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  رعملية التشاواملنهجية و  - أوالً  
أُعّد هذا التقرير يف إطار الدورة الثانية لالستعراض الدوري الشامل مبـا يتماشـى                     -١

هـو   و .A/HRC/DEC/17/119مع املبادئ التوجيهية احملددة يف مقرَّر جملس حقوق اإلنـسان           
 عاماً حلالة حقوق اإلنسان يف اجلبل األسود وما أحرزه البلد من تقـدم يف               استعراضاً يتضمن

دورة على تنفيذ التوصـيات الـصادرة يف      خاصة   ، مع التركيز بصفةٍ   ٢٠١٢-٢٠٠٨ فترةلا
  .األوىلاالستعراض 

مـات غـري احلكوميـة      وجاء التقرير مثرة جهوٍد مشتركة بني هيئات الدولة واملنظ          -٢
، اليت حتظـى    )التحالف املدين، ومركز الدميقراطية وحقوق اإلنسان، ومركز حقوق الطفل        (

وقد أُجريت أربع جوالت من املشاورات      . بدعمٍ من منظومة األمم املتحدة يف اجلبل األسود       
عقب توجيه دعوة عامة مفتوحة إىل مجيع ممثلي املنظمات غـري احلكوميـة املهـتمني وإىل                

  .  املؤسسة الوطنية حلماية حقوق اإلنسان للمشاركة يف إعداد هذا التقرير

  املؤسسي لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها - اإلطار التشريعي  -ثانياً  
لقد أحرز اجلبل األسود تقدماً جلياً يف استحداث نظامٍ تشريعي ومؤسسي مـستقر               -٣

لية تنمية الدولة بعـد أن اسـتعادت   ومشلت عم. ملمارسة حقوق اإلنسان ومحايتها وتعزيزها 
 برناجماً شامالً لإلصالحات التشريعية والتنمية املؤسـسية،        ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢١استقالهلا يف   
سيادة توطيد دعائم   ونتيجة ملا أحرزه البلد من تقدم يف        . التكامل األورويب  مسريةتواكب مع   

 ،ية الـسياسية يف االحتـاد األورويب      القانون واحترام احلقوق األساسية والوفاء مبعايري العضو      
 مفاوضات من أجـل     ،٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٩ يف   ، لذلك كلِّه، بدأ اجلبل األسود     وتأكيداً

وسوف تفضي عملية التفاوض هذه إىل إحراز مزيد        . االنضمام إىل عضوية االحتاد األورويب    
لـزم الوفـاء هبـا مبواءمـة     من التقدم يف تنفيذ معايري االحتاد األورويب واألمم املتحدة اليت ي    

، وتنفيذ اإلطار القـانوين،      االحتاد األورويب   واتفاقيات وقرارات  مع تشريعات تشريعات البلد   
 حيث ستؤدي عملية التفاوض إىل      .رسة احترام حقوق اإلنسان وحرياته    والرصد املنتظم ملما  

الحتاد األورويب أو معايري    إحراز املزيد من التقدم يف تنفيذ املعايري املطلوبة سواء كانت معايري ا           
  .األمم املتحدة

  اإلطار املؤسسي  -ألف  
مها الوزارتـان الرئيـسيتان     وزارة العدل وحقوق اإلنسان ووزارة حقوق األقليات          -٤

وقد أنشأ اجلبل األسود العديد من     . وتنفيذ سياسة محاية حقوق اإلنسان    وضع  ن عن   املسؤولتا
صد تنفيذ السياسات الراميـة إىل محايـة حقـوق          اهليئات اليت تعمل مع السلطة من أجل ر       
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جملس حقوق الطفل، واجمللس املعين باألشخاص ذوي اإلعاقـة،         : اإلنسان وممارستها، وهي  
وجملس مكافحة التمييز، وفرقة العمل املعنية باستحداث استراتيجية وخطة عمـل مكافحـة             

وال ُتعىن  . ل املتعلقة مبنع التعذيب   كراهية املثلية اجلنسية، واللجنة املعنية برصد تنفيذ خطة العم        
 برصـد   هذه اهليئات برصد السياسات وتنفيذ الوثائق االستراتيجية فحسب، بل ُتعىن أيـضاً           

  .تنفيذ اتفاقيات األمم املتحدة وتوصيات هيئات املعاهدات
، تلك اهليئـة   حقوق اإلنسان وحرياته ُبنية والية       هبيئة محاية وقد عزز القانون املتعلق       -٥
وُتعزز التعـديالت   . ، وحدد األنشطة ذات الصلة يف خمتلف جماالت احلماية        اد عدد نواهب  وزا

اآلليـة  وهيئة احلماية هي   .  الذاتية اوإدارهتاهليئة  اليت أُدخلت على هذا القانون استقاللية عمل        
وتوكـول  الرببتنفيذ  سّمى باآللية الوطنية املعنية     ية مبنع التمييز واحلماية منه، وت     املؤسسية املعن 

 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو          امللحق ب االختياري  
وُعّين نائب  .  بالتعاون املباشر مع اللجنة الفرعية للجنة مناهضة التعذيب        ،الالإنسانية أو املهينة  

ـ      ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٦احلامي ملنع التعذيب يف      ذه اآلليـة   ؛ وقد اعُتمد نظام الوظائف هل
 التشريع الفرعي املتعلق بتحديد األنشطة يف جمال منع         وقواعد عملها، يف حني سُيسّن مستقبالً     

