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Вовед

1. Работната група за Универзалниот периодичен преглед (УПР), формирана
согласно на резолуцијата 5/1 на Советот за човекови права од 18 јуни 2007, ја одржа
својата осумнаесетта седница од 27 јунуари до 7 февруари 2014. Прегледот за
поранешна Југословенска Република Македонија се одржа на 8-состанок на 30
јануари 2014. Делегацијата од државата која беше предмет на прегледот ја
предводеше амбасадорот Игор Џундев, Директор на Директоратот за мултилатерални
односи при Министерството за надворешни работи. На 14-та средба која се одржа на
4 февруари 2014, работната група го усвои извештајот за поранешна Југословенска
Република Македонија.

2. На 15 Јануари 2014, Советот за човекови права ја избра следната група на
известувачи (тројка) да фасилитира со прегледот за поранешна Југословенска
Република Македонија и тоа: Кина, Ирска и Намбија.

3. Согласно на параграф 15 од анексот кон резолуцијата 5/1 и параграф 5 од
анексот кон резолуцијата 16/21, следниве документи беа издадени за прегледот за
поранешна Југословенска Република Македонија:

(a) Национален извештај/писмена презентација согласно на параграф 15 (a)
(A/HRC/WG.6/18/MKD/1);

(б) Збирка подготвена од Канцеларијата на високиот комесар за човекови
права согласно на параграф 15 (b) (A/HRC/WG.6/18/MKD/2 и
A/HRC/WG.6/18/MKD/2 Corr.1);

(в) Резиме подготвено од Канцеларијата на високиот комесар за човекови
права  согласно на параграф 15 (c) (A/HRC/WG.6/18/MKD/3).

4. Листата на прашања кои однапред беа подготвени од Белгија, Република
Чешка, Германија, Мексико, Холандија, Словенија, Шведска и Обединетото кралство
на Велика Британија и Северна Ирска беа пренесени до поранешна Југословенска
Република Македонија преку тројката. Овие прашања може да се најдат на екстранет
на УПП – Универзален периодичен преглед.

I. Преглед на постапките во процесот на преглед

A. Презентација од страна на државата која е предмет на прегледот

5. Шефот на делегацијата започна потенцирајќи дека државата која е предмет на
прегледот силно верува во важната улога на мултилатералниот систем за човекови
права за следење на остварувањата на државата во исполнувањето на нејзините
меѓународни обврски. Тој упати на прифаќањето и имплементацијата на препораките
кои беа добиени во текот на првиот циклус на УПП и истакна дека во март 2012
Владата, на доброволна основа, го поднесе среднорочниот извештај за
имплементацијата кој произлезе од консултациите со министерствата и невладиниот
сектор.

6. Во април 2012, Владата ја формираше Меѓуресорската комшија за човекови
права, составена од владини претставници и независни институции за човекови
права. Делегацијата истакна дека има доделена задача во однос на координирањето
на националната политика за човекови права, последователните активности од
препораките на телата за договорите и рационализирање на националните заложби во



A/HRC/WG.6/18/L.8

4

тој поглед. Во неколку прилики, направен е преглед на имплементацијата на
препораките кои се добиени во текот на првиот циклус на УПП.

7. Како одговор на поднесените прашања за правосудниот систем, делегацијата
истакна дека реформите се приоритет на Владата. За таа цел, беше изменет Законот
за кривична постапка во 2010 и тој стапи во сила во декември in 2013. Измените и
дополнувањата на Законот за граѓанска постапка беа спроведени во 2011. Од јануари
2013, по имплементацијата на измените и дополнувањата на Законот за судови, сите
ново назначени судии во првостепените судови се бара да имаат завршено воведна
обука на Академијата за судии и обвинители. Новиот информатички софтвер го
помогнал следењето на судските постапки од јуни 2013. Претстојните активности ќе
бидат концентрирани на имплементацијата на Рамка за понатамошен развој на
судството, која беше усвоена во септември 2013 и делегацијата ги наброја
приоритетните области содржани во истата.

8. Делегацијата ги истакна низата на правни лекови  кои се на располагање за
преглед на судските одлуки, како и можноста за пристап до Европскиот суд за
човекови права (ЕСЧП) и процедурите за индивидуални приговори до телата за
договорите.

9. Во врска со недискриминацијата, делегацијата го истакна усвојувањето на
Законот за спречување и заштита од дискриминација во 2010 (ЗПЗД), со кој се
забранува директна и индиректна дискриминација и вклучува неисцрпна листа на
основи за дискриминација. Комисијата за заштита од дискриминација (КЗД) беше
основана согласно на законот во 2011. Во 2009, беше зајакнат мандатот на
правобранителот со основањето на одделенијата за заштита на детските права и
правата на лицата со попреченост, заштита на граѓаните од дискриминација, тортура
и лошо постапување и за правична застапеност. Националната стратегија за
рамноправност и недискриминација на основ на етничка припадност, возраст,
ментална и физичка попреченост и род за периодот од 2012-2015 беше усвоена, како
и Оперативниот план за 2013 за имплементација на истата.

10. Делегацијата истакна дека новиот Закон за еднакви можности, усвоен во
јануари 2012, експлицитно ги забранува сите форми на дискриминација врз жените
во сите општествени сфери. Стратегијата за 2013-2020 и Националниот акциски план
за родова еднаквост за 2013-2016 беа усвоени согласно на овој закон. Покрај тоа,
Стратегијата за родово буџетирање за 2012-2015 беше усвоена, според која органите
на државната администрација се обврзани да го спроведуваат принципот на еднакви
можности. Секое министерство има координатори да ја надгледуваат
имплементацијата на Стратегијата за еднаквост.

11. Владата ја усвои Националната стратегија за спречување и заштита од семејно
насилство за 2012-2015 и делегацијата спомена дека со Законот за социјална заштита
воведени се нови форми на вон-институционална заштита, како што се центри за
жртви од домашно насилство кои нудат низа на услуги за жртвите.

12. Во однос на слободата на изразувањето, делегацијата потврди дека Владата го
подготви законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда во соработка со
Здружението на новинари и со меѓународна експертиза. Со усвојувањето на актите за
клевета и навреда во 2012, тие беа отстранети од Кривичниот закон. Во 2013,
Собранието го усвои Законот за медиуми и аудио-визуелни медиумски услуги по
опсежен процес на консултации со сите чинители. Продолжениот дијалог со
новинарите резултираше во одреден број на амандмани на законите кои беа донесени
во јануари 2014. Со новите амандмани поконкретно се промовира и охрабрува
слободата на изразување и дека ограничувањата на медиумската содржина треба да
бидат во согласност со судската пракса на ЕСЧП. Во декември 2013, Советот за етика
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во медиумите беше основан како само-регулаторно тело на медиумите. Владата е
обврзана на продолжение на дијалогот со претставниците на медиумите за да се
опфатат и преостанатите прашања, вклучително и владините кампањи, зајакнувањето
на улогата на јавниот сервис, како и подобрување на новинарските стандарди.
Советот за радиодифузија ги подобри своите остварувања во однос на
спроведувањето на законите и тоа во однос на бесправната концентрација на
сопственост и конфликт на интереси.

13. Делегацијата истакна дека Владата продолжува со реформите на
казненопоправниот систем согласно на препораките на Комитетот против тортура и
Европскиот комитет за спречување на тортурата. Во поглед на олеснувањето на
проблемот со пренатрупаноста на затворите, беше усвоена Стратегија за основање на
пробациска служба. Беа подготвени Упатства за надзор на затворите за да се подобри
квалитетот на надзорниот процес на затворите и тие се применуваат од 2012.

14. Владата даде задача за спроведување на специјализирани обуки за човекови
права на полициските службеници и делегацијата истакна дека покрај одредбите од
Законот за полиција, согласно на Етичкиот кодекс за полицијата, полициските
службеници се обврзани да постапуваат согласно на посебните потреби на одредени
ранливи групи. Надворешната контрола врз полицијата ја врши Собранието и
Правобранителот. Одреден број на активности беа спроведени за да се зајакнат
капацитетите на Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди,
вклучително и нормативната рамка и обуки. Секторот врши ненајавени посети на
полициските станици и инспекции во притворските одделенија и евиденцијата на
притвореници. Исто така, Секторот врши инспекции со Правобранителот и
невладината организација (НВО) “Сите за правично судење”.

15. Во однос на прашањата кои се однесуваат на правата на малцинствата,
делегацијата истакна дека Владата е обврзана на поттикнувањето на добри
меѓуетнички односи и спроведување на Охридскиот рамковен договор. Во јули 2012,
беше објавен извештајот за статусот на имплементацијата на сите политики кои
произлегуваат од Охридскиот рамковен договор, а последователниот процес е во тек.

16. Во однос на прашањето за Ромите, делегацијата истакна дека се прават големи
заложби за подобрување на состојбата. Политиката на Владата се заснова на
Националната стратегија за Роми и  Декадата за инклузија на Ромите за периодот
2005-2015. Општините со значително ромско население имаат подготвено локални
акциски планови. Инклузијата на ромските деца во предучилишното образование
продолжува да напредува. Делегацијата обезбеди разни статистички податоци за
образованието и вработеноста кои укажуваат на напредок во социјалната инклузија
на Ромите. Имајќи ја предвид особената ранливост на ромските жени, во 2010,
Владата го усвои вториот Национален акциски план за унапредување на социјалната
положба на ромските жени, кој го опфаќа периодот од 2011 до 2013.

