Konferencë rajonale
“Sfida të Posaçme në Shqyrtimin e Ankesave mbi Diskriminimin në Baza Etnike –
Shkëmbim i Përvojave të Praktikantëve nga Rajoni”
Hotel ‘Bellevue’ Ohër, ish Republika Jugosllave e Maqedonisë
25-27 Shtator 2013

E mërkurë, 25 Shtator 2013
Arritja dhe regjistrimi i pjesëmarrësve
19:30 – 20:30

Pritje miqësore në hotel, organizuar nga PMIR me fjalim për
mirëseardhje nga ana e Z. Ixhet Memeti- Avokat i Popullit dhe
Znj. Milena Isakoviç, Koordinatore Rajonale e projektit PMIR,
OSBE/ODIHR

20:30

Darkë në hotel

E enjte, 26 Shtator 2013
9:30 – 10:00

Sesioni hyrës
Z. Ixhet Memeti, Avokati i popullit të ish Republikës Jugosllave të
Maqedonisë
Znj. Milena Isakoviç, Koordinatore Rajonale e projektit PMIR,
OSBE/ODIHR
Z. Marcus Rolofs, Departamenti i dimensionit njerëzor pranë, Misionit
të OSBE-së në Shkup

10:00 – 13:00

Sesioni 1: Shqyrtim krahasues i legjislacionit anti-diskriminues në
Evropën Juglindore
Drejtuese: Znj. Milena Isakoviç, Koordinatore Rajonale e projektit
PMIR, OSBE/ODIHR

10:00 – 10:30

Prezantim i Përmbledhjes së Legjislacionit anti-diskriminues në
Ballkanin Perëndimor pregatitur nga ODIHR

Praktikat më të mira për Integrimin e Romëve
Mbështetur nga shtetet pjesëmarrëse të OSBE
Projekt i financuar nga BE

Zbatuar nga

10:30 – 11:00

Z. Mikolaj Wrzecionkowski, ODIHR
z. Laurentiu Hadirca, ODIHR
Reagime dhe diskutime lidhur me përmbledhjen: komente/ vërejtje të
përgjithshme dhe specifike
Komente/ vërejtje nga ana e përfaqësuesve të Organeve të Antidiskriminimit (OAD) nga 3 juridiksione (10 minuta secili)

11:00 – 11:30

Pushim për kafe

11:30 – 13:00

Reagim dhe diskutim lidhur me përmbledhjen: vërejtje të përgjithshme
dhe specifike (vazhdim)
Vërejtje nga ana e përfaqësuesve të Organeve të Anti-diskriminimit
(OAD) nga 4 juridiksione i(10 minuta secili)
Diskutim i përgjithshëm

13:00 – 14:30

Drekë

14:30-17:30

Sesioni 2: Tipologjia e rasteve të diskriminimit në baza etnike të
cilat janë paraqitur para Organeve anti-diskriminuese në Evropën
juglindore
Kryesuesa: znj. Nevena Petrushiq, Komisare për mbrojtjen e barazisë,
Serbi

14:30 – 15:45

Përfaqësuesit e Organeve Anti-diskriminuese të 4 juridiksioneve japin
sqarime mbi tipologjinë e rasteve të paraqitura para institucioneve të
tyre (10 minuta secili)

15:45 – 16:15

Pushim për kafe

16:15 – 17:30

Përfaqësuesit e 3 Organeve Anti-diskriminuese japin sqarime mbi
tipologjinë e rasteve të paraqitura para institucioneve të tyre (10 minuta
secili)
Përfaqësues i institucionit anëtar të Equinet jashtë Evropës Jug-Lindore
do të komentojë lidhur me modelin e rasteve që eshtë prezent në
Evropën Jug-lindore, përkundër rasteve të cilat paraqiten në pjesën
tjetër të Evropës (10 minuta)
Diskutim i përgjithshëm

18:00 – 21:00

Opcionale: Transport i organizuar deri në qendër të qytetit të Ohrit si
dhe turne e organizuar për vizitë të disa prej vendeve më të theksuara
të qytetit të Ohrit

21:00

Darkë

E premte, 27 Shtator 2013
9:30 – 13:00

Sesioni 3: Prezentim dhe diskutim i shkurtër i nga një rasti të
rëndësishëm i diskriminimit mbi baza etnike nga secili prej
juridiksioneve me qëllim që të demonstrohen sfidat dhe mënyrat
për t’u tejkaluar ato
Kryesues: z. Ixhet Memeti, Avokati i popullit

9:30 – 10:45

Përfaqësuesit e 5 Organeve Anti-diskriminuese sqarojnë një rast që
është paraqitur para institucionit të tyre, cilat janë sfidat që dolën nga
rasti, dhe si u tejkaluan ato (15 minuta secili)
Përfaqësuesit e institucionit Equinet, anëtar jashtë Evropës Jug-Lindore
komenton mbi rastet e spikatura, cilat janë sfidat që dolën nga rasti, dhe
si u tejkaluan ato (15 minuta)

10:45 – 11:00

Pushim për kafe

11:00 – 13:00

Përfaqësuesit e 5 Organeve Anti-diskriminuese sqarojnë një rast që
është paraqitur para institucionit të tyre, cilat janë sfidat që dolën nga
ai, dhe si u tejkaluan ato (15 minuta secili)
Përfaqësues i institucionit Equinet, anëtar jashtë Evropës Jug-Lindore
komenton mbi rastet e spikatura të paqraqitura, cilat janë sfidat që
dolën, dhe si u tejkaluan ato (15 minuta)
Diskutim i përgjithshëm

13:00 – 13:15

Sesioni përmbyllës
znj. Milena Isakoviç
z. Ixhet Memeti

13:15 – 14:30

Drekë
Largimi i pjesëmarrësve

i

Në juridiksione ku ka njëkohësisht Avokat Populli dhe Komisioner për Mbrojtje nga Diskriminimi/ Barazie (si
p.sh. Shqipëria, Serbia, Republika ish Jugosllave e Maqedonisë), përfaqësues nga vetëm njëri prej këtyre

institucioneve bën prezantimin. Nga ata pritet të jetë koordinuar përmbajtja e prezantimit midis tyre. Shqyrtimi
mbi Anti-Diskriminimin do të shpërndahet paraprakisht me pjesëmarrësit, i përkthyer në gjuhët lokale.

