دورة تدريبية مـد            
ويف نطاق هـذا    .  يف جمال منع التمييز والتمييز على أساس اجلنس         مدرباً ١٥يومان شارك فيها    

  .املشروع، أعد خرباء كتيب القواعد التنظيمية املوجه إىل املدربني بتكليف من اجمللس الربيطاين

  ٤املادة     
  التدابري اخلاصة

 وخاصة بغية إقرار تكافؤ الفـرص      ةُتخذت تدابري أساسي  ا ملبدأ تكافؤ الفرص     تطبيقاً  -٤١
  .١٨مبوجب قانون تكافؤ الفرص ويف ضوء التوصية رقم 

التدابري اخلاصة إىل إزالة العقبات املوضوعية اليت أفضت إىل إقرار مبدأ مـشاركة             و  -٤٢
  ).١٧٥، ١٤٦، ١٤٥، ١١٥، ٥٦الفقرات (املرأة والرجل على قدم املساواة 

الداخلية مع التـشريع األورويب، أُدخلـت عـدة          ملواءمة تشريعات العمل     وسعياً  -٤٣
اجلريـدة الرمسيـة جلمهوريـة      ("وينص قانون عالقات العمل     . تعديالت على قانون العمل   

  متساوياً على أن يتلقى الرجل واملرأة أجراً     ) ٢٠١٠فرباير  / شباط ٥ بتاريخ   ١٦رقم  " مقدونيا
ع نظريه أجر متساو بغض     لقاء نفس العمل وبنفس الشروط من حيث مكان العمل الذي يدف          

 لقواعد تنظيمية يف حالـة      أيضاً  وخيضع عمل املرأة ليالً    .)١٠٨املادة  (النظر عن نوع اجلنس     
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فبموجب هذه القواعد، ال جيوز تكليف      . النساء العامالت يف قطاع الصناعة واهلندسة املدنية      
          دون حصوهلا على فترة راحة      إذا كان هذا العمل حيول       املرأة العاملة يف هذا اجملال بالعمل ليالً      

وللعاملني احلق يف التمتع حبماية خاصة يف العمل أثناء         ). ١٣١ املادة( ساعات   ٧ال تقل عن    
الوفاء بالتزامـاهتم    وجيب على رب العمل أن يتيح هلم      . احلمل أو ألغراض األبوة أو األمومة     

 على توفري محاية خاصة أثناء احلمل،       أيضاً القانون   اوينص هذ ). ١٦١املادة  (األسرية واملهنية   
إذ ال حيق لرب العمل أن يطلب تزويده بأية معلومات عن احلمل ما مل تقدم املرأة احلامل هذه   

 قد يضر بصحتها    عمالًوإذا كانت احلامل تؤدي     . املعلومات بغية ممارسة حقوقها أثناء احلمل     
  آخر ويدفع هلا راتبـاً     عمالً هلا   أو بصحة طفلها أثناء احلمل، جيب على رب العمل أن يتيح          

وتتيح أحكام القانون لألب أو الوالـد       ). ١٦٣املادة  (كما لو كانت تؤدي عملها األصلي       
بالتبين فرصة احلصول على إجازة لغرض رعاية الطفل إذا مل حتصل املرأة العاملة على إجـازة      

دوام كامل بعد انقـضاء     وللمرأة العاملة اليت ترضع طفلها وتستأنف عملها ب       ). ١٦٧املادة  (
إجازة احلمل والوالدة واألمومة احلق يف استراحة مدفوعة األجر أثناء ساعات العمل مـدهتا              

  ).١٧١املادة (ساعة ونصف الساعة 
ووفق قانون األسرة، يتألف حق الوالدين من حقوق الوالدين وواجباهتما يف رعايـة               -٤٤

ويتمتـع  . لوالدين ومحاية حقوقهم ومصاحلهم   أطفاهلما القُّصر واألطفال الذين يشملهم حق ا      
  أحد الوالدين أو كان جمهوالً     وإذا ُتوىف . كل من األم واألب حبق الوالدين على قدم املساواة        

 أو تعذر عليه ممارسته ألية أسباب أخرى، ميارس الوالد اآلخر حق األبوة       نأو فقد حق الوالدي   
  ).٤٥ و٤٤املادتان (

 أطفاهلما القُّصر واحلفاظ على حياهتم وصحتهم       ة عليهما رعاي  وحيق للوالدين بل وجيب     -٤٥
 أيـضاً وللطفل  . وهتيئتهم للحياة املستقلة وللعمل وتربيتهم وتعليمهم وتوفري التدريب املهين هلم         

احلق يف رعاية والديه له ومحاية حياته وصحته وهتيئته للحياة املستقلة وللعمل وتـوفري أفـضل                
  ).٤٦املادة (وتوفري التدريب املهين له حسب ظروف أسرته الظروف لتربيته وتعليمه 

  ٥املادة     
  القضاء على املفاهيم النمطية واألفكار املتحيزة القائمة على نوع اجلنس

 الصادرة عن اللجنة بشأن اختاذ تدابري ضد مجيع أشكال          ٢٤ مع التوصية رقم     متشياً  -٤٦
وتنص هـذه   . كام القانون املدين واجلنائي    مقدونيا ألح  ةالعنف، خيضع العنف املرتيل مجهوري    

حلماية   حلول شاملة تتمثل يف جترمي العنف املرتيل واختاذ تدابري محاية مؤقتة داألحكام على إجيا  
 إلجياد هنج منسق تتبعه املؤسسات ومنظمات اجملتمع املدين حيـال ضـحايا           وسعياً. ضحاياه

اعية، بالتعاون مع برنامج األمم املتحـدة  العنف املرتيل، أعدت وزارة العمل والسياسة االجتم    
 الختاذ تدابري حيال العنف املـرتيل يف إطـار الربنـامج             مشتركاً  موحداً اإلمنائي، بروتوكوالً 

  .املشترك ملنع العنف املرتيل
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، تشري البيانات اليت قدمتـها وزارة       ٢٠٠٦وحسب اهليكل اجلنساين للضحايا يف عام         -٤٧
د ضحايا العنف املرتيل من النساء كان أكثر مـن ضـعف عـدد              الشؤون الداخلية إىل أن عد    

يعزى ذلك إىل أسـباب     ()  يف املائة للرجال   ٢٩,٩ يف املائة مقابل     ٧٠,١(ضحاياه من الرجال    
 بلغ عـدد األعمـال   ٢٠٠٧ويف عام ). منها وضع املرأة القائم على نوع اجلنس داخل األسرة        

 ٣ ١٠٦ جرمية و  ٧٧٠ عن   فضالً  إجرامياً عمالً ٣١٤ اإلجرامية املسجلة واملتعلقة بالعنف املرتيل    
 ، بلغ عدد األعمال اإلجراميـة املـسجلة ذات الـصلة   ٢٠٠٨ويف عام . شكوى مت البت فيها 

.  شكوى مت البت فيهـا     ٣ ٦٧١ جرمية و  ٧٣٠ عن   فضالً  إجرامياً عمالً ٣٧٨بالعنف املرتيل   
 ٢٦٤اضي مجهورية مقـدونيا     ، سُّجِّل يف أر   ٢٠٠٩وخالل الفصول الثالثة األوىل من عام       

 يف املائة مقارنة بالفترة ذاهتـا   ٢,٩ ذي صلة بالعنف املرتيل، أي باخنفاض قدره          إجرامياً عمالً
ويف الفـصل  .  إجرامياًعمالً ٢٧٢ حيث ُسجِّلت أعمال إجرامية بلغ عددها     ٢٠٠٨من عام   

تتعلق جبرائم   ية هتمة جنائ  ١٦وجه قسم الشؤون الداخلية يف سكوبيا        ،٢٠١٠األول من عام    
 شكوى يف هـذا اجملـال       ٢٨٧ هتمة ُجبنح وفصل يف      ٦٦ استند فيها إىل أسباب خمتلفة وقدم     

  .وذلك يف إطار سعيه ملكافحة العنف املرتيل
وحسب بيانات وزارة العمل والسياسة االجتماعية، بلغ عدد حاالت العنف املرتيل             -٤٨

 حالة يف   ٧٨٨ حالة مقابل    ٨٣٤ االجتماعي    للعمل  مركزاً ٣٠ يف   ٢٠٠٥املُبلّغ عنها يف عام     
            حالـة يف    ٢١٤ و ٢٠٠٩ حالة يف عـام      ٧٥١ و ٢٠٠٧ حالة يف عام     ٦٧٤ و ٢٠٠٦عام  
ويتّبن من بيانات وزارة العمل والسياسة االجتماعية أن عدد حاالت العنـف            . ٢٠١٠عام  

 إىل عزوف هذه اجملموعـة      املرتيل املبلغ عنها بني السكان األلبان كان أقل وهو أمر قد ُيعزى           
 يف املائة من حاالت العنف      ١٠ووقعت  . العرقية عن إثارة هذه املشكلة خارج نطاق األسرة       

  .املرتيل بني السكان الغجر
ويف السنوات املاضية، ّمجع مكتب األنشطة االجتماعية، وهو مؤسسة عامة، بيانات             -٤٩

ون لديه وعددها وبيانات عن ضـحايا       عن فئات املخاطر االجتماعية اليت يتعرض هلا املسجل       
  :العنف املرتيل

 تعاين  ر ينتمون إىل أس    شخصاً ٢ ٧١٦ مت تسجيل    ٢٠٠٦يف عام   : ٢٠٠٦  )أ(  
تتضمن الوثيقة  ( امرأة   ١ ١١٤ و  رجالً ١ ٦٠٢من اضطراب العالقات املادية واألسرية منهم       

قات املادية واألسرية،  ينتمون إىل أُسر تعاين من اضطراب العال قاصرا١٢٢ًنفسها بيانات عن 
 من البحث الـذي     نيويتّب). بيد أن الوثيقة ال تورد بيانات عن نوع جنس هؤالء األشخاص          

أجراه مكتب األنشطة االجتماعية أن عدد ضحايا العنف املرتيل املسجلني يف النـصف األول              
  ذكور؛ يف املائة من ال٢٩ يف املائة منهم من اإلناث و٧١ ضحية، ٤٣٩ بلغ ٢٠٠٦من عام 
 حاالت العنف املرتيل    د بلغ عد  ،٢٠٠٧ يف النصف األول من عام    : ٢٠٠٧  )ب(  

غري أنـه  .  حالة يف سائر أحناء مقدونيا٣٣٢اجلديدة اليت سجلها مكتب األنشطة االجتماعية    
  توجد معلومات عن نوع جنس الضحايا؛ ال
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، سـجل مكتـب األنـشطة       ٢٠٠٨يف النصف األول من عام      : ٢٠٠٨  )ج(  
   من الذكور؛٥٦ منهم من اإلناث و٢٤٢ ضحية من ضحايا العنف املرتيل، ٣٠٠ية االجتماع
يتضمن املوجز اإلحصائي الصادر عن مكتب األنشطة االجتماعية        : ٢٠٠٩  )د(  
 بيانات تشري إىل أن عدد ضحايا العنف املرتيل املسجلني لدى هذا املكتـب              ٢٠٠٩عن عام   

أن هذه الوثيقة ال تتضمن معلومات عن نـوع         غري  .  ضحية يف مجيع أحناء مقدونيا     ٢٩٧بلغ  
  .اجلنس الذي ينتمي إليه املستفيدون املسجلون كضحايا

، طلبنا من مكتب األنشطة االجتماعية تزويدنا ببيانـات عـن           ٢٠١٠ويف مطلع عام      -٥٠
ويف ضوء ذلك، توصلنا إىل أن نـسبة        . املستفيدين تتضمن معلومات إحصائية ُمصّنفة جنسانياً     

 ٢٠١٠ جمموع ضحايا العنف املرتيل املسجلني خالل الفصلني األول والثاين من عام             نالنساء م 
  . يف املائة٨٠ ضحية بلغت ١٨٣والبالغ 

هلذه الفئة من املستفيدين على     ) مأوى(وميثل مركز ضحايا العنف املرتيل أول مركز          -٥١
         يف( هـذا املركـز      ومنذ إنشاء . يقدم املأوى للضحايا من كافة أحناء مقدونيا      (صعيد القطر   

 ٢٩٤وحىت الفترة املشمولة بالتقرير، وفر املأوى لعدد من املـستفيدات بلـغ             ) ٢٠٠٤عام  
. مدينة سكوبيا وغريها من مدن بقية أحناء مقدونيا         من أمهات وأطفاهلن من    نمستفيدة يتألفو 

 ٨( ضحية ١٥، سجل مركز ضحايا العنف املرتيل يف سكوبيا      ٢٠١٠أغسطس  / آب ٣١ويف  
          منهن أمهات، باإلضافة إىل سبع أطفال تتراوح أعمارهم بني سنة ونـصف      ٣نساء بالغات،   

  ). سنة١٨و
يناير /خالل الفترة املمتدة من كانون الثاين     : مركز ضحايا العنف املرتيل يف كوشاين       -٥٢

ني وفر مركز ضحايا العنف املرتيل املأوى خلمسة أشخاص مسجل         ،٢٠١٠سبتمرب  /إىل أيلول 
  .ومجيع هؤالء الضحايا اخلمسة نساء بالغات. بصفتهم ضحايا العنف املرتيل

 إىل تـشرين    ٢٠٠٩خـالل الفتـرة مـن عـام         : مركز العنف املرتيل يف أوهريد      -٥٣
، وفر مركز العمل االجتماعي املشترك بني البلديات يف أوهريد املأوى           ٢٠١٠أكتوبر  /األول

  .لضحيتني مها امرأتان بالغتان
 وتـشرين   ٢٠٠٩خالل الفتـرة بـني عـام        : كز العنف املرتيل يف ستروميكا    مر  -٥٤

يف مركز ضـحايا     ، وفر مركز العمل االجتماعي يف ستروميكا املأوى       ٢٠١٠أكتوبر  /األول
  .وهي امرأة بالغة العنف املرتيل لضحية واحدة من ضحايا العنف املرتيل

 يف جمال العنف املرتيل      حملياً اًومدرب  خبرياً ١٤، نظم فريق يتألف من      ٢٠٠٧ويف عام     -٥٥
وكـان موضـوع    .  مدن على أراضي مقدونيا مبساعدة مالية من اليونيـسيف         ٧ يف   تدريباً

واستهدف التدريب ممثلي  ".تعميق الوعي مبشكلة العنف املرتيل والعمل مع ضحاياه   "التدريب  
ظمـات غـري    مراكز العمل االجتماعي والشرطة ومؤسسات الرعاية الصحية واحملاكم واملن        

، واصل مكتب األنشطة االجتماعية هذا التدريب مبساعدة مـن          ٢٠١٠م   عا ويف .احلكومية
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 أثناء إجراءات الطالق، ال سيما يف حاالت العنف لصندوق اليونيسيف حلماية حقوق األطفا
ت تدريبية إضافية يف العنـف      اوأجرت أكادميية تدريب القضاة واملّدعني العامني دور      . املرتيل
  .يل موجهة إىل القضاة واملّدعني العامني وذلك مبساعدة من اليونيسيفاملرت
 وطنيـة للحمايـة مـن العنـف املـرتيل           استراتيجية، اعُتِمدت   ٢٠٠٨ويف عام     -٥٦

 قطاعـات رئيـسية     ٥ السبيل ملـشاركة     ستراتيجيةومتهد هذه اال  . ٢٠١١-٢٠٠٨ للفترة
ايا العنف املرتيل وتوفري احلماية هلم      وحتدد دورها يف معاجلة ضح    ) واملؤسسات املندرجة فيها  (

وزارة التعليم والعلوم ووزارة الشؤون الداخليـة       ووزارة العمل والسياسة االجتماعية     : وهي
  .ووزارة الصحة ووزارة العدل والقطاع املدين

تعزيز القدرات "، نفذت وزارة العمل والسياسة االجتماعية مشروع ٢٠٠٨ويف عام   -٥٧
بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة         "  املرتيل الوطنية ملنع العنف  

. وصندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة        للسكان واليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية    
وشاركت وزارة التعليم والعلوم ووزارة الشؤون الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العـدل يف             

 لتنفيذ أنشطة الرصد والتقييم، أُنشئت هيئة وطنية للتنـسيق يف           اًوتيسري. تنسيق هذا املشروع  
وزير الدولة    تشمل ممثلني جلميع املؤسسات املختصة والقطاع املدين يديرها        استراتيجيةضوء  

          /مـايو إىل تـشرين األول     /وخالل الفترة من أيـار    . يف وزارة العمل والسياسة االجتماعية    
 على رصد األنشطة وتقييمها يف إطـار         أولياً ء هذه اهليئة تدريباً   ، تلقى أعضا  ٢٠١٠أكتوبر  

وترد أسفله بعض أهم العناصر اليت من شأهنا أن تساعد على ختفيض العنـف               .ستراتيجيةاال
  :ستراتيجيةاملرتيل ضد املرأة واليت ينبغي أن تركز عليها اال

لنمـوذجي  ويتضمن املـشروع ا   . برنامج تعزيز وضع الضحايا االقتصادي      )أ(  
االسـتخدام الـذايت    : ثالث تدابري متكينية هي   " التمكني االقتصادي لضحايا العنف املرتيل    "

للنساء ضحايا العنف املرتيل وتدريبهن على بعض املهن واملهارات اليت هبـا نقـص ودعـم                
ويكمن هدف الربنامج يف مساعدة هذه الفئة اهلـشة         . استخدامهن لدى بعض أرباب العمل    

ويف .  وقادرات على رعاية أنفسهن وأطفاهلن     ى أن يصبحن مستقالت اقتصادياً    من النساء عل  
 امرأة من مخس بلديات جتريبية من تدابري االستخدام الذايت ودعم           ٢٨، استفادت   ٢٠١٠عام  

          ويف  .االستخدام لدى بعض أرباب العمل مبساعدة مالية من برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي            
 ُنِظمت عدة دورات تدريبية يف جمال العنف املرتيل وإتاحة فرص العمـل             ،أيضاً ٢٠١٠عام  

 للقطاع اخلـاص     ممثالً ٩٩وشارك يف هذه الدورات التدريبية      . للنساء ضحايا العنف املرتيل   
   لوحدات احلكم الذايت احمللية؛ ممثال٧٩ًو

  مركز إسداء املشورة لضحايا العنف املرتيل؛  )ب(  
  ل العنف املرتيل؛معاجلة مرتكيب أعما  )ج(  
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 ومبساعدة  ٢٠١٠ويف عام   . التدريب على العمل مع ضحايا العنف املرتيل        )د(  
 ينتمـون    مهنياً  عامالً ١٠٧من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والقطاع غري احلكومي، شارك          

 مراكـز العمالـة يف      - ة من مراكز العمل االجتماعي والفروع اإلقليمي       مركز خمتلفاً  ٣٠إىل  
، سعت وزارة العمل والـسياسة      ٢٠١٠ و ٢٠٠٩وخالل عامي   . ر بأكمله يف التدريب   القط

  :االجتماعية بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان لتحقيق ما يلي
  تعميق وعي اجلمهور بقضية العنف املرتيل وتنفيذ محلتني وطنيتني هلذا الغرض؛ '١'
  .إنشاء نظام جلمع البيانات عن العنف املرتيل '٢'

وىل وزارة العمل والسياسة االجتماعية الدور الرئيسي يف محاية ضحايا العنـف            وتت  -٥٨
 إليواء ضحايا   ى للعمل االجتماعي وعدة مآو     مركزاً ٣٠املرتيل عرب شبكتها اليت تتكون من       

 لـضحايا    مـآوى  ٧على أراضي مجهورية مقدونيا     وتوجد يف الوقت الراهن     . العنف املرتيل 
 العمل والسياسة االجتماعية وهي مبثابة وحدات تنظيميـة ملراكـز   العنف املرتيل متوهلا وزارة   

كومانوفو، كوشاين، ستروميكا، أوهريد     بيتوال، سكوبيا،(العمل االجتماعي اليت تنتمي إليها      
 ٢٨، طُبِّق التدبري املتعلق باإليواء يف مأوى ضحايا العنف املرتيل يف ٢٠٠٩ويف عام ). وبريلب

  . املرتيلحالة تتعلق بضحايا العنف
وتتلقى وزارة الشؤون الداخلية شكاوى من مواطنني يعانون من العنـف املـرتيل               -٥٩

وتتخذ تدابري بشأن شكاوى العنف املرتيل يف منازل املواطنني وُتوثِّق األدلة على اإلصـابات              
  .مرتكيب أعمال العنف املرتيل النامجة عن العنف املرتيل وتشرع يف اختاذ إجراءات جنائية ضد

وتوفر وزارة الصحة الرعاية الصحية لضحايا العنف املرتيل مستعينة يف ذلك بشبكتها             -٦٠
، وبالتعاون مع وزارة الصحة، ُنظِّمـت       ٢٠١٠وخالل عام   . من مؤسسات الرعاية الصحية   

 من العاملني يف جمـال الـصحة مثـل األطبـاء            ١ ٥٠٠عدة دورات تدريبية شارك فيها      
الت املستعجلة وأطباء النساء والوالدة وعاملني صـحيني يف     واملمرضات وأطباء وحدات احلا   

  .جمال الصحة النفسية
، قدم قسم العالقات املتعددة األطراف يف وزارة اخلارجية         ٢٠١٠أغسطس  /ويف آب   -٦١

لكيان األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف جمال العنف           ) استبيان(معلومات  
  .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦١/١٤٣جلمعية العامة ضد املرأة وفق قرار ا

سيما املدارس االبتدائية، حلقة مهمة يف محاية الضحايا         ومتثل املؤسسات التعليمية، ال     -٦٢
من األطفال وبوجه أخص يف مضمار منع العنف واكتشافه يف وقت مبكر وإحالة الـضحايا               

ماعي بصفته مؤسسة توفر الرعاية االجتماعيـة       من األطفال وأسرهم إىل مراكز العمل االجت      
، نظّمت اليونيسيف دورات تدريبيـة      ٢٠١٠ و ٢٠٠٩وخالل عامي   . لضحايا العنف املرتيل  

وتندرج هذه الدورات يف إطار برنامج تعزيز       . للمعلمني بشأن اكتشاف العنف ضد األطفال     
  .القدرات الوطنية ملنع العنف املرتيل
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قضاة يف احملكمة االبتدائية إجراءات محاية مؤقتة ضد مرتكيب          يتخذ ال  - وزارة العدل   -٦٣
  .أعمال العنف املرتيل وذلك بناء على اقتراح من مراكز العمل االجتماعي

توجد يف مقدونيا منظمات غري حكومية كثرية تـصب          -  احلكومية املنظمات غري   -٦٤
. موعة مستهدفة تعمل معها   ضحايا العنف املرتيل بصفتها جم    ) واألطفال(اهتمامها على النساء    

  .وأغلب هذه املنظمات منظمات نسائية من أنشطها املنظمات التالية
 تقدم هذه املنظمة املساعدة القانونية وتسدي       - منظمة التحرير والتضامن واملساواة     -٦٥

يف مركـز العمـل    ، أُنشأ مركز جترييب٢٠٠٩ويف عام   . املشورة ومتثل ضحايا العنف املرتيل    
 املشترك بني البلديات يف سكوبيا إلسداء املشورة لضحايا العنف املرتيل، بالتعاون            االجتماعي

  .مع املنظمة املدنية للتحرير والتضامن واملساواة
 يوفر السكن يف مأوى ويقدم املـساعدة النفـسية واالجتماعيـة            - مركز اإليواء   -٦٦

  ).النساء وأطفاهلن(والقانونية لضحايا العنف املرتيل 
 تغطي عملية خط النجدة الوطين للنساء واألطفال ضحايا         - مة املرأة يف سكوبيا   منظ  -٦٧

وتتوىل تنسيق  . الذي يعمل على مدار الساعة مجيع مدن مقدونيا       ) ٧٠٠-١٥(العنف املرتيل   
 مأوى النساء ضـحايا العنـف       أيضاًوتدير هذه املنظمة    . هذا اخلط منظمة املرأة يف سكوبيا     

 ساعة  ٤٨-٢٤رتل املؤقت اآلمن حيث ميكن للضحايا املكوث ملدة         املرتيل املعروف باسم امل   
 خـط  - األمـل " مركز األزمات أيضاًويوجد . يف حاالت احلاجة العاجلة للسكن واحلماية 

 وتدعمه وزارة العمل والـسياسة      ٣١٥-١٥املزود خبط جندة يعمل طوال اليوم وهو        ) الثقة
  .االجتماعية مالياً

 وهو منظمة غري حكومية تدير مركز إليـواء النـساء           - نفمركز إيواء ضحايا الع     -٦٨
ويف إطار مشروع تعزيز القـدرات      . واألطفال ضحايا العنف املرتيل الذي حيمل االسم نفسه       

الوطنية ملنع العنف املرتيل، قدمت وحدة املساعدة القانونية اجملانية، مبساعدة مالية من صندوق             
 ٢١مات مدنية، املساعدة لضحايا العنـف املـرتيل يف           منظ ٧األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة و    