  .إلنشاء هذه اآللية وعملها بكفاءةالظروف املالئمة وسيهيئ هذان اإلجراءان . التعذيب
ى  عايل اجلودة، وسوف يركّز يف املستقبل عل        مؤسسياً لقد أنشأ اجلبل األسود إطاراً    و  -٦

وحتسني عملييت تنسيق ورصد أنشطة اهليئات املعنيـة  لقدرات اإلدارية وقدرات اخلرباء  تعزيز ا 
 بكفـاءة   وأمني املظـامل  املنشأة  بتعزيز احلقوق ومحايتها، كي يباشر كل من اهليئات العاملة          

  . نطاق اختصاصاهتمااملندرجة ضمن  األنشطة

  ملعاهدات القانون الدويل والتعاون مع هيئات اصكوك  -باء  
مجلة من املعاهدات ومنـها      يف    طرفاً ٢٠١٢-٢٠٠٨جلبل األسود يف الفترة     أصبح ا   -٧

  :املعاهدات التالية
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة امللحق بالربوتوكول االختياري  •

 ؛أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 وي اإلعاقة؛االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذ •
  التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛الربوتوكول االختياري •
 االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ •
 بشأن محاية األمومة؛ ١٨٣اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 اتفاقية محاية الطفل والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل؛ •
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ملتعلقة باالختصاص والقانون الساري واالعتراف واإلنفاذ والتعاون يف جمال االتفاقية ا •
 .املسؤولية األبوية وتدابري محاية األطفال

وقد وقّع اجلبل األسود على كل من الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل               -٨
 امللحق باتفاقيـة    اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكول االختياري      

 تنفيذ إجـراء التـصديق علـى        وجيري حالياً . حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات     
  .مبنع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املرتيلاملتعلقة االتفاقية 

وينص الدستور على أن املعاهدات الدولية اليت صدَّق عليها اجلبل األسود ونـشرها               -٩
 من النظام القـانوين الـداخلي؛        جزءاً أساسياً  تشكل ويل املقبولة عموماً  القانون الد وقواعد  

عـن التـشريعات    اختلفت  مباشرة مىت   وتطبق  باألسبقية على التشريعات الداخلية     حتظى   إذ
وال يعين تطوير اإلطار التشريعي الوطين ضـماناً لتمـام          . الداخلية يف كيفية تنظيم العالقات    

 وحرياته، بوصف ذلك أحد التحديات الرئيـسية، مواءمـة          محاية وممارسة حقوق اإلنسان   
 أيـضاً من الناحية العمليـة     القواعد القانونية مع املعايري الدولية فحسب، بل التنفيذ الكامل          

  .للمعايري الدولية املصدَّق عليها
 باستثناءويشكّل تقدمي التقارير إىل ما يناسب من هيئات معاهدات حقوق اإلنسان،              -١٠

مع املبادئ  وهو يتم متشياً    ت التأخري يف املرحلة األولية، إجراًء منتظماً يف الغالب،          بعض حاال 
: الدورتني التقارير التاليـة   وقد أعّد اجلبل األسود يف الفترة ما بني         . التوجيهية لتقدمي التقارير  

ألّويل املتعلق  التقرير األّويل املتعلق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والتقرير ا          
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والتقريـر األّويل املتعلـق            
باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والتقريران الدوريان الثـاين والثالـث              

التقرير األويل املتعلق   املتعلقان باالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، و         
باتفاقية حقوق الطفل والتقريران املتعلقان بالربوتوكولني امللحقني هبا، والوثيقـة األساسـية            

  .املوّحدة

 تنفيذ التوصـيات،    - التقدم احملَرز يف ممارسة حقوق اإلنسان ومحايتها        -اًلثثا  
  واإلجنازات، واألنشطة، والتحديات

  مكافحة التمييز   -ألف  
 الدستور احلّض أو التحريض على الكراهية أو التعّصب ألي سبب، وكـذلك            حيظر  -١١

 يكفل للجميع املـساواة أمـام       وهو. على ممارسة أي متييز مباشر أو غري مباشر ألي سبب         
القانون، بصرف النظر عن أي خصائص أو مسات شخصية، فضالً عن حق التمتع حبمايـة               

تقييد بعض حقوق اإلنسان وحرياته     أن يقوم   وز  وال جي . احلقوق واحلريات على قدم املساواة    
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إبان إعالن حالة احلرب أو الطوارئ على أساس نوع اجلنس، أو اجلنسية، أو األصل العرقي،               
أو الدين، أو اللغة، أو اخللفية اإلثنية أو االجتماعية، أو املعتقدات الـسياسية أو غريهـا، أو                 

  . امللكية، أو أي مساٍت شخصية أخرى
مفهوم التمييز ومفهومي التمييز    ) ٢٠١٠لعام  ( القانون العام ملكافحة التمييز      وحيدد  -١٢

وتقّر . شخصية أي مساٍت    باملباشر وغري املباشر وينص على أسبابه وآليات احلماية منه بسب         
ويعـرِّف القـانون    .  حظر التمييز بسبب امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية       مادة مستقلة بذاهتا  
. ماية األشخاص املبلِّغني عن حاالت التمييز     حب، ويقّر أيضاً    ييز بوصفه متييزاً  التحريض على التم  