17. Во врска со детските права, делегацијата упати на усвојувањето од страна на
Владата на ревидираниот Национален акциски план за детски права за 2012-2015.
Овој план беше подготвен во соработка со УНИЦЕФ и во него се прифаќа
напредокот кој е постигнат особено за здравствената заштита и образованието. Нов
Закон за детска заштита беше усвоен во февруари 2013 со кој се забрануваат низа на
разни повреди на детските права. Санкциите за неспроведување на законските
одредби се засилени и воведени се парични казни. Центрите за социјална работа, со
специјализиран кадар, обезбедуваат заштита и поддршка за децата секогаш кога е
пријавен случај на сексуална злоупотреба на деца или педофилија. Покрај тоа,
Владата работи на идентификувањето на специјализирани згрижувачки семејства за
децата жртви на сексуална злоупотреба и педофилија. Во 2008, во Кривичниот закон
беше воведено кривично дело- трговија со деца и се криминализираше и детската
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порнографија. Во 2009, санкциите за компјутерска детска порнографија беа
зголемени.

18. Во врска со прашањето за непридружувани малолетници, делегацијата истакна
дека Законот за азил и привремена заштита пропишува дека барањата за азил од деца
треба да се потпишани од законски претставник и дека на малолетниците без
придружба им се доделува законски старател колку што е можно побрзо, согласно на
Законот за семејство, и исто така им се нуди и законско советување. Преземени се
сите законски мерки за да се најдат членовите на семејствата на малолетниците без
придружба и при обработката на барања за азил во предвид се зема начелото за
најдобрите интереси на детето.

19. Делегацијата истакна дека Законот за малолетничка правда се спроведува од
2009, како и проекти за унапредување на законската рамка и стандарди за примена на
законот. Државниот совет за превенција на малолетничка деликвенција започна да
работи во 2009 и ја усвои Стратегијата за превенција на малолетничката
деликвенција.

20. Во однос на правата на лицата со попреченост, меѓу другото, делегацијата
истакна дека се преземаат одреден број на активности за обезбедување на подобри
животни услови за лицата со попреченост во рамки на деинституционализацијата,
обезбедување на дневни центри за лицата со ментална попреченост и други аспекти.
Владата планира понатаму да го прошири постоечкото силно партнерство со НВОи
преку финансирање на организации во кои има доверба за обезбедување на услуги на
локално ниво, а притоа да се обезбеди и надзор.

21. Во врска со препораките од Набљудувачката мисија од 2011 на Канцеларијата
за демократски институции и човекови права при Организацијата за безбедност и
соработка во Европа , делегацијата истакна дека владејачките и опозициските партии
постигнале договор за неопходните измени и дополненија на Изборниот законик, кои
беа усвоени во Собранието во Јануари 2014.

22. Делегацијата истакна дека Владата ги има поднесено сите претстојни
извештаи до телата за договорите, освен еден за Меѓународниот пакт за економски,
социјални и културни права, кој ќе биде поднесен за кратко време.

23. Шефот на делегацијата го заврши воведното обраќање потврдувајќи ја
обврзаноста за соработка на државата која е предмет на преглед и нејзината
посветеност да продолжи со реформите.

B. Интерактивен дијалог и одговори на државата која е предмет на
преглед

24. Во текот на интерактивниот дијалог, 56 делегации дадоа свои изјави.
Препораките кои беа дадени во текот на дијалогот може да се најдат во дел II на овој
извештај.

25. Тајланд ги пофали законите за недискриминација и малцински права.
Продолжените заложби за унапредување на судската независност беа охрабрени.
Покрај Националната стратегија за еднаквост на правата на лицата со попреченост,
преостануваат уште предизвици. Забележувајќи ги заложбите на Владата за
унапредување на правото на здравје, Тајланд искажа загриженост за промената на
политиката од превентивна здравствена заштита и пристап до медицински услуги.
Беа дадени препораки.
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26. Того го пофали зајакнувањето на мандатот на Правобранителот преку
основањето на разни служби за подобра заштита на граѓаните. Исто така, го пофали
основањето на КЗД, чиј мандат е дефиниран со ЗСЗД. Беа дадени препораки.

27. Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска го поздрави
изборот на земјата во Советот за човекови права. Охридскиот рамковен договор ќе ги
подобри меѓуетничките односи, но прегледот на Рамката беше нецелосен и
подобрувањата беа оддолжени. Поларизацијата и нејасното финансирање на
медиумите претставуваат прашања на загриженост. Беа дадени препораки.

28. Соединетите Американски Држави го пофалија ратификувањето на
Конвенцијата за правата на лицата со попреченост (КПЛП) и подобрувањето на
затворските услови. Беше истакната загриженост за лошото постапување со
притворениците, притворските услови, користењето на јавни средства за активности
на политичките партии, мешањето во судството и медиумите, кривичното гонење на
политичките опоненти, неказнивоста на полицијата и корупцијата на Владата. Беа
поставени прашања за мерките за зголемување на надзорот врз владините
функционери за да се адресираат овие прашања. Исто така, беше искажана
загриженост за постоечкиот детски труд. Беа дадени препораки.

29. Во оваа и во некои други прилики за време на средбата, вклучително во
одговорот на процедуралното прашање од страна на државата која е предмет на
преглед, претседателот ги потсети делегатите за потребата да се придржуваат до
официјалната терминологија на Обединетите нации кога упатуваат на државата која е
предмет на преглед.

30. Во своето процедурално прашање, државата која е предмет на преглед ги
потсети делегатите на Резолуцијата на Советот за безбедност 817 од 1993 во која се
споменува само провизорната ознака за земјата, а не името на земјата. Исто така,
беше спомената и пресудата на Меѓународниот суд на правдата, каде во параграф 93
се упатува на проблемот со името на земјата  и како може да ја нарекуваат трети
земји.

31. Уругвај го поздрави ратификувањето на КПЛП, и Факултативниот протокол
кон КПЛП (OP-КПЛП) и потпишувањето на Факултативниот протокол кон
Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права (OP-ICESCR),
соработката со посебните процедури на Советот за човекови права, реформите во
судството, заложбите на Правобранителот во областа на тортура, и законот,
стратегијата и акцискиот план за родова еднаквост. Лезбејките, геј лицата,
бисексуалците, трансродовите лица и интерполовите лица (ЛГБРТИ) се изложени на
ранливост, го кријат својот идентитет и избегнуваат да користат услуги за
здравствена заштита. Беа дадени препораки.

32. Виетнам ги пофали неодамнешните случувања во однос на унапредувањето и
заштитата на човековите права и ја поздрави обврзаноста на земјата за меѓународна
соработка и дијалог за човековите права. Беа дадени препораки.

33. Албанија ги пофали реформите во судството, особено справувањето со
проблемот на независноста и квалитетот на судиите. Го пофали напредокот во
родовата еднаквост и постави прашања за резултатите од неодамна донесениот закон.
Го поздрави усвојувањето на стратегијата за интегрирано образование и
имплементацијата на Охридскиот рамковен договор, но искажа загриженост за
употребата на албанскиот јазик, сегрегираното образование, условите за учење и
прегледот на учебниците. Беа дадени препораки.

34. Алжир го поздрави усвојувањето на мерките на институционално, законодавно
и нормативно ниво за заштита на човековите права, вклучително и основањето на



A/HRC/WG.6/18/L.8

8

КСЗД, ратификувањето на КПЛП, соработката со специјалните процедури,
подобрените извештаи до телата за договорите и поднесувањето на среднорочниот
извештај за имплементацијата на препораките од првиот УПП. Беа дадени препораки.

35. Аргентина ја истакна Националната стратегија за борба против сиромаштијата
и социјалната исклученост за периодот 2010-2020, Стратегијата за стари лица за
2010-2020, ЗСЗД и основањето на КЗД. Даде охрабрување за нормативните реформи
и користењето на ресурсите за зајакнување на институционалната рамка. Беа дадени
препораки.

36. Ерменија го истакна ратификувањето на КПЛП и Факултативниот протокол
кон истата и потпишувањето на Факултативниот протокол кон Меѓународниот пакт
за економски, социјални и културни права. Даде признание за политиките и
програмите за заштита на правата на ромската заедница и го поздрави
промовирањето на родовата еднаквост и недискриминацијата преку усвојување на
национални стратегии. Беа дадени препораки.

37. Австралија даде признание за заложбите за справување со дискриминацијата
преку новиот закон. Меѓутоа, законот не ја опфаќа сексуалната ориентација или
родов идентитет. Ги истакна извештаите за дискриминација врз Ромите и
ограничувањето на слободата на медиумите. Заложбите за подобрување на казнено-
поправниот систем се во тек, но опстојуваат извештаите за лошите услови. Беа
дадени препораки.