 لتعميق وعي اجلمهور باحلماية من العنف املرتيل واستحداث آلية حملية ملنعـه،              وسعياً ،بلدية
         ، كانـت   ٢٠١٠ و ٢٠٠٩وخـالل عـامي     . أُنشأت هيئات تنسيق حملية ملنع العنف املرتيل      

 بلدية بدعم من صـندوق األمـم املتحـدة          ٣٤ منظمة مدنية تعمل يف امليدان يف        ١٣هناك  
 شخص ميثلون احلكومة احمللية وقطاع الرعاية الصحية ومراكز         ٣٠٠للسكان مما أتاح تدريب     

 .العمل االجتماعي والتعليم والشرطة واملنظمات املدنية احمللية

 تصوير املرأة يف    ٢٠٠٥لعام   )١(ويغطي جزء من أحكام قانون أنشطة البث اإلذاعي         -٦٩
 من هذا القانون، ُيحظر احلـض       ٦٩ئل اإلعالم اإللكترونية يف مقدونيا، فبموجب املادة        وسا

__________ 

 ،١٥٢/٠٨،  ١٠٣/٠٨،  ١٩/٠٧ ،١٠٠/٥قانون أنشطة البث، اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا، رقـم           )١(
٠٦/٢٠١٠. 
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ومـن جهـة     .على الكراهية والتعصب ألسباب وطنية أو عرقية أو جنسانية أو دينية املنشأ           
 من بينها تعزيـز وتنميـة القـيم         ةأخرى، ترتكز برامج اإلذاعة والتلفزة على مبادئ أساسي       

ورغم أن   ). من القانون  ٦٨املادة  (ية وصون خصوصية اإلنسان وكرامته      اإلنسانية واألخالق 
ي تصويرها السالب   أأحكام القانون هذه ال تغطي على حنو مباشر التصوير النمطي للمرأة،            

 إلزالة احلاالت اليت تصّور دور املرأة على حنو مهني هلا           يف برامج املذيعني، فإهنا تشكل أساساً     
  . اليت ختدش الكرامة اإلنسانيةعألوضااأو حمط لكرامتها أو /و

، ينص القانون على أن تصوِّر وسائط اإلعـالم املـرأة           ٢٠ويف إطار التوصية رقم       -٧٠
ويقـوم جملـس البـث      .  غري منطي يتسم باإلجيابية وأن تشجع املساواة بني اجلنسني         تصويراً

ملواطنني أو مـن تلقـاء      اإلذاعي والتلفزيوين بعملية الرصد واختاذ تدابري بناء على شكاوى ا         
اجمللس أن مثة خرق للقانون، يتخذ، وفق صالحياته، إجراءات ضـد مـن              وإذا رأى . نفسه

، اُتِخـذت   ٢٠٠٥ومنذ إعمال قانون البث اإلذاعي يف عـام         . ينتهك القانون من املذيعني   
  :اإلجراءات التالية

: دة أسـباب   إىل ع  توجيه مذكرة مكتوبة إثر استخدام ألفاظ مشينة استناداً         )أ(  
 صـورة   قإشانة مسعة املرأة اليت متثل جمموعة من األقليات العرقية بسبب انتمائها الديين وخل            

؛ )٢( الربنامج عن العادات السلوكية هلذه املرأة  فمنطية سالبة نابعة من وجهة نظر ذاتية ملستضي       
  ؛)٣(والتعدي على خصوصية امرأة سياسية مقدونية واملساس بكرامتها

لنظر إثر بث إعالنات جتارية تتضمن إشارات تعترب غري الئقة أو غري            لفت ا   )ب(  
املمرضات على  (حمتشمة قد تكون مسيئة للمشاهدات أو إعالنات حتط من قدر مهنة بعينها             

  .وجه التحديد
آراء مشاهدي التلفزيون يف مقـدونيا      "البيانات املستمدة من البحث املعنون       وتشري  -٧١

         ويشري هذا البحث الـذي أُجـري يف        . إىل تنميط أدوار اجلنسني    )٤("ةواحتياجاهتم الربناجمي 
 سـنة   ٧٠ و ١٠ يف املائة من املشاهدين الذين تتراوح أعمارهم بني          ١٢، إىل أن    ٢٠٠٧عام  

 على أساس العالقة بني الرجل       تقليدياً  على إن اإلعالنات التجارية ختلق تقسيماً      يوافقون متاماً 
 يف املائة ٣١دوار الرجل بينما يبدي أرأة ومسائل الرجل وأدوار املرأة مقابل       ومسائل امل  واملرأة

         أمـا الـذين     . من املوافقة عليه    يف املائة قدراً   ٢٥من املشاهدين موافقتهم على ذلك ويبدي       
 ٢٠٠٩وأُجري البحث نفسه يف عام       . يف املائة  ٢٢ال يوافقون البتة على ذلك فتبلغ نسبتهم        

__________ 

 ."يصدرن رائحة من إبطهن"أي الالئي " bulas" على النساء املسلمات لفظ يطلق )٢(
ألن سـاقيها  "نه يود الذهاب يف عطلـة معهـا   إية املشار إليها، قال مستضيف الربنامج  املرأة السياس  بشأن )٣(

 ".سيذهب إىل شاطئ للعراة معها فقط إذا أزالت الشعر عن ساقيها"وأنه " رائعتان ومعتدلتان
  إىل عـدة   واختريت اإلعالنات التجارية استناداً   .  البحث أيضاً رأي اجلمهور يف اإلعالنات التجارية       يشمل )٤(

 لألفالم، من إنتاج مقدونيا مما يعين أهنا تعرب عن قيم اجملتمع املقدوين وتكـرر يف                ألن أغلبها، خالفاً  : أُسس
 .أوقات معلومة وتظل عالقة باألذهان لفترة أطول
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 أن نسبة من يوافقون موافقة كاملة على وجود تقسيم تقليدي بـني أدوار املـرأة                وتبّين منه 
  . يف املائة١٥والرجل والعالقات بينهما ارتفع إىل 

، أنشأ جملس البث اإلذاعي والتلفزيـوين هيئـة         ٢٠٠٧ديسمرب  /ويف كانون األول    -٧٢
 يف بدء نقاش أوسـع      ويكمن هدف هذه اهليئة   . تنسيقية للتسويق والتسوُّق عن بعد والرعاية     

 عن مدى التزام املذيعني مبعايري القانون ومبادئه ولفت االنتباه إىل حساسية موضـوع              نطاقاً
  .املساواة بني اجلنسني

، اعتمد اجمللس دليل قواعد محاية القاصرين من احملتويات اليت قـد            ٢٠٠٧ويف عام     -٧٣
 دليل القواعد مباشرة إىل تصوير      ريوال يش .  على منوهم البدين والنفسي واألخالقي     تؤثر سلباً 

 بيد أنه يغطي يف جانب منه التصوير املسموح به جلسم اإلنـسان           . املرأة يف وسائط اإلعالم   
ووفق الدليل، يقع على عاتق حمرري وسائط اإلعالم واجب         .  البدين والنفسي  ف والعن عارياً

على إثارة حسية أو عنـف       أو تعابري تنطوي      أو أوصافاً  تصنيف الربامج اليت تتضمن مقاطعاً    
 مـن   ١وحتظر الفقرة    .ومن مثّ بثها يف أوقات تتناسب مع مشاهديها ووضع عالمات متيزها          

  . من قانون أنشطة البث بث احملتويات اإلباحية الطابع٧٠املادة 
 يف املائة من جمموع     ٤٠وتبلغ نسبة النساء العامالت يف وسائط اإلعالم اإللكترونية           -٧٤

  .املُستخدمني
 بني العاملني فيهـا مـن الرجـال      ويف حمطات التلفزة، توجد أكثر املعدالت توازناً        -٧٥

 مقـدونيا  تلفزيـون ويف )  من العاملني من النـساء ٤٩(والنساء يف حمطات التلفزة اإلقليمية    
و أقل من ذلك بقليل نسبة النساء العامالت يف         )  يف املائة من العاملني من النساء      ٤٧( الوطين

).  يف املائـة   ٤٠(تعمل مبوجب تصريح وطين وتبث براجمها عرب الـسواتل           زيونحمطات تلف 
وتنخفض النسبة إىل أدىن مستوياهتا يف حمطات التلفزيون اليت تبث براجمها بتصريح وطين من              

  .)٥(يف املائة يف كل منها ٣٤خالل املُرسالت األرضية ويف حمطات التلفزيون احمللية حيث تبلغ 
 ٤٥إذاعة وتلفزيون مقدونيا بنسبة تبلغ        أعلى نسبة متثيل هلا يف خدمات      وحتقق املرأة   -٧٦

 ٣٤ يف املائة فمحطات اإلذاعة اإلقليمية بنسبة        ٣٨يف املائة تليها حمطات اإلذاعة احمللية بنسبة        
يف املائة بينما ُيسجل أدىن متثيل للمرأة يف حمطات اإلذاعة على الصعيد الوطين حيـث تبلـغ                 

  .)٦(ملائة يف ا٢٨النسبة 

__________ 

 . العاملون يف حمطات التلفزيون١اجلدول : التذييل اخلاص مبجلس البث اإلذاعي والتلفزيوين )٥(
 . العاملون يف حمطات اإلذاعة٢اجلدول : ث اإلذاعي والتلفزيوينالتذييل اخلاص مبجلس الب )٦(
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  هيكل العاملني يف حمطات اإلذاعة حسب نوع اجلنس

  اجملموع  رجال  نساء  
متثيل املرأة يف العدد 
  الكلي للمستخدمني

   ٪٤٤,٤٨  ٢٩٩  ١٦٦  ١٣٣  إذاعة مقدونيا
   ٪٢٧,٥٩  ٢٩  ٢١  ٨  ) إذاعات٣(املستوى الوطين 

   ٪٣٣,٣٣  ٨٤  ٥٦  ٢٨  ) إذاعة١٦(املستوى اإلقليمي 
   ٪٣٨,١٧  ١٣١  ٨١  ٥٠  ) إذاعة٤٩(املستوى احمللي 

   ٪٤٠,٣٣  ٥٤٣  ٣٢٤  ٢١٩  اجملموع  

 يف املائة، تليهـا     ٤٦ وُتسّجل أعلى نسبة للنساء العامالت يف خدمات البث العامة          -٧٧
 . يف املائة  ٤٥ حمطات اإلذاعة والتلفزة على الصعيد اإلقليمي حيث تبلغ نسبة النساء العامالت          

حمطات التلفزة اليت تبث براجمها يف كل أحناء الدولة عـرب      وتبلغ نسبة العامالت من النساء يف       
وُتسّجل أدىن نسبة   .  يف املائة  ٣٥ يف املائة بينما تصل يف حمطات البث احمللي إىل           ٤٠السواتل  

لتمثيل املرأة يف حمطات اإلذاعة والتلفزة اليت تبث براجمها على الصعيد الوطين عرب ُمرِسـالت               
  .)٧(ائة يف امل٣٣أرضية إذ تصل إىل 

وحيظر القانون يف مجهورية مقدونيا مجيع أشكال التمييز على أساس لون البشرة أو               -٧٨
اجلنس أو االنتماء الديين أو السياسي أو غريه من االنتماءات أو اخللفية الوطنية أو العرقية أو                

أو والده أو   امليالد أو أي وضع آخر للطفل        و الثروة أو اإلعاقة أو    أالثقافية أو إي انتماء آخر      
" اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا   "قانون تعديل قانون محاية الطفل،      (الوصي القانوين عليه    

  ).٨٣/٠٩رقم 
 يقوم على حقوق الطفل وعلى حقوق وواجبـات          ُمنظّماً ومتثل محاية الطفل نشاطاً     -٧٩

 نمو األطفال بـدنياً   ل والدولة يف تنظيم األسرة وتوفري ظروف ومعايري العيش املناسبة         الوالدين
 ومسؤولية الدولة عن هتيئة الظروف املالئمة ملمارسـة          واجتماعياً  وأخالقياً  وعاطفياً ونفسياً

در املالئم من املساعدة املالية للوالـدين، وفـق   ـة الطابع وتوفري الق   ـسياسة سكانية إنساني  
سسات وخـدمات   قدرات الدولة، إلعالة األطفال وتربيتهم ورعايتهم ومحايتهم وإنشاء مؤ        

               ، "اجلريدة الرمسيـة جلمهوريـة مقـدونيا      "  من قانون محاية الطفل    ٢املادة  (محاية األطفال   
  .)٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٣، بتاريخ ٩٨/٢٠٠٠رقم 
 فوأثناء ممارسة احلق يف أبوة وأمومة حرة مسؤولة، ُيلزم الوالدان بتوفري أفضل الظرو  -٨٠

وللوالدين حقوق ومسؤوليات متساوية    . فل الصحي ومنائه يف األسرة واجملتمع     لكفالة منو الط  

__________ 

ل املـستخدمني يف حمطـات      ـن هيك ـ ع ٣اجلدول  : س البث اإلذاعي والتلفزيوين   ـالتذييل اخلاص مبجل   )٧(
 .التلفزة واإلذاعة
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وتقوم عالقات الوالدين بأطفاهلم علـى أسـاس حقـوق           ).حقوق الوالدين (حيال أطفاهلم   
الوالدين ومسؤولياهتم حيال تربية أطفاهلم وتنشئتهم وتعليمهم وتطوير مهارات وممارسـات           

  .العمل لديهم
  .الدين حق الوالدين وفق احتياجات الطفل ومصاحل اجملتمعوميارس كال الو  -٨١

  ٦املادة     
  االجتار بالبشر

 الصادرة عن اللجنة بشأن تنفيذ الربنامج الوطين حملاربـة          ٢٢يف إطار التوصية رقم       -٨٢
 عاالجتار بالبشر ومنعه اختذت مجهورية مقدونيا تدابري عديدة فعكفت على مواءمـة التـشري    

ار بالبشر مواءمة تامة مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب            الوطين بشأن االجت  
 ٢٠٠٠الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار بالبشر، وخباصة النساء واألطفال لعام            

  .اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشراملكمل لالتفاقية و
اجلريدة الرمسية  ("، أُدخلت تعديالت على القانون اجلنائي       ٢٠٠٨أبريل عام   /ويف نيسان   -٨٣

هتريب  "ب ٤١٨املادة  : أُضيفت مبوجبها أعمال إجرامية جديدة    ) ٧/٠٨رقم  " جلمهورية مقدونيا 
 باالجتار بالبـشر    تنظيم وتشجيع ارتكاب األفعال اإلجرامية املتعلقة     " ج   ٤١٨واملادة  " املهاجرين

 السجن ملـدة     على هذه الفئة من األفعال اإلجرامية عقوبة أقلها        وُتفرض". وهتريب املهاجرين 
وينص القانون على عقوبة بالسجن ملدة تتراوح بني سـنة واحـدة ومخـس              . أربع سنوات 

سنوات عن األفعال اإلجرامية اليت يرتكبها شخص ميارس أنشطة تقع حتت طائلـة القـانون         
 د ٤١٨وتـنص املـادة   . يوائهم وقبوهلموتتعلق جبلب املهاجرين ونقلهم وشرائهم وبيعهم وإ 

 سنوات ملن يستخدم اخلدمات اجلنـسية       ٨على عقوبة بالسجن ملدة أقلها      " االجتار بالقُّصر "
  .اليت يقدمها قُّصر يكونون ضحايا لالجتار بالبشر أو يقوم باستغالل هؤالء القُّصر بشكل آخر

 أو إذا تعـرض ملعاملـة     وإذا كانت حياة الشخص املهاجر أو صحته ُعرضة للخطر            -٨٤
مهينة بدرجة بالغة أو شديدة القسوة أو ُحرم من حقوقه اليت كفلها له القانون الدويل، توقع                

وإذا تعرض هلذه املعاملة . على مرتكب هذا الفعل عقوبة بالسجن ملدة مثان سنوات على األقل 
  .قاصر، يعاقب مرتكبها بثمان سنوات على األقل

 ضحايا االجتار بالبشر ألول مرة يف مجهوريـة مقـدونيا يف            ووردت محاية األطفال    -٨٥
ويـنص  ) ٢٠٠٨، بتاريخ   ٨٤/٠٨رقم  " اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا   ("قانون األسرة   

هذا القانون على التدابري الواجب اختاذها حلماية شخصية الطفل وحقوقه ومصاحله وتعـيني             
  .وصي عليه
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اجلريـدة الرمسيـة    ("قانون احلماية االجتماعية    عُتمد  ا،  ٢٠٠٩يونيو  /ويف حزيران   -٨٦
ُيمكِّن مـن    )٣١ واملادة   ٢٦املادة   (الذي يتضمن حكماً  ) ٧٩/٠٩رقم  " جلمهورية مقدونيا 

  ).١٣٢املادة (محاية األشخاص ضحايا االجتار بالبشر وإنشاء مركز لضحايا االجتار بالبشر 
 مجيـع   ٢٠٠٩ محاية الطفل لعام      من التعديالت املُدخلة على قانون     ٩وحتظر املادة     -٨٧

استغالل األطفال يف املواد اخلليعة وبغاء      (واالعتداء اجلنسي على األطفال      أشكال االستغالل 
والقوادة القسرية وبيع األطفال أو االجتار هبم والعنف النفسي أو البـدين وسـوء               )األطفال

 ومجيع أشكال االستغالل    املعاملة أو فرض عقوبات أو غريها من أنواع السلوك غري اإلنساين          
أو االستغالل التجاري واالعتداء على األطفال اليت تنتهك احلريـات واحلقـوق اإلنـسانية              

  .األساسية وحقوق الطفل
، صادقت مجهورية مقدونيا على اتفاقية جملـس أوروبـا          ٢٠٠٩أبريل  /ويف نيسان   -٨٨

  .املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر
 الداخلية وحدة تنظيمية ملكافحة االجتار بالبشر وهتريـب         وتوجد يف وزارة الشؤون     -٨٩

 اجملموعات اإلجرامية اليت تتألف من أشـخاص        بشأناملهاجرين تتوىل إجراء حتقيقات جنائية      
وتشارك هذه الوحدة يف عمل اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر          .  إجرامية ارتكبوا أفعاالً 

 الوطنية وخطة العمـل الوطنيـة       ستراتيجيةة بتنفيذ اال  وقامت الوحد . واهلجرة غري املشروعة  
  . كامالً تنفيذا٢٠٠٨ً-٢٠٠٦للفترة 
وأنشأت وزارة الشؤون الداخلية، يف إطار وحدة مكافحة اجلرمية املنظمة، وحـدة              -٩٠

متخصصة ملكافحة االجتار بالبشر واهلجرة غري املشروعة لتكون وحـدة مركزيـة إلجـراء              
. ل إجرامية تتعلق باالجتار بالبشر واالجتـار بالقُـّصر وحماكمتـهم          مرتكيب أفعا  حتقيقات مع 

 مراكز الـشرطة    عوتتعاون هذه الوحدة مع أقسام وزارة الداخلية على الصعيد اإلقليمي وم          
  .على الصعيد احمللي بغية اكتشاف مرتكيب أفعال إجرامية تتعلق باالجتار بالبشر وحماكمتهم

ضباط شرطة ومفتشني ملنع العنف املرتيل واجلرائم ( ووظفت وزارة الداخلية أشخاصاً  -٩١
يقومون باكتشاف مجيع أشكال العنف ضد املـرأة يف    ) العنيفة واالجتار بالبشر وخالف ذلك    

  .مجهورية مقدونيا ومنعها ورصدها والقضاء عليها
 مـن وزارة    ويشكل مركز اإلقامة املؤقتة إليواء النساء ضحايا االجتار بالبشر جزءاً           -٩٢
  .أيضاًلداخلية ا

وتـشارك يف  . ٢٠١١يناير  /وبدأ مركز ضحايا االجتار بالبشر عمله يف كانون الثاين          -٩٣
ومنظمة  "Open Ports"ة  ـ منظمتان من املنظمات غري احلكومية مها منظم       أيضاًعمل املركز   

"Fortunate Childhood."  
 وطنيـة   اسـتراتيجية ر  ، أعد الربنامج الوطين ملكافحة االجتار بالبش      ٢٠٠٦ويف عام     -٩٤

وأعـد  . ٢٠٠٨-٢٠٠٦وخطة عمل ملكافحة االجتار بالبشر واهلجرة غري املشروعة للفترة          
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اعتمـدهتا   ٢٠٠٨-٢٠٠٦الفريق الفرعي أول خطة عمل ملكافحة االجتار بالبشر للفتـرة           
  .٢٠٠٦مارس /حكومة مجهورية مقدونيا يف آذار

 الوطنية ملكافحة   ستراتيجيةكل اال ، أُجري تقييم خارجي حملتوى وش     ٢٠٠٩ويف عام     -٩٥
وتبّين من نتائج   . االجتار بالبشر واهلجرة غري املشروعة وخطة العمل ملكافحة االجتار باألطفال         

 استراتيجية قد أُجنزت فتقرر وضع      ستراتيجيةالتقييم أن نسبة عالية من األنشطة املقررة يف اال        
  الوطنيـة  سـتراتيجية يا اال ، اعتمدت حكومة مجهوريـة مقـدون      ٢٠٠٩ويف عام   . جديدة
 وخطة العمل اليت أعدها فريق عمل مؤقت تـابع للجنـة الوطنيـة              ٢٠١٢-٢٠٠٩ للفترة

ملكافحة االجتار بالبشر واهلجرة غري املشروعة تألف من ممثلي املؤسسات الوطنية واملنظمات            
  .الدولية املختصة

باملوقع واملعدات واملـوظفني    دليل قواعد بشأن املعايري والقواعد املتعلقة       "عداد  إومت    -٩٦
اجلريـدة الرمسيـة    " ("املهنيني واملوارد الالزمة إلنشاء وتشغيل مركز لضحايا االجتار بالبشر        

  ).٢٠١٠يوليه / متوز٢٣، بتاريخ ١٠٠/١٠رقم " جلمهورية مقدونيا
 إلعـادة هتيئـة     ، أعدت وزارة العمل والسياسة االجتماعية برناجماً      ٢٠٠٧ويف عام     -٩٧

 إىل هذا الربنـامج، ُيعِّـد       واستناداً. ضحايا االجتار بالبشر وإعادة دجمهم اجتماعياً     األطفال  
  .العاملون االجتماعيون برامج فردية لكل طفل على حدة وفق احتياجاته وقدراته

، زودت وزارة العمـل والـسياسة االجتماعيـة،         ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦وخالل عامي     -٩٨
ومكتب منظمة اليونيسيف تـسعة عـشر     أوروبابالتعاون مع بعثة منظمة األمن والتعاون يف 

 للعمل االجتماعي ومكتب احتاد منظمات العاملني االجتماعيني يف مجهورية مقـدونيا            مكتباً
  . األطفال، باألثاثات املكتبية واملعداتال سيماالذين يعملون مع ضحايا االجتار بالبشر، 

املنظمـات غـري احلكوميـة يف        أن التنسيق بني املؤسسات و     أيضاًواجلدير بالذكر     -٩٩
ويشارك العاملون املهنيون يف مجهوريـة مقـدونيا باسـتمرار يف            .مجهورية مقدونيا ازداد  

  .الدورات التدريبية الكتشاف االجتار بالبشر وحماربته
 تعميق الـوعي    وتوجد برامج تعليمية مالئمة ومحالت وإعالنات جتارية هتدف إىل          -١٠٠

املؤسسات احلكومية وغري احلكومية واالقتـصادية واالجتماعيـة        لدى مجيع اجلهات املعنية و    
 عن املواطنني واجملتمع بأسره خبطورة االجتار       فضالًوالثقافية والسياسية وسواها من املنظمات      

  .بالبشر واألخطار اليت تقترن به
ودرجت وزارة العمل والسياسة االجتماعية على تنظيم دورات تدريبيـة لتعزيـز              -١٠١

 وحتقيقـاً  .يع املؤسسات املعنية املندرجة يف إطار آلية إحالة ضحايا االجتار بالبشر          قدرات مج 
لتلك الغاية، نظمت الوزارة دورات تثقيفية للعاملني االجتماعيني واملنظمات البلدية التابعـة            
للصليب األمحر ومفتشي العمل والشرطة واملراكز اإلقليمية لـشرطة احلـدود والـصحفيني     

  . احلكوميةواملنظمات غري
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 لتعزيز قدرات الدولة على اكتشاف االجتار بالبشر وتقدمي املساعدة واحلماية           ونشداناً  -١٠٢
لضحاياه، أُجري حتليل قانوين استند إىل املعايري الدولية حلقوق اإلنسان أسفر عـن توصـيات               

ايا االجتـار   التحليل مجيع ضـح    ومشل. تدعو إىل تعديل القوانني الوثيقة الصلة باالجتار بالبشر       
بالبشر من مواطين مجهورية مقدونيا، ال سيما القُّصر منهم، بغض النظر عن جنسيتهم وانتمائهم            