ومن أجل إكساب   . كما يتضّمن القانون أحكاماً تنظم محاية األشخاص من الوقوع ضحايا         
، شكله النهائي، يعرِّف القانون كذلك احلماية القضائية، ودور برّمتهنظام احلماية من التمييز،   

والتدابري اجلنائية يف هذا الصدد، فضالً عن ماهية احلماية اليت يقدمها أمـني        التحقيقخدمات  
  . املظامل
. كما حيدد القانون أشكاال خاصة من التمييز، بينما يشدد على أشكال التمييز احلادة  -١٣

كما ُيحظر امليل اجلنـسي     . إذ يشدد بقوة على التمييز بسبب امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية         
 والقوانني الناظمة للعمل وحظر التحرش يف       القانون اجلنائي  كأحد أسباب التمييز يف      صراحةً

وحتظر القوانني الناظمة للعمل وحظر التحرش      . أماكن العمل وتلك الناظمة لوسائط اإلعالم     
يف أماكن العمل التمييز املباشر وغري املباشر ضد الباحثني عن عمل والعاملني بـسبب نـوع    

كما يقّر قانون العمل حظر التحرش اجلنسي، بينما يقّر قانون وسائط           . جلنسياجلنس وامليل ا  
اإلعالم حظر نشر املعلومات واآلراء احملرِّضة على ممارسة التمييز أو العنف ضد شـخص أو               

  .  أو على كراهيتهم،جمموعة من األشخاص بسبب ميوهلم اجلنسية
 والتمييـز   ، املساواة انتهاك احلق يف   مها( وينص القانون اجلنائي على فعلني جرميني،       -١٤

 ينطويان على جترمي أشكال خمتلفة من التمييز، مبا فيهـا           ) من أشكال التمييز   العنصري وغريه 
ويـنص  . التمييز بسبب االختالفات من حيث نوع اجلنس أو أي مسات شخصية أخـرى             

وبة وتأخـذ يف    القانون اجلنائي على أن تنظر احملكمة فيما تصدره من أحكام يف مقصد العق            
درجة اإلدانة، ودوافع ارتكـاب     : سيما ما يلي    ظروف خمفِّفة ومشدِّدة هلا، وال     اعتبارها أي 

واحملكمة، بتصرفها هذا، إمنا تأخذ يف اعتبارهـا        . اجلرمية، ودرجة الضرر الواقع على الضحية     
 خطـاب    بسبب املؤدية إىل ارتكاب هاتني اجلرميتني، سواء بسبب الكراهية أو        نوع الدوافع   

  .الكراهية، باعتبارمها ظرفْين مشدِّدين للعقوبة حتققا أثناء ارتكاهبما

  املساواة بني اجلنسني  -باء  
 بوصفه القانون األول ملكافحـة      ٢٠٠٧اعُتمد قانون املساواة بني اجلنسني يف عام          -١٥

وحتقيق يشكل أهم آلية للقضاء على التمييز بسبب نوع اجلنس          هو  التمييز يف اجلبل األسود، و    
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ولدى البلد قوانني مستقلة بذاهتا حتدد التدابري الالزمة لتحقيق هـذين           . املساواة بني اجلنسني  
  .اهلدفني يف اجملاالت ذات الصلة

 يكفل للموظفني   وقد أقّرت التعديالت اليت أُدخلت على قانون العمل حكماً جديداً           -١٦
و املتساوية القيمـة، بينمـا أجـازت    من اجلنسني املساواة يف األجر عن األعمال املتساوية أ       

والتأمني ضـد  ويضع قانون املعاشات التقاعدية  . األبّوةللوالدين كليهما احلصول على إجازة      
 الرجل واملرأة على قدم املساواة فيما يتعلق بأحقية احلصول على معاش تقاعدي لكبار              العجز

عاملة اليت أجنبت طفالً ستة أشهر      السن، بينما ُيضاف إىل عدد سنوات اخلدمة يف حالة املرأة ال          
ومن أجل زيادة نسبة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية، فقـد أقـّر قـانون               . عن كل طفل  

االنتخابات املعدَّل شرطاً ُيلزم مجيع األحزاب السياسية جبعل نسبة متثيل املرشحني من نـوع              
  .  ابية يف املائة على األقل من قوائمها االنتخ٣٠اجلنس ناقص التمثيل 

وتتوىل اإلدارة املعنية باملساواة بني اجلنسني بوزارة العدل وحقوق اإلنسان مسؤولية             -١٧
 للموظفني املـدنيني  ُنظمتوقد  . رصد تنفيذ السياسات املتعلقة بتحقيق املساواة بني اجلنسني       

 كمـا . على الصعيدين اإلقليمي واحمللي دورات تدريبية بشأن قضية املساواة بني اجلنـسني           
نوقشت ظاهرتا التحرش اجلنسي واملضايقات يف حلقات دراسية بشأن السالمة املهنية ُنظّمت            
للمفتشني يف جمال العمل، وكذلك بشأن قضية املساواة بني اجلنسني بني النظرية واملمارسـة              