38. Австрија со загриженост истакна дека е влошена слободата на изразувањето и
на печатот. Наводите за политички мотивирано притворање на политичари и
новинари ја имаат поткопано довербата во непристрасноста на органите на прогонот
и независноста на судството. Нападите врз ЛГБТИ заедницата ја истакнуваат
потребата за законска заштита од дискриминација. Невработеноста и другите
загрижености за ромското население треба да се адресираат. Беа дадени препораки.

39. Белорусија го истакна зајакнувањето на законската и институционалната
рамка, вклучително и реформата и независноста на судството; Националниот акциски
план за правата на децата; Националното координативно тело за заштита на децата од
злоупотреба и занемареност; и Законот за детска заштита. Ги поздрави заложбите за
подобрување на меѓуетничките односи, имплементацијата на Охридскиот рамковен
договор, и социјалната инклузија на Ромите. Ги пофали измените и дополненијата на
Кривичниот законик со кој се воведуваат казни за трговија со луѓе. Беа дадени
препораки.

40. Белгија го пофали напредокот од првиот преглед за УПП, вклучително и
ратификувањето на разни инструменти за човекови права и декриминализацијата на
клеветата. Меѓутоа, остануваат значителни предизвици. Го поздрави унапредувањето
на законот во однос на слободата на изразувањето, но искажа загриженост за
слободата на медиумите. Беа дадени препораки.

41. Босна и Херцеговина го пофалија поднесувањето на среднорочниот извештај
за УПП. Беше пофалена ратификацијата на Конвенцијата за правата на лицата со
попреченост (КПЛП), Факултативниот протокол кон КПЛП, потпишувањето на
Факултативниот протокол кон Меѓународниот пакт за економски, социјални и
културни права (МПЕСКП) и соработката со телата за договорите. Беше истакнато
усвојувањето на националните стратегии за човекови права и постави прашање за
мандатот на меѓуресорното тело за човекови права и можните предизвици со кои се
соочува.

42. Бразил го поздрави ратификувањето на КПЛП и го охрабри ратификувањето
на Меѓународната конвенција за заштита на сите лица од присилно исчезнување.
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Беше истакната важноста од зајакнување на институцијата Правобранител и
унапредувањето на независноста. Исто така, истакна дека приоритет треба да се даде
на недискриминираноста на Ромите. Ги поздрави измените и дополненијата на
Законот за азил и привремена заштита, сугерираше дека процедурите за барателите
на азил треба да се подобрат. Го забележа напредокот во родовата еднаквост, но
искажа загриженост за нетолеранцијата кон лезбејките, геј, бисексуалците,
трансродните и интерполовите (ЛГБТ) лица. Беа дадени препораки.

43. Бугарија гo пофали усвојувањето на законите за човекови права, зголеменото
известување до телата за договорите и основањето на меѓуресорното тело за
човекови права. Имајќи ја предвид важноста на слободата на изразување и
независноста на медиумите, нацрт законот за медиуми треба да биде во согласност со
меѓународните стандарди и изрази желба да го следи ова прашања. Беа дадени
препораки.

44. Камбоџија го поздрави усвојувањето на новите закони и национални
стратегии, на пример за дискриминација, родова еднаквост, трговија со луѓе и
незаконски миграции. Го поздрави ратификувањето на КПЛП и потпишувањето на
Факултативниот протокол кон Меѓународниот пакт за економски, социјални и
културни права (МПЕСКП),  и го цени разгледувањето на можноста за ратификување
на Меѓународната конвенција за заштита на правата на сите работници мигранти и
членови на нивните семејства (ICRMW). Беа дадени препораки.

45. Канада побара информации за имплементацијата на Законот за спречување и
заштита од дискриминација. Го потенцираше усвојувањето на законските мерки,
националните стратегии и акциски планови за унапредување на човековите права.
Етничката дискриминација претставува прашање на загриженост и правата на сите
малцинства треба да бидат заштитени. Беа дадени препораки.

46. Кина го истакна ратификувањето на КПЛП, Законот и Националната
стратегија за спречување и заштита од дискриминација, Законот за еднакви
можности за мажите и жените, Националниот акциски план за родова еднаквост,
Законот за детска заштита и Националниот акциски план за детски права.
Истакнувајќи ги мерките за заштита на малцинските права, беше прашано кои  мерки
ќе бидат преземени за да се зајакне заштитата на правата на Ромите, особено на
жените, децата и младите луѓе. Беше дадена препорака.

47. Конго ги поздрави реформите кои имаат за цел зајакнување на независноста,
ефективноста и транспарентноста на судскиот систем. ЗСЗД ги олеснил обуките за
човекови права и кампањите за подигнување на свеста. Националната стратегија и
Акциски план за Ромите довеле до напредок во образованието, домувањето,
здравјето и вработеноста. Беа дадени препораки.

48. Брег на слонова коска го пофали ратификувањето на меѓународните
инструменти, соработката со механизмите за човекови права на Обединетите нации,
зајакнувањето на правосудниот и казнено-поправниот систем и заложбите на
Комисијата за заштита од дискриминација. Притоа беа истакнати политиките за
трговија со луѓе, слобода на изразувањето и верските различности. Беа дадени
препораки.

49. Хрватска ги пофали преземените активности за имплементација на
препораките од првиот универзален периодичен преглед. Беа поставени прашања за
конкретните мерки кои се преземени за зајакнување на судската независност и
ефикасност и за влијанијата на новите закони за намалување на бројот на судски
предмети. Искажувајќи пофалби за приоритизирањето на меѓуетничките односи и
заштитата од дискриминација, беа поставени прашања за преземените конкретни
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мерки за гарантирање на етничките, јазичните и верските идентитети на сите
заедници.

50. Делегацијата на државата која беше предмет на преглед истакна дека
меѓународниот координативен комитет за националните институции за човекови
права (ICC) додели статус “Б” на Правобранителот во 2011 и даде препораки кои ќе
помогнат во достигнувањето на статусот “A”. Тие главно се однесуваат на
проширувањето на мандатот за да ги опфати и промотивните активности и
подобрувањето на процедурата за избор на замениците правобранители. Нацрт
амандманите на Законот за правобранител се подготвени и ќе бидат испратени во
Владата до април 2014.

51. Меѓуресорното тело вклучува независни институции како што е
Правобранителот и Комисијата за заштита од дискриминација, како и претставници
од министерствата. Тоа тело работи сеопфатно на човековите права и со препораките
на меѓународните тела, како што се препораките на телата за договорите и на УПП.

52. Делегацијата упати на вниманието кое се посветува на проблемите на
ромската заедница и даде понатамошни детали за релевантни активности.
Образованието е приоритет и вклученоста на ромските деца во предучилишното
образование се смета за особено важна. Секоја година, околу 450 деца бесплатно се
запишуваат во предучилишно образовани и тоа се смета за исто така важно бидејќи
тие не се сегрегирани, туку заедно посетуваат настава со другите деца. Бројот на
ромски деца запишани во прво одделение се зголемен за осум проценти помеѓу 2005
и 2013. Друга програма обезбедува финансиски стимулативни мерки за ромските
родители за да нивните деца останат  да посетуваат средно образование. Ромски
информативни центри се основани во 12 општини со големо ромско население.
Шеснаесет ромски здравствени медијатори се вработени во  осум општини.
Неодамнешните резултати вклучуваат помош при советување за здрав животен стил,
пристап до здравствени институции и идентификување на деца кои не биле
вакцинирани. Надлежните министерства се координирани во формирањето групи кои
работат во ромските заедници за да се идентификуваат лицата кои не биле
регистрирани при раѓањето и притоа да им се помогне околу обезбедувањето лични
документи.

53. По усвојувањето на ЗСЗД, делегацијата истакна дека Министерството за труд
и социјална политика подготви Национална стратегија за еднаквост и
недискриминираност (2012-2015). Таа се спроведува преку проекти, како што е обука
на околу 600 државни службеници и партнери од граѓанското општество во
идентификувањето и борбата против дискриминацијата, кои ќе бидат завршени во
април. Меѓуресорната група е исто така основана согласно на Законот за еднакви
можности за мажите и жените за да се промовира вклучувањето на родовите аспекти
и родови политики на централно и локално ниво.

54. Делегацијата истакна дека Министерството за труд и социјална политика ја
подготви Националната стратегија за еднаквост и недискриминација 2012-2015.
Активностите кои се имплементираат вклучуваат зајакнување на капацитетите на
министерството и партнерите во оваа област, и притоа околу 600 владини
службеници и партнери од граѓанското општество се обучени како да
идентификуваат и да се борат против дискриминацијата.

55. Во однос на децата со посебни образовни потреби, делегацијата го истакна
правото на учениците на индивидуална помош. Во училишната година 2012-13,
учениците со попреченост беа вклучени во редовната настава на училиштата и во
рамки на наставата за деца со посебни потреби во основните училишта.
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56. Упатувајќи на интегрирањето на разните етнички заедници преку
образованието, делегацијата ја истакна стратегијата за интегрирано образование со
пет тематски области. Одреден број на мерки веќе се преземени во однос на
имплементацијата на стратегијата.

57. Република Чешка истакна дека важноста која државата која е предмет на
преглед ја дава на човековите права е отсликана во изборот на државата за Советот за
човекови права. Се искажа жалење за извештаите кои укажуваат на влошување на
состојбата со слободата на изразување и слободата на печатот од претходниот циклус
на УПП. Беа дадени препораки.