اآللية الوطنية إلحالة ضحايا االجتـار       العرقي وأعمارهم ونوع جنسهم وذلك بغية حتسني أداء       
ن الـوزارات   وطلبت موبناء على هذا التحليل، اختذت حكومة مجهورية مقدونيا قراراً      . بالبشر

  .٢٠١٠وأُجريت هذه التعديالت يف عام . املختصة تعديل اللوائح القانونية
أطلقـت وزارة    ولتعميق وعي اجلمهور باملخاطر واألخطار املقترنة باالجتار بالبشر،         -١٠٣

مـستعينة يف   .." . األمر سهل " محلة حتت شعار     ٢٠٠٧العمل والسياسة االجتماعية يف عام      
الوطنية إلحالة ضحايا االجتار بالبشر ومبساعدة منظمة األمن والتعاون يف          ذلك مبكتب اآللية    

ومشلت اجملموعة املستهدفة الشباب والفئات الضعيفة من السكان يف املناطق الريفيـة            . أوروبا
  .واحلضرية واملواطنني بوجه عام

نـسيق   مكتب التىولتوطيد ُعرى التعاون مع املنظمات غري احلكومية األخرى، أجر   -١٠٤
 للظروف السائدة يف املنظمـات غـري        يف اآللية الوطنية إلحالة ضحايا االجتار بالبشر حتليالً       
ويعترب هذا التحليـل    .  ولقدراهتا ٢٠٠٧احلكومية العاملة يف جمال االجتار بالبشر خالل عام         

 لتصميم سياسات التعاون مع القطاع املدين واختاذ تدابري مشتركة وإعـداد بـرامج              مرتكزاً
  .تعزيز هذه السياسات حبسباهنا وسيلة مهمة لتطوير حقوق اإلنسان وحرياته وممارستهال

، أجرت اآللية الوطنية إلحالة ضحايا االجتـار بالبـشر دراسـة            ٢٠٠٨ويف عام     -١٠٥
ملعرفة مدى إدراك مواطين مقدونيا ملشكلة االجتار بالبـشر يف مجهوريـة             استقصائية هاتفية 

 ومشلت عينة متثيلية لسكان مجهورية مقـدونيا         موحداً سة استبياناً واستخدمت الدرا . مقدونيا
         ورأى أغلب اجمليبني علـى االسـتبيان،       .  أجابوا على االستبيان    شخصاً ١ ٠٢٢تألفت من   

               يف املائة منهم، أن األطفال ميثلون أشد الفئات عرضة للمخـاطر وأهنـم كـثرياً               ٥٠,٩أو  
 سنة ٣٥ و١٨وجاءت النساء الاليت تتراوح أعمارهن بني . الجتار بالبشرما يكونون ضحايا ل   

 فئة النساء   مث يف املائة من اجمليبني      ٣٨,٩يف املرتبة الثانية من الفئات املعرضة للمخاطر، بنسبة         
 ما يكن ضحايا العمـل القـسري وكـذلك           سنة وهن غالباً   ٣٥ جتاوزت أعمارهن    يالالئ

 بنتائج الدراسة االستقصائية    السياسة االجتماعية اجلمهور علماً   وأحاط وزير العمل و   . الرجال
  .عرب مناقشة عامة نقلتها وسائط اإلعالم

، أُِعّدت اإلجراءات التشغيلية املوحدة ملعاجلة ضحايا االجتار بالبشر         ٢٠٠٧ويف عام     -١٠٦
عدة جلميع  وقد ُوِضعت هذه اإلجراءات بغية تقدمي املسا      . حكومة مجهورية مقدونيا   واعتمدهتا

 هنج جامع يستند إىل حقوق اإلنسان للضحايا اتباعضحايا االجتار بالبشر وتوفري احلماية هلم ب     
 ٢٠٠٨وُعِقدت يف عـام     . وهي تتضمن تدابري خاصة تتعلق باألطفال ضحايا العنف املرتيل        

عدة حلقات دراسية تناولت تنفيذ اإلجراءات التشغيلية املوحدة شارك فيها ممثلـون جلميـع    
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وينبغـي  . املؤسسات احلكومية وغري احلكومية يف مقدونيا العاملة يف مكافحة االجتار بالبشر          
  .االستفادة من املعرفة املستمدة من تلك احللقات وتطبيقها

 ٢٠١٠أغسطس  /وبدأت عملية استعراض حمتوى اإلجراءات التشغيلية املوحدة يف آب          -١٠٧
 لتلك الغاية، ُعقّدت ثالثـة      وحتقيقاً. للوائح القانونية بغية مواءمتها مع التعديالت املُدخلة على ا      

 احلكومية وغري احلكومية املـشاركة يف       تاجتماعات إقليمية شارك فيها ممثلون جلميع املؤسسا      
 ت، اعتمدت حكومة مجهورية مقدونيا اإلجراءا     ٢٠١٠ويف أواخر عام    . تنفيذ تلك اإلجراءات  

  .التشغيلية املُعّدلة
آللية الوطنية إلحالة ضحايا االجتار بالبشر التابع لـوزارة العمـل           ويشارك مكتب ا    -١٠٨

والسياسة االجتماعية يف املشروع الدويل الذي يتوىل تنفيذه املركز الدويل لتطوير سياسـات             
 من جنوب شرق أوروبا ويرمي إىل إنشاء قاعدة بيانـات   بلداً ١١ إىل جنب مع     اهلجرة جنباً 

وطنية إلحالة ضحايا االجتار بالبشر هو القيِّم علـى قاعـدة           اآللية ال  ومكتب .وطنية مّوحدة 
، تلقى هذا املكتب معلومات من      ٢٠٠٦ويف عام   . البيانات الوطنية عن ضحايا االجتار بالبشر     

مراكز العمل االجتماعي عن ضحايا االجتار بالبشر احملتملني الذين مت اكتشافهم وأُجري حتليل    
  .)٨(استند إىل هذه البيانات

 ٣٧، سّجل املكتب الوطين آللية إحالة ضحايا االجتار بالبـشر           ٢٠٠٧وخالل عام     -١٠٩
  .)٩(حالة اجتار بالبشر يعكف عاملون اجتماعيون على دراستها

وأُجري تقيـيم  .  إىل مأوى ضحايا االجتار بالبشر      شخصاً ١٣، أُحيل   ٢٠٠٧ويف عام     -١١٠
وتلقت أربـع مـن     . مجهورية مقدونيا  فتيات وُحِددت فرص إعادهتن إىل أُسرِِهن يف         ٤ُألسر  

الفتيات مساعدة مباشرة وأُدِخلن يف برنامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتمـاعي الـذي     
 مؤقت لـسبعة أطفـال أجانـب مت         يوُعيِّن وص  . من منظمة اهلجرة الدولية     مالياً يتلقى دعماً 

  .ا يعودون إىل بلداهنم األصليةإيواؤهم يف مركز اإليواء املؤقت لألجانب لرعاية مصاحلهم ريثم
، نفّـذت وزارة العمـل والـسياسة االجتماعيـة          ٢٠١٠-٢٠٠٦وخالل الفترة     -١١١

مشروعات هتدف إىل منع االجتار بالبشر واهلجرة غري الشرعية بني السكان الغجـر بتعزيـز               
 ٢٢٧، شـارك    ٢٠١٠ وحىت منتصف عام     ٢٠٠٦ومنذ مطلع عام     .مهارات العمل لديهم  

ترات تدريبية تتعلق مبهن حتظى بطلب يف سوق العمل وأكملوا تلك الـدورات              يف ف  شخصاً
 من السكان الغجـر      مشاركاً ٢٢٧وكان أكثر من نصف املشاركني البالغ عددهم        . بنجاح

  . من حكومة النرويجوتلقت تلك األنشطة دعماً. من النساء
إطار تعاون وثيـق    ، نظّمت منظمة اهلجرة الدولية، يف       ٢٠١٠-٢٠٠٩وأثناء الفترة     -١١٢

مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة العمل والسياسة االجتماعية، دورات تدريبية شارك            
__________ 

 .٧-١اجلدول : التذييل اخلاص باالجتار بالبشر )٨(
 .٩-٨اجلدول : التذييل اخلاص باالجتار بالبشر )٩(
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 شخص ميثلون املؤسسات املعنية وتناولت موضوعات ذات صلة باالجتار          ٥٠٠فيها أكثر من    
سات واستهدفت تلك الدورات التدريبية تعزيز قدرات املؤس      . بالبشر وباهلجرة غري املشروعة   

 املتبعـة يف هـذا      باملعنية على االكتشاف املبكر لضحايا االجتار بالبشر وفق أحدث األسالي         
ويدعم االحتـاد   .  بني هذه املؤسسات يف تقدمي املساعدة للضحايا       ناملضمار وتشجيع التعاو  
  .األورويب تلك األنشطة

ين أجانب   قاصر ٣ من مواطين مقدونيا و     قاصراً ١١ُسجِّل   ،٢٠٠٨ويف غضون عام      -١١٣
وُعيِّن وصي مؤقت على مجيـع      .  سنة ١٧ و ٨ضحايا لالجتار بالبشر تراوحت أعمارهم بني       

وُعيِّن املستشار القانوين ملكتب اآللية الوطنية إلحالة ضحايا االجتار بالبـشر           . أولئك القُّصر 
 من القاصـرين ضـحايا      ٩ االبتدائية، مثّلت سكوبيا     ١- ويف حمكمة سكوبيا  .  خاصاً وصياً
 االبتدائيـة وتراوحـت     -١وانتهت اإلجراءات القضائية يف حمكمة سكوبيا       . جتار بالبشر اال

وأصدرت احملكمـة   .  سنوات سجناً  ٧ و ٤احملكمة على املتهمني بني      األحكام اليت أصدرهتا  
 عن الضرر يتـراوح      قرارات بشأن طلبات التعويض فقررت أن يدفع املتهمون تعويضاً         أيضاً
  . دينار٥٠٠ ٠٠٠,٠٠ و٢٠٠ ٠٠٠,٠٠ بني

قدم مكتب اآللية الوطنية إلحالة ضحايا االجتار بالبـشر ومراكـز            ،٢٠٠٩ويف عام     -١١٤
 االجتماعي املختصة املساعدة والدعم لثمانية أشخاص من بينهم ستة قاصرين أُحيلوا إىل             لالعم

 اً، عّينت مراكز العمل االجتمـاعي وصـي  أيضاً ٢٠٠٩ ويف عام    .مأوى ضحايا االجتار بالبشر   
ويف العـام   .  على أربعة قاصرين أجانب مت إيواؤهم يف مركز اإلقامة املؤقت لألجانـب            مؤقتاً

  .نفسه، ساند املستشار القانوين اثنني من الضحايا القُّصر أثناء اإلجراءات القضائية بشأهنم
، قدم مكتب اآللية الوطنية إلحالة ضحايا االجتار بالبشر ومراكـز           ٢٠١٠ويف عام     -١١٥
  : على النحو التايل االجتماعية املعنية املساعدة والدعم ألربعة عشر شخصاًالعمل

واختذت اإلجراءات القضائية بشأهنم      قاصرين ضحايا لالجتار بالبشر    ٥اعُترب    )أ(  
  القانون اجلنائي جلمهورية مقدونيا؛  د من٤١٨وفق املادة 
  . أشخاص كانوا ضحايا لالجتار بالبشر٩أن قُّدر   )ب(  
ُتطّبق يف الوقت الراهن اإلجراءات القضائية اليت ميثل فيها املمثل القـانوين لآلليـة              و  -١١٦

  .)١٠(الوطنية إلحالة ضحايا االجتار بالبشر مصاحل القُّصر
وملتابعة تنفيذ احملاكم السياسة اجلنائية يف مجهورية مقدونيا، أعـّدت وزارة العـدل               -١١٧

لعملية يف مقاضاة مرتكيب أفعال إجراميـة تتعلـق         معلومات عن اجلوانب القانونية والتجربة ا     
 ومتثلت تلك املعلومات يف     .٢٠٠٨-٢٠٠٥باالجتار بالبشر وهتريب املهاجرين خالل الفترة       

حتليل األحكام الصادرة وأنواعها والعقوبات املوقّعة عن األفعال اإلجرامية املتعلقة باالجتـار            

__________ 

 . االجتار بالبشر الذين مت حتديدهماجدول ضحاي:  اخلاص باالجتار بالبشرالتذييل )١٠(
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اكم االبتدائية وحماكم االستئناف وبيانـات      ومشلت املعلومات احمل  . بالبشر وهتريب املهاجرين  
مستمدة من مكتب اإلحصاء احلكومي عن عدد األشخاص املُبلّغ عنهم واملتهمني واحملكـوم             

وُجمِّعت بيانات مستمدة مـن     . عليهم بتهم جنائية تتعلق باالجتار بالبشر وهتريب املهاجرين       
لعدد الكلي للحاالت ذات الصلة مبثل هذه       احملاكم االبتدائية وحماكم االستئناف بغية اإلملام با      
  .٢٠٠٨ و٢٠٠٥األفعال اإلجرامية املرتكبة خالل الفترة بني عامي 

ووفق التحليل املذكور أعاله، متثّلت إحصاءات األفعال اإلجرامية اليت صدرت فيها             -١١٨
  :أحكام على املتهمني بارتكاهبا يف ما يلي

  ن احلاالت، بتهريب مهاجرين؛ يف املائة م٧٨ حالة، أو ٦٩تتعلق   )أ(  
   يف املائة من احلاالت، باالجتار بالبشر؛١١ حاالت، أو ١٠تتصل   )ب(  
   يف املائة من احلاالت، االجتار بالقُّصر؛٧ حاالت، أو ٦ختص   )ج(  
 يف املائة من احلاالت بتكوين جمموعة بغرض االجتار بالبشر وهتريب    ٤تتعلق    )د(  
  .مهاجرين
 يف ٨٨ املتهمني، تبلغ نسبة املتهمني من مواطين مجهورية مقـدونيا      صل  أومن حيث     -١١٩

       وتبلغ نسبة املتهمني الذين مل ُيدانوا مـن         . يف املائة  ١٢املائة بينما تبلغ نسبة األجانب بينهم       
 الـذين   صومن حيث طبيعة األشخا   .  يف املائة منهم من قبل     ٣٧ يف املائة بينما أُدين      ٦٣قبل  

 يف املائة مـن هـذه       ١٠٠ إجراءات قضائية، يشري حتليل اإلدانات إىل أن         اُتخذت يف حقهم  
         أحكـام باإلدانـة،     ٧أما األحكام الصادرة فتشمل     . ُتخذت ضد كيانات مادية   ااإلجراءات  

 أحكام بـالتخلي    ٦ يف املائة، و   ١١ بإخالء سبيل املتهمني، أو       حكماً ١١ يف املائة، و   ٨٣و  أ
  .املائة يف ٦عن اإلجراءات، أو 

  :وأما ُمدد األحكام الصادرة فتتوزع على النحو التايل  -١٢٠
   من األحكام؛٣٠ بالسجن ملدة تصل إىل سنة واحدة، أي  حكما٤٦ً  )أ(  
   يف املائة من األحكام؛١٨ي أ بالسجن ملدة تصل إىل سنتني  حكما٢٧ً  )ب(  
   األحكام؛ يف املائة من١٣ ي سنوات، أ٤ بالسجن ملدة تصل إىل  حكما١٩ً  )ج(  
   يف املائة من األحكام؛٩ سنوات، أي ٥ بالسجن ملدة تصل إىل  حكما١٤ً  )د(  
   يف املائة من األحكام؛٧ سنوات، أي ٦ بالسجن ملدة تصل إىل  حكما١١ً  )ه(  
   يف املائة من األحكام؛٧ أحكام مع إيقاف التنفيذ، أي ١٠  )و(  
  يف املائة من األحكام؛ ٥ سنوات، أي ٨ أحكام بالسجن ملدة تصل إىل ٨  )ز(  
   يف املائة من األحكام؛٥ سنوات، أي ٣ أحكام بالسجن ملدة تصل إىل ٧  )ح(  
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  . يف املائة من األحكام٣ سنوات، أي ٨ أحكام بالسجن ملدة تزيد عن ٥  )ط(  
،  متهماً ٢٠ من املتهمني من أصول أجنبية البالغ عددهم         ١٣وجتدر اإلشارة إىل أن       -١٢١

 ٨٧صـل  أومن . صدرت ضدهم أحكام باإلبعاد  يف املائة منهم،٣٩الدقة أو بقدر أكرب من  
وُتظهر .  يف املائة  ٣٩ حالة، أو    ٣٩حالة، صدرت ضد املتهمني أحكام مبصادرة البضائع يف         

  :اإلحصاءات أن أعمار الضحايا من املهاجرين تتوزع على النحو التايل
   يف املائة؛٧، أي املهاجرين من القُّصر/ يف املائة من الضحايا٢٨  )أ(  
  . يف املائة٩٣و أاملهاجرين من البالغني، / من الضحايا٣٩٣  )ب(  

  ٩-٧املواد   -ثالثاً  

  ٧املادة     
  احلياة السياسية والعامة

اليت تنص على أن تتضمن قائمة  )١١( ألن تعديالت قانون انتخاب أعضاء الربملان      نظراً  -١٢٢
تستجب للمطالبات   ن كل من الرجال والنساء مل      يف املائة على األقل م     ٣٠املوسعة   املرشحني
 تعديالت على قانون    ٢٠٠٦إشراك النساء يف السلطة التشريعية، أُدخلت يف عام          إىل   الداعية

تنص على أن تتضمن قائمة أعـضاء الربملـان         ) ٦٤املادة  (اختيار املرشحني لعضوية الربملان     
من كل ثالثة أعضاء ُتخصص للجنس      وأعضاء بلدية مدينة سكوبيا املقدمة نسبة تبلغ واحد         

  . من اجلنسنياألدىن متثيالً
 الصادرة عن اللجنة، تتسم مشاركة      ٢٦ووفق هذه التعديالت ويف إطار التوصية رقم          -١٢٣

جيايب يتجسد يف نتائج االنتخابات الربملانية      إاملرأة يف احلياة السياسية يف مجهورية مقدونيا بتوجه         
 نساء من جنسية    ٧ امرأة أعضاء يف الربملان منهن       ٣٥انُتِخبت   حيث   ٢٠٠٦اليت جرت يف عام     

 امرأة أعضاء يف الربملـان      ٣٧انُتخبت   ،٢٠٠٨ويف االنتخابات الربملانية االستثنائية لعام      . ألبانية
         جلان فقط مـن اللجـان الربملانيـة البـالغ           ٣وتترأس املرأة   .  نساء من جنسية ألبانية    ٧منهن  

  . نساء نائبات لرؤساء جلان برملانية٥وُعيِّنت .  جلنة٢٠عددها 
 نـساء   ٧وتشغل املرأة منصبني وزاريني بينما ُعيِّنت ثالث نساء نائبـات وزيـر و              -١٢٤

  .وكيالت وزارة يف حكومة مجهورية مقدونيا
 وهي مـن    ٢٠٠٩وألول مرة، ترشحت امرأة للرئاسة يف االنتخابات الرئاسية لعام            -١٢٥

  .جنسية ألبانية

__________ 

 .٤٦/٢٠٠٤ و ٤٢/٢٠٠٢رقم " اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا" )١١(
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، مل ُتنتخب أية امرأة لشغل منصب       ٢٠٠٩ويف آخر انتخابات حملية أُجريت يف عام          -١٢٦
  عضواً ١ ٣٨٧ عضوة من أصل     ٣٧٧عمدة بينما يبلغ عدد أعضاء اجملالس البلدية من النساء          

  .يف وحدات احلكم الذايت احمللي
يئـات   يف اهل  وينص قانون انتخاب أعضاء الربملان على التمثيل املناسب للجنـسني           -١٢٧

االنتخابية حبيث يتم احترام مبدأ التمثيل العادل واملتكافئ جلميـع اجملموعـات العرقيـة يف               
. على األقل من سكاهنا إىل جمموعات عرقية أخـرى      املائة   يف   ٢٠اجملتمعات احمللية اليت ينتمي     

  . يف املائة على األقل يف اهليئة االنتخابية٣٠ويتم متثيل كل من اجلنسني بنسبة 
 لعضوية  شخصا٥١٠ًوإلجراء العملية االنتخابية، ختتار اللجنة احلكومية لالنتخابات       -١٢٨

  . يف املائة من األعضاء٤٥,٢٨ امرأة، أي ٢٣٠جلان االنتخابات البلدية من بينهم 
.  لعضوية جمـالس االنتخابـات      شخصاً ١٧ ٨٥٦وتنتخب جلان االنتخابات البلدية       -١٢٩

 يف املائة مـن     ٩٠,٤ شخص مت انتخاهبم، أي      ١٦ ١٤٢وحتتوي السجالت على بيانات عن      
 يف  ٤٠,٥٣ رجـل، أو     ٧ ٢٣٦يف املائـة و    ٤٩,٨٧ امرأة أو    ٨ ٩٠٦العدد الكلي من بينهم     

 ٣١ حبلول  رجال٩١٥ً ٢٨٧ امرأة ٩١٤ ٦٦٣وبلغ عدد املسجلني يف السجل االنتخايب     . املائة
  .٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

 اتسم اجلهاز القضائي يف مجهورية مقدونيا بـسمة         ،٢٠١٠-٢٠٠٦وخالل الفترة     -١٣٠
اة املنتخبني على حنو يتسق     ـجيابية من حيث املشاركة املتساوية للقاضيات املنتخبات والقض       إ

وخالل هذه الفترة، فاق عدد القاضيات نـصف        .  الصادرة عن اللجنة   ٢٦مع التوصية رقم    
  :القضاة املنتخبني

  ؛ةيف املائ ٥٥,٦ - ٢٠٠٦يف عام   )أ(  
  ؛يف املائة ٥٤,٥ - ٢٠٠٧يف عام   )ب(  
   يف املائة؛٥٣,٦ - ٢٠٠٨يف عام   )ج(  
  ؛يف املائة ٥٤,٨ - ٢٠٠٩يف عام   )د(  
  .)١٢( يف املائة٥٧,٢ - ٢٠١٠يف عام   )ه(  
وتبيِّن املؤشرات اإلحصائية أن متثيل القاضيات املنتخبات يف احملـاكم االبتدائيـة يف               -١٣١

  : املائة يف٥٠مجهورية مقدونيا يفوق 
  ؛يف املائة ٥٧,٥ - ٢٠٠٦يف عام   )أ(  
  ؛يف املائة ٥٧ - ٢٠٠٧يف عام   )ب(  
  ؛يف املائة ٥٥,٥ - ٢٠٠٨يف عام   )ج(  
  ؛يف املائة ٥٧ - ٢٠٠٩يف عام   )د(  
  .)١٣(يف املائة ٥٩,٥ - ٢٠١٠يف عام   )ه(  

__________ 

 .١اجلدول رقم : التذييل اخلاص بالعدالة )١٢(
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القاضيات جيابية من حيث متثيل إوتتسم حماكم االستئناف يف مجهورية مقدونيا بسمة   -١٣٢
 يف املائة بينما كانـت      ٥٠,٥، بلغت نسبة القاضيات املنتخبات      ٢٠١٠ففي عام   . املنتخبات
              يف املائـة يف  ٤٥ و ٢٠٠٧ يف املائـة يف عـام        ٤٤ و ٢٠٠٦ يف املائة يف عـام       ٥٠نسبتهن  

ويف الوقت نفسه، تترأس حمكمة االستئناف يف       . ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٤٤,٧ و ٢٠٠٨عام  
  .)١٤(بيتوال امرأة

وخيتلف الوضع يف احملكمة العليا يف مجهورية مقدونيا عما عليه احلـال يف احملـاكم                 -١٣٣
  :االبتدائية وحماكم االستئناف إذ يفوق متثيل القضاة املنتخبني متثيل القاضيات املنتخبات

  ؛ يف املائة٦٨ - ٢٠٠٦يف عام   )أ(  
  ؛يف املائة ٦٨,٤ - ٢٠٠٧يف عام   )ب(  
  ؛يف املائة ٧٠ - ٢٠٠٨يف عام   )ج(  
  ؛يف املائة ٦٨,٢ - ٢٠٠٩يف عام   )د(  
  .)١٥(يف املائة ٧١ - ٢٠١٠يف عام   )ه(  
وتعترب احملكمة اإلدارية يف مجهورية مقدونيا هيئة جديدة أُنشئت مبوجـب قـانون               -١٣٤

 يف  وبدأت هذه احملكمة عملها   ). ٥٨/٠٦رقم  " اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا   ("احملاكم  
.  بتويل القضايا اإلدارية اليت مل تفصل فيها احملكمة العليا يف مجهوريـة مقـدونيا              ٢٠٠٧عام  

  :وتفوق نسبة القاضيات املنتخبات يف احملكمة اإلدارية جلمهورية مقدونيا نسبة القضاة فيها
  ؛ يف املائة٦١ - ٢٠٠٧يف عام   )أ(  
  ؛يف املائة ٦٣,٤ - ٢٠٠٨يف عام   )ب(  
  ؛يف املائة ٦٧ - ٢٠٠٩يف عام   )ج(  
  .)١٦(يف املائة ٦٧ - ٢٠١٠يف عام   )د(  
، نالحظ ازديـادا    ٢٠١٠ -٢٠٠٦وبصدد متثيل القاضيات املنتخبات خالل الفترة         -١٣٥