وُعقدت هبذا الشأن أيضاً اجتماعات منتظمة يف إطار منتدى احلوار مـع اجملتمـع              . العملية
 بلديـة مـن     ١٤وقّعت اإلدارة املعنية باملساواة بني اجلنسني على مذكرة تفاهم مع           و. املدين
. واعتمدت ست بلديات خطط عمل حملية لتحقيق املساواة بني اجلنـسني          .  بلدية ٢١ أصل

ويشمل تنفيذ العناصـر املكّونـة      . وأُنشئت مكاتب معنية باملساواة بني اجلنسني يف بلديتني       
 بالتعـاون   ٢٠١١يوليه  /، الذي اسُتهلّ يف متوز    الة تشجيع االستثمار  لوك" للربنامج اجلنساين "

 مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، القضاء على العنف ضد املرأة ومتكـني املـرأة سياسـياً               
وقد بدأ بالفعل تنفيذ املشروع اإلضايف الرامي إىل حتسني وضع املرأة يف املنـاطق              . واقتصادياً

  .ئة األمم املتحدة للمرأةهيالريفية، بالتعاون مع 

مل ُتنفّذ بالكامـل  ) ٢٠١٢-٢٠٠٨للفترة (وعلى الرغم من أن خطة العمل السابقة     -١٨
 إعداد وثيقة جديدة    إذ جيري حالياً  . قدراً حمدداً من التقدم    للعجز املايل، إال أهنا أحرزت       نظراً
وسـتحدد  . ٢٠١٢  ومن املتوخَّى اعتمادها يف الربع األخري من عام        ٢٠١٧-٢٠١٣ للفترة

  .هذه الوثيقة ما يواجهه البلد من حتديات وما مل حيققه من أهداف

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -جيم  
 الالزمة ملمارسة   الظروفلقد حّسنت التعديالت اليت أُدخلت على اإلطار التنظيمي           -١٩

 األشـخاص   قوقحل  الدولية تفاقيةاال ألحكام   وفقاًحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومحايتها      
إعادة التأهيل املهين :  وقد اعُتمدت القوانني اجلديدة أو املعدَّلة يف اجملاالت التالية   .ذوي اإلعاقة 
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والتوظيـف  والعمالة؛ وحظر التمييز؛ واستحقاقات السفر؛ والتنقل مبساعدة كالب اخلدمة؛          
 ياجـات الـتعلّم   وممارسة احلقوق املترتبة على التأمني ضد البطالة؛ وتعليم األطفال ذوي احت          

 ،٢٠١٢مـارس   /وُيعىن جملس رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة، الذي أُنشئ يف آذار         . اخلاصة
محايـة  : وُتناط به املهام التالية. برصد تنفيذ اإلطار التشريعي اجلديد وحتسني النظام املؤسسي      

لـيم  يف جماالت الرعاية االجتماعية والصحية والتع     وتعزيزها  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     
والتدريب أثناء اخلدمة والعمل؛ وبدء اعتماد لوائح لتطوير إعمال حقوقهم والنهوض هبـا؛             
واقتراح تدابري لتحسني جودة حياهتم؛ وإعالم اجلمهور حبقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة             
وفرصهم واحتياجاهتم بغرض القضاء على ما يواجهونه من أوجه حتامل وحواجز، وكـذلك             

  . قوق أخرى ذات صلة بوضعهمكفالة ممارستهم ألي ح
وقد انتهى حتليـل    . ٢٠١٦-٢٠٠٨ تنفيذ استراتيجية االندماج للفترة      وجيري حالياً   -٢٠

 إىل أن أبرز تقدم أحرزته كان اعتماد جمموعة القوانني املذكورة ٢٠١١عملية تنفيذها يف عام 
ني عمليـة   أعاله وإطالق عدد من احلمالت هتدف إىل توعية اجلمهور، مما أسهم يف حتـس             

ومن أخطر املشاكل اليت ما زال األشخاص ذوو اإلعاقة يواجهوهنا عـدم كفايـة    . االندماج
 وذلـك إمكانية الوصول إىل املنشآت العامة واستخدامها بصفة عامة من الناحية اهلندسـية،          

 استراتيجية التعليم وقد ُنفذت يف هذا الصدد أيضاً. شرط مسبق الندماجهم الكامل يف اجملتمع 
  .  للجميعلشاملا

 مجيع مـوارد البلـد      توظيف هبدف   ٢٠١٣-٢٠١٢واعُتمدت خطة العمل للفترة       -٢١
حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة وحتسني وضعهم، مبن فيهم األطفال، فضالً عن ضمان الوفاء             

 وتبعـاً باملعايري املقررة يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، تبعاً لقدرات البلد املتاحة،             
  .  لقدرات قطاع املنظمات غري احلكومية،اًأيض

  حقوق األقليات  -دال  
يكفل تعريف األقليات، الوارد يف قانون حقوق األقليات وحرياهتا، احلماية الكاملة             -٢٢
ويشمل تعريف التمييز يف قانون حظر التمييز، ضمن أسباب التمييز األخـرى،            .  التمييز من

أقليات قومية أو طوائـف     عية أو العرقية، أو االنتماء إىل       االنتماء القومي، أو اخللفية االجتما    
) ٧٩يف املـادة    (وترد الضمانات الدسـتورية     .  أو اللغة، أو الدين، أو املعتقد      أقليات قومية، 