58. Естонија го истакна потпишувањето на Факултативниот протокол кон
Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права (МПЕСКП),  и
ратификувањето на КПЛП и на Факултативниот протокол кон КПЛП. Ја поздрави
тековната имплементација на Охридскиот рамковен договор. Владеењето на правото
треба да се зајакнува преку имплементација на рамката на закони и политики и
активностите за спречување на корупцијата. Транспарентноста, независноста и
непристрасноста на судството треба да бидат адресирани. Искажа загриженост за
влошувањето во слободата на печатот, но ја поздрави декриминализацијата на
клеветата. Беа дадени препораки.

59. Франција го поздрави потпишувањето на Факултативниот протокол кон
Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права (МПЕСКП ). Исто
така, го поздрави напредокот кон социјалната кохезија, особено во однос на
ромската заедница. Беа дадени препораки.

60. Германија ги истакна подобрувањата во јавната администрација и судството.
Искажувајќи загриженост за влошувањето на условите за бранителите на човековите
права, запраша за чекорите кои се преземени за да се намали медиумската клевета на
НВОи. Повика на имплементација на политиките и програмите за инклузија на
Ромите и лицата со попреченост и за соработката со НВОи. Искажа загриженост за
влошувањето на состојбата со слободата на печатот. Беа дадени препораки.

61. Грција искажа загриженост за големата затворска казна која е изречена на еден
новинар и за влошувањето на слободата на печатот, начинот на кој бил усвоен
Законот за медиуми и за аудио-визуелни медиумски услуги, отсуството на
транспарентност на владините реклами, и самоцензурата на медиумите. Значителни
реформи беа побарани за да се заштити независноста на медиумите. Беше дадена
препорака.

62. Унгарија побара информации за имплементацијата на ЗСЗД. Ги поздрави
заложбите за зајакнување на мандатот на Правобранителот и амандманите на Законот
за азил, но ја сподели загриженоста на УНХЦР за ранливата состојба на децата. Беа
дадени препораки.

63. Индонезија го потенцираше фокусот на судските реформи за да се обезбеди
независност и ефикасност на судството. Индонезија ги поздрави заложбите за
добивање на акредитација за Правобранителот во ICC и ги охрабри заложбите за да
се обезбеди усогласеност со Принципите од Париз. Ги поздрави чекорите за
спречување на дискриминацијата кај сите групи, вклучително кај Ромите, и за
унапредување на културните разлики. Беа дадени препораки.

64. Ирак го поздрави ратификувањето на КПЛП и соработката на државата со сите
специјални процедури. Ги пофали мерките кои се преземени за да се обезбеди
независноста на судството и правата на децата и лицата со попреченост и за
спречување на дискриминацијата и тортурата. Го поздрави Националниот акциски
план за родова еднаквост, заложбите за зголемување на застапеноста на жените и
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Националната стратегија за борба против сиромаштијата и социјалната исклученост.
Беше дадена препорака.

65. Ирска го истакна усвојувањето на законот за дискриминација, кој иако
експлицитно не ги штити ЛГБТ лицата, декриминализацијата на клеветата и посетите
на двајцата мандатари за две специјални процедури. Искажа загриженост заради
продолжената дискриминација и неуспехот да се обезбеди правото на ромското
население на највисоките стандарди за здравство. Беа дадени препораки.

66. Италија го цени напредокот остварен од државата која е предмет на преглед,
вклучително и за правата на децата, имотните права и заштитата на податоците, но
искажа загриженост за затворањето на одреден број на независни медиуми од
последниот УПП. Го поздрави ратификувањето на КПЛП. Беа дадени препораки.

67. Либија го пофали ратификувањето на КПЛП и факултативниот протокол од
страна на државата која е предмет на прегледот, усвојувањето на националниот
акциски план посветен на обезбедување еднакви можности за жените и децата и
Националниот акциски план за родова еднаквост. Ги истакна постигнувањата во
областа на детските права. Беше дадена препорака.

68. Лихтенштајн даде признание за заложбите за борба против дискриминацијата
и зајакнувањето на правата на жените и децата преку усвојување на законите за
еднакви можности за мажите и жените и за детска заштита, и последователното
спроведување на стратегии и национални акциски планови. Беше дадено признание
за посветеноста кон меѓународната правда. Беа дадени препораки.

69. Литванија го пофали ратификувањето на КПЛП и факултативниот протокол.
Го истакна усвојувањето на законот за медиуми и медиумски аудио-визуелни услуги
и за еднакви можности за мажите и жените, иако ги истакна континуираните
известувања за дискриминација врз жените во законите и во праксата. Беа дадени
препораки.

70. Малезија даде признание за напредокот во однос на зајакнувањето на правата
на жените и детските права, особено преку усвојувањето на националните акциски
планови. Ги пофали заложбите за ревидирање и усвојување на стандардни
процедури, стратегијата и акцискиот план за борба против трговијата со луѓе и
незаконските миграции, и заложбите за обука на органите за прогонот. Беше дадена
препорака.

71. Мексико ја поздрави соработката на Владата со механизмите за човекови
права во текот на посетите на нивната земја и преку извештаите поднесени до телата
за договорите. Верува дека механизмот на УПП ќе и помогне на државата која е
предмет на преглед да ги надмине предизвиците во однос на човековите права. Беа
дадени препораки.

72. Црна Гора го истакна усвојувањето на законот за анти-дискриминација и
основањето на комисијата во тој поглед. Притоа побара информации за
достигнувањата на комисијата до сега. Го поздрави усвојувањето на стратегијата за
борба против домашното насилство и основањето на посветено координативно тело.
Побарани беа информации за постигнувањата во борбата против трговијата со луѓе.

73. Мароко ги пофали амандманите на законите за зајакнување на мандатот на
правобранителот за основање на одделенија за заштита на правата на ранливите
групи. Беа побарани повеќе информации за мандатот и работењето на меѓуресорното
тело за човекови права. Беа истакнати судските реформи и измените и
дополнувањата на Законот за граѓанска постапка и новиот Закон за кривична
постапка. Беше дадена препорака.
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74. Намбија го цени степенот на соработка на земјата која е предмет на прегледот
со регионалните и меѓународните инструменти за човекови права, вклучително преку
зајакнување на меѓуресорното тело за човекови права. Намбија, исто така го истакна
и основањето на рамки за унапредување и вклучување на родовата еднаквост,
вклучително и новиот закон, стратегијата и акцискиот план. Беа дадени препораки.

75. Делегацијата на државата која е предмет на прегледот ги истакна
континуираните реформи во судството со мерки кои имаат за цел да се зајакне
независноста, непристрасноста и професионализмот на судството. Со измените на
законите воведени се нови услови за избор на судии, за дисциплински постапки,
напредување во кариерата со примена на објективни и мерливи критериуми. Исто
така, зголемена е и транспарентноста со барањето во судовите да се назначат лица за
односи со јавност.

76. Делегацијата спомена дека главната цел на новиот Закон за кривична постапка
е да се воспостави функционален судски систем кој се базира на европските
стандарди, гарантирање на човековите права преку едноставна и економична
постапка со фокус на природата и сериозноста на кривичното дело, статусот на
обвинетите и жртвите и потребата да се заштити општеството. Во врска со притворот
пред судење, според новиот закон посебна грижа треба да се води за балансот меѓу
сериозноста на кривичното дело, очекуваната казна и времетраењето и неопходноста
на притворот. Делегацијата обезбеди повеќе детали за одредбите со кои се уредуваат
судските одлуки за притвор пред судење и ја истакна неодамнешната јавна расправа
на темата во Собранието. Дирекцијата за извршување на санкции е посветена на
подобрувањето на материјалните услови во затворите. Делегацијата ја потенцираше
важноста на 2009 Инструмент за претпристапна помош на Европската унија за
проектот кој беше спроведен во соработка со Советот на Европа – „Градење на
капацитетите на органите кои ги спроведуваат законите за соодветен третман на
притворените и казнетите лица” и дека ќе биде изработена Национална стратегија за
развој на казнено-поправниот систем. Исто така, внимание се посветува на одржлив
систем на обука за затворскиот кадар.

77. Во врска со прашањата за ратификувањето на Кампала амандманите кон
статусот од Рим на Меѓународниот кривичен суд, делегацијата спомена дека
кривичното дело од агресија веќе е вклучено во амандманите на Кривичниот законик
кој моментално е во собраниска процедура.

78. Делегацијата истакна дека е тешко да се постави временска рамка за
имплементација на Охридскиот рамковен договор бидејќи тоа е континуиран процес
и примарната цел е веќе исполнета. Имплементацијата останува да биде приоритет на
Владата. Владата продолжува да ги спроведува програмите за вработување на
припадниците на етничките малцинства кои не се мнозински заедници. Исто така,
беа споменати активностите како што е обуката на преведувачи на албански јазик за
јавната администрација. Во однос на институционалната рамка, делегацијата ги
спомена Секретаријатот за имплементација на Охридскиот рамковен договор и
Агенцијата за реализација на правата на заедниците.