  . يف املائة٥٥ يف مشاركة املرأة بنسبة بلغت ملحوظاً
از  الذي حيد أهداف اجله    ٢٠٠٦ من قانون احملاكم املُعتمد يف عام        ٣وتؤكد الفقرة     -١٣٦

كفالة التكافؤ واملساواة وعـدم     "القضائي ووظائفه على املساواة بني اجلنسني إذ ينص على          
  ".التمييز على أي أساس كان

__________ 

 .٢اجلدول رقم : التذييل اخلاص بالعدالة )١٣(
 .٣اجلدول رقم : التذييل اخلاص بالعدالة )١٤(
 .٤اجلدول رقم : لعدالةالتذييل اخلاص با )١٥(
 .٥اجلدول رقم :  اخلاص بالعدالةالتذييل )١٦(
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املدعيات العامات يف مكاتب املدعني العامني األساسية والعليا         وترد أدناه نسب متثيل     -١٣٧
  :ومكتب املدعي العام يف مجهورية مقدونيا

  : العامني األساسيةيف مكاتب املدعني  )أ(  
  ؛ يف املائة٤٤ - ٢٠٠٦يف عام  '١'
  ؛ يف املائة٤٥ - ٢٠٠٨يف عام  '٢'
  ؛يف املائة ٤٥,٥ - ٢٠٠٩يف عام  '٣'
  .)١٧( يف املائة٤٦ - ٢٠١٠يف عام  '٤'
  :يف مكاتب املدعني العامني العليا  )ب(  

  ؛ يف املائة٥٤ - ٢٠٠٦يف عام  '١'
  ؛ يف املائة٤٨ - ٢٠٠٨يف عام  '٢'
  ؛)١٨( متثيل متساوٍ للرجل واملرأة، ُيالحظ٢٠١٠ و٢٠٠٩يف عامي  '٣'
  :يف مكتب املدعي العام  )ج(  

  ؛ يف املائة٢٨ - ٢٠٠٦يف عام  '١'
  ؛ يف املائة٣٠ - ٢٠٠٨يف عام  '٢'
  .)١٩( يف املائة٣١ - ٢٠١٠ و٢٠٠٩يف عامي  '٣'

ومقارنة مع الفترة األوىل املشمولة بالتقرير، ُتالحظ زيادة ال يستهان هبا يف مشاركة               -١٣٨
املنتخبات يف مكاتب املدعى العامة األساسية ويف مكتب املدعي العـام يف            املدعيات العامات   

  : املفاد عنها يف التقرير٢٠١٠-٢٠٠٦مجهورية مقدونيا خالل الفترة 
بلغت نسبة املدعيات العامات املنتخبات يف مكاتـب املـدعيني العـامني              )أ(  
  ؛٢٠١٠-٢٠٠٦ خالل الفترة يف املائة ٤٥ ويف املائة ١٦,٥األساسية 
 يف  ٦٦,٦بلغت نسبة املدعيات العامات يف مكاتب املدعني العامني العليـا             )ب(  
  ؛٢٠١٠-٢٠٠٦يف الفترة  يف املائة ٥٠,٤املائة و

ومقارنة مع الفترة األوىل املشمولة بالتقرير، ُتالحظ زيادة ال يستهان هبا يف نسبة     )ج(  
  .يف املائة ٣٠ورية مقدونيا، بلغت  العام يف مجهياملدعيات العامات املنتخبات يف مكتب املدع

__________ 

 .٦اجلدول رقم : التذييل اخلاص بالعدالة )١٧(
 .٧اجلدول رقم :  اخلاص بالعدالةالتذييل )١٨(
 .٨اجلدول رقم : التذييل اخلاص بالعدالة )١٩(
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 العقود بتوجه اجيايب،إذ بلغ عـدد موثقـات         ية موثق ـل املرأة يف مهن   ـواتسم متثي   -١٣٩
 ٧٤ بينما بلغ عدد املـوثقني       يف املائة  ٥٧ موثق عقود، أو     ١٧٢أصل    موثِّقة من  ٩٨العقود  

  .يف املائة ٤٣موثِّقا أو 
" اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا   (" الوساطة   وإضافة إىل ذلك، وإثر اعتماد قانون       -١٤٠
 مـن    وسـيطاً  ٥٩بلغ عـدد الوسـطاء      ) ١٣٨/٠٩،  ١١٤/٠٩ ،٢٢/٠٧ ،٦٠/٠٦رقم  
يف  ٥٥ وسـيطة أو     ٧٢ بينما بلغ عدد الوسيطات      يف املائة  ٤٥، أو    معيناً  وسيطاً ١٣١ أصل
 مـن   يف املائـة   ٥٨ أو    ُمحضراً ٤٥ويف الوقت نفسه، بلغ عدد املُحضرين القضائيني        . املائة
  .يف املائة ٤٢ ُمحضرة أو ٣٣ بينما بلغ عدد املُحضرات القضائيات  قضائياً ُمحضرا٧٨ً أصل
، ٢٠٠٨عقدت وزارة العدل يف عـام      الصادرة عن اللجنة،   ١٢ووفق التوصية رقم      -١٤١

بالتعاون مع وزارة العمل والسياسة االجتماعية، دورة تدريبية موجهة للمحامني والقـضاة             
 يف إطار خطة التشغيل ةوُعقدت هذه الدورة التدريبي. لق باالتفاقية وبروتوكوهلا االختياريتتع

. ٢٠١٢-٢٠٠٧ لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتحقيق املساواة بني اجلنسني للفترة           ٢٠٠٨لعام  
وشارك يف التدريب قضاة ومدعون عامون وموظفو مكتب أمني املظامل وموظفـو حمـاكم              

وأُجـري  . بيتوال وشتيب وغوسـتيفار وسـكوبيا     :  يف مجهورية مقدونيا   االستئناف األربعة 
  .٢٠٠٩نوفمرب /التدريب يف شهر تشرين الثاين

 اسـتراتيجية اعتمدت حكومة مجهورية مقـدونيا       ،٢٠٠٧يناير  /ويف كانون الثاين    -١٤٢
تعاون بني احلكومة والقطاع املدين يكمن هدفها الرئيسي يف تعزيز التعاون بـني احلكومـة               

حصول روابط املواطنني    وحتدد اللوائح القانونية إمكانية   . والوزارات الرئيسية والقطاع املدين   
  .ومؤسساهتم على أموال من الدولة

ويف كل عام، ُتخصص احلكومة أرصدة يف امليزانية وفق القـرار املتعلـق مبعـايري                 -١٤٣
ابط املواطنني ومؤسـساهتم  إجراءات ختصيص الوسائل املالية من ميزانية مجهورية مقدونيا لرو      

 من ميزانيات   أيضاًوُتخصص أموال   ). ٦٠/٢٠٠٠رقم" اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا   "(
  .الوزارات وغريها من املؤسسات احلكومية

 مع القطاع املدين الـذي       ومتواصالً  دائماً وتتعاون حكومة مجهورية مقدونيا تعاوناً      -١٤٤
 يف التنفيـذ عـرب      أيـضاً  وهو يشارك    ستراتيجيةثائق اال يساهم مسامهة مقّدرة يف إعداد الو     

  .االضطالع بأنشطة ملموسة بالتعاون مع مؤسسات الدولة

  ٨املادة     
  املشاركة الدولية

، اعتمد برملان مجهورية مقدونيا قانون الشؤون اخلارجية        ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣١يف    -١٤٥
: ات تعيني السفراء على مـا يلـي   منه املتعلقة بشروط وأحكام وإجراء٣٦الذي تنص املادة    
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عند تعيني سفري، ُيراعى مبدأ التمثيل العادل واملتـساوي للمـواطنني املنـتمني إىل مجيـع                "
  ."اجملموعات العرقية ومبدأ الفرص املتساوية بني اجلنسني

وخالل الفترة املُفاد عنها يف التقرير، اعُتِمد مرسوم بشأن طريقة وإجـراءات حتديـد                -١٤٦
 ١٠وُتنظِّم املادة   . والبدالت املتعلقة ببعض التكاليف يف البعثات الدبلوماسية والقنصلية       الرواتب  

من املرسوم املذكور بدالت الدبلوماسيات أثناء إجازة األمومة يف البلد املضيف واليت مل تكن              
 من قبل حمددة أو منظّمة يف اللوائح القانونية املواتية يف قـوانني وزارة الـشؤون اخلارجيـة                

  .وقوانينها الفرعية
وترد أدناه اخلصائص اإلحصائية للعاملني يف مقر وزارة الـشؤون اخلارجيـة ويف                -١٤٧

  :البعثات الدبلوماسية والقنصلية مصّنفة حسب نوع اجلنس خالل الفترة املُفاد عنها يف التقرير
، بلغ عدد املوظفات يف وزارة الشؤون اخلارجية والبعثـات          ٢٠٠٦يف عام     )أ(  

 يف  ٤٩ يف وزارة الشؤون اخلارجيـة و      ٨٩( موظفة   ١٣٩بلوماسية والقنصلية يف اخلارج     الد
  ؛ موظفا٣٦٤ً من جمموع املوظفني البالغ يف املائة ٣٩، أي )البعثات الدبلوماسية والقنصلية

، بلغ عدد النساء بني موظفي وزارة الـشؤون اخلارجيـة           ٢٠٠٧يف عام     )ب(  
 يف املائة  ٤١ موظفة، أي    ١٥٦،   موظفاً ٣٧٣البالغ عددهم   والبعثات الدبلوماسية والقنصلية    

 موظفـة يف البعثـات      ٥٠ موظفة يف وزارة الشؤون اخلارجية و      ١٠٦(من جمموع املوظفني    
  ؛)الدبلوماسية والقنصلية

، بلغ عدد املوظفات يف وزارة الشؤون اخلارجية والبعثـات          ٢٠٠٨يف عام     )ج(  
 موظفة يف وزارة الشؤون     ١٠٥(  موظفاً ٤٢٣صل   موظفة من أ   ١٦٢ الدبلوماسية والقنصلية 

  ؛) موظفة يف البعثات الدبلوماسية والقنصلية٥٧واخلارجية 
، بلغ عدد املوظفات يف وزارة الشؤون اخلارجية والبعثـات          ٢٠٠٩يف عام     )د(  

 يف وزارة   ١٢٤( من جمموع املوظفني     يف املائة  ٤١ موظفة، أي    ١٨٠الدبلوماسية والقنصلية   
  ؛ موظفا٤٣٧ًصل أمن )  يف البعثات الدبلوماسية والقنصلية٥٦رجية والشؤون اخلا

ومثة ازدياد مطرد يف عدد العامالت يف وزارة الشؤون اخلارجية والبعثـات              )ه(  
ديـسمرب مـن    /يناير إىل كانون األول   /من كانون الثاين   الدبلوماسية والقنصلية خالل الفترة   

  .٢٠١٠ عام

  ٩املادة     
  املواطنة
ـ  ـدة الرمسي ـاجلري("ُينظِّم قانون املواطنة      -١٤٨  ٤٥/٠٤رقـم   " ة مقـدونيا  ـة جلمهوري
املواطنة يف مجهورية مقدونيا وهو ينص على أن املواطنة متثل عالقة ) ٢٠٠٤يوليه / متوز٧ بتاريخ
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وُتكتسب املواطنة يف مجهورية مقدونيا     . قانونية بني األفراد والدولة وال تشري إىل األصل العرقي        
  .الساللة، املولد يف أراضي مجهورية مقدونيا والتجنس واالتفاقات الدولية: الل ما يليمن خ
 ١٨أن يبلغ مقدم الطلب : ومتطلبات احلصول على املواطنة يف مجهورية مقدونيا هي         -١٤٩
 ٨ على األقل وأن يكون قد عاش بصفة منتظمة على أراضي مجهورية مقـدونيا ملـدة                 عاماً

ن يكون حبوزته مكان إقامة ومصدر دخل منتظم يف مجهورية مقدونيا           سنوات على األقل، وأ   
ومل ُيحكم عليه بالسجن ملدة سنة واحدة على األقل يف بلد اجلنسية األصلية وأن ال يكـون                 

  . ألية إجراءات جنائية ومل ُيحكم عليه حبظر اإلقامة يف مجهورية مقدونياخاضعاً
خص يتمتع بوضع الجئ معترف به احلصول       وجيوز لشخص يفتقر إىل املواطنة أو ش        -١٥٠

على مواطنة مجهورية مقدونيا بالتجنس إذا كان هذا الشخص قد عاش، منذ وقت إثبـات               
عدم املواطنة، أي االعتراف بوضعه كالجئ، إىل وقت تقدمي طلب احلصول على املواطنـة،              

قل ويستويف  بصورة قانونية ومتصلة على أراضي مجهورية مقدونيا ملدة ست سنوات على األ           
  ).٨املادة (شروط احلصول على املواطنة يف مجهورية مقدونيا 

وجيوز لألشخاص الذين هاجروا من مجهورية مقدونيا إىل بلد آخر وللجيـل األول               -١٥١
من ذريتهم احلصول على املواطنة يف مجهورية مقدونيا دون استيفاء الشروط املنصوص عليها             

نس أو العرق أو لون البـشرة أو اجلنـسية واألصـل            يف القانون، بغض النظر عن نوع اجل      
  .االجتماعي أو االنتماء السياسي والديين أو امللكية أو املكانة االجتماعية

وحيق ملواطن أجنيب متزوج من مواطن يف مجهورية مقدونيا ملدة ال تقل عن ثـالث                 -١٥٢
قبل تقـدمي طلـب     سنوات ويعيش يف أراضي مجهورية مقدونيا ملدة سنة واحدة على األقل            

وحيق ملواطن أجنيب مرتبط بعالقة زواج مبواطن مـن    . احلصول على مواطنة مجهورية مقدونيا    
مجهورية مقدونيا ملدة مثاين سنوات على األقل ويعيش بصفة قانونية ومستمرة يف اخلارج وله              

ـ        ا إذا رابطة وثيقة جبمهورية مقدونيا احلصول على مواطنة مجهورية مقدونيا، بغض النظر عّم
  .كان هذا الشخص يستويف الشروط املنصوص عليها يف أحكام قانون املواطنة

وُيتبع النهج اجلنساين التمكيين يف عملية احلصول على اللجوء يف مجهورية مقـدونيا              -١٥٣
 ٣٠ بالتوصية رقـم     منذ مرحلة الطلب حىت اختاذ قرار االعتراف حبق اللجوء، مما ميثل تقيداً           

اجلريـدة الرمسيـة جلمهوريـة      ("وينص قانون اللجوء واحلماية املؤقتة      . الصادرة عن اللجنة  
وإضافة . على اعتبار احلوامل والوالد الوحيد فئة ضعيفة      ) ١٤٦/٠٩ و ١٩/٠٩رقم  " مقدونيا

إىل ذلك، ينبغي مراعاة أشكال حمددة من االضطهاد على أساس اجلـنس يف تقيـيم طلـب      
  .االعتراف حبق اللجوء

 وحدة اللجوء يف مجهورية مقدونيا يبلغ عدد األشخاص الـذين           تاحصاءإوحسب    -١٥٤
  : يتألفون مما يلي شخصا٢٣ًيتمتعون بوضع الجئ معترف به 

   ألباين؛- شخص واحد  )أ(  
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   فلسطني؛- شخص واحد  )ب(  
  . كوسوفو-  شخصا٢١ً  )ج(  
لغجر  حبالة األشخاص املتمتعني حبماية إضافية وهم ينتمون إىل ا شخصا٩٣٨ًويتمتع   -١٥٥

  .واألشكايل واملصريني ومجيعهم من كوسوفو
  .وبشأن األشخاص عدميي اجلنسية، مل ُيتخذ أي قرار بالتحقق من حالة انعدام اجلنسية  -١٥٦

  ١٤-١٠املواد   -رابعاً  

  ١٠املادة     
  التعليم
 حيف جمال التعليم شهدت السنوات القليلة املنصرمة سلسلة من عمليات االصـطال             -١٥٧

وير العملية التعليمية ويّسرت احلصول على التعليم والبقاء يف املدارس جلميـع            سامهت يف تط  
الطالب بغض النظر عن انتمائهم اجلنساين أو العرقي أو االجتماعي أو سـواه مـن أوجـه              

 من الناتج احمللـي اإلمجـايل       يف املائة  ٥ إىل   يف املائة  ٣,٦وزيدت حصة التعليم من     . ءاالنتما
ة يف التعليم فأمكن حتسني ظروف التعليم وإتاحة فرص أفضل حلصول            أموال كثري  تواسُتثمر

  .الطالبات عليه
. ٢٠٠٨-٢٠٠٧وطُبِّق إطار السنوات التسعة للتعليم االبتدائي يف العام الدراسـي             -١٥٨
وإضافة إىل مبدأ .  هذا اإلطار املبادئ اليت يرتكز إليها املنهج الدراسي للتعليم االبتدائي       يويرس

جيب على املدرسة اختاذ    ": ية، يتضمن اإلطار مبدأ عدم التمييز الذي ينص على اآليت         الدميقراط
من مجيع أشكال التمييز أثنـاء بقائـه يف         ) التلميذ(مجيع التدابري الالزمة لكفالة محاية الطفل       

حقوق كل طالب    وعلى املدرسة تعزيز وإعمال   . املدرسة وأداء مجيع أنشطة العملية التعليمية     
ثمار العملية التعليمية دون أي متييز على أساس العرق أو لون البشرة أو نوع اجلـنس         ومتتعه ب 

أو اللغة أو االنتماء الديين أو األصل الوطين أو العرقي أو االجتماعي أو احلالة االقتصادية أو                
  ".اإلعاقة أو أية حالة أخرى للطفل أو والده أو الوصي القانوين عليه

تعلم احترام  "حدِّد اإلطار هدف التعليم االبتدائي الذي يكمن يف         وإضافة إىل ذلك، يُ     -١٥٩
حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني واحلريات األساسية والعيش يف جمتمع دميقراطي وذلك            

  ".باالستعانة بالوسائل اليت تدعم هذه القيم
رية وهي ُتطّبق اآلن    وأُِعّدت املناهج الدراسية وفق هذا اإلطار واللوائح القانونية السا          -١٦٠

تشجيع "" مدخل إىل البيئة"ومن بني أهداف مادة . يف الصفوف األول والثاين والثالث والرابع
: ومن بني األهداف احملددة يف هذا الـصدد ". التلميذ على إقامة عالقات إنسانية بني اجلنسني  
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وخـالف  ..) . رجياجلنسانية واملتعلقة باملظهر اخلـا (حث التلميذ على احترام االختالفات   
وتتحقق أهداف املناهج الدراسية عرب أنشطة شىت يضطلع هبا التالميذ وُتستخدم فيهـا           . ذلك

  .معينات تعليمية خمتلفة
يف إطـار  (وأما برنامج مهارات احلياة الذي ُيطّبق من الصف األول إىل الصف التاسع          -١٦١

أنا : "وموضوعه) ىروس املواد األخر  درس التعليم العام من الصف الثاين إىل التاسع ويف إطار د          
ويكتسب التالميذ معارف   . فُيحدِّد أهداف احترام اآلخرين   " العالقات االجتماعية : واآلخرون

ومهارات ويتخذون مواقف حيال املساواة بني اجلنسني وأوجه االختالف واحترام االختالفات           
  .ملتبادل املباشروذلك من خالل حلقات عمل يشارك فيها التالميذ وعرب التواصل ا

وُينفِّذ قسم الفرص املتساوية يف وزارة العمل والسياسة االجتماعية، بالتعـاون مـع       -١٦٢
، ُعقدت يف   ٢٠٠٨ويف عام   . وزارة التعليم والعلوم، برنامج تعليم يراعي التمايز بني اجلنسني        

ارس  دورة تدريبية مدة كل منها يومان شارك فيهـا موظفـو املـد             ١٥ إطار هذا املشروع  
ويتمثل هدف هذه األنشطة يف إكساب مـوظفي التعلـيم          . االبتدائية يف مجهورية مقدونيا   

 األساسي املتعلق بالتطوير اجلنـساين وتـضمني        ماالبتدائي املهارات واملعارف بشأن املفهو    
  .املفهوم اجلنساين يف املناهج واخلطط وإزالة التحيز واألفكار النمطية من العملية التعليمية

 ، ضمن ما يتضمنه، خططاً    ٢٠١٠ويتضمن برنامج عمل مكتب تطوير التعليم لعام          -١٦٣
لتجديد منهجية تقييم الكتب الدراسية ويعاجل يف الوقت نفسه قضية املساواة بني اجلنـسني              

وسيتيح اعتماد هذا الربنامج إجـراء حتليـل        . واجتناب األفكار النمطية والتحيز وغري ذلك     
  .سية وغريها من املعينات على حنو يساهم يف حتسني جودهتامنهجي مستنري للكتب الدرا

 املهين ملوظفي التعليم التابعـة لقطـاع        روقبلت وحدة إعداد الربامج واملعايري للتطوي       -١٦٤
التطوير املهين ملوظفي التعليم وأعمال اخلرباء االستشارية يف إطار خطة العمل الوطنية املرتقبة             

 تعزيـز   - العالقات اجلنـسانية  "، التدريب املقترح حتت عنوان      لتحقيق املساواة بني اجلنسني   
الذي قدمته رابطة حترير املرأة والتضامن معها وحتقيق املساواة هلا يف           " حقوق اإلنسان للمرأة  

مجهورية مقدونيا ومت إدراج هذا التدريب يف دليل برامج تدريب املعلمـني أثنـاء اخلدمـة                
       وقُدم هذا التدريب كخيار للمدارس غري أنـه        . ٢٠٠٧ومقدمي التدريب واخلدمات يف عام      

 علـى   ٢٠٠٧يف عـام     مل يقع اختيار أية مدرسة من املرحلة الثالثة وحىت املرحلة السادسة          
  .املوضوع احملدد الذي أُدرج يف قاعدة بيانات اختيار دورات تدريب املعلمني

ـ          -١٦٥ ومت تـوفري   . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ية  وطُبِّق التعليم الثانوي اإللزامي يف الـسنة الدراس
 جلميع تالميذ التعليم االبتدائي، أي تالميذ التعليم الثانوي اإللزامـي، الـذين             الترحيل جماناً 

          ويف احلـاالت الـيت     .  منازهلم ومدارسهم   كيلومتر بني  ٢,٥ و ٢يقطعون مسافة تتراوح بني     
حقون مبدرسة داخلية وحيصلون على     ال ُيتاح فيها الترحيل املنظم، يزود التالميذ بالسكن وُيل        

ويتلقى طالب املدارس الثانوية الذين يستفيد والدوهم من الضمان االجتماعي           .الكتب جماناً 
  .باملواظبة على الدراسة الدعم املايل املشروط من خالل برنامج حتويل النقد املشروط
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 ٢٨طار التوصية رقـم     وبغية تنفيذ تدابري فعالة يف جمال تعليم السكان الغجر ويف إ            -١٦٦
ـ           الصادرة عن اللجنة،    ةوافق صندوق تعليم الغجر، ومقره يف بودابست، هنغاريا، على منح

         ومشروع إشراف على تالميذ املدارس الثانوية من الغجـر يف مجهوريـة مقـدونيا للـسنة              
تمع  وطلبت هذا املشروع مؤسسة معهد اجمل      . كامالً  وموهلما متويالً  ٢٠٠٦-٢٠٠٥الدراسية  
وتتـوىل   . مقدونيا بالشراكة مع مديرية تطوير وتعزيز تعليم لغات األقليات العرقية          -املفتوح  

  . مقدونيا تنفيذ هذا املشروع- مؤسسة معهد اجملتمع املفتوح
 من التالميذ الغجر من السنة األوىل إىل السنة الرابعة يف           ٦٥٧ويشمل هذا املشروع      -١٦٧

) أحـد أسـاتذة املدرسـة     (الطالب الغجر من خدمات مشرف      ويستفيد  . املدرسة الثانوية 
  .باإلضافة إىل مساعدة مالية أو منحة

 الوطنية للغجر وخطة العمل يف مضمار التعليم، قدمت وزارة          ستراتيجية باال عمالًو  -١٦٨
 ٣٠٥منهم  ( منحة للطالب الغجر     ٦٥٠،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨التعليم والعلوم، يف العام الدراسي      

 ى للطالب الغجر عل   وشكل ذلك حافزاً  .  السنة األوىل من الدراسة الثانوية     املسجلني يف ) فتاة
  .مواصلة تعليمهم وإكماله بنجاح

 للتجربة االجيابية املكتسبة من مثل هذه الـربامج، طرحـت وزارة التعلـيم              ونظراً  -١٦٩
، مـشروع   ٢٠١٠-٢٠٠٩ مع صندوق تعليم الغجر، يف السنة الدراسية         نوالعلوم، بالتعاو 