مفصلةً على ِحدة يف عدٍد من القوانني الناظمة آلليات ممارسة احلقوق اخلاصة، مـن قبيـل                
عمل؛ واحلماية االجتماعية ومحايـة الطفـل؛ والرعايـة         القوانني الناظمة ملسائل العمالة؛ وال    

الصحية؛ والسجالت املدنية؛ وبطاقات اهلوية؛ ووثائق السفر؛ واحلكم احمللي؛ والثقافة؛ فضالً           
وقد ُنفذت يف الفترة    . عن ورودها يف جمموعة من القوانني املعتمدة يف جمايل اإلعالم والتعليم          

 ة يف الوثائق االستراتيجية، بينما بدأت املؤسسات املنشأة حديثاً    املشمولة بالتقرير التدابري احملدد   
 . يف لوائح مبباشرة مهامها أيضاًواليت ُحددت اختصاصاهتا 
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 يف الربملـان ويف     وتشكل القواعد املتعلقة حبق األقليات يف أن ُيمثَّلوا متثيالً حقيقيـاً            -٢٣
ر جديد أتى به قانون حقوق األقليات       اجملالس احمللية، والذي يكفله الدستور أيضاً، أهم عنص       

ويفّصل قانون االنتخابات املعدَّل الضمان الدستوري املتعلق بالتمثيـل احلقيقـي           . وحرياهتا
لألقليات القومية وطوائف األقليات القومية األخرى عمالً مببدأ العمل اإلجيـايب املعـرَّف يف             

  . التشريعات االنتخابية
خلت على قانون االنتخابات، بصورة أدق، تشكيلة أعضاء        وحتدد التعديالت اليت أُد     -٢٤

ذه اجملـالس   وتنص على ممارسة الرقابة على قانونية عمل ه       . جمالس األقليات وكيفية انتخاهبم   
. ة حقوق األقليات واهليئة املختصة يف الربملان بعملها ومعامالهتا املاليـة          والتزامها بإبالغ وزار  

:  األسود ستة جمالس لألقليـات، هـي       اجلبل، توجد يف    رعيةووفقاً للقوانني والتشريعات الف   
اجمللـس  األلباين و اجمللس  اإلسالمي و اجمللس  ووجملس الّروما   البوسين  اجمللس  الكروايت و اجمللس  
وقد باشرت هذه   .  وهي مسّجلة لدى وزارة حقوق األقليات وهلا شخصية اعتبارية         الصريب،

تخصيص موارد مالية مـن صـندوق        فيما يتعلق ب   أما. اجملالس أعماهلا بتمويل هذه الوزارة    
األقليات، فتمنح التعديالت القانونية سلطات إدارة الصندوق احلقَّ يف ختصيص موارد ماليـة             

 إىل قرار من هـذه الـسلطات   عماهلا، استناداًوق األقليات والنهوض هبا وتطوير أ   حلماية حق 
مثـل نقـص    (ؤخراً بعض املشاكل    عمل الصندوق م  واجه  وقد  . وبعد الوفاء مبعايري أساسية   

غري أن ، )القدرات واإلجراءات اإلدارية الالزمة لرصد تنفيذ املشاريع اليت جرت املوافقة عليها   
يهـا بتعـديل     من وزارة حقوق األقليات والربملان اضطلع بأنشطة هتدف إىل التغلب عل           كالً

  . اللوائح ذات الصلة
الثقافات، فقد اضطلع باألنـشطة الالزمـة       وإدراكاً من اجلبل األسود لقيمة تعدد         -٢٥

وقد ُعّين جملس إدارتـه، وُعيِّنـت       . إلنشاء مركز احلفاظ على ثقافات األقليات وتطويرها      
وال تزال املخصـصات    . كذلك إدارة املوارد وإدارة املعدات التقنية الالزمتني ملباشرة أعماله        

 ٢٠١١  حىت اآلن، وقد بلغت يف عام      ايداً من امليزانية لعمل هذه اهليئات الثالث تشهد تز        املالية
  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ثالثة أمثاهلا مقارنةً بالفترة 

وتقتضي فعالية محاية األقليات االضطالع بعدد من األنشطة على مستويي الوثـائق              -٢٦
ومما يضيف إىل خطورة مشكلة حقوق األقليات أن هـذه          . االستراتيجية واملبادئ الدستورية  

فقد ُنفذت العديد مـن التـدابري       .  تشكل قواعد قابلة لإلنفاذ مباشرةً     املبادئ الدستورية ال  
علقـة  الدستور والتشريعات املت  أحكام  ورغم أن   . التنفيذية من أجل النهوض حبقوق األقليات     

 لألقليات نسبة متثيل متناسبة يف إدارة الدولة ويف احلكومات احمللية           مببدأ العمل اإلجيايب تكفل   
املضمار، إال أن هذه الـضمانات  غم وضوح ما أُحرز من تقدم يف هذا    واخلدمات العامة، ور  

تـذليل العقبـات    وسوف تستهدف األنشطة املستقبلية     . ُتنفذ حىت اآلن على حنو مّتسق      مل
إذ يتعّين على اجلبل األسود حتسني مستوى الكفاءة يف هذا          . القائمة وزيادة مستوى الكفاءة   
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االستراتيجية املتعلقـة بـسياسة األقليـات،       :  وهي ثالث أدوات أساسية أال   وتفعيل  الصدد  
  .والصندوق اخلاص مبمارسة حقوق األقليات ومحايتها، وجمالس األقليات