79. Делегацијата истакна дека Министерството за внатрешни работи реагира на
секоја пријавена појава на говор на омраза. Одделението за компјутерски криминал
ги следи најавите за собирања и друга дисеминација на говор на омраза и одржува
контакти со администраторите на веб порталите. Интернет провајдерите се
одговорни за објавената содржина на нивните онлајн сервиси.

80. Делегацијата истакна дека Секторот за внатрешна контрола и професионални
стандарди спроведува истраги и постапува по сите известувања за прекумерна
примена на сила од страна на полицијата. Министерството за внатрешни работи се
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има зафатено со градење на капацитетите за да се постигне позитивен пристап на
полицијата кон сите граѓани независно на нивниот пол, раса, боја, национално или
социјално потекло, политички и верски верувања, имотен и социјален статус.
Започнати се проекти за градење доверба со ромската заедница.

81. Холандија ја охрабрува Владата на државата која е предмет на преглед да ги
зајакне своите заложби за понатамошно зајакнување на граѓанските и политичките
права на сите независно од сексуалната ориентација и родов идентитет. Исто така, ја
охрабри земјата да продолжи со зајакнувањето на судската независност и да обезбеди
слобода на медиумите. Беа дадени препораки.

82 Нигерија ги истакна заложбите за усогласување на домашното законодавство
со меѓународните инструменти за човекови права и повика на континуирана работа
за унапредување и заштита на човековите права. Нигерија го пофали поднесувањето
на среднорочниот извештај за УПП. Ја повика државата која е предмет на прегледот
да обезбеди заштита на детските права и да преземе чекори за обезбедување слобода
на печатот согласно на меѓународните најдобри практики. Беа дадени препораки.

83 Филипините ги пофалија континуираните заложби на државата да ја усогласи
својата национална и институционална рамка со меѓународните инструменти за
човекови права. Беше дадено признание за постигнувањата во воведувањето реформи
за зајакнување на судската независност и напредокот во борбата против
дискриминацијата и родовата нееднаквост. Беа дадени препораки.

84. Полска даде признание за конструктивната соработка на државата која е
предмет на прегледот со меѓународните институции за човекови права, особено со
телата за договорите кои се воспоставени според конвенциите на Обединетите нации
и Советот на Европа. Беше искажана загриженост за зголемената маргинализација на
ромските жени и деца, сите форми на дискриминација со кои тие се соочуваат и
нивните тешкотии во пристапот до системот за здравствена заштита и социјалните
системи. Беа дадени препораки.

85. Португалија ја поздрави државата која е предмет на прегледот во однос на
напредокот кон стекнувањето акредитација со "A" статус за Правобранителот
согласно на Принципите од Париз. Го поздрави усвојувањето на законот за анти-
дискриминација и соодветната комисија. Ја пофали државата за усвојувањето на
Стратегијата за интегрирано образование. Беа дадени препораки.

86. Република Молдова ги пофали судските реформи и ги охрабри заложбите за
зајакнување на судската независност. Ги поздрави стратегиите за детски права,
семејно насилство, трговија со луѓе и родова еднаквост и повика на обезбедување
соодветни ресурси и нивна целосна имплементација. Беше искажано жалење за
пријавената зголемена сексуална злоупотреба и експлоатација на децата и побара
нови податоци за жртвите на тие дела и преземените дејствија. Беа дадени препораки.

87. Романија смета дека неодамнешните посети на специјалните известувачи ја
покажале посветеноста на Владата за соработка со меѓународните механизми за
човекови права. Беше искажано задоволство од мерките за заштита на правата на
малцинствата. Со проектите за поддршка на малите заедници може да се стимулира
употребата на мајчиниот јазик во медиумите и во верските служби. Беше дадена
препорака.

88. Руската федерација ја пофали државата која е предмет на прегледот во однос
на подобрувањето на механизмите за човекови права и заштитата на  граѓанските и
политичките права на етничките малцинства. Беа дадени препораки.

89. Сенегал честиташе на државата која е предмет на прегледот во врска со
нејзината посветеност на унапредувањето и заштитата на човековите права, што е
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покажано преку неодамнешното пристапување кон неколку меѓународни
инструменти, вклучително и КПЛП и факултативниот протокол. Ги поздрави
мерките за борба против дискриминацијата на жените, децата и лицата со
попреченост. Беа дадени препораки.

90. Србија го пофали приоритетот кој се дава на судската независност и
законските реформи, особено усвојувањето на Законот за кривична постапка. Беше
искажана пофалба за степенот на толеранција меѓу заедниците, почитувањето од
страна на Владата на правата на малцинските заедници и мерките кои обезбедуваат
функционални медиумски услуги за малцинските групи. Го поздрави усвојувањето
на законот за спречување и заштита од дискриминација и основањето на независното
тело во тој поглед. Беше истакната важноста на соработката помеѓу Владата и
независните институции за човекови права со НВОи и медиумските професионалци
за унапредување на толеранцијата меѓу заедниците.

91. Словачка ги пофали мерките за судските реформи, но повика на посилно
дејствување за да се обезбеди судската независност. Беше прашано кои се
предвидените дополнителни мерки за забрзување на судските постапки и намалување
на бројот на нерешени случаи. Беше забележано дека затворскиот систем се уште е
недоволно финансиран и кадровски опремен. Пренатрупаноста на затворите,
условите за малолетниците и системот на приговори остануваат да бидат
загриженост. Беа дадени препораки.

92. Словенија го поздрави усвојувањето на закон со кој се забранува директната и
индиректната дискриминација, но истакна дека опстојува дискриминацијата на основ
на етничко потекло и сексуална ориентација. Беше искажана загриженост за
пријавено непријателско дејствување кое е мотивирано од сексуалната ориентација.
Беше исто така искажана загриженост за разликите во образовното ниво на
момчињата и девојчињата и за извештаите дека има деца кои не се регистрирани. Беа
дадени препораки.

93. Шпанија ги пофали заложбите за подобрување на уживањето на правото на
слобода на изразување, но признава дека во оваа област остануваат слабостите. Беше
истакнато дека биле преземени мерки за да се подобри состојбата на Ромите, но дека
тие ретко учествуваат во носењето одлуки за прашања кои ги засегаат. Беа дадени
препораки.

94. Шведска ги пофали заложбите за спроведување на судски реформи согласно
на меѓународните стандарди, но истакна дека има зголемен број на тврдења за
селективна правда. Ги истакна извештаите за слабата медиумска слобода, отсуството
на консултации со граѓанското општество за новите закони за медиуми,
финансирањето за рекламирање за политички цели и самоцензурата. Беа дадени
препораки.

95. Швајцарија остана загрижена за постоечката дискриминација на малцинските
и другите групи. Состојбата со жените од малцинските етнички групи, особено
Ромите, бара посебно внимание. Беше искажана загриженост за слободата на
изразувањето, мешањето на извршната власт во правни работи, затворските услови и
лошото постапување со притворениците. Беа дадени препораки.

96. Како одговор на прашањата за Меѓународната конвенција за заштита на сите
лица од присилно исчезнување (CPED), делегацијата ја истакна комплексноста на
вклучените закони, но дека Владата работи на законските амандмани за да се
овозможи ратификацијата.

97. ЗСЗД содржи неисцрпна листа на основи за дискриминација, а Комисијата
постапува по претставки кои се однесуваат на дискриминација на основ на сексуална
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ориентација. Делегацијата обезбеди статистички податоци кои се однесуваат на тие
случаи. Комисијата, исто така започнува проект заедно со партнери НВОи за анализа
на состојбата со лезбејките, геј, бисексуалците и трансродовите лица.

98. Во врска со мисијата на специјалниот известувач за унапредување и заштита
на правото на мислење и изразување, делегацијата извести дека го чека извештајот и
ќе продолжи да соработува со специјалниот известувач.

99. Делегацијата ја потврди обврзаноста на Владата да го продолжи дијалогот со
медиумските здруженија за преостанатите прашања кои се нивна загриженост.
Таквиот дијалог неодамна резултираше во усвојување на неколку амандмани во
новите закони за медиуми, вклучително и одредбата која на здруженијата на
новинари и на другите членови на граѓанското општество им дава место во новиот
Совет за аудио и аудио-визуелни услуги.

100. Делегацијата истакна дека Министерство за труд и социјална политика има
проекти за социјални станови, од кои 10 проценти од становите ќе бидат доделени на
припадници на ромската заедница, и друг проект со кој се изградени 100 стана за
Ромите баратели на азил од регионот. На Ромите, исто така им се обезбедува помош
преку програми за активно вработување и преку мерките во рамки на Охридскиот
рамковен договор, кои резултираа во вработување на 150 Роми како службеници во
владините министерства. Помош за децата од улица се обезбедува во дневните
центри во кои има вработено социјални работници.

101 Во своите заклучоци, шефот на делегацијата истакна дека делегацијата ги
забележала сите дадени сугестии и препораки и дека смета дека интерактивниот
дијалог е особено корисен во заложбите на земјата за заштита и унапредување на
човековите права и им се заблагодари на сите кои беа вклучени.