 من الغجر ووفرت اإلشراف جلميع طـالب     طالباً ٨٠٠ح الدراسية واإلشراف الذي مشل      املن
  إضـافياً  وميثل هذا اجلهد تـدبرياً    .  طالباً ١ ٦٠٦املدارس الثانوية من الغجر البالغ عددهم       

)  للفتيات ٢٥٨( منحة دراسية    ٤٥٥وقُدمت  . لتمكني مجيع الطالب من حتقيق نتائج أفضل      
  ).٣,٠٠(تعليم الثانوي واملتحصلني على معدل جيد من النقاط للطالب امللتحقني بال

 وجلميع هذه التدابري تأثري حافز، إذ حدث حتسن يف إدماج التالميذ الغجر ذكـوراً               -١٧٠
  .)٢٠(وإناثاً
 يف عدد التلميذات من اجملتمعات العرقيـة  وشهدت السنوات القليلة املنصرمة ازدياداً     -١٧١

  .أيضاًاألخرى 

  بوسنيون  أتراك  ألبان  سيةالسنة الدرا
٢٨٣  ١ ٠٧٢  ٩ ٧٩١  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
٣١٧  ١ ١٧٢  ١٠ ٧٣١  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  
٣٣٣  ١ ٢٢٠  ١١ ٣٨٠  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  

 الصادرة عن اللجنة واهلادفة إىل تعميق الوعي وشن محلـة           ٢٠وبشأن التوصية رقم      -١٧٢
تعليم، فتحـت   حصول الطالب والطالبات من املناطق الريفية على ال        تثقيفية ترمي إىل تيسري   

__________ 

 .٣، ٢، ١ :التذييل اخلاص بالتعليم )٢٠(
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ومن األمثلة على ذلك،    .  متفرقة يف املناطق الريفية    مجهورية مقدونيا مدارس ثانوية أو فصوالً     
 وإنـشاء فـصول     Centar Zhupa ابإنشاء مدرسة ثانوية يف بلدية ليبكوفو وبلدية سنتار زو        

  .دراسية متفرقة يف بلديات مافروفو وروستوش فرابشيست وغريها
 توسيع نطاق التغطية وتقليل معدالت هجر املدارس من         ةهور بغي ولتعميق وعي اجلم    -١٧٣

      ِقبل الفتيات املنتميات إىل مجاعات عرقية ويف املناطق الريفية، مت تنفيـذ محـالت وأنـشطة              
  :أخرى مثل
  تنفيذ محلة إعالمية لدعم التعليم الثانوي اإللزامي؛  )أ(  
ة غري حكومية، محلة بعنوان      املركز الوطين للغجر، وهي منظم     ةنفذت منظم   )ب(  

 مع مديرية تطوير وتعزيز تعلـيم       نبإشراف صندوق تعليم الغجر وبالتعاو    " املفتاح يف يديك  "
            وبـدأت هـذه احلملـة يف       . لغات األقليات العرقية وإدارة دعم التعليم االبتدائي والثانوي       

الوالدين من الغجر على إحلاق وتتمثل أهداف احلملة يف حتفيز .  وال تزال مستمرة٢٠٠٦عام 
وأُِعد، يف إطار هذه احلملة، دليل       .أطفاهلم بالعملية التعليمية وختفيض معدالت هجر الدراسة      

  ملنع التمييز يف العملية الدراسية والوقاية منه؛
 منتدى نقاش عن تأثري البنيـة       ونظمت املنظمة غري احلكومية املذكورة آنفاً       )ج(  

اء يف املناطق الريفية والسبل الكفيلة بزيادة معدالت التحاق الفتيـات           التحتية على وقت النس   
  ".حنو مقدونيا مراعية للمسائل اجلنسانية"بالتعليم الثانوي مستنرية يف ذلك باملطبوع املعنون 

ويشابه التوجه حنو زيادة إحلاق الطالب بالتعليم العايل املنحـى املتبـع يف التعلـيم                 -١٧٤
، يّسر وجود عدد كبري من مؤسسات التعليم        ٢٠٠٩-٢٠٠٨ األكادميية   ويف السنة . الثانوي

 كلية احلصول على التعليم وأتاح طائفة واسعة النطاق         ٩٤تضم   العايل احلكومية واخلاصة اليت   
سـكوبيا، بيتـوال،    :  مدينـة  ١٥ يف    متفرقاً  دراسياً  برناجماً ٤٦ومكّن افتتاح   . من اخليارات 

ار، فليس، ستروغا، كريفا، باالنكا، كيـشيفو، برليـب،         شتيب، تيتوفو، كافادارشي، ديب   
جيفغيليجا، سفييت نيكول، بريوفو وبروبيشتيب، من ختفيض نفقات الدراسة وزيادة التحاق           

 للوعي بأمهية التعليم الثـانوي، ُنظِّمـت محلـة          وتعميقاً. الطالبات مبؤسسات التعليم العايل   
  .)٢١(لتشجيع االلتحاق بالتعليم العايل

، أُدخلت دراسات جامعيـة يف كليـة        ٢٠٠٨للترويج للمفهوم اجلنساين يف عام      و  -١٧٥
  .يف سكوبيا" Ss. Cyril and Methdius"الفلسفة يف جامعة 

وشـرع مركـز    .  عل تعليم الكبار    تركيزاً أيضاًوشهدت السنوات القليلة املنصرمة       -١٧٦
  :وحقق اجنازات منها ما يلي) ٢٠٠٨(تعليم الكبار يف أداء عمله 

__________ 

ني حسب نوع اجلنس واالنتماء العرقي يف الـسنتني         استعراض عام للطالب املسجل   : التذييل اخلاص بالتعليم   )٢١(
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨و ٢٠٠٨-٢٠٠٧الدراسيتني 
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برنامج إكمال التعليم املهين الثانوي للكبار يف بلديـة آراشـينوفو الـذي               )أ(  
   امرأة من اجملموعة العرقية األلبانية؛٢٨شاركت فيه 

 الكتساب مستوى حمدد من املعرفة باللغـة االنكليزيـة يف قطـاع             تدريباً  )ب(  
  . امرأة٣١املستشفيات مشل 

هدف إىل تعميق الوعي بأمهية تعليم الكبار       ومشل مشروع التعلم مدى احلياة الذي ي        -١٧٧
شوتو أوريزاري، شري، ليبكوفو، شتيب، كونشي،    :  بلديات هي  ٩واكتساب مهارات بعينها    

وفاقت نسبة النساء املنتميات إىل مجيـع اجلماعـات         . رادوفيتش، شاشكا، بيتوال وزاجاس   
  . ممن شاركوا يف حلقات العمل هذهيف املائة ٦٠العرقية 
، اسُتحدث برنامج يرمي إىل تيسري التحاق الكبار مبؤسسات التعليم          ٢٠١٠ عام   ومنذ  -١٧٨

سنة  ٤٥ سنة فأكثر ورجال بلغت أعمارهم       ٣٥العايل، مما أتاح التحاق نساء بلغت أعمارهن        
  . يورو٢٠٠وتبلغ الرسوم الدراسية يف الكليات . أو أكثر
شروع الضخم للتحويل النقدي    ، بدأ تنفيذ امل   ٢٠١٠نوفمرب  /ويف مطلع تشرين الثاين     -١٧٩

وجيوز جلميع املستفيدين من .  مليون دينار٢٥املشروط مبساعدة قرض من البنك الدويل قدره 
الدعم االجتماعي الذين لديهم أطفال مسجلني يف املدارس الثانوية احلصول علـى تعـويض            

 التعلـيم   ويشترط يف األطفال الذين حيق هلم االستفادة من هذا املـشروع إكمـال            . شهري
 ١٧ سنة من العمر وأن ال تتجاوز أعمارهم         ١٤االبتدائي الذي عادة ما يكون عند بلوغهم        

 ٢٥أما الطالب املعاقني، فينبغي أن ال تتجاوز أعمـارهم     .  يف تاريخ االلتحاق بالدراسة    عاماً
  .٢٠١٤ومن املنتظر أن يستمر هذا الربنامج حىت عام . سنة
ئت وزارة جمتمع املعلومات واإلدارة الـيت تتمثـل         ، أُنش ٢٠٠٨أغسطس  /ويف آب   -١٨٠

أهدافها يف إدخال ودعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مجيع مناحي احلياة وتعميـق             
الوعي مبغزى إقامة جمتمع املعلومات والترويج له وتعزيز العملية التعليمية والتـدريب علـى              

ة يف كافة أحناء البالد، ال سيما باالسـتعانة         استخدام احلاسوب يف املدارس االبتدائية والثانوي     
  ".حاسوب لكل طالب"مبشروع 
 اجملانية يف إطـار مـشروع      اإلنترنت خلدمات    نادياً ١٥، افُتِتح   ٢٠٠٧وخالل عام     -١٨١

  .يف سائر أحناء مجهورية مقدونيا"  اجملانيةاإلنترنت أندية - العامل يف راحة يدك"
جمتمع املعلومات واإلدارة يف تنفيـذ مـشروع        ، شرعت وزارة    ٢٠١٠وخالل عام     -١٨٢

يف املناطق الريفية بغية إتاحة حصول مجيـع        )" Wi-Fi: (اإلنترنتنقاط االتصال الالسلكي ب   "
يف مـضمار     لتضييق الفجـوة    نشداناً  جماناً اإلنترنتسكان مجهورية مقدونيا على خدمات      

  .املعلومات
 تزويد كل طفل يف     -"  لكل طفل  حاسوب"ويندرج يف إطار هذا املشروع مشروع         -١٨٣

ويشمل ذلك املدارس اليت تقـع يف املنـاطق         . املدارس االبتدائية والثانوية مبعدات احلاسوب    
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 وحدة عمل حاسوبية خالل    ٩٨ ٧١٠ووزِّعت  . الريفية ويف تلك اليت تقطنها أقليات عرقية      
مجيـع  ذا العدد من احلواسيب احتياجـات       ـواستوىف ه . ٢٠٠٨-٢٠٠٧السنة الدراسية   

، ٢٠١٠ويف عـام    .  من احتياجات املدارس االبتدائية املركزية     يف املائة  ٤٥املدارس الثانوية و  
 وحدة عمل حاسوبية إضافية لبت احتياجات تالميذ الـصف الرابـع إىل             ٦٥ ٠٠٠ُوزِّعت  

 وحـدة عمـل     ١٦٣ ٧١٠وُوزِّع ما جمموعـه     . الصف الثامن يف مجيع املدارس االبتدائية     
ليم االبتدائي والثانوي من الصف الرابع االبتدائي إىل السنة الرابعة يف التعليم            حاسوبية يف التع  

 على تالميذ   Intel حاسوب نقال من صنع شركة       ٥٣ ٠٠٠وإضافة إىل ذلك، وزِّع     . الثانوي
وأُدخلت على هذه احلواسيب تعديالت يف املعدات والربامج . الصف األول إىل الصف الثالث 

وُزوِّد مدرسو مجيـع املـدارس االبتدائيـة        . التالميذ يف تلك السن   لتتناسب مع احتياجات    
وسيسفر التنفيذ الكامل هلذا املشروع     .  حمموالً  تعليمياً  حاسوباً ٢٢ ٠٠٠والثانوية مبا جمموعه    

عن تعميق الوعي مبستوى التعليم وسيساهم يف إنقاص معدل هجر املدارس بـني الفتيـات               
لبان الاليت يعشن يف املناطق الريفية ويف اخنراطهن يف العمليـة     املنتميات إىل طائفيت الغجر واأل    

ويتم ختطيط أنشطة املشروع وتنفيذها بالتنسيق مع وزارة التعليم والعلوم وسـواها            . التعليمية
  .من املؤسسات املعنية

 يف املدن   اإلنترنت خلدمات    جمانياً  نادياً ٢٢وأنشأت وزارة جمتمع املعلومات واإلدارة        -١٨٤
 فـتح   -" العامل يف راحة يدك   "ربى يف مجهورية مقدونيا وذلك يف إطار أنشطة مشروع          الك

 اإلنترنـت وهتدف هذه األندية إىل متكني مجيع املواطنني من استخدام           . اجملانية اإلنترنتأندية  
وبغية حتديد ديناميـات    .  الوطين أو العرقي   ء بغض النظر عن اجلنس أو العمر أو االنتما        جماناً

 اجملانية، حتتفظ وزارة جمتمع املعلومات واإلدارة، عرب العاملني         اإلنترنتستخدمي أندية   وبنية م 
 يف سائر أحناء مجهورية مقدونيا، بسجالت يومية مصّنفة حـسب نـوع             اإلنترنتيف أندية   

وُيعتـزم  . اجلنس عن من يرتادون هذه األندية ومعدل استخدام املواطنني تقانات املعلومات          
 ّصل يف املستقبل يف ضوء البيانات املتحصل عليها ميكن استخدام نتائجه أساساًإجراء حتليل مف 

 ولتحقيق معدل أعلـى     اإلنترنتلترويج األنشطة اليت ستشجع وتعزز القدرات احلالية ألندية         
  .)٢٢(لتطبيق تقانات املعلومات من ِقبل النساء يف املناطق الريفية

سـتراتيجيات لتطـوير    اواإلدارة يف اعتماد    وعندما شرعت وزارة جمتمع املعلومات        -١٨٥
ستراتيجيات ينبغي أن ال تتركز الجمتمع املعلومات يف مجهورية مقدونيا، خلُصت إىل أن هذه ا       

 يف املدن وضواحيها فحسب بل وأن تشمل املناطق اليت مل يتطور فيها يف املناطق األكثر تطوراً
وأُعِّـد مـشروع    . ة من بينها املوقع اجلغرايف    جمتمع املعلومات بالوترية املأمولة ألسباب حمتمل     

 يف املستوطنات الريفية بغية اإلسـهام يف عمليـة تطـوير جمتمـع              اإلنترنتإنشاء أكشاك   
وستمكن هذه األكشاك مواطين املناطق الريفية من احلصول بسهولة وسرعة على           . املعلومات

 ٦٨٠ويعتزم املشروع إنشاء    . نتاإلنتر اليت تتيحها شبكة     دتقانات املعلومات احلديثة واملوار   
__________ 

 .بيانات ارتياد أندية اإلنترنت املصنفة جنسانياً: التذييل اخلاص بتكنولوجيا املعلومات )٢٢(
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 من  ٤٠٠وأُنشئت حىت اآلن    .  منطقة حسب كثافة السكان فيها وبنية املناطق       ١٣ يف   كشكاً
  . ويتوقع أن يكتمل تنفيذ املشروع بنهاية العاماإلنترنتأكشاك 

  ١١املادة     
  العمالة
 العمل  لكل شخص احلق يف   ) ١، الفقرة   ٣٢املادة  (مبوجب دستور مجهورية مقدونيا       -١٨٦

. طالة املؤقتة بواالختيار احلر لعمل واحلماية أثناء العمل واحلصول على املساعدة املادية أثناء ال           
وكل الوظائف مفتوحة جلميع املواطنني وفق شروط متساوية دون أي شكل مـن أشـكال               

  .التمييز مبا يف ذلك التمييز اجلنساين
ب إتاحة الفرص املتساوية لكل مـن       ومبوجب قانون العمل يف مجهورية مقدونيا، جي        -١٨٧

املرأة والرجل ومعاملتهما على قدم املساواة يف العمل والترقي والتطوير املهين والتعلم وإعادة             
التأهيل والرواتب واملكافآت واإلجازات وشروط العمل وأوقات العمـل وإزالـة سـجل             

 يف التأمني   زامية االشتراك إلومت تعزيز إعمال احلق يف عالقات العمل باعتماد قانون          . التوظيف
 يعـاش التقاعـد   املاالجتماعي الذي يكفل احلق يف التأمني الصحي ويتيح ممارسة احلق يف            

وقبل اعتماد هذا القانون، كان للعاملني      .  بانتظام والتأمني من اإلعاقة نظري دفع االشتراكات     
  .للتأمني الصحي من الرواتبدفع االشتراكات احلق فقط يف 

ترب التدابري اليت تتيح لبعض فئات العاملني احلصول على نوع خاص من احلماية وال تع  -١٨٨
 للتمييز على حنو ما ينص عليه قانون عالقات العمل  وال جيوز أن تتخذ أساساً    متييزاً واملساعدة

واالتفاقات اجلماعية وعقود العمل املتعلقة حبماية املُعاقني والعاملني كبار الـسن واحلوامـل             
  .وحقوق الوالدين بالتبين واألوصياء  ذات الصلة حبقوق الوالدينواألحكام

وال جيـوز   . وجيب مراعاة املساواة بني اجلنسني يف اإلعالن عن الوظائف الـشاغرة            -١٨٩
 عن وظيفة شاغرة للرجال أو النساء فقط إال إذا كـان اجلـنس              لرب العمل أن ينشر إعالناً    

فة إىل ذلك، ال جيوز لصاحب العمل أن يرهن توقيع          وإضا.  ألداء العمل   ضرورياً املعين شرطاً 
وعند توقيع عقد عمل، ال ُيلزم      . عقد العمل بتقدمي بيانات ال صلة مباشرة هلا بعالقات العمل         

ل رب العمل، علـى     ـة جيدة إال إذا أرس    ـع بصح ـل يثبت أنه يتمت   ـاملترشح بتقدمي دلي  
، ١٦رقـم   " لرمسية جلمهورية مقدونيا  اجلريدة ا ("نفقته اخلاصة، املترشح إلجراء فحص طيب       

  ).٢٠١٠فرباير / شباط٥بتاريخ 
 ع مهمة مـن بينـها     يراوشاركت وكالة خدمات العمالة يف مجهورية مقدونيا يف مش          -١٩٠

 ،IIسياسة العمالة    - CARD مساعدة اجملتمعات احمللية على التعمري والتنمية واالستقرار      مشروع  
 ٢٠١٠-٢٠٠٦ الوطنية للعمالة للفترة     ستراتيجيةاال: اأسفرت عن اعتماد وثيقتني هامتني مه     

 اعتمدهتما حكومة مجهورية مقدونيا يف      ٢٠٠٨-٢٠٠٦  للفترة وخطة العمل الوطنية للعمالة   
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ولتطبيق هاتني الوثيقتني بغية زيادة العمالة وتشجيع العمالـة         . ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول 
لواردة يف برنامج حكومة مجهوريـة مقـدونيا        تدابري العمالة ا  /الذاتية وإجناح تنفيذ سياسات   

، جيري إعداد خطط تشغيلية بشأن برامج وتدابري حتفيز العمالة    ٢٠١٠-٢٠٠٦للعمالة للفترة   
واجملموعات املستهدفة واألموال املطلوبة ومصادر التمويـل        اليت حتدد التدابري احلافزة للعمالة    

  .ن ِقبل اهليئات املكلفة بذلكواألنشطة احملددة مشفوعة بآجال حمددة لتنفيذها م
 إىلع التالية الراميـة     يرا يف تنفيذ املش   أيضاً، شاركت وكالة العمالة     ٢٠٠٦ويف عام     -١٩١

  :تنشيط العمالة
الوساطة يف العمل للشباب احلاصلني "مشروع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   )أ(  

  ؛"٢ املرحلة - على تعليم عال
  ؛"برنامج خلق الوظائف"تحدة اإلمنائي مشروع برنامج األمم امل  )ب(  
الشراكة من أجل خلق الوظـائف،      "املتحدة اإلمنائي    مشروع برنامج األمم    )ج(  

  ؛"العمالة الذاتية
اج الغجر  ـد إدم ـعق"ي  ـدة اإلمنائ ـم املتح ـج األم ـروع برنام ـمش  )د(  

)٢٠١٥-٢٠٠٥."(  
لة العمالة عدة أنواع من األنـشطة       وخالل الفترة املُفاد عنها يف التقرير، أجنزت وكا         -١٩٢

  :بغية تنشيط العمالة وزيادة قابلية توظيف العاطلني، من بينها ما يلي
التدريب، إعادة التأهيل أو مواصلة التطـوير       (تنفيذ برنامج اإلعداد للعمل       )أ(  

ام لرب  وتوفر وكالة العمالة التدريب أو إعادة التأهيل أو مواصلة التطوير املهين بانتظ           ). املهين
دليل قواعد تدريب العـاطلني     وطالة  ب بقانون العمالة والتأمني يف حالة ال      عمالًعمل معروف،   

  واألشخاص اآلخرين وإعادة تأهيلهم وتطوير مهاراهتم؛
 ينظم قـانون    - توفري أموال من الصندوق اخلاص بتوظيف وعمل املُعاقني         )ب(  

ظيفهم وعملهم بينما حيدد دليل القواعد      توظيف وعمل املُعاقني الشروط واحلوافز اخلاصة بتو      
اخلاصة مبعايري وطريقة منح أموال من الصندوق اخلاص لتهيئة الظروف لتوظيـف املعـاقني              

ووفق هذه القوانني، ُتمنح أمـوال       .وعملهم شروط وكيفية منح األموال من هذا الصندوق       
  :الصندوق اخلاص بناء على اُألسس التالية

  منية غري حمددة؛توظيف شخص ُمعاق لفترة ز '١'
  هتيئة مكان العمل على النحو املناسب؛ '٢'
  توفري اللوازم واملعدات؛ '٣'
  ؛تدريب املُعاقني على العمل بقصد توظيفهم '٤'
  التوجيه املهين؛  )ج(  
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  : ُنفِّذت عدة أنشطة بإشراف أندية العمل، من بينها- أندية العمل  )د(  
  املكتب املفتوح؛ '١'
  ت عمل، حماضرات، مقابالت؛احلق '٢'
   على احلاسوب ودروس يف اللغات األجنبية؛التدريب '٣'
  .خطط التوظيف الفردية، وغري ذلك '٤'

وإضافة إىل األنشطة احملددة الواقعة يف نطاق عمل وكالة العمالة مبوجب القانون، بدأ   -١٩٣
            تنفيذ األنشطة املتعلقة بتطبيق خطط التشغيل السنوية لـربامج وتـدابري حتفيـز العمالـة يف            

 ويهدف بعض هذه الربامج والتدابري إىل تقدمي الدعم املايل املباشـر تـشجيعاً            . ٢٠٠٧عام  
للعمالة بتقدمي منح حافزة تشجع العاطلني عن العمل على إنشاء األعمال احلرة بينما يـسعى               
بعضها اآلخر إىل تعزيز قدرات العاطلني عن العمل ومهاراهتم بغية هتيئتهم للحـصول علـى               

 .)٢٣(عمل

هداف اليت يسعى برنامج العمالة الذاتية إىل حتقيقها ختفيض البطالة والفقـر            ومن األ   -١٩٤
 العاطلني عن العمل    بوُينفذ هذا الربنامج عرب تدري     ).أعمال حرة أُسرية  (بإنشاء أعمال حرة    

الراغبني يف التعلم يف جمال األعمال احلرة وإعداد خطط متينة ومـستدامة لألعمـال احلـرة                
ويعتزم الربنامج تقدمي دعم مباشر لشراء      . يل وتقدمي إعانة لبدء عمل حر     واملساعدة يف التسج  

املعدات واملواد لكل عمل حر يتم إنشاؤه وتوفري التدريب على استدامة العمل احلر ونظـام               
  .بطاقات إلعداد خطة عمل ودعم تسجيل العمل احلر

  نساء  رجال  الشركات املسجلة  السنة
 )يف املائة ٢٥,٤ (١٤٢ )يف املائة ٧٤,٦ (٤١٧  ٥٥٩  ٢٠٠٧
  )يف املائة ٣٨ (٢٠٣  )يف املائة ٦٢ (٣٢٦  ٥٢٩  ٢٠٠٨
  )يف املائة ٣٧ (٢٤٥  )يف املائة ٦٣ (٤٠٩  ٦٥٤  ٢٠٠٩

      ٦٧٩  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣٠

 الصادرة عن   ٣٤ بالتوصية رقم    عمالًوبغية تشجيع النساء على إنشاء أعمال حرة، و         -١٩٥
  .ةاللجنة، اُتخذت التدابري التالي

من برنامج تطوير األعمال احلرة واالبتكـار وتنافـسية          ٢ من املادة    ٢البند  تعلق  ي  -١٩٦
         اجلريدة الرمسيـة جلمهوريـة مقـدونيا،       ( ٢٠١٠الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم لعام      

مراكـز دعـم    شاريع  مل التمويل املشترك    -بالنشاط املعنون   ) ٧٤/٢٠١٠ و ٥/٢٠١٠رقم  
مة املـراد   ومن املشروعات املقدمة واملقيَّ   . للشركات الصغرية واملتوسطة احلجم   األعمال احلرة   

__________ 

)٢٣( http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/Rodova%20Analiza. 
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 التـدريب التفـاعلي     -متويلها يف إطار هذا النشاط الربجمي من ِقبل وزارة االقتصاد مشروع            
املتطور لصاحبات األعمال احلاليات الالئي أنشأن أعماهلن احلرة خـالل الـسنوات الـثالث              