  الروما وضع شعب حتسني   -هاء  
لقد اسُتؤنف تنفيذ استراتيجية حتسني وضع طوائف الروما         -  شعب الروما  إدماج  -٢٧

انات متعلقة هبذه الطوائف؛ وُنظمت حلقات      وأُنشئت قاعدة بي  . واألشكاليا ومصريي البلقان  
عمل ومحالت تعليمية تستهدفها؛ وُوفّرت هلا املراجع وقُدمت هلا املنح الدراسية؛ وأُعـّدت             
قائمة بأمساء األطفال الالجئني غري املشمولني بنظام التعليم؛ وُنفذت برامج حملو األمية الوظيفي      

ووفقاً لتعداد سـكان    (فراد هذه الطوائف    األساسي؛ كما ُنفذت برامج هتدف إىل توظيف أ       
؛ وأُنشئ عدد مـن     ) يف املائة  ١٣,٤بني شعب الروما    نسبة العمالة   ال تتجاوز   ،  ٢٠١١ عام

ل القضايا املتعلقة بوثائق اهلوية؛ وأًنشئت حمطـة        حلاملرافق السكنية؛ وقُدمت املساعدة املالية      
الروما، بينما ُترمجت أهم التشريعات     إذاعية لشعب الروما؛ وُنشر أول كتاب وأول جملة بلغة          

  .إىل لغة الروما
 يف   كـامالً  وال يزال البلد يواجه حتديات فيما يتعلق بإدماج شعب الروما إدماجـاً             -٢٨

مبا اعترف وقد . هذه الطائفة فيهبتسليط األضواء على  فيما يتعلق     أحرز تقدماًغري أن   اجملتمع،  
ستويات يف هذا الصدد وتشري بعض املؤشـرات إىل         بذله البلد من جهود كبرية على مجيع امل       

 مـا تـشمل     ومن املنتظر تكثيف األنشطة املتعلقة مبعاجلة القضايا اليت غالباً        . حدوث حتسن 
ويتجلّى يف جمال التعليم ما أحرزه البلد مـن     . الوضع القانوين والتوظيف واحلماية االجتماعية    

ويـؤدي  . ال يزال غري مشمول بنظام التعليم      من أفراد شعب الروما       كبرياً تقدم، لكّن عدداً  
 إىل ترّسخ اآلراء    ، وُيعزى ذلك جزئياً   األخذ مبفهوم الدعم االجتماعي إىل نتائج ضئيلة نسبياً       

وُبذلت جهود كبرية، وال سيما من جانب جملس الروما واملنظمات غري           . املتحاملة والتهميش 
وما والتشديد على ضـرورة زيـادة       احلكومية، من أجل توجيه االنتباه إىل وضع شعب الر        

وقد اعتمدت احلكومة االستراتيجية ذات الـصلة       . مستوى إشراكه يف التطورات االجتماعية    
  .٢٠١٢ وخطة العمل لعام ٢٠١٦-٢٠١٢للفترة 
 أجـرى   - قاعدة البيانات املتعلقة بطوائف الروما واألشكاليا ومصريي البلقـان          -٢٩

ما واملنظمات غري احلكومية أول دراسٍة استقـصائية        مكتب اإلحصاء بالتعاون مع جملس الرو     
 اليت  وأنشأ قاعدة البيانات املتعلقة بطوائف الروما واألشكاليا ومصريي البلقان         ٢٠٠٨يف عام   

واهلرم السكاين حـسب  تتضمن بيانات عن جمموع عدد السكان املنتمني إىل هذه الطوائف،           
نسبة األمية، والعمالة، وتغيري حمل اإلقامـة،       ، وتغطية األطفال خبدمة التعليم، و     اجلنس والسن 

، تبلغ نسبة السكان من طائفة      ٢٠١١ لتعداد سكان عام     ووفقاً. وعدد األسر املعيشية وبنيتها   
وقد ُسجل ارتفاع يف معدل املواليد من الرومـا،       .  يف املائة من جمموع السكان     ١,٠١الروما  

ينهم، جيعل من سكان الرومـا أصـغر        وهو ما إذا أضيف إىل ارتفاع معدل الوفيات فيما ب         
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إذ تكشف بيانات التعداد عن أن األطفال يف سن ما قبل املدرسة يـشكلون              . الطوائف سناً 
 يف  ٢٤,٩ يف املائة من جمموع السكان، بينما تبلغ نسبة األطفال يف سن املدرسة              ١٩,٩نسبة  
وما واألطفال املنـتمني إىل      يف املائة من أطفال الر     ٦٢,٥ومشل التعليم االبتدائي نسبة     . املائة

ويـبني حتليـل آخـر      .  يف املائة  ٥,٥مصريي البلقان، بينما تبلغ نسبتهم يف املدارس الثانوية         
 ٤١ فما فوق، ال حيمل  عاماًسكان البالغني من العمر مخسة عشرملستوى التعليم أن من بني ال

  م التعليم االبتـدائي، بينمـا      يف املائة منه   ٣١,١، ومل ُيتم    يف املائة منهم أي مؤهالت إطالقاً     
 يف املائـة    ٤ يف املائة من هذه الفئة العمرية مؤهالت التعليم االبتدائي، وحيمل            ١٩,٥حيمل  