II. Заклучоци и/или препораки

102. Следниве препораки ќе бидат разгледани од страна на државата која е предмет
на преглед која ќе ги даде своите одговори во соодветно време, но не подоцна од 26
седница на Советот за човекови права во јуни 2014.

103.1. Комплетирање на процесот на ратификација на релевантните
меѓународни инструменти (Брег на слонова коска);

103.2 Ратификување на Меѓународната конвенција за заштита на сите
лица од присилно исчезнување (Франција) (Ирак) (Полска)/ и признавање
на компетенциите на комитетот (Уругвај);/ Ратификување без одлагање
на Меѓународната конвенција за заштита на сите лица од присилно
исчезнување (CPED) и преточување во национален закон (Белгија);
Продолжување на заложбите за ратификација на Меѓународната
конвенција за заштита на сите лица од присилно исчезнување, како и
главните меѓународни инструменти за човекови права, кон кои земјата се
уште не е членка (Аргентина);

103.3 Ратификување на Факултативниот протокол кон МКЕСКП
и Факултативниот протокол кон КПД за процедурата за комуникација
(Португалија);

103.4 Разгледување на ратификувањето на Факултативниот протокол
кон Меѓународната конвенција за економски, социјални и културни права
(Шпанија);
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103.5 Ратификување на амандманите од Кампала кон Статутот од Рим
(Естонија) (Лихтенштајн); по можност во поглед на придонес кон
активирањето на јуриздикцијата на Меѓународниот кривичен суд за
кривично дело од агресија на почетокот на 2017 (Лихтенштајн);

103.6 Да се стави крај на секое лошо постапување, особено во
затворите и да се подобрат притворските услови, почитувајќи ги обврските од
Конвенцијата против тортура и друго сурово, нечовечно и деградирачко
постапување или казнување и Факултативниот протокол (Швајцарија);

103.7 Воспоставување на јасна процедура за имплементација и
финансиска поддршка на националните стратегии и планови за заштита на
човековите права (Руска федерација);

103.8 Комплетирање на прегледот за Охридскиот рамковен договор и
имплементација на препораките до средината на 2014 (Обединетото
кралство на Велика Британија и Северна Ирска);

103.9 Понатамошен преглед и зајакнување на постоечките мерки кон
целосна имплементација на Охридскиот договор со цел интегрирање без
асимилација, особено за прашањето на употребата на албанскиот јазик и
во однос на обезбедувањето на неопходните услови за образование на
јазикот на малцинствата (Албанија);

103.10 Продолжување на заложбите кои имаат за цел да се зголеми
транспарентноста во процесот на именување во канцеларијата на
Правобранителот и воведување на неопходните законски измени за да се
зајакнат институционалните капацитети на канцеларијата на
правобранителот и усогласување на надлежностите со Принципите од
Париз (Унгарија);

103.11 Целосно спроведување на мислењето поднесено од
Правобранителот до Владата во однос на потребата за дополнителни
измени и дополненија на законите за да институцијата биде доследна на
Принципите од Париз (Того);

103.12 Зајакнување на поддршката за канцеларијата на
Правобранителот и зајакнување на Комисијата за заштита од
дискриминација за да се обезбеди дека двете институции целосно ги
исполнуваат обврските на ефективен начин и независно (Бугарија);

103.13 Преземање мерки за зајакнување на Канцеларијата на
Правобранителот ,за целосно прилагодување кон принципите од Париз,
распределба на поадекватни ресурси и поквалификуван кадар (Уругвај);
Воспоставување на национална институција за унапредување и заштита
на човековите права согласно на принципите од Париз (Конго);
Преземање на неопходните мерки за гарантирање на целосната
усогласеност на националната институција за човекови права со
Принципите од Париз (Мароко); Забрзано комплетирање на неопходните
амандмани за законски мерки со кои ќе се обезбеди акредитација на
канцеларијата на Правобранителот со статус “A” согласно на принципите
од Париз (Намбија); Воспоставување на Правобранителот како автономен
орган согласно на јавното право и негова целосна искористеност за
заштита на човековите права (Португалија);

103.14 Заложба за воспоставување структури кои ги гарантираат
граѓанските права на сите луѓе (Нигерија);
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103.15 Понатамошно спроведување на кампањи за подигање на јавната
свест за законската заштита од дискриминација (Камбоџија);

103.16 Да се продолжи со имплементација на закони и политики со кои е
забранета директната и индиректната дискриминација, за правата на лицата
со попреченост, за еднакви можности за жените и мажите, за детска
заштита, како и акциски планови за подобра заштита на правата на
жените, децата и лицата со попреченост (Кина);

103.17 Следење на политики кои имаат за цел обезбедување еднакви
можности (Брег на слонова коска);

103.18 Казнување на сторителите на говор на омраза и поттикнување на
дискриминација согласно на законот (Того);

103.19 Силни реакции на говорот на омраза, вклучително и во
печатените и онлајн медиуми и систематска осуда за искажување на
нетолеранција од страна на креаторите на мислење (Бугарија);

103.20 Забрана на сите форми на дискриминација и насилство врз
жените (Бразил);

103.21 Усвојување понатамошни мерки за обезбедување родова
еднаквост во општеството, вклучително и преку пристапување кон и
ефективна имплементација на релевантните информации и регионални
договори (Виетнам); Измена и дополнение на законите за родова
еднаквост и експлицитна забрана на сите форми на дискриминација врз
жените преку усвојување на соодветни национални закони (Конго);
Понатамошно промовирање на родовата еднаквост за експлицитна
забрана на сите форми на дискриминација врз жените (Ерменија);
Консолидирање на заложбите за родова еднаквост1 (Намбија);

103.22 Да се продолжи со имплементација на постоечкиот закон за
родова еднаквост за да се обезбеди дека со мажите и жените се постапува
подеднакво и дека стереотипите за жените се искоренети (Литванија);

103.23 Целосна имплементација на препораките од ЦЕДАВ дадени во
2013 во однос на состојбата на жените, вклучително и привремени
специјални мерки за обезбедување недискриминација на жените кои
припаѓаат на малцинствата, и распределба на соодветно финансирање за
националните акциски планови и стратегии кои имаат за цел да се
направи елиминација на сите форми на дискриминација врз жените од
ромското население (Шпанија);

103.24 Зајакнување на дијалогот со и помошта за ранливите групи,
особено етничките малцинства (Виетнам);

103.25 Овозможување на слободно движење на албанските и ромските
малцинства и решавање на проблемот со недостиг на документи за
идентификација, кое претставува пречка за остварувањето на нивните права
(Конго);

1 Како што се наведувале препораките во текот на интерактивниот дијалог: Консолидирање на заложбите за
родова еднаквост преку основање на ресорно министерство кое е потполно одговорно за таа цел (Намбија).
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103.26 Да се продолжат заложбите за недискриминираност на сите групи
во општеството, вклучително и ромските заедници преку кампањи за
подигнување на јавната свест (Индонезија);

103.27 Започнување на кампања за регистрирање на децата при раѓање и
на возрасните кои живеат на улиците и за припадниците на етничките
малцинства за да се олесни обезбедувањето на документи за лична
идентификација (Мексико); Зајакнување на заложбите за да се овозможи
ретроактивно евидентирање при раѓањето и издавање на документи на
децата кои немаат такви документи, како и овозможување на децата кои
немаат документи да не им се одбива пристап до здравствени, образовни и
други јавни услуги, вклучително и детски додаток (Намбија);
Обезбедување на целосно регистрирање при раѓањето, вклучително и
ретроактивно регистрирање и пристап до јавни услуги, вклучително и
образование за децата кои немаат документи за лична идентификација
(Словенија);

103.28 Анализа на резултатите од политиката за инклузија на Ромите,
проценка на останатите предизвици кои треба да се адресираат, особено
во однос на судбината на жените и девојчињата, како и обезбедување на
соодветни мерки и резервирање на неопходниот буџет (Белгија); Да се
продолжи со работа кон подобрување на животните услови на ромското
население генерално и особено на ранливите деца (Конго);
Интензивирање на нивните заложби за обезбедување и ефективна
имплементација на постоечките политики кои имаат за цел интегрирање
на ромското малцинство (Полска);

103.29 Зајакнување на политиките и активностите со кои се поддржуваат
Ромите за да се постигнат целите од Декадата за инклузија на Ромите
(Алжир);

103.30 Преземање на понатамошни конкретни и ефективни чекори кон
социјална инклузија на Ромите (Австралија);

103.31 Последователно постапување по случаите на дискриминаторско
постапување со ромското население во областа на вработување и
обезбедување на еднакви можности и третман за ромските деца во однос на
нивното образование (Австрија);

103.32 Преземање чекори за справување со предизвиците со кои се
соочуваат ромските жени и девојчиња во областите на здравствена заштита и
вработување (Канада);

103.33 Охрабрување на активно учество на ромското население во
носењето одлуки кои ги засегаат нив (Шпанија);

103.34 Развој на стратегии за превенција и казнување за да се адресираат
инцидентите на расизам кои се откриени врз ромското население, вклучително
и основање на Национална опсерваторија против расизам (Шпанија);

103.35 Да се обезбеди дека граѓаните нема да имаат никакви
неповолности од остварувањето на нивното право да се идентификуваат со
било која етничка група (Бугарија);