  .دمته مؤسسة تطوير الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم يف كومانوفوق املاضية، وهو مشروع
 بناء القدرات من أجل إنشاء اقتصاد قائم على املعرفـة،           -ويف إطار املشروع املعنون       -١٩٧

 حبوث بـشأن النـساء صـاحبات        -للتنمية أو النشاط املعنون     لنمساوي  الذي ميوله التعاون ا   
جرى التـرويج  " يف مجهورية مقدونيااملشاريع النساء ربات "ان األعمال احلرة، أٌعِّد كتيب بعنو 

  ).٢٠١٠بريل أ/ نيسان١٦(ملنظمي املشاريع له أثناء األنشطة اليت ُنظِّمت مبناسبة اليوم العاملي 
وتعتزم وكالة تشجيع األعمال احلرة يف مجهورية مقدونيا تضمني نـشاط برنـاجمي           -١٩٨

  .٢٠١١يف إطار برنامج العمل لعام شاريع امل تنظيم تدريب ربات -خاص بعنوان 
  : مجهورية مقدونيااملشاريع يفوأُجنزت املهام التالية لدعم ربات   -١٩٩

لدى النساء يف جمال األعمال التجارية الذي       تعزيز مهارات تنظيم املشاريع       )أ(  
 وخـالل   .٢٠٠٩دائرة اخلدمات االستشارية املتعلقة باألعمال التجارية يف مقدونيا،         أجنزته  

، ُعِقدت ست حلقات عمل مـدة       ٢٠٠٩ديسمرب  /سبتمرب إىل كانون األول   /الفترة من أيلول  
بيتوال، أوهريد، ستروميكا، كومانوفو، سـكوبيا      : كل منها ثالثة أيام يف املدن الست التالية       

الربنامج التـدرييب     وفق منهجية  ،وبلغ عدد النساء الالئي ُدرِّبن على األعمال احلرة       . وتيتوفو
   امرأة؛١٥١، اقتصادات الكفاءة عرب إنشاء املشاريع

يف منطقة تيتوفو الذي نفذته     النساء يف تنظيم املشاريع     دعم وتطوير مهارات      )ب(  
ويتمثل هدف املشروع   . ٢٠٠٨تيتوفو عام   وكالة دعم املشاريع يف     وزارة املالية بالتعاون مع     
من الفعالية يف إدارة أعمـاهلن بإتاحـة         مزيداًالنساء ربات املشاريع    يف املسامهة يف إكساب     

  .التدريب واالستشارات لألعمال احلرة احلالية واجلديدة
ولتقليص رقعة االقتصاد غري الرمسي، ُينفّذ برنامج إلضفاء الطـابع الرمسـي علـى                -٢٠٠

 يف  قانونيـاً األعمال احلرة الناشئة اليت يقيمها أشخاص عاطلون عن العمل وإكساهبا وضـعاً     
وُينفّذ هذا الربنامج بتقدمي املساعدة يف تسجيل األعمال التجارية احلالية غـري             .ملسوق الع 

ص لديهم خربة غري رمسية يف تسيري هذه األعمال ولكنهم حباجة إىل            اأشخ االرمسية اليت ينشئه  
  . رمسياًإعانة إلكساب أعماهلم التجارية طابعاً

  نساء  رجال  الشركات املسجلة  السنة
  )يف املائة ٣١ (٣٥  )يف املائة ٦٩ (٧٨  ١١٣  ٢٠٠٨
  )يف املائة ٣٠ (٧٤  )يف املائة ٧٠ (١٧٦  ٢٥٠  ٢٠٠٩

  )يف املائة ٢٤ (٦١  )يف املائة ٦٦ (١٨٨  ٢٤٩  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣٠
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 ٢٠١٠واسُتحِدثت خطة تشغيل برامج وتدابري حتفيز العمالة ألول مـرة يف عـام                -٢٠١
رة من خالل حاضنات األعمال احلرة والتـدريب        وُنفِّذت يف إطار برنامج دعم األعمال احل      

تشجيع  ويستهدف الربنامج  .لشغل وظائف واكتساب مهارات معينة نادرة يف سوق العمل        
إنشاء األعمال احلرة وخلق وظائف يف الشركات الصغرية ومتوسطة احلجم املوجهـة حنـو              

ألشخاص ا مما ُيكسبالتصدير وُتنتج منتجات قائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،      
قدرة أكرب على التنافس يف سوق العمل ويؤدي إىل خلق فـرص        الذين يشملهم هذا الربنامج   

ويف ضوء نتائج الدراسة االستقصائية النموذجية بشأن احلاجـة إىل وظـائف            . عمل جديدة 
 يف مدينة سكوبيا، أُجري تدريب ركّـز علـى املهـن            ٢٠٠٩جديدة اليت أُجريت يف عام      

 ).تصميم املنتجات والتصميم ثالثي األبعاد  (ت اليت تندر املهارات الالزمة ملمارستها       والصناعا
ومن املتوقع أن تزداد بدرجة     . شهادات بذلك   عن العمل التدريب وُمنِحوا     عاطالً ٣١ وأكمل

  . الذين أكملوا التدريبصألشخالكبرية فرص العمل املتاحة 
 برنامج التمكني االقتصادي للنساء ضـحايا       ضاًأيووفق هذه اخلطة التشغيلية، ُنفِّذ        -٢٠٢

). سكوبيا، تيتوفو، كومانوفو، كافادارشي وبيتـوال    (العنف املرتيل يف مخس بلديات منوذجية       
ويهدف هذا الربنامج إىل تقدمي الدعم املايل للنساء ضحايا العنف املرتيل بتقدمي إعانات هلـن               

. ى بعض املهن النادرة يف سـوق العمـل        وتشجيع العمالة الذاتية يف صفوفهن وتدريبهن عل      
ويشمل الربنامج النساء العاطالت ضحايا العنف املـرتيل املـسجالت يف مركـز العمـل               
االجتماعي بصفتهن ضحايا العنف املرتيل ومتلقيات للخدمات االجتماعية الالئي حـددهن           

وظيف مثانية  ، مت ت  ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٣٠وحىت  . الفريق املهين يف مركز العمل االجتماعي     
 سيدة أعماهلن احلرة مبساعدة تدبري العمالـة        ٢٠أشخاص عرب تدبري اإلعانات بينما سجلت       

 سيدات سجلن أنفسهن كحرفيات يف غرفة احلـرفيني بينمـا سـجلت        ٦الذاتية من بينهن    
 يف السجل الرمسي جلمهورية مقدونيا كشركات ميوهلا شخص واحد          ١٤الباقيات وعددهن   

ورغم كل اجلهود املبذولة لتحفيز النساء ضحايا العنف املـرتيل، ال يـزال             .أو شركة جتارية  
اإلقبال على االستفادة من اإلجراء اخلاص بالتدريب املهين واملهارات النادرة يف سوق العمل             

  . يف سائر أحناء البالد٢٠١١ولذلك، سيستمر تطبيق هذا اإلجراء يف عام . غري ُمرضٍ
ط التشغيل السنوية لربامج وتدابري حتفيز العمالة مشاركة املرأة وُتظهر نتائج تنفيذ خط  -٢٠٣
  .)٢٤(فيها
  :ويرد أدناه سرد لتنفيذ برامج التهيئة للعمل ومشاركة املرأة يف تنفيذها  -٢٠٤

مبا يف ذلك عدد األشخاص الذين       ( شخصاً ٣ ٢١٦، شارك   ٢٠٠٦يف عام     )أ(  
 ٢ ١٧٥التدريب من أجل العمل وأقام      يف  ) ٢٠٠٦ وانتهى يف عام     ٢٠٠٥بدأ تدريبهم يف عام     

ويتبني من األنشطة املنفذة لتلبية احتياجات رب العمل الذي أُجري التدريب           . عالقات عمل 

__________ 

 . بشأن تنفيذ سياسات وبرامج حتفيز العمالة٢ و١م االستعراض العا: التذييل اخلاص بالعمالة )٢٤(
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يعملـون يف صـناعة     ) يف املائة  ٦٤ ( شخصاً ٢ ٠٥٣من أجله، أن معظم األشخاص، أي       
بان أن النساء   وإذا أخذنا يف احلس   . يف صناعة األحذية  ) يف املائة  ٢٦ ( شخصاً ٨٢٥النسيج و 

يشكِّلن جل القوة العاملة يف صناعيت النسيج واألحذية، اتضح لنا أن أغلب األشخاص الذين              
 ٢ ١٧٥ وعددهم   ٢٠٠٦ والذين مت توظيفهم يف عام        شخصاً ٣ ٢١٦مت تدريبهم وعددهم    

   كانوا من النساء؛شخصاً
  وعدد  شخصاً ٣ ٨٦٦، بلغ جمموع األشخاص املتدربني      ٢٠٠٧ويف عام     )ب(  

مبا يف ذلك األشخاص الذين بدأ تدريبهم       (  شخصاً ٢ ٥٢٦من مت توظيفهم ملدة غري حمدودة       
وحسب أرباب العمل الذين أُجريـت عمليـات        ). ٢٠٠٧ وانتهى يف عام     ٢٠٠٦يف عام   

) يف املائـة   ٧١,٣٧ (اً شخـص  ٢ ٧٥٩التدريب من أجلهم، ُدرِّب معظم األشخاص، أي        
معظمهـم يف   (لصناعة اجللود واملنتجات اجللدية     ) ئةيف املا  ١٨,٧٥ (٧٢٥لصناعة النسيج و  

وُيستنتج من ذلك أن النساء شكّلن أغلبية من مشلتهم عملية التدريب           ). جمال صناعة األحذية  
  ؛٢٠٠٧ يف عام  شخصا٢ً ٥٢٦ ومن مت توظيفهم وعددهم  شخصا٣ً ٨٦٦وعددهم 
 ٢ ٥٤٣ل  من أص ) يف املائة  ٧٩ (٢٠٢٠، بلغ عدد النساء     ٢٠٠٨ويف عام     )ج(  
  ؛)٢٠٠٨ وانتهى يف عام ٢٠٠٧مبا يف ذلك األشخاص الذين بدأ تدريبهم يف عام ( شخصاً

 التدريب وأكملـوه يف     ا، بلغ عدد األشخاص الذين بدأو     ٢٠٠٩ويف عام     )د(  
  شخـصاً  ٢٤٤،  ٢٠١٠ وأكملـوه يف عـام       ٢٠٠٩يف عـام     وهأ والذين بد  ٢٠٠٩عام  
  ؛)يف املائة ٧٧( امرأة ١٨٧ منهم

، بلغ عدد من بدأوا التدريب وأكملوه خالل ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣٠ويف   )ه(  
وُيستخلص من األرقام املـذكورة     ). يف املائة  ٥٧( امرأة   ٧٥ منهم    شخصاً ١٣١تلك الفترة   

اكتساب مزيد   أعاله أن عدد النساء الالئي شاركن يف دورات التدريب بغية إعادة التأهيل أو            
  . طوال مجيع السنوات املُفاد عنها يف التقريرمن التطوير املهين فاق عدد الرجال

يف " التدريب الداخلي لدعم احلصول على أول عمل      "ويتمثل هدف التدبري املسمى       -٢٠٥
 بغيـة إكـساهبم    عاما٢٧ًالوصول إىل الشباب العاطلني عن العمل الذين تقلّ أعمارهم عن           

  .معارف ومهارات عملية هتيئوهم لاللتحاق بسوق العمل

  النساء  ملشاركونا  السنة
  )يف املائة ٦١ (٨٦  ١٤١  ٢٠٠٨
  )يف املائة ٥٠ (٦٠  ١٢٠  ٢٠٠٩
  )يف املائة ٥٩ (٨٩  ١٥٠  ٢٠١٠

ويكمن هدف أندية العمل املُنشأة يف مراكز العمالة يف تشجيع روح املبادرة لـدى                -٢٠٦
 الباحثني عن عمل وتعزيز قدراهتم بغية عرض أنفسهم بنجاح يف سوق العمل والنجـاح يف              
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 املألوفة، تنظم أندية العمل املُنشأة يف       ةألنشطاوإضافة إىل   . البحث عن وظائف ويف التوظيف    
مراكز العمالة فترات تدريبية قصرية األجل للعاطلني عن العمل تشمل التدريب على استخدام             

  . يف اللغات األجنبيةاحلاسوب ودروساً
هورية مقدونيا، ُتنفّذ أنشطة للتوجيه ويف نطاق األنشطة املنتظمة لوكالة العمالة يف مج        -٢٠٧
  :ن اختيار املهنة والعملأتوفر فيها مراكز العمالة اخلدمات واملساعدات التالية بش املهين

معلومات عن مواصفات املهن وفرص مواصلة التعليم يف مؤسسات التعليم            )أ(  
  الثانوي والعايل واحتياجات كل مهنة وفرص العمل وغري ذلك؛

 التوجيه القائم على الدراسة االستقـصائية لالهتمامـات         - ه املهين التوجي  )ب(  
  املهنية والقدرات العامة واخلاصة وغريها من مسات شخصية الزبناء؛

 اختيار املرشحني للتدريب وإعـادة التأهيـل ومواصـلة      -االختيار املهين     )ج(  
  .)٢٥(ظائف جديدةالتدريب وتقدمي املساعدة ألرباب العمل يف اختيار املتقدمني لشغل و

ن حصول املـرأة علـى قـروض،       أ الصادرة عن اللجنة بش    ٣٤ووفق التوصية رقم      -٢٠٨
 يف تنفيذ مشروع العمالة الذاتية بتقدمي قروض عرب وكالـة           ٢٠٠٨شرعت احلكومة يف عام     

 للعاطلني عـن العمـل      ويف إطار هذا املشروع، ُتمنح القروض بشروط ميّسرة جداً        . العمالة
  .نشاء عمل حر بغرض العمالة الذاتية وخلق وظائف جديدةالراغبني يف إ

 للحصول على قروض     طلباً ٥ ٥٩٩، درست جلنة تسيري املشروع      ٢٠٠٨ويف عام     -٢٠٩
. ٢٠٠٨ من جمموع الطلبات املقدمة يف عـام         يف املائة  ٢٦ أو    نسائياً  طلباً ١ ٤٦١من بينها   
  ).يف املائة ٢٦لنساء أو  ٨٩٨منها ( منها باملوافقة  طلبا٣ً ٤٣٩وحظي 
 للحصول على قروض     طلباً ١ ١٢٢درست جلنة تسيري املشروع      ،٢٠٠٩ويف عام     -٢١٠
. ٢٠٠٩ من جمموع الطلبات املقدمـة يف عـام   يف املائة ٣١ من نساء أو  طلباً ١ ٤٦١منها  

  .)٢٦() من نساء طلباًيف املائة ٣٢ منها أو ٢٨٠( باملوافقة  طلبا٨٨٤ًوحظي 
 للعـاطلني عـن      عاماً ، نشرت وكالة العمالة إعالناً    ٢٠١٠مرب  سبت/ أيلول ٣٠ويف    -٢١١

وسـتعقب إكمـال   . جياد حل لوضعهم باالستفادة من هذا التدبري احلافز    إالعمل الراغبني يف    
عملية تقدمي الطلبات أنشطة تتعلق بتصنيف خطط األعمال واملوافقة عليها وصرف القروض            

  .املوافق عليها
 - اجملتمعات احمللية على التعمري والتنميـة واالسـتقرار          مساعدة إطار مشروع    ويف  -٢١٢

 املساعدة التقنية لتنمية املؤسسات من أجل دعم سياسـة  -  الثاين املكوِّن - IIسياسة العمالة   
__________ 

             استعراض عام للبنية اجلنسانية للمشاركني يف أنديـة العمـل والتوجيـه املهـين              : التذييل اخلاص بالعمالة   )٢٥(
 .٢٠٠٩، ٢٠٠٨، ٢٠٠٧، ٢٠٠٦يف 

 .رب القروضبيانات عن البنية اجلنسانية ملشروع العمالة الذاتية ع:  اخلاص بالعمالةالتذييل )٢٦(
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أحد حمتويـات املـشروع     " حتليل االحتياجات من املهارات   "، يشكل اجلزء املعنون     العمالة
 والعاملون يف اخلدمة املركزية      مركزاً ٣٠مالة وعددها   وتلقى العاملون يف مراكز الع    . الرئيسية

 لالحتياجات  ، ُتجري وكالة العمالة كل سنة حتليالً      ٢٠٠٦ومنذ عام   . لوكالة العمالة تدريباً  
من املهارات يساهم يف زيادة اإلملام بالوضع ومعرفة التغريات املتوقعـة يف سـوق العمـل                

 يف  ئف اليت يواجه أرباب العمـل نقـصاً       واالحتياجات للمؤهالت اخلاصة وخصائص الوظا    
وُيستفاد من املعرفة بسوق العمل يف إعداد تدابري يف إطار خطط التـشغيل الـسنوية               . ملئها

  .لربامج وتدابري العمالة
ورغم أن املعطيات تدل على أن مشاركة املرأة يف كثري من الربامج والتدابري تفـوق                -٢١٣

 التأهيل والتدريب اإلضايف ملُخدِّم بعينه والتدريب على      التدريب، إعادة (مشاركة الرجال فيها    
) احلاسوب وتعلّم اللغات األجنبية يف أندية العمل والتوجيه املهين وبرنامج التدريب الداخلي           

 مقارنة بالرجال يف بعض الربامج مثل برامج العمالـة          يف املائة  ٤٠فإن نسبة النساء تقل عن      
ى األعمال احلرة املوجودة ومشروع العمالة الذاتيـة عـرب          الذاتية وإضفاء الطابع الرمسي عل    

ولزيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل مثة حاجة ملواصلة اختـاذ تـدابري حمـددة               . القروض
  .تستهدف جمموعة النساء العاطالت الباحثات عن العمل

ل الفترة   خال  إجيابياً وسجلت مشاركة املرأة يف إدارة الدولة والتمثيل العرقي توجهاً          -٢١٤
  .)٢٧(املُفاد عنها يف التقرير

ُتحترم عملية التوظيف يف الـشرطة املـشاركة        "على أن    )٢٨(وينص قانون الشرطة    -٢١٥
 من جمموع العاملني مع ميل هـذا        يف املائة  ١٦,٠٥وبلغت نسبة النساء     .املتساوية للجنسني 

  .العدد إىل االرتفاع باستمرار
  :يكل العاملني يف وزارة الدفاع واجليشوترد أدناه نسبة العامالت يف ه  -٢١٦

  ؛يف املائة ٣٤,٤تبلغ نسبة العامالت يف هيكل العاملني يف وزارة الدفاع   )أ(  
 يف املائة  ٩,٧تبلغ حصة املرأة يف هيكل العاملني يف جيش مجهورية مقدونيا             )ب(  

 مـن   ائةيف امل  ٢,٦ من ضابطات الصف و     يف املائة  ١١ من الضابطات و   يف املائة  ٨,١: منها
  . من العامالت اإلدارياتيف املائة ٣٦,٦اجلنديات احملترفات و

وال توجد حواجز وال قيود رمسية حتول دون مشاركة املرأة يف مجيـع الوظـائف                 -٢١٧
وتعمل املـرأة يف    . النظامية يف وزارة الدفاع ويف مهام العمل احملددة يف قانون تأسيس اجليش           

  . والكفاءةمجيع اهلياكل وفق مبادئ املهنية

__________ 

 .بيانات مستمدة من بيانات سجل موظفي اخلدمة املدنية: التذييل اخلاص بوكالة موظفي اخلدمة املدنية )٢٧(
 ).١١٤/٠٦رقم " لرمسية جلهورية مقدونياااجلريدة " (٢، الفقرة ٩٦ملادة ا )٢٨(
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ويف نطاق أولويات حكومة مجهورية مقدونيا لالندماج يف أنظمـة حلـف مشـال        -٢١٨
األطلنطي واالحتاد األورويب العاملية، ُيالحظ وجود منحى إجيايب من حيث مشاركة املرأة يف             
بعثات حفظ السالم والبعثات اإلنسانية بقيادة األمم املتحدة وحلف مشال األطلنطي واالحتاد            

 امـرأة، عـامالت مـدنيات وضـابطات         ٧٠وخالل الفترة املاضية، شاركت     . رويباألو
عسكريات، يعملن يف وزارة الدفاع واجليش يف بعثات حلفظ السالم ويف بعثات إنـسانية يف          

 لألمم املتحدة   واختريت امرأة تعمل يف وزارة الداخلية يف وظيفة كبري مفتشني مراقباً          . اخلارج
  .٢٠٠٧-٢٠٠٥ يف ليبرييا خالل الفترة

  ١٢املادة     
  الرعاية الصحية

 عمليات التكامل يف االحتاد األورويب، أدجمت مجهورية مقدونيا الوثـائق           رويف إطا   -٢١٩
يف برنامج التنمية اإلرشادي املتعدد ويف خطـة التنميـة           القانونية يف مضمار الرعاية الصحية    

دستور مجهوريـة مقـدونيا     :  يلي وتتألف القواعد القانونية مما   . ٢٠١٣الوطنية حبلول عام    
وقانون محاية الصحة وقانون التأمني الصحي وقانون السجالت الصحية وقـانون الـصحة             
العقلية وقانون األسرة وقانون إهناء احلمل وقانون املخدرات وقانون األمراض املعدية وقانون            

ص املتساوية للرجال   الصحة والسالمة املهنيتني وقانون محاية البيانات الشخصية وقانون الفر        
  .والنساء وغري ذلك

 من برامج الوقاية وتويل أمهية خاصة لربامج         برناجماً ١٤ويف كل سنة، متوِّل احلكومة        -٢٢٠
  .محاية صحة املرأة واألطفال والشباب

 وأنشطة ذات صلة حبمايـة      وتتألف الربامج املعتمدة باستمرار وتتضمن تدابري ومهاماً        -٢٢١
  :نيا وتنطبق على النساء من السكان أو تتضمن عناصر خاصة هبن مما يليسكان مجهورية مقدو

  ؛٢٠١٠برنامج محاية صحة األمهات واألطفال يف مجهورية مقدونيا لعام   )أ(  
  ؛٢٠١٠برنامج احلماية الصحية الوقائية يف مجهورية مقدونيا لعام   )ب(  
ة مقـدونيا   ـة يف مجهوري  ـر لألمراض اخلبيث  ـاف املبك ـبرنامج االكتش   )ج(  

  ؛٢٠١٠لعام 
 البـشري برنامج محاية السكان من اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة               )د(  
  ؛٢٠١٠ لعام اإليدز/املكتسب
  برنامج محاية السكان من السل؛  )ه(  
  برنامج الفحص الطيب املنتظم؛  )و(  
  برنامج التأمني الصحي الشامل؛  )ز(  
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  .برنامج التطعيم وبرامج أخرى  )ح(  
وترصـد  .  يف مجهورية مقدونيا جلنة وطنية لألمومة اآلمنة يف وزارة الصحة        وأُنشئت  -٢٢٢

 وأجرت اللجنـة تقييمـاً    . هذه اللجنة حالة األمهات واألطفال الصحية وتوفري احلماية هلم        
وأُجري تفتيش ميداين   . للرعاية قبل الوالدة وأثناءها وبعدها بدعم مايل من منظمة اليونيسيف         

ني واملعدات واألماكن املتاحة يف مستشفيات الوالدة أُِعّدت على         لألوضاع من حيث املوظف   
 وتلـتمس وزارة الـصحة     . وطنية لألمومة اآلمنة ُزوِّدت هبا وزارة الـصحة        استراتيجيةإثره  

  .املشورة اخلبرية من اللجنة يف مجيع املشكالت اليت تطرأ يف هذا اجملال
نع احلمل وضعف معـدل اسـتخدام      لتفشي اللجوء إىل اإلجهاض كوسيلة مل      ونظراً  -٢٢٣

، أعد معهد الصحة العامة، بدعم مـن        ٢٠٠٨يف عام   ) يف املائة  ٩,٨(موانع احلمل احلديثة    
 للسياسات والربامج والظروف الـسائدة يف        استراجتياً صندوق األمم املتحدة للسكان، تقييماً    

لـى حنـو منـتظم      ع ،وأكد هذا التقييم احلاجة إىل مشاركة مجيع مكونات اجملتمع        . البالد
ومتواصل، يف السعي لتحسني مستوى التوعية وجتنب حاالت احلمل غري املرغوب فيه وزيادة             

وأنشأت وزارة الصحة، بدعم من صندوق األمم املتحدة . استخدام وسائل منع احلمل احلديثة
 وطنية للصحة اجلنسية واإلجنابيـة      استراتيجيةللسكان، فريق عمل أُسندت إليه مهمة إعداد        

وتتمثـل  .  معروضة على احلكومة بغية اعتمادها     ستراتيجيةوهذه اال . ٢٠٢٠-٢٠١٢للفترة  
  : يف ما يليستراتيجيةرؤية هذه اال

، بـصحة جنـسية   ٢٠٢٠ينبغي أن يتمتع سكان مجهورية مقدونيا، حبلول عـام         "
". مضمونة وجيدة  وإجنابية أفضل بتمكني كل فرد من احلصول على خدمات صحية         