 يف املائة من جمموع عدد الـسكان مـؤهالت          ٠,٨منهم مؤهالت التعليم الثانوي، وحيمل      
  . يف املائة٢٦,٤وتصل نسبة األمية بني سكان الروما إىل . جامعية
لقد تواصل تنفيذ بـرامج   - ماج شعب الروما ومصريي البلقان يف نظام التعليم      إد  -٣٠

وأُحـرز  . إدماج أطفال الروما واألطفال املنتمني إىل مصريي البلقان يف مجيع مراحل التعليم           
وتصل . تقدم واضح يف هذا الشأن وُحددت التحديات املتعلقة باندماجهم الكامل يف اجملتمع           

روما واألطفال املنتمني إىل مصريي البلقان خبدمة التعليم يف مرحلة ما قبل نسبة تغطية أطفال ال   
فقـد  .  متواصالً  يف املائة وقد شهد عددهم يف املدارس االبتدائية تزايداً         ١٣,٨١املدرسة إىل   

 ١ ٥٨٢ طالباً إىل    ٥٣٦ة أمثاله، من     إىل ثالث  ٢٠١٢-٢٠١١ عدد الطالب يف الفترة      ارتفع
وُينفذ البلد برنامج الطالب املتطوعني بغية حتـسني        . ٢٠٠٢-٢٠٠١رة  طالباً، مقارنة بالفت  

، التحق  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ومنذ الفترة   .  وحتسني اندماجهم  عملية إمتام الطالب مراحل التعليم    
أطفال الروما واألطفال املنتمون إىل مصريي البلقان مبدارس املدن من أجل القـضاء علـى               

 الروما والطالب املنتمـون إىل مـصريي البلقـان          ويلتحق طالب . ظاهرة الفصل يف التعليم   
وُتنفذ مناهج تعليم الكبار ومنـاهج      .  بعد تطبيق مبدأ العمل اإلجيايب     باملدارس الثانوية أساساً  

 حنـو  - خطـوة خطـوة  "وقد ُنفذ برنامج  . املدارس االبتدائية وفقاً للربامج التعليمية للدولة     
 تنفيـذ برنـامج     وجيري حالياً . األطفال وتربيتهم هبدف فهم دور الوالدين يف تنشئة       " التغيري

أهدافه حتسني عملية مجع البيانـات      ومن  ". الدعم لتنفيذ عملية االندماج االجتماعي برمتها     "
 معلمـني   تعـيني ؛ واستحداث النموذج التمهيدي لرياض األطفال؛ وحتديد كيفيـة          وآلياهتا

حاالت واحليلولة دون   الية هلم؛   مساعدين من سكان الروما ومصريي البلقان؛ ورصد موارد م        
  . التسرب من املدرسة يف ست مدارس جتريبية

وسيتعّين يف الفترة املقبلة تكثيف األنشطة املتعلقة برصد إمتام الطالب مراحل التعليم              -٣١
ومن السبل املمكنة للتغلب على هذه املـشاكل    . حاالت التسرب من املدرسة   واحليلولة دون   

تحداث برامج متهيدية للمدارس االبتدائية وبرنامج متخصص لتقـدمي         اس: والتحديات ما يلي  
الدعم النفسي االجتماعي؛ واستحداث آلية رصد مستمر لنسب احلضور املدرسي ومراقبـة            
جودة املعارف؛ وزيادة مستوى اإلدماج يف مدارس املدن؛ وطلب الـدعم مـن املعلمـني               

فيما يتعلق بضرورة إمتام    اآلباء  العمل مع   املساعدين واملتطوعني؛ واستحداث برامج هتدف إىل       
  .تعليم أبنائهم
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  احلل الدائم لالجئني  -واو  
 علـى  يعكف البلد على حل قضية الالجئني واألشخاص املشرَّدين واملشرَّدين داخلياً   -٣٢

 املشردَّين داخلياً/حنو دائم ومستدام بتنفيذ استراتيجية احلل الدائم ملشاكل األشخاص املشرَّدين         
وقد ُحـددت االسـتراتيجية     . اجلبل األسود، مع التركيز بصفة خاصة على خمّيم كونيك        يف  

وتتوىل اللجنة التنـسيقية رصـد      . بالتعاون مع اجملتمع الدويل ووفقاً للمعايري واملبادئ الدولية       
وتشمل االستراتيجية وخطة العمل جمايل اإلدماج االجتماعي الكامل لألشـخاص          . تنفيذها
وُيبلّغ .  وتسوية وضعهم القانوين، مع توخي إمكانية عودهتم طْوعاً        شرَّدين داخلياً امل/املشرَّدين

 مبا حيرزه من تقدمٍ يف تنفيذ هـذه االسـتراتيجية يف   املفوضية األوروبيةاجلبل األسود بانتظام   
وقد ُحددت يف إطارها مظاهر التقدم احملَرز       . إطار إجراء طلب انضمامه إىل االحتاد األورويب      

أن اعتماد تدابري وطنية وزيادة تكثيف التعاون مـع         االعتقاد ب ، وترسَّخ   املطروحةحديات  والت
 ستسهم   أمور بلدان املنطقة، إىل جانب احلصول على الدعم التقين واملايل من اجملتمع الدويل،           

وينفَّذ يف إطار هذه االستراتيجية أيضا كل مـن       . كلها يف حل قضية الالجئني على حنو أمشل       
ع الوطين لوكالة تشجيع االستثمار املتعلق ببناء جزء من الوحدات السكنية يف خمـّيم              املشرو