103.36 Моментално да се зајакнат напорите за елиминација на сите
форми на дискриминација врз основ на етничко потекло, религија, род и
сексуална ориентација (Швајцарија);
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103.37 Интензивирање на заложбите за ефективна борба против
манифестирање на омраза од која страдаат малцинствата (Франција);
Заложби да се решат прашањата на дискриминација, особено
дискриминација на основ на етничко потекло и јазична традиција
(Нигерија); Да се продолжи со подобрување на законската рамка во
областите на заштита на националните и етничките малцинства од
дискриминација (Руска федерација);

103.38 Преземање на конкретни мерки за зајакнување на законот за
борба против сите форми на дискриминација, вклучително и оние кои се
однесуваат на сексуалната ориентација, и започнување на нови кампањи за
подигање на свеста за борба против сите форми на дискриминација,
вклучително и на основ на род, етничко потекло, сексуална ориентација или
родов идентитет (Уругвај);

103.39 Зајакнување на активностите за да се обезбеди ефективна
имплементација на законите против дискриминација, особено
дискриминација на основ на сексуална ориентација (Аргентина);

103.40 Борба против неказнивоста за насилство врз маргинализирани
лица кое е мотивирано од нивното етничко потекло, религија или сексуална
ориентација, особено преку подобрена свесност на јавното мислење, и
полицијата и судските власти (Белгија);

103.41 Спроведување на кампањи за јавна свест за да се промовира
толеранцијата и принципите на еднаквост и недискриминација, вклучително и
на основ на сексуална ориентација и родов идентитет (Бразил);

103.42 Целосна и неодложна имплементација на законот за спречување
и заштита од дискриминација од 2010, преку интегрирање на одредби кои ја
опфаќаат и дискриминацијата на основ на сексуална ориентација
(Белгија); Да се обезбеди дека дискриминацијата на основ на сексуална
ориентација и родов идентитет се особено вклучени во Законот за
спречување и заштита од дискриминација и поврзаните програми
(Франција); Усогласување на националното законодавство за
антидискриминација со стандардите на ЕУ, особено во врска со правата
на ЛГБТИ лицата (Италија); Експлицитна забрана за дискриминација на
основ на сексуална ориентација, кое не е вклучено во Законот за
спречување и заштита од дискриминација (Словенија);

103.43 Воведување на закон кој експлицитно ги штити ЛГБТ лицата од
дискриминација (Ирска);

103.44 Вклучување на конкретна забрана за дискриминација врз основ
на сексуална ориентација и родов идентитет согласно на меѓународните
стандарди за закон за антидискриминација и преземање на соодветни мерки за
да се стави крај на неказнивоста за насилство врз и заплашување на ЛГБТ
заедницата (Холандија); Усвојување на мерки за спречување на инциденти
на насилство на основ на сексуална ориентација (Канада);

103.45 Измена на законот за антидискриминација да ги вклучува и
сексуалната ориентација и родов идентитет како конкретни основи за
дискриминација и отворање на брза, непристрасна и ефективна истрага за
нападите врз ЛГБТИ поединци или организации (Австрија);

103.46 Зајакнување на законот за антидискриминација за да се забрани
дискриминација на основ на сексуална ориентација и родов идентитет и да се
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преземат ефективни мерки за борба против насилството и дискриминацијата
на ЛГБТИ лицата (Австралија);

103.47 Започнување на кампања за разоружување на граѓаните во
поддршка на намалување на стапката на смртност поврзано со вооружено
насилство (Мексико);

103.48 Развој на пристап за професионално раководење со затворите
според препораките на Комитетот за превенција на тортура на Советот на
Европа (Соединети Американски Држави);

103.49 Да се продолжат заложбите за подобрување на затворските
услови, вклучително и чекори за справување со пренатрупаноста и
насилството, како и подобрување на пристапот до здравствена заштита,
образование и рекреативни активности (Австралија);

103.50 Да се преземат ефективни мерки за усогласување на мерките за
притвор со меѓународните стандарди, имено во однос на пренаселеноста на
затворите (Германија);

103.51 Да се продолжат реформите на казнено-поправниот систем со
посебен фокус на обуки за човекови права за кадарот од казнено-поправните
институции (Словачка);

103.52 Усвојување на мерки за подигнување на свеста за спречување на
појавата на детски, ран и присилен брак и преземање чекори за истрага и
кривично гонење на такви случаи (Канада);

103.53 Зајакнување на постоечките кривични и семејни закони или
усвојување на сеопфатен закон кој ги опфаќа сите форми на насилство врз
жените, вклучително и семејно и сексуално насилство; да се обезбеди дека
сите жени и девојчиња кои се жртви на насилство се заштитени со тие закони
и имаат пристап до моментални начини на заштита како и на обесштетување, а
сторителите да бидат кривично гонети (Уругвај);

103.54 Да се зајакнат политиките кои имаат за цел да се заштитат децата
и превенција на семејното насилство (Брег на слонова коска); Да се
интензивираат заложбите за борба против семејното насилство и
заложбите дека жртвите на семејно насилство имаат пристап до
адекватна помош, вклучително и законско и психолошко советување,
медицинска помош и прифатилиште (Лихтеншајн);

103.55 Да се забрзаат мерките за заштита на правата на децата,
вклучително и спречување на дискриминацијата на децата од обесправените и
ранливите групи, и посилно спроведување на законите за детски труд и
ревидираниот  Акциски план за детските права за 2012-2015 (Филипини);

103.56 Да се спроведе законот за забрана на физичко казнување на
децата во домот и спроведување на кампањи за подигање на свеста за
штетните последици од физичкото казнување и за употребата на алтернативни
и ненасилни форми на дисциплинирање на начин кој е доследен на
достоинството на детето (Лихтенштајн);

103.57 Да се преземат неопходните мерки за ефективна елиминација на
најлошите форми на детски труд (Соединети Американски Држави);

103.58 Да се продолжи со правење поголеми напори за укинување на
трговијата со деца и сексуална злоупотреба на деца и да се гарантира
здравствена заштита и психолошка грижа особено за жртвите на силување; да
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се рехабилитираат и да се поддржи нивното интегрирање во општеството;
Да се обезбеди кривично гонење и казнување на сторителите на тие
кривични дела и тие да не бидат ослободени од вина (Либија); Да се
продолжи со мерките во борбата против сексуалната злоупотреба и
експлоатација на децата преку зајакнување на имплементацијата на
релевантниот национален акциски план (Малезија); Да се подобри
превенцијата, откривањето, истрагите, кривичното гонење и казнувањето
на оние кои се одговорни за кривичните дела кои се опфатени со
Факултативниот протокол кон Конвенцијата за правата на децата за
продажба на деца, детска проституција и детска порнографија (OP-CRC-
SC), вклучително и преку соработка со соседните земји (Република
Молдова);

103.59 Понатамошно развивање на заложбите во борбата против
трговијата со луѓе, вклучително и мерки за заштита на жртвите. Да се
зајакнат заложбите за спречување на трудовата и сексуалната
експлоатација (Белорусија); Да се интензивираат заложбите за борба
против трговијата со луѓе и притоа да се обезбеди соодветен пристап до
правни лекови за жртвите на трговија (Филипини);

103.60 Да се продолжат заложбите за активна имплементација на
Националната стратегија за борба против трговијата со луѓе и незаконските
миграции (Камбоџија);

103.61 Да се обнови почитувањето за владеењето на правото преку
придржување до строга поделба помеѓу државата и партиските активности и
да се обезбедат независно судство и медиуми (Соединети Американски
Држави);

103.62 Да се обезбеди дека има строго почитување на поделбата на
власта и дека законите не се спроведуваат селективно (Швајцарија);

103.63 Да се спроведат мерки во рамки на поглавјето за владеење на
правото од реформската агенда, која е подготвена во рамки на дијалогот на ЕУ
на високо ниво за пристапувањето, за да се обезбеди дека органите на
прогонот и судството работат независно, без да бидат под политички
влијанија (Австрија);

103.64 Соодветно внимание да се посвети на прашањата за
транспарентност на судството (Естонија);

103.65 За се зголемат напорите за зголемено вработување  на судиите на
основ на заслуги, меѓу другото преку ефективно спроведување на новиот
Закон за судови според кој сите ново назначени судии во првостепените
судови да имаат дипломирано на двегодишната програма за обука на
Академијата за судии и обвинители (Шведска);

103.66 Да се продолжи со заложбите за зајакнување на судскиот систем
и консолидирање на неговата независност (Мароко);

103.67 Зајакнување на заложбите за консолидирање на независноста на
судството и забрзување на имплементацијата на мерките кои имаат за цел да
се намали бројот на заостанати предмети пред домашните судови (Словачка);

103.68 Да се преземаат повеќе чекори за заштита на правата на сите лица
во судските кривични постапки и да се гарантира дека за сите нив се
спроведуваат правични и соодветни процеси (Виетнам);
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103.69 Да се преземат сите неопходни чекори за да се зајакне довербата
на јавноста во правосудниот систем и да се ограничи примената на притворот
пред судење само кога тоа е строго неопходно (Франција);