ق األمم املتحدة للسكان، فتحت وزارة الصحة ومعهـد الـصحة           ومبساعدة صندو 
 إلسداء املشورة للشباب يف جمال الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة يف             مركزاً ١٩العامة  

  .)٢٩(مراكز الصحة العامة
، يف إطار نفس املشروع، إشراك فرق       ٢٠١٠ولتعزيز التوجيه واإلرشاد، سيتم يف عام         -٢٢٤

  .يارات للمدارس واملناطق الريفية وإنشاء مراكز للتوعية والترويجللترويج والوقاية بإجراء ز
ويف ضوء احلاجة لوضع معايري لعمليات اإلجهاض وحتسني مستوى جودهتا، أعدت             -٢٢٥

وزارة الصحة، بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان، معايري جودة لعمليات اإلجهـاض             
 الوطنيـة بـشأن     ستراتيجية لتقييم اال  لريق عم وأنشأت وزارة الصحة ف   . والرعاية املتعلقة هبا  

 ستراتيجيةوتتضمن اال . ٢٠١٢-٢٠٠٧ للفترة   اإليدز/ املكتسب البشريفريوس نقص املناعة    
، تدابري حمددة ملنع    ٢٠١٦-٢٠١٢ الالحقة اليت سُتعدُّ للفترة      ستراتيجيةاحلالية، شأهنا شأن اال   

من األمهات املصابات به إىل أطفاهلن       املكتسب   البشريانتقال العدوى بفريوس نقص املناعة      

__________ 

كان مجهورية  مؤشرات رصد الصحة اجلنسية واإلجنابية لس     : ١التذييل رقم   : التذييل اخلاص بالرعاية الصحية    )٢٩(
 .مقدونيا
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جية االضطالع بأنشطة ملنع يستراتالوإضافة إىل ذلك، تعتزم ا. أثناء احلمل والوالدة واإلرضاع 
  . املكتسب بني الشباب ومن بينهم الفتيات والشاباتالبشريانتشار فريوس نقص املناعة 

ملعين بفريوس نقص املناعة    ، طرح برنامج األمم املتحدة املشترك ا      ٢٠١٠وخالل عام     -٢٢٦
 جدول أعمال لتمكني النساء الشابات والفتيات من احلصول بسرعة اإليدز/ املكتسبالبشري

وينبثـق  . اإليـدز / املكتسب البشرينقص املناعة   على خدمات الوقاية من اإلصابة بفريوس       
بفـريوس  برنامج األمم املتحدة املشترك املعين      جدول األعمال هذا من توصية جملس تنسيق        

تدعو  على الصعيد العاملي اليت   ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشرينقص املناعة   
ويف مقدونيا، جرى مسح خدمات فريوس نقص املناعة        . كل بلد إىل حتديد أولويات للتنفيذ     

  . لتوفري الوقاية والعالج والرعاية والدعم للنساء الشابات والفتياتاإليدز/ املكتسبالبشري
  .وسُتعدُّ خطة عمل تتضمن تدابري وأنشطة لتنظيم األسرة وموانع احلمل واإلجهاض اآلمن  -٢٢٧
وبغية إنقاص العدد الكلي لإلصابات اجلديدة بأورام خبيثة، اعتمـدت مجهوريـة              -٢٢٨

  : الذي يشمل ما يلي٢٠١٠ اخلبيثة لعام ضمقدونيا برنامج االكتشاف املبكر لألمرا
املبكر ألمراض أجهزة املرأة التناسلية والوقاية منها، مبا يف    أنشطة االكتشاف     )أ(  

  ذلك فحص سرطان عنق الرحم؛
  . سنة٥٥-٤٠فحص سرطان الثدي جلميع النساء يف مقدونيا يف الفئة العمرية   )ب(  
وتبلغ  . من وفيات النساء    يف املائة  ٤٩,٧وتتسبب أمراض اجلهاز التناسلي البويل يف         -٢٢٩

 من جمموع الوفيات املسجلة يف مستوى يف املائة ٤,٨مجة عن األورام اخلبيثة نسبة الوفيات النا
  .الرعاية الصحية األولية

 مـن   ٢٠ق الرحم، أي    ـ امرأة بسرطان عن   ٢٠٠ة  ـُتصاب قراب  ل عام، ـويف ك   -٢٣٠
 حالة جديدة من هذا النـوع مـن         ٢١٨، ُسجلت   ٢٠٠٧ويف عام   .  امرأة ١٠٠ ٠٠٠كل  

  .)٣٠( امرأة١٠٠ ٠٠٠ من كل ٢١,٤السرطان مبعدل يبلغ 
مشروع برنامج لالكتشاف املبكر ألمراض اجلهاز       ، أُِعّد ألول مرة   ٢٠٠٧ويف عام     -٢٣١

 التناسلي للمرأة والوقاية منها يف مجهورية مقدونيا بإجراء فحص جماين لعينات من عنق الرحم             
اصة ألمـراض   جلميع النساء يف مجهورية مقدونيا يف املؤسسات العامة وبعض املؤسسات اخل          

  . امرأة١٧ ٠٠٠ومشل الفحص . النساء والوالدة
  . امرأة سواء أكان لديهن تأمني صحي أم ال١٢ ٠٠٠، مشل الفحص ٢٠٠٨ويف عام   -٢٣٢
 امرأة يعوزهن التأمني الصحي على حق إجـراء         ٣ ٠٠٠، حصلت   ٢٠٠٩ويف عام     -٢٣٣

املـرأة    املبكر ألمـراض   الفحص اجملاين لعينات من عنق الرحم من خالل برنامج االكتشاف         
__________ 

              معدل احلاالت اجلديدة املسجلة مـن سـرطان عنـق الـرحم            ١الشكل البياين   : التذييل اخلاص بالصحة   )٣٠(
 .٢٠٠٧-٢٠٠٠للفترة 
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وأُنفقت مجيع املوارد املاليـة املخصـصة هلـذا         . والوقاية منها يف مجهورية مقدونيا     التناسلية
ويف الوقت نفسه، أُجريت أنشطة حلث النساء على إجراء فحص منظم لعينات من             . الغرض

والفـرع   مراكز للصحة العامة من بينها مركز الصحة العامة يف تيتوفـو،             ٤عنق الرحم يف    
وشتيب وفيليس، أي الفرع اإلقليمي      اإلقليمي يف غوستيفار ومراكز الصحة العامة يف برليب       

مني صحي إجراء فحوص أويف الوقت الراهن، ميكن للنساء الالئي لديهن ت    . يف ستيفي نيكويل  
  .جمانية لعينات من عنق الرحم عرب طبيب العائلة ألمراض النساء والوالدة

             وُخصـصت يف    ٢٠١٠ االكتشاف املبكر لألمراض اخلبيثـة لعـام         وأُِعد برنامج   -٢٣٤
) احللقات الدراسية للتوعية وخالف ذلـك     (إطاره موارد مالية لفحص سرطان عنق الرحم        

  . دينار٢٥٠ ٠٠٠ ٠٠بلغت 
ولتخفيض معدل الوفيات النامجة عن سرطان عنق الرحم، أُتيح للفتيـات الالئـي               -٢٣٥

 ميكـن   فريوس الورم احلُليمي البـشري    ضد   لقاح جماين     عاماً ١٥ و ٩  تتراوح أعمارهن بني  
 غـري   احلصول عليه من املؤسسات الصحية املُرّخص هلا التطعيم هبذا اللقاح بصفته لقاحـاً            

  ).٥٦/٢٠٠٨رقم " اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا"(إجباري 
  للفتيات األكرب سـناً    اناً جم حووفق توصيات منظمة الصحة العاملية، ُيتاح هذا اللقا         -٢٣٦

الراغبات يف التطعيم خالل األشهر الثالثة األخرية من        ) حىت سن السادسة والعشرين   (وللنساء  
 جرعة  ١٢ ٠٠٠، أُعطيت   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨وخالل عامي   . ٢٠٠٩ وخالل عام    ٢٠٠٨عام  

  . غري اإلجباريفريوس الورم احلُليمي البشريمن لقاح 
فـريوس الـورم    ، أُجري تطعيم إجباري مكثف ضد       ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول ويف    -٢٣٧

وخيـضع هـذا    .  يف املائة  ٥٠ للفتيات يف سن الثانية عشرة وبلغ نطاق التطعيم          احلُليمي البشري 
 ,Immunoprophylaxisكتيــب قواعــد "التطعــيم اإلجبــاري لقواعــد قانونيــة تــرد يف 

Chemoprophylaxis       إجراء التطعيم ومسك السجالت    ، األشخاص اخلاضعون هلذه التدابري، طريقة
  ).٢٠١٠مايو  / أيار١٢ بتاريخ ٦٥رقم " اجلريدة الرمسية جلمهورية مقدونيا"( "والتوثيق
      " اجلريدة الرمسيـة جلمهوريـة مقـدونيا   "(ويف ضوء تعديالت قانون احلماية الصحية      -٢٣٨
 وعالج سرطان   ، تنفيذ برنامج االكتشاف املبكر وتشخيص     ٢٠٠٧، بدأ، يف عام     )٥/٠٧رقم  

 وال تقع أية تكاليف مالية على عاتق النساء         وهو برنامج جماين متاماً   . الثدي يف مجهورية مقدونيا   
 امرأة للفحص بينما بلـغ      ١٢ ٥٠٠، خضعت   ٢٠٠٧ويف عام   . الاليت يرغنب يف إجراء فحص    

ومن بـني   . ٢٠٠٩ يف عام    ٣٦ ٠٠٠ و ٢٠٠٨ يف عام    ٢٢ ٥٨٧عدد من خضعن للفحص     
  .امج املستقبلية الشروع يف إجراء فحص منظم يف سائر أحناء البالدأهداف الربن

 مـع   وإلتاحة هنج فعال للنساء حيال وسائل منع احلمل وجتنب اإلجهاض ومتـشياً             -٢٣٩
 حبـث يتعلـق بـالتقييم       ٢٠٠٨ ، الصادرة عن اللجنة، أُجري، يف عـام       ٣٢التوصية رقم   

إلجهاض يف مقدونيا بدعم من صندوق      وجودة وإتاحة موانع احلمل وا     ستراتيجي لسياسة الا
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األمم املتحدة للسكان وأُعد تقرير عن التقييم اإلستراتيجي لسياسة وجودة وإتاحـة موانـع              
وبعد . احلمل واإلجهاض يف مقدونيا ُيبيِّن الوضع الراهن للصحة اإلجنابية واجلنسية يف مقدونيا       

الصحة اجلنسية واإلجنابية النامجـة     تطبيق هذا البحث بغية إجياد حل أفضل للمسائل املتعلقة ب         
عن النشاط التروجيي، أُِعّد كتيب تنظيمي لتقدمي املشورة بشأن الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة         

ـ      وإنشاء ما ال يقل عن عشرة مراكز للتوجيه واإلرشاد          ةيف مضمار الصحة اجلنسية واإلجنابي
بحث معهد الصحة العامـة     وأجرى ال . يف إطار اإلتاحة املؤسسية للمعلومات يف هذا الصدد       

  .بدعم من مكتب صندوق األمم املتحدة للسكان
وُتنفّذ األنشطة باستمرار بدعم من احلكومة واملنظمات الدولية مثل منظمة الـصحة              -٢٤٠

ووكالـة   العاملية واليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان      
 اتقاء  لاليات املتحدة والبنك الدويل وذلك بغية توعية الشباب بوسائ        التنمية الدولية التابعة للو   

 من خالل احملاضرات واملنـشورات وعـرب   احلمل غري املرغوب فيه واألمراض املتناقلة جنسياً    
ويف إطـار مـشروع     .  الصحة اجلنسية واإلجنابية يف سكوبيا     بشأنمركز التوجيه واإلرشاد    

  مركـزاً  ١٧، مت إنـشاء     "اجلنسية واإلجنابية يف مقدونيا   حتسني االستجابة الوطنية للحقوق     "
وميكن احلصول من طبيب أمـراض      . للصحة اجلنسية واإلجنابية يف إطار مركز الصحة العامة       

ورفاالت  ةالنساء والوالدة على استشارة جمانية وكتيبات إعالمية عن الصحة اجلنسية واإلجنابي      
 املراكز بدعم مايل من صندوق األمم املتحـدة         ومت إنشاء هذه  . ووسائل منع احلمل الفموية   
 ".حتسني االستجابة الوطنية للحقوق اجلنسية واإلجنابية يف مقدونيا       "للسكان يف إطار مشروع     

 البشري وحىت اآلن، ُتنفذ أنشطة للوقاية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة            ٢٠٠٣ومنذ عام   
 فري الدعم هلم بدعم مايل من الـصندوق        ومعاجلة املصابني به ورعايتهم وتو     اإليدز/املكتسب

ومتثل هذه األنـشطة    . ، والسل، واملالريا  اإليدز/البشريالعاملي ملكافحة فريوس نقص املناعة      
 اإليـدز / املكتـسب  البـشري أكرب استثمارات الصحة العامة يف جمال فريوس نقص املناعة          

  .واألمراض املتناقلة جنسياً
 حالـة  ٢٢,٣٦حالة إجهاض، أي مبعـدل      ٥ ٦٤٨، ُسجلت   ٢٠٠٩وخالل عام     -٢٤١

 حالة إجهاض   ٢٧,٣ حالة إجهاض أو     ٦ ١٦٤-٢٠٠٦( مولود حي    ١٠٠إجهاض مقابل   
وال يعرب اخنفاض معدل اإلجهاض عن الوضع احلقيقي إذا أخذنا يف ).  مولود حي١٠٠مقابل 

 قصور يف تسجيل حاالت اإلجهاض، ال سيما يف الفترة الـيت           احلسبان أن ذلك قد ينتج عن     
  .)٣١(أعقبت خصخصة قطاع الصحة وفتح مستوصفات خاصة ألمراض النساء والوالدة

) الفموية وامليكانيكية والرمحيـة وغريهـا     (وميكن احلصول على وسائل منع احلمل         -٢٤٢
من طبيب أمراض النساء والوالدة من مـستوصف أمـراض النـساء            ) وصفة طبية (بتوصية  
 اهلرمونية وغريها من الوسائل وفق قـانون األدويـة        وُتسجل موانع احلمل الفموية     . والوالدة

وُتسجل طريقة تسجيل اللوازم الطبية، مبا فيها الرفاالت، وفـق          . واللوازم الطبية املتصلة هبا   
__________ 

 .٢٠٠٩-٢٠٠٥ حاالت اإلجهاض املسجلة يف مجهورية مقدونيا للفترة - ٢اجلدول : التذييل اخلاص بالصحة ) ٣١(
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كتيب اإلرشادات عن حمتويات الطلب والوثائق الواجب تقدميها لتسجيل اللوازم الطبيـة يف             
  .٢٠٠٩يوليه / متوز٢٤مجهورية مقدونيا منذ 

. وتوفر احلماية الصحية األولية للنساء يف إطار مستوصفات أمراض النساء والوالدة            -٢٤٣
، بلغ عدد أطباء واختصاصي أمراض النساء والوالدة العاملني يف مجهوريـة            ٢٠٠٨ويف عام   
وتفتقر بلديات عديدة ملستوصفات أمراض النساء والوالدة       .  واختصاصياً  طبيباً ٣٠٧مقدونيا  

  .فري احلماية الصحية للمرأة، ال سيما يف املناطق الريفيةوهو أمر يعوق تو
 خالل العقد املنصرم مـع    وسجل معدل وفيات الرضع يف مجهورية مقدونيا اخنفاضاً         -٢٤٤

            يف  ١١,٧بينمـا كـان      ٩,٧، بلغ هـذا املعـدل       ٢٠٠٨ويف عام   . بعض أوجه التفاوت  
عدل وفيات الرضع لالخنفـاض يف  ورغم ميل م .)٣٢( مولود حي١ ٠٠٠ يف كل  ٢٠٠٩عام  

  .)٣٣( فإنه أعلى بكثري من مثيله يف بلدان االحتاد األورويب،مقدونيا
 من وفيات الرضع يف مقدونيا يف السنوات القليلة املاضـية إىل             يف املائة  ٨٠وتعزى    -٢٤٥

  :األسباب التالية
        الرضع غري الناضجني، الرضـع منخفـضو الـوزن،         (أسباب قبل الوالدة      )أ(  

  ؛) من الوفياتيف املائة ٧٠بنسبة 
ليت حتـدث يف    ا)  من جمموع الوفيات    يف املائة  ١٥بنسبة  (تشوهات خلقية     )ب(  

  ).الرعاية قبل الوالدة(الشهر األول عقب الوالدة وتعزى يف الغالب لظروف احلمل 
الرضع بينما بلغ عدد    )  إىل عام واحد   صفر(  ميتاً  رضيعاً ٢٧٨، ُسجل   ٢٠٠٩ويف عام     -٢٤٦

ويعزى أغلب االرتفـاع    . ٢٠٠٨يف عام   )  إىل عام واحد   صفر ( رضيعاً ٢٢٣امليتني املسجلني   
 إىل أسباب حمددة قبل الوالدة، أي أن الرضع ميوتون بـسبب        ٢٠٠٩يف معدل الوفيات يف عام      

 بلغ عدد الرضع الذين مـاتوا       ٢٠٠٩ويف عام   . والدهتم قبل النضج أو يولدون بوزن منخفض      
 عـن    رضيعاً ٤٩ و ٢٠٠٨ عن عام     رضيعاً ٤٥، أي بزيادة قدرها      رضيعاً ١٩٣اب  هلذه األسب 

 إىل األسباب   ٢٠٠٨ مقارنة بعام    ٢٠٠٩وتعزى الزيادة يف وفيات الرضع يف عام        . ٢٠٠٧عام  
 منهم أثناء الـشهر     ٢١٩مات   ،٢٠٠٩ توفوا يف عام      رضيعاً ٢٧٨فمن أصل   . ذكورة آنفاً امل

 ٣٣وتـوىف   . يف األسبوع األول من حيـاهتم     )  يف املائة  ٦٠( ١٦٧منهم  )  يف املائة  ٨٠(األول  
 بني الـشهر الثالـث       رضيعاً ١١و ) يف املائة  ١٢( خالل الفترة بني الشهر األول والثاين        رضيعاً

وترتبط الوفـاة   ).  يف املائة  ٤( بني الشهر السادس واحلادي عشر       ١٥و)  يف املائة  ٤(واخلامس  
         والدة حيـة يف     ١ ٠٠٠ من كـل     ١٤,٦بل الوالدة من    قبل الوالدة بارتفاع نسبة الوفيات ق     

  .٢٠٠٩ مولود حي يف عام ١ ٠٠٠ يف كل ١٧ إىل ٢٠٠٨عام 

__________ 

 . معدل وفيات الرضع:٢ التخطيطي الرسم: التذييل اخلاص بالصحة )٣٢(
 .معدل وفيات األطفال: ٣الرسم التخطيطي : التذييل اخلاص بالصحة )٣٣(
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، فإهنا أقل ) يف املائة٩٨ (ولئن كانت نسبة الوالدة حبضور عامل صحي مرتفعة نسبياً  -٢٤٧
يـع  وتقـدم مج  .  فحـسب  يف املائة  ٨٢ بني السكان الغجر، إذ ال تتجاوز        من ذلك كثرياً  

خدمات وتوفر الرعاية على مدار الساعة عند الوالدة دون مقابل          ) ١٧(املستشفيات اإلقليمية   
على (غري أن التكاليف اإلضافية     . بغض النظر عّما إذا كانت املرأة تتمتع بتأمني صحي أم ال          

قد تعرقل توافر هـذه     ) سبيل املثال، تكاليف النقل والغياب عن املرتل وغريها من التكاليف         
  .اخلدمات للمجموعات املهمشة وتلك اليت تعاين من اإلقصاء

 التحتية يف املؤسسات وتوحيد املعدات من       ومثة حاجة لتحقيق االتساق يف حالة البىن        -٢٤٨
جمموعـة  (حيث املهام والوظائف املالئمة يف كل مستوى من مستويات الرعايـة الـصحية    

  ).اية قبل الوالدة وتوحيدهاخدمات على أساس إضفاء الطابع اإلقليمي على الرع
  . املتاحة حالياًةالبشريوميكن سد النقص يف العاملني بقدر كبري بتوزيع املوارد   -٢٤٩

إعداد معايري تنظيمية إلضفاء الطابع اإلقليمي على الرعاية قبل الـوالدة يف              )أ(  
  ؛)األولية واملتخصصة والفائقة التخصص(مستويات الرعاية الصحية كافة 

شاء مركز اإلحصاءات الطبية يف إطار عيادة أمراض النـساء والـوالدة            إن  )ب(  
جودة اخلدمات ومؤشرات الرعاية الـصحية األوليـة        (ُتجّمع فيه بيانات الرعاية قبل الوالدة       

  ؛)واملتخصصة والفائقة التخصص قبل الوالدة
  وضع منهجية للتدقيق يف الوفيات قبل الوالدة ووفيات الرضع واألمهات؛  )ج(  
إعداد معايري للفحص   (تقييم وحتديث جمموعة خدمات الرعاية بعد الوالدة          )د(  

  ). يف الفصل األولبعد الوالدة مبا يف ذلك الفحص اخلاص باإلصابة باألمراض املتناقلة جنسياً
بتوقيع إعالن األلفية، ألزمت حكومة مجهورية مقدونيا نفسها بدعم حتقيق األهداف             -٢٥٠

ويف هذا الصدد، ُبذلت جهود لتقليل الوفيـات بـني الرضـع            . مقدونياالوطنية لأللفية يف    
ويف إطار مكافحة فريوس نقص املناعة . واألطفال دون سن اخلامسة وبني األمهات املرضعات 

ويف مقـدونيا،   . ُتوّجه اجلهود للحد من انتشار هذا املرض وإيقافه        ،اإليدز/ املكتسب البشري
ائي عملية شحذ اإلرادة السياسية بإشراك عدد كـبري مـن           ساند برنامج األمم املتحدة اإلمن    

) احلكومة، اجملتمع املدين، القطاع اخلاص، وسائط اإلعالم واجملتمعـات احملليـة          (املشاركني  
  .وبتقدمي الدعم املايل

واعتمدت وزارة الصحة يف مجهورية مقدونيا، بالتعاون مع منظمة الـصحة العامليـة،             -٢٥١
 .٢٠١١-٢٠٠٨ملنع املشكالت الناشئة عن إساءة استعمال الكحول لعام          الوطنية   ستراتيجيةاال

، رابطة أندية املـدمنني علـى       ١٩٧٤، توجد منذ عام     ستراتيجيةوإضافة إىل تنفيذ تلك اال    
الكحول الذين مت عالجهم اليت حتافظ على االمتناع عن تعاطي الكحول مبساعدة أخـصائي              

وإضافة إىل ذلك، حتظى الوقاية . جتماعيني ومعاجلنيالطب النفسي وأطباء نفسانيني وعاملني ا
األولية مبزيد من االهتمام بغية منع اإلسراف يف تعاطي املشروبات الكحولية بـني الـشباب               
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ويتلقى ضحايا العنف املرتيل واملسرفون يف تعاطي الكحـول         . والنساء ومنع توارثه يف األسر    
  . واجتماعياً نفسانياًدعماً
 إصابة بالـسل، أي مبعـدل       ٤٣٨،  ٢٠٠٨هورية مقدونيا يف عام     وُسجلت يف مج    -٢٥٢

  . مواطن١٠٠ ٠٠٠ من كل ٢٣,٦انتشار يبلغ 
 إصابة جديدة بالسل بني الرجال ٢٧٧، ٢٠٠٨وحسب نوع اجلنس، ُسجلت يف عام       -٢٥٣

 مـواطن   ١٠٠ ٠٠٠ ويسجل معدل اإلصابة بني كـل      .)٣٤( إصابة جديدة بني النساء    ٢٠٦و
. )٢٦,٠:٢٠,٢=٢٠٠٣:٢٠٠٨: ؛ النساء ٤٢,٨:٢٧,٠=٢٠٠٣:٢٠٠٨: الرجال( اخنفاضاً

 إصابة جديـدة بفـريوس     ١٣٤،  ٢٠١٠-١٩٨٧ وُسجلت يف مجهورية مقدونيا خالل الفترة     
  .٠,١ للسكان الذكور، أي مبعدل انتشار قدره ٣/١ املكتسب بنسبة البشرينقص املناعة 

 البـشري ناعـة    إصابة جديدة بفريوس نقص امل     ١٤حسب نوع اجلنس، ُسجلت     و  -٢٥٤
 مواطن إىل االخنفاض بني ١٠٠ ٠٠٠ومييل معدل االنتشار يف كل . ٢٠١٠املكتسب يف عام 

  .كال اجلنسني

  ١٣املادة     
  احلياة االقتصادية واالجتماعية للمجتمع

املستفيدون من احلماية االجتماعية هم مواطنو مجهورية مقدونيا املقيمـون بـصفة              -٢٥٥
واألجانب الذين حبوزهتم إقامة قانونية دائمة يف مجهورية مقدونيا         دائمة يف مجهورية مقدونيا     

ويستفيد مواطنو مجهورية مقدونيا غري املقيمني فيها بـصفة دائمـة           . وفق القانون الساري  
 واألجانب الذين حبوزهتم إقامة مؤقتة قانونية يف مجهورية مقدونيا من احلقوق الناشـئة عـن              

  .ليت حيددها هذا القانون أو أي قانون آخراحلماية االجتماعية وفق الشروط ا
  مركـزاً  ٢٧ للرعاية االجتماعيـة، منـها        مركزاً ٣٠ويوجد يف مجهورية مقدونيا       -٢٥٦

  عامالً ٧٩٥ويبلغ جمموع العاملني يف هذه املراكز       .  مراكز بلدية  ة بني البلديات وثالث   مشتركاً
احة عـن احلمايـة االجتماعيـة أن        وُتظهر البيانات املت   . يف املائة  ٦٧ امرأة، أي    ٥٣٥منهم  

 يف   يف املائـة   ٨١الرجال يشكلون أغلب املستفيدين من الرعاية االجتماعية إذ بلغت نسبتهم           
  ).عدد املستفيدين حسب نوع اجلنس: ، الرعاية االجتماعية٧ اجلدول رقم انظر( ٢٠٠٦عام 
 األشخاص القادرون   ووفق قانون احلماية االجتماعية، يتمتع حبق الرعاية االجتماعية         -٢٥٧

          على العمل واملؤهلون للسكن واألشخاص الذين يعانون من انعدام األمـن املـايل الـذين               
وقد عـززت التعـديالت    . ال حيصلون على املوارد املالية الالزمة لإلعاشة وفق لوائح أخرى         

 حيـق للوالـدة     فبموجب هذه التعديالت  . القانونية حقوق املرأة يف جمال احلماية االجتماعية      
__________ 

 انتشار اإلصابة بالسل يف مجيع األعضاء حسب نوع اجلنس          - ٤ سم التخطيطي رال: التذييل اخلاص بالصحة   )٣٤(
 .٢٠٠٨-٢٠٠٣يف مجهورية مقدونيا خالل الفترة 
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الوحيدة احلامل احلصول على مساعدة مالية منتظمة حىت الطفل الثالث حـسب تسلـسل              
  رابعـاً   حيـاً  ، حيق لألم اليت تضع مولـوداً      ٢٠٠٩يناير  /ومنذ كانون الثاين  . تواريخ الوالدة 

 وتتمتع هبذا احلق األم اليت تقوم بتربية أطفاهلا حىت سن الثامنـة           . احلصول على مساعدة مالية   
  . وال تنتفع حبق املعاش التقاعدي عند بلوغها سن الثانية والستنيعمالًعشرة وال متارس 

بغية توفري السكن للمستفيدين من احلماية االجتماعية، مت توزيع شقق اجتماعيـة يف      -٢٥٨
سكوبيا، أوهريد، كافادارشي، كوشاين، كيشيفو، كريفـا       (عدة مدن يف مجهورية مقدونيا      

وتؤخذ يف احلسبان عدة    . خالل الفترة املُفاد عنها يف التقرير     ) نسكا كامينيشا باالنكا، ماكيدو 
  .)٣٥( التمثيل اجلنساينىفئات من املستفيدين وُيراع

ـ اقويتمثل املعيار األساسي لتحديد متطلبات ممارسة حق املعاش الت          -٢٥٩ دي يف العمـر    ع
لتأمني املتعلق باإلعاقة شروط    وحيدد قانون املعاشات التقاعدية وا    . وحد أدىن من مدة اخلدمة    

الرجال سن الرابعة والستني والنساء سـن الثانيـة    احلصول على هذا املعاش ومن بينها بلوغ  
وتعزى احلاجة إىل رفع احلد األقصى مـن        .  سنة على األقل   ١٥والستني ومدة خدمة قدرها     

كان ومـن مث مـدة       زيادة العمر املتوقع بني الـس      ال سيما العمر إىل التطورات الدميغرافية،     
         ويف ضوء هذه املتطلبات، متـت مواءمـة االسـتفادة مـن املعـاش              . االستفادة من املعاش  

خدمـة   التقاعدي حبيث تقترب من املعايري األوروبية من حيث االستفادة من املعاش عن مدة            
  . سنة١٤تقل عن 
 ،الزوج أو الزوجة  (عائلة  ووفق قانون املعاش والتأمني اخلاص باإلعاقة، حيق ألفراد ال          -٢٦٠

األطفال املولودون يف إطار الزواج واألطفال بالتبين واألحفاد بال والـدين الـذين يعـوهلم               
  .احلصول على معاش أُسري) الشخص املؤمِّن والوالدين الذين يعوهلم الشخص املؤمِّن

ـ  وحيصل أفراد العائلة على حق املعاش األسري إذا كان لدى املؤمِّن املتـو              -٢٦١          مني أىف ت
 سنوات واستوىف شروط التقاعد بسبب العمـر أو         ١٠سنوات أو مدة خدمة قدرها       ٥ملدة  

  .ثر إصابة يف مكان العملإ ن الشخص املؤّمإلعاقة وإذا تويفا
.  عامـاً ٤٥وحيق لألرامل احلصول على معاش أسري إذا بلغ عمر الزوج عند وفاته      -٢٦٢

ن باحلق يف املعاش األسري بسبب اضطالعهم مبسؤولية الوالد    وحيصل األرامل الذين ال يتمتعو    
   .هذا احلق عند بلوغهم سن اخلامسة واألربعني بعد بلوغهم سن األربعني على

وحيـصل  . حيصل األرامل على احلق يف املعاش عند بلوغهم سن اخلامسة واخلمسني            -٢٦٣
عـد  بمهم مبسؤوليات الوالـد     األرامل الذين ال يتمتعون باحلق يف املعاش األسري بسبب قيا         

  .بلوغهم سن اخلمسني على احلق يف املعاش األسري عند بلوغهم سن اخلامسة واخلمسني
وتشجع وكالة الشباب والرياضة وتدعم احتادات تطوير الرياضات النسائية على قدم             -٢٦٤

ـ               ال املساواة من خالل أنشطتها وبإنشاء احتادات نسائية ودعم العـامالت املهنيـات يف جم
__________ 

 .ع الشقق االجتماعيةجدول توزي: التذييل اخلاص بالسكن )٣٥(
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 حنو برامج التوعية لتشجيع     أيضاً الوطنية للشباب، ُتوّجه األنشطة      ستراتيجيةووفق اال . الرياضة
  .أمناط احلياة الصحية وحتقيق متثيل مالئم للجنسني

  ١٤املادة     
  املرأة يف املناطق الريفية

ـ              -٢٦٥ ورات لتعزيز إشراك املرأة من املناطق الريفية واجملموعات العرقية الـصغرية يف التط
 الصادرة عن اللجنة،    ٢٨ بالتوصية رقم    عمالًاالجتماعية ويف آليات إعمال حقوق اإلنسان،       

عقدت وزارة العمل والسياسة االجتماعية، بالتعاون مع املنظمة النسائية املتعـددة األعـراق             
"Antiko "عدة منتديات.  

قتصادي بدرجة عالية   وتشري البيانات اإلحصائية وحبوث عديدة إىل انعدام النشاط اال          -٢٦٦
  .بني النساء يف املناطق الريفية وإىل انتشار البطالة بينهن

 حمددة يف اخلطـة     أهدافاً MEAAوحددت حكومة مجهورية مقدونيا، بالتعاون مع         -٢٦٧
تـدابري  (وتتضمن هذه الربامج أنشطة متكينية      .  ينبغي حتقيقها عرب برامج حمددة     ستراتيجيةاال

  .موجهة للمرأة) متكينية
سم باملساواة حيـال     يت  األهداف التالية اليت تتيح هنجاً     ستراتيجيةوحتدد اخلطة اال    - ٢٦٨

  :املرأة والرجل
  زيادة القدرة على التنافس يف قطاع الزراعة؛  )أ(  
  التنمية الزراعية ودعم التنمية الريفية؛  )ب(  
  زيادة االستثمارات احمللية والدولية؛  )ج(  
  قطاعني العام واخلاص؛تعزيز الشراكة بني ال  )د(  
  .حتسني فرص متتع السكان حبياة جيدة وصحية بتوفري أغذية أجود هلم  )ه(  
 حبيث تتيح فرصاً   مقدونيا إىل جعل الزراعة أوروبية الطابع      حكومة مجهورية  وتسعى  -٢٦٩
وميثل االحتفاظ  . وتندرج األنشطة الرامية إىل بلوغ هذه األهداف يف برامج        .  أوروبية وآفاقاً

لتحسني الفرص املتـساوية للجنـسني يف        حدى األدوات الرئيسية  إ يانات مصّنفة جنسانياً  بب
لزراعة والغابات  امعلومات متكاملة من أولويات وزارة       ويعترب إنشاء أنظمة  . القطاع الزراعي 

ومن املقرر إنشاء نظام معلومات متكامل يتيح جتميـع املعلومـات وجتهيزهـا     . وتوفري املياه 
  .اعي بإدخال معامل ُيمكِّن من جتميع املعلومات املصّنفة جنسانياًللقطاع الزر

 نتائج ملموسة أثبتتها التقـارير      ٢٠٠٨وحقق مرسوم التنمية الريفية املعتمد يف عام          -٢٧٠
عن استخدام الوسائل املالية يف ضوء مجيع الربامج اليت توجهها حكومة مجهوريـة مقـدونيا         

  .للمزارعني
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ملستفيدات من الفرص اليت يتيحها برنامج الـدعم املـايل للزراعـة            وتشري النساء ا    -٢٧١
 علـى  وبرنامج التنمية الريفية الذي يوفر الدعم املايل إىل أن هلذه الربامج تأثري حـافز جـداً        

  .أعماهلن وأهنا أعانتهن على اكتساب قوة اقتصادية
يف  ١٨ارعات ازداد بنسبة    وتشري التقارير إىل أن استخدام الوسائل املالية من ِقبل املز           -٢٧٢
  ). إىل البيانات املتحصل عليها يرتبط بتدبري حافز استناداً خاصاًتتضمن البيانات متغرياً( املائة
 عمالًواجلدير بالذكر أن فريق املستشارات املُنشأ يف وكالة حتفيز تنمية الزراعة يعمل             -٢٧٣
  . مع املزارعات يف امليدانحثيثاً
  :ستشارات يف نطاق عملهن مبا يليوتقوم هؤالء امل  -٢٧٤

 بشأن الربامج الـيت     زيارة املزارعات يف منازهلن وإسداء املشورة هلن جماناً         )أ(  
  ؛MEAAتتيحها 

  تعريفهن بالقوانني والقوانني الفرعية املتعلقة باملزارعات؛  )ب(  
  متكينهن من خالل تنظيم أنشطة حافزة ألنشطتهن؛  )ج(  
ط األعمال وتقدمي املساعدة هلن يف ضوء النشرات        مساعدهتن يف إعداد خط     )د(  

  .MEAAالعامة اليت تصدرها 
وُتعد هذا العام امليزانية املخصصة ألنشطة هؤالء املستشارات يف إطار وكالة حتفيـز               -٢٧٥

  .٢٠١١التنمية الزراعية وحتظى بدعم من خطة العمل لعام 
 مسار التطـورات االجتماعيـة،    لتحسني وضعية املرأة الغجرية واخنراطها يف      وسعياً  -٢٧٦

، خطة  ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٣ بتاريخ   ١٣٩اعتمدت حكومة مجهورية مقدونيا، يف الدورة       
  .٢٠١٠-٢٠٠٨عمل وطنية لتحسني وضعية املرأة الغجرية عرب اخلطط التشغيلية للفترة 

وتتضمن خطة العمل املتعلقة باالحتياجات اخلاصة باملرأة الغجرية مخـس جمـاالت              -٢٧٧
  :مل هيع

  التعليم؛  )أ(  
  العمالة؛  )ب(  
  الرعاية الصحية؛  )ج(  
  مشاركة املرأة الغجرية يف السياسة والشؤون العامة؛  )د(  
  .مكافحة التمييز وحقوق اإلنسان  )ه(  
ويكمن اهلدف العام هلذه األنشطة يف حتسني وضعية املرأة الغجرية وانـدماجها يف               -٢٧٨

  :، ُتوّجه األنشطة إىل ما يلياالت املذكورة آنفاًويف إطار اجمل .احلياة االجتماعية
   يف مجيع مستويات التعليم؛ يف املائة١٠زيادة مشاركة املرأة الغجرية بنسبة   )أ(  
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  زيادة الفرص املتاحة للمرأة الغجرية لتنخرط بنجاح يف سوق العمل؛  )ب(  
  زيادة تغطية الرعاية الصحية والتأمني للمرأة الغجرية؛  )ج(  
تباع هنج يتسم باملـساواة حيـال       ااحة فرص متساوية للمرأة الغجرية و     إت  )د(  

  حقوق اإلنسان؛
  .زيادة مشاركة املرأة الغجرية يف احلياة السياسية والعامة  )ه(  
/  آذار ٢٣ة لتحسني وضعية املرأة الغجريـة يف        ـة العمل الوطني  ـوإثر اعتماد خط    -٢٧٩

جتماعية، بصفتها الوزارة املختصة للـسنة      مل تقدم وزارة العمل والسياسة اال      ،٢٠٠٨مارس  
ويف السنة التالية، ُخفِّض املبلغ املطلوب مما تسبب يف         .  لبدء تنفيذ تلك الوثيقة    احلالية، أمواالً 

  .التنفيذ اجلزئي خلطة العمل
، يلزم إعداد بـرامج توعيـة       نولتحقيق الفعالية يف معاجلة مشكالت حقوق اإلنسا        -٢٨٠

 بشأن حقوق اإلنسان،    ٢٠٠٩ويف إطار الربنامج التشغيلي لعام      .  الصدد واختاذ تدابري يف هذا   
حقوق املـرأة   "ُعقدت دورة تدريبية مدهتا يومان للمدربات من نساء الغجر كان موضوعها            

، شاركت يف الـدورة     موإضافة للمشاركات من مراكز اإلعال    ". كجزء من حقوق اإلنسان   
ومثلـت  . للمرأة الغجرية العامالت يف نفس املدن      للمنظمات غري احلكومية     تالتدريبية ممثال 

ـ وبعد إجراء التدريب، نظ   . ممثلتان)  مدن ٨(كل من املدن      ٧ت املـدربات املـؤهالت      م
 رجال حصلوا   ١٠ امرأة و  ٦٨٥اجتماعات عمل مع نساء من اجملتمعات احمللية شاركت فيها          

  .نسانعلى معلومات واكتسبوا معارف بشأن حقوق املرأة كجزء من حقوق اإل
 الغجرية من حيث حقـوق اإلنـسان،        ةويف إطار خطة العمل لتحسني وضعية املرأ        -٢٨١

 مشروع إلجراء حتليل للقواعد القانونية واجلرائد املدنيـة الراميـة إىل            ،٢٠٠٩أُجنز، يف عام    
وحصوهلم علـى     املرأة الغجرية،  ال سيما التغلب على املعاملة غري املتساوية للسكان الغجر،        

 ويستند تنفيذ هذا املشروع إىل أن املرأة الغجرية تواجـه متييـزاً           . ؤسسات الدولة خدمات م 
وختضع للتحليل القواعد القانونية واجلرائد املدنية الـصادرة عـن وزارة العمـل             . مزدوجاً

والسياسة االجتماعية ووكالة العمالة ووزارة الداخلية ومكتب أمني املظامل بصفتها مؤسسات           
غجر يف كثري من األحيان للحصول على بعض الوثـائق الشخـصية أو             يقصدها السكان ال  

وأسفر التحليل والنتائج املستخلصة من البحوث امليدانية عن توصيات      . ملمارسة بعض احلقوق  
للتغلب على املعاملة غري املتساوية املالحظة يف حصول املرأة الغجرية على اخلـدمات وعـن              

  .تساوية يف تقدمي اخلدمات من مؤسسات الدولةتدابري متكينية لتحقيق املعاملة امل
وأفضت النتائج املستخلصة والتوصيات املنبثقة عن التحليل القانوين والبحوث امليدانية            -٢٨٢

يف حصول السكان الغجر، ال سيما املرأة الغجريـة، علـى            للتغلب على املعاملة غري املتساوية    
دورة تدريبيـة مـدهتا    ،٢٠١٠ هيوني/خدمات مؤسسات الدولة، ُعقدت، يف منتصف حزيران 

يف احلصول على خدمات     يومان عن املعاملة املتساوية على أساس نوع اجلنس واالنتماء العرقي         
ويف إطار خطـة    . مؤسسات الدولة شارك فيها كتبة من املؤسسات املشاركة يف إعداد البحث          
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 للوضـع   مايو، حتليالً / أيار العمل لتحسني وضعية املرأة الغجرية، أعد قسم الفرص املتساوية، يف         
  .ولظاهرة اخنفاض عدد الفتيان والفتيات الغجر يف العملية التعليمية يف مجهورية مقدونيا

، اعتمدت حكومة مجهورية مقدونيا خطـة       ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٨ويف    -٢٨٣
يق اخنراط  االجتماعي يف مجهورية مقدونيا بغية حتق      وضع املرأة الغجرية   العمل الثانية لتحسني  

التركيز، على سبيل األولويـة، علـى        هذه اجملموعة باستمرار يف التطورات االجتماعية مع      
  .العمالة والرعاية الصحية والتعليم وحقوق اإلنسان

ويرهتن تنفيذ سياسة بيئية فّعالة بالعوامل اإليكولوجية واالقتصادية والسياسية املتغرية            -٢٨٤
. وترتكز احلاجة إىل محاية البيئة إىل مبادئ التنمية املـستدامة  . على الصعيدين الوطين والدويل   

وتزداد هذه احلاجة أكثر فأكثر مع تنامي تطلعات السكان لظروف معيشية أفضل واحلصول             
 ع الروابط والبلديات متـويالً    يراوتتلقى بعض مش  . على ماء الشرب النقي وعلى غذاء صحي      

د من التلوث الناشئ عن عدة مصادر يتهدد صـحة           لدعم وحتسني البيئة والطبيعة واحل     سنوياً
وتـستهدف  . اإلنسان وختطيط هتيئة أراضي مجهورية مقدونيا وحتقيق التنمية املستدامة فيها         

  :ع املمولة املرأة على حنو مباشريرابعض املش
  يف كومانوفو؛" املرأة يف القرن احلادي والعشرين "٢٠٠٦تنفيذ مشروع عام   )أ(  
  ؛" ناصر الطبيعة- كُف عن التلويث"يف لزيادة وعي اجلمهور ثقمشروع الت  )ب(  
، ٢٠١٠يف عـام    "  من أجل بيئة أنظـف     لنتكاتف مجيعاً "تنفيذ مشروع     )ج(  

  ؛"مبادرة حترير املرأة الغجرية" بالتعاون مع
بتمويـل مـن   " أنا وبيئيت "من سكوبيا مشروع    ) AJO(نفذت رابطة املرأة      )د(  

  .يوزرة البيئة والتخطيط املاد

  ١٦ و١٥املادتان   -خامساً  

  ١٥املادة     
  املساواة أمام القانون

ومبوجب . تفاقاتاليتمتع سكان مجهورية مقدونيا باملساواة التامة يف احلق يف إبرام ا            -٢٨٥
التشريع الوطين، حيصل كل من الرجل واملرأة على الصفة القانونية على قدم املساواة ووفـق               

ن مادي باألهلية القانونية ملمارسة احلقوق وأداء الواجبات        ويتمتع كل كيا  . شروط متساوية 
  .يف إطار النظام القانوين

حليازة  مجهورية مقدونيا عن األساس القانوين    بلغت  وبشأن هذه املادة من االتفاقية، أ       -٢٨٦
      مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز         امللكية وإدارهتا وذلك يف تقريرها األويل       

  .د املرأةض
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  ١٦املادة     
  الزواج والعالقات األسرية

يرتكز قانون األسرة على دستور مجهورية مقدونيا الذي يعّرف األسرة بأهنا مؤسسة              -٢٨٧
وينظم قـانون   . النظام القانوين واملؤسسي   ذات أمهية خاصة وحتظى باهتمام خاص يف جممل       

والعالقات بـني الوالـدين      ؤسسةاألسرة الزواج والعالقات األسرية وهو يشمل الزواج كم       
  .واألطفال والتبين والوصاية

وميثل الزواج شراكة يف احلياة بني رجل وامرأة ينظمها القانون وتتحقق فيها مـصاحل                -٢٨٨
وجيوز عقد الزواج بني شخصني من جنسني خمتلفني بناء على رغبة           . الزوجني واألسرة واجملتمع  

  .برام عقد زواجإوز لشخص دون سن الثامنة عشر وال جي .حرة يبدياهنا أمام هيئة خمتصة
 من عمره أن يتزوج     ةوجيوز للمحكمة املختصة أن تأذن لشخص بلغ السادسة عشر          -٢٨٩

 ققـو احل مبا يكفـي ملمارسـة        ونفسياً يف إطار إجراء غري جترييب إذا رأت أنه ناضج بدنياً         
ية الـصحية وتقـدمي     واجبات الزوجية، ولكن بعد احلصول على رأي من مؤسسة للرعا         الو

  .مساعدة متخصصة للشخص املعين يف مركز للعمل االجتماعي
املرأة حبرية بـالزواج علـى      الرجل و الزوجني على قرار يتخذه      وتقوم العالقات بني    -٢٩٠

وال تزال التقاليد السرية تـؤثر  . أساس املساواة واالحترام املتبادل ومساعدة كل منهما اآلخر    
لي عند الزواج، غري أنه باستطاعة الزوجني االتفاق على اختيار االسـم       اختيار االسم العائ  يف  

 هلما أو احتفاظ كل منهما بامسه العائلي أو إضافة االسم العـائلي              عائلياً مساًاالعائلي أليهما   
  .ألحدمها لالسم العائلي لآلخر

يف تربيـة   وتقوم العالقات بني الوالدين وأطفاهلما على حقوق الوالدين وواجباهتما            -٢٩١
  .أطفاهلما وإعالتهم وتعليمهم وتنمية قدرات وممارسات العمل لديهم

  .وميارس كال الوالدين حق الوالدين وفق احتياجات الطفل ومصاحله ومصاحل اجملتمع  -٢٩٢
وتتساوى حقوق وواجبات الوالدين واألقرباء اآلخرين حنـو األطفـال وحقـوق              -٢٩٣

قرباء اآلخرين بغض النظر عّما إذا كان األطفـال قـد           األطفال وواجباهتم حنو الوالدين واأل    
  .ولدوا يف إطار الزواج أم ال

 أو وفق احلاالت األخرى اليت حيددها       وينتهي حق الوالدين عندما يصبح الطفل راشداً        -٢٩٤
وللوالدين احلق وعليهما واجب إعالة أطفاهلما القُّصر والعناية حبياهتم وحالتهم الصحية           . القانون
  .تهم للحياة املستقلة والعمل واالهتمام بتربيتهم وتعليمهم وتأهيلهم املهينوهتيئ
وللطفل احلق يف تلقي الدعم من والديه ويف السكن ومحاية حياته وصحته وهتيئتـه                -٢٩٥

والتمتع بأفضل الظروف من حيث تربيته وتعليمـه وتعليمـه          بصورة مستقلة   عمل  اللحياة و ل
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فل احلق يف أن تكون له عالقات شخصية واتصاالت مباشرة     وللط. املهين وفق ظروف األسرة   
  .مع الوالد الذي ال يعيش معه

شخـصية واتـصاالت    لوالد الطفل الذي ال يعيش معه حق احلفاظ على عالقات           و  -٢٩٦
  . وعليه واجب ذلكطفلته/مباشرة مع طفله

من أقرب   همولألطفال القُّصر احلق يف احلفاظ على اتصال مباشر مع الوالدين وغري            -٢٩٧
ة ومع الوالد الذي فقد حق األبوة أو الوالدة اليت فقدت           ا أو الوالدة املتوف   األقرباء الوالد املتوىف  

  .حق األمومة أو مع الوالد، أو الوالدة، الذي يتعذر عليه ممارسة حق األبوة
وعندما يعيش والدا الطفل منفصلني، يتفقان على من ُيمنح منهما حـق الرعايـة                -٢٩٨
وإذا عجزا عن التوصل إىل اتفاق أو إذا مل يكن اتفاقهما يف مصلحة الطفل، يتخـذ                . ربيةوالت

  . مركز العمل االجتماعي القرار
عالقـات  علـى   وعندما يعيش والدا الطفل منفصلني، يتفقان على طريقة احلفاظ            -٢٩٩

 اتفاق  وإذا مل يتوصل الوالدان يف غضون شهرين إىل       . شخصية واتصاالت مباشرة مع طفلهما    
عالقات شخصية واتصاالت مباشرة مع طفلهما، يتخذ مركـز العمـل           على  بشأن احلفاظ   

  .االجتماعي القرار يف هذا الصدد

        