103.70 Да се обезбеди дека со децата не се постапува како со возрасни
престапници при спроведувањето на малолетничката правда и дека тие се
лишени од слобода само како последна расположлива мерка (Република
Молдова);

103.71 Да се донесе закон за транспарентност во доделувањето на
договори во јавниот сектор, вклучително и за доделување на договори за
градежни работи и договори за медиумите (Мексико);

103.72 Да се подобри медиумската политика и регулатива за да се
обезбеди слобода на печатот и слобода на изразувањето и да се олесни
поразличен медиумски пазар (Австралија);

103.73 Да се преземат чекори за обезбедување на медиумската слобода и
заштита на новинарите, вклучително и заштита од политички притисоци и
несоодветни судски процеси за клевета (Австрија);

103.74 Да се спречи воведување на нови закони кои се спротивни на
медиумскиот плурализам и слобода (Белгија);

103.75 Да се испитаат наводите за заплашување на независните медиуми
од државните институции и да се обезбеди дека назначувањето на членовите
на Советот за радиодифузија се прават со акцент на непристрасноста и
професионализмот на кандидатите (Република Чешка);

103.76 Да се создаде и овозможи средина за независно работење на
разни медиуми, вклучително и гаранција на нивниот пристап до
ефективни правни лекови во случаи на наводи за политички притисоци и
вмешување (Република Чешка);

103.77 Да се продолжи со обезбедување на независноста на медиумите и
на печатот (Германија);

103.78 Во соработка со медиумите, да се спроведе договорениот
акциски план во рамки на дијалогот помеѓу Владата и медиумската
заедница за подобрување на слободата на медиумите (Обединетото
кралство на Велика Британија и Северна Ирска);

103.79 Да се усвојат сите неопходни мерки за да се обезбеди слободата
на изразувањето преку обезбедување на еднаков третман на медиумите и
преку избегнување на било какво вмешување со слободата на печатот
(Франција);

103.80 Да се воведат адекватни мерки во поглед на унапредување на
слободата на изразувањето како и слободата на медиумите (Грција);

103.81 Да се гарантира слободата на изразување и слободата на
медиумите и да се обезбеди дека националниот закон целосно е усогласен со
меѓународните стандарди за слобода на изразувањето (Литванија);

103.82 Организирање на инклузивни консултации со новинарите и
медиумите за да се разрешат споровите кои постојат во однос на новиот закон
за медиуми (Белгија); Конструктивно ангажирање во консултации со
граѓанското општество, радиодифузерите и други релевантни чинители за
да се стави крај на статус кво ситуацијата и јавното незадоволство за
процедурата и содржината на новиот закон за медиуми (Шведска);
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Повторно започнување на дијалог помеѓу Владата и претставници од
медиумите во поглед на охрабрување на плурализмот во медиумите и
зајакнување на правото на секого да бара, добива и соопштува
информации и идеи од секој тип, без вмешување на јавните власти
(Италија); Повторно започнување на дијалог со претставниците на
медиумите за Патоказот за имплементација на активности за заштита на
слободата на изразување во земјата, оние активности кои се приоритет во
рамки на Пристапниот дијалог на високо ниво (Холандија);
Продолжување на редовниот дијалог помеѓу Владата и новинарите за да
се постигне договор околу нерешените прашања во медиумскиот сектор
(Eстонија);

103.83 Да се продолжи зајакнувањето на законите и мерките за
соодветна реализација на слободата на изразување и да се обезбеди дека
законот за клевета не се користи за да се избегнуваат политички критики
(Шпанија);

103.84 Да се обезбеди примена на новиот закон за медиуми на начин на
кој нема да се поткопуваат независноста и плурализмот на медиумите
(Швајцарија);

103.85 Да се олесни основањето на соодветен систем за само-регулација
на медиумите (Белгија);

103.86 Да се обезбеди балансирано известување на јавниот сервис кое не
е во прилог на ниедна политичка партија и  Законот за радиодифузија да не се
применува селективно и да се злоупотребува за политички процеси
(Република Чешка);

103.87 Развој на политики и мерки за обезбедување еднаков пристап до
услуги, особено пристап до редовното образование и учество на лицата со
попреченост во разработката и евалуацијата на програми кои се однесуваат на
нив (Тајланд);

103.88 Забрзување на постапувањето во борбата против сиромаштијата и
социјалната исклученост, фокусираноста на малцинствата и ранливите
лица (Сенегал);

103.89 Развој на примарната здравствена заштита која ќе гарантира
пристап до медицински услуги за сите деца, особено за децата од ромската
заедница (Тајланд);

103.90 Да се спроведе проценка за потребите на Ромите ширум земјата и
студија за здравствената состојба во консултации со Ромите, ромските
организации и здравствени професионалци како прв чекор за
дефинирање на новиот национален акциски план за да се обезбеди дека
Ромите имаат пристап до највисокиот достапен стандард на здравје
(Ирска);

103.91 Да се продолжи со имплементација на националните образовни
програми и стратегии за да се обезбеди дека секое дете има еднаков пристап
до образование (Ерменија);

103.92 Да се стави приоритет на образованието за сите граѓани
(Нигерија);

103.93 Усвојување на понатамошни мерки за да се подобри квалитетот
на образованието за учениците од националните малцинства, особено за оние
кои учат на јазиците кои помалку се употребуваат (Романија);
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103.94 Да се продолжат заложбите за интегрирање на ромските деца во
образовниот систем (Алжир);

103.95 Да се посвети посебно внимание на пристапот до образование за
сите деца, особено децата од етничките или верските малцинства и децата со
попреченост (Белгија);

103.96 Да се продолжат заложбите за да се обезбеди дека придобивки од
образовниот систем имаат сите групи во општеството независно на нивното
потекло (Индонезија);

103.97 Справување со пречките за образование за жените и девојчињата
и намалување на стапката на напуштање на училиштето, особено кај
девојчињата од етничките малцинства (Словенија);

103.98 Да се преземат понатамошни мерки за имплементација на
Стратегијата за интегрирано образование и обезбедување на соодветно
финансирање од државата за имплементација на оваа стратегија (Албанија);
Понатамошно спроведување на интегрираното образование и справување
со негативното влијание на етничката сегрегација во училиштата,
вклучително и преку спроведување на заеднички активности и политики
за унапредување на интеракцијата помеѓу децата од сите јазични и
етнички групи (Словенија);

103.99 Да се обезбеди дека нема пречки за зачувување, изразување и
развој на културниот идентитет на сите граѓани (Бугарија);

103.100 Да се продолжат заложбите за обезбедување на правата на лицата
со попреченост, со цел да се создаде законска и институционална рамка за
имплементација на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост,
земјаќи ја предвид Националната стратегија усвоена за периодот 2010-
2018 (Белорусија);

103.101 Зголемување на заложбите за подобрување на заштитата на
правата на децата со попреченост и нивната социјална инклузија во
образовниот систем, исто така преку модернизација на центрите за социјална
работа и обезбедување на соодветни човечки и финансиски ресурси за истите
(Италија);

103.102 Воспоставување на процедура за определување на најдобрите
интереси на децата во текот на процесите за азиланти и бегалци (Унгарија);

103.103 Да се продолжи со подобрување на состојбата на сите мигранти,
особено во однос на пристапот до здравствени, образовни и други социјални
услуги и забрзување на заложбите за пристапување кон Меѓународната
конвенција за заштита на правата на сите мигранти работници и
членовите на нивните семејства (ICRMW) (Филипини);

103.104 Зајакнување на заложбите кои имаат за цел да се следи
остварувањето на обврските за човековите права кои се однесуваат на
уживањето на безбедна, чиста, здрава и одржлива средина, особено во однос
на квалитетот на воздухот и индустриското загадување (Италија).

104. Сите заклучоци и/или препораки кои се содржани во овој извештај ги
одразуваат ставовите н државите кои дале свој поднесок и/или државата која е
предмет на прегледот. Притоа не треба да се смета дека тие се прифатени како такви
од целата работна група.
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Aнекс

Состав на делегацијата

Делегацијата од поранешна Југословенска Република Македонија беше
предводена од амбасадорот Игор Џундев, директор на Директоратот за
мултилатерални односи при Министерството за надворешни работи и беше составена
од следните членови:

 Г-дин Душко Узуновски, министерски советник, вршител на должност,
постојана мисија, Женева

 Г-ѓа Елена Грозданова – државен советник во Министерство за труд и
социјална политика;

 Г-ѓа Светлана Гелева, помошник директор - Директорат за
мултилатерални односи при Министерството за надворешни работи

 Г-ѓа Анета Станчевска, помошник министер – Министерство за
внатрешни работи

 Г-дин Атула Касими – државен советник при Секретаријатот за
имплементација на Охридскиот рамковен договор

 Г-ѓа Мабера Камбери – раководител на Сектор при Министерството за
труд и социјална политика

 Г-дин Реџеп Али Цупи – Директор на Дирекцијата за унапредување и
развој на јазиците во наставата за етничките малцинства

 Г-ѓа Елена Бодева, офицер за човекови права, Одделение за човечки
ресурси во Министерството за надворешни работи

 Г-ѓа Сања Димовска, офицер во Секторот за меѓународна правна помош
при Министерството за правда.

________________