   .، والربنامج اإلقليمي لإلسكانالالجئني
 من   داخلياً  مشرَّداً  شخصاً ٨ ٥٦٢تدفّق إىل البلد    ،  ٢٠١٢أغسطس  / آب ٣١ ويف    -٣٣

بوسنة واهلرسك  من ال مشرَّداً شخصاً ٢ ٩١٣و)  شخصاً من طائفة الروما    ٢ ٨٥٢(كوسوفو  
 طلبات للحصول على تصاريح إقامة       داخلياً مشرَّداً/ مشرَّداً  شخصاً ٨ ٠٨٠وقدم  . وكرواتيا

 طلباً، وما زال    ٢٦ طلبا منها، وُرفض     ٥ ٠٣٩وجرت املوافقة على    . دائمة يف اجلبل األسود   
 علـى    طلبات للحصول   داخلياً مشرَّداً/ مشرَّداً  شخصاً ٣٣٣وقدم  . سائر الطلبات قيد النظر   

كمـا  .  منها وما زال سائر الطلبات قيد النظر       ٩٧تصاريح إقامة مؤقتة، جرت املوافقة على       
  مـشرَّداً   شخـصاً  ١٢٥  ل جنسية اجلبل األسود وصـدرت       داً مشرَّ  شخصاً ٧٨٦قُبل منح   

ضمانات مبنحهم جنسية اجلبل األسود حال تقدمي إثبات التنازل عن جنـسية البلـد الـيت                
  .  إضافياً طلبا٢٦٠ً النظر يف لياًوجيري حا. حيملوهنا

إعـادة تـسجيل    كشفت عملية    - ًاملشردَّين داخليا /األشخاص املشرَّدين عودة    -٣٤
   / تـشرين الثـاين    ١٤ يف   ، عن أنـه   ٢٠٠٩ من كوسوفو يف عام      األشخاص املشرَّدين داخلياً  

  نفـسها،   ويف الفتـرة  .  داخلياً  شخصاً مشّرداً  ١٠ ٩٥١ كان باجلبل األسود     ،٢٠٠٩نوفمرب  
 شخـصاً   ٢ ٧١٦ وقد عاد .  من مجهوريات أخرى    مشّرداً  شخصاًً ٥ ٧٦٩شهد البلد وجود    

 / نيـسان  - ٢٠٠٥يف الفترة   ) كرواتيا، والبوسنة واهلرسك، وكوسوفو   (إىل بلداهنم األصلية    
 من طائفـة الرومـا،    داخلياً مشّرداً شخصا٥١٩ًويف الوقت الراهن، يرغب   . ٢٠١٢أبريل  
وتسعى حكومة اجلبل األسود يف املفاوضات اجلارية       . وفو العودة إىل كوس    أسرة، يف  ٩٣ أي

 والـسلطات املركزيـة   - لضمان سالمة عودهتمالظروف  مع كوسوفو إىل اإلسهام يف هتيئة       
وعلى الصعيد احمللي، تعتزم عاصمة اجلبل األسود تقدمي الـدعم          . واحمللية على اتصال مستمر   
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 يف بلديات كوسوفو، بيد أن مـن الـالزم أن تـشارك             املايل من أجل بناء وحدات سكنية     
  .  املبادرة مشاركةً أكثر فعاليةسلطات كوسوفو يف هذه

مبوجب املرسوم املتعلق بكيفية ممارسة األشخاص       - ناالندماج احمللي وتوفري السك     -٣٥
  املقيمني يف اجلبل األسود حقوقهم، ميارس هـؤالء األشـخاص          املشّردين واملشّردين داخلياً  

حقوقهم على قدم املساواة مع مواطين اجلبل األسود؛ وعمالً باللوائح الناظمة هلـذا اجملـال،               
سيبقى الوضع على ما هو عليه حىت حيصل هؤالء املّشردون على وضع األجانب احلاصـلني               

كيفية ممارسة  حتّدد  تشريعات خاصة   وهناك  . على تصاريح إقامة دائمة وفقاً لقانون األجانب      
  . هذه احلقوق

ومشل توفري السكن يف الفترة املاضية بناء وحدات سكنية أو توزيع مواد البناء مـن                 -٣٦
أجل أنشطة البناء الفردية أو إعادة إعمار املرافق القائمة؛ وقد عمد البلد إىل صيانة اهلياكـل                

وُوظّفـت املخصـصات    . األساسية ملخّيمات الالجئني وقّدم هلم املساعدة املالية مرةً واحدة        
وقد أعادت بلدان املنطقة، بدعمٍ     . ملالية املنتظمة يف امليزانية والتربعات الدولية هلذه األغراض       ا

 الرامية إىل إجياد حل دائم      ٢٠٠٩من جهات دولية شريكة، إطالق العملية اإلقليمية يف عام          
، ملهفيما تش وتشمل العملية،   ). عملية سراييفو  (لقضية الالجئني واألشخاص املشّردين داخلياً    

 علـى   املشّردين داخليـاً  /توفري السكن ألضعف الفئات وهتدف إىل تيسري حصول املشّردين        
وسُيسهم تنفيذ الربنامج اإلقليمـي لإلسـكان يف        . الوثائق الالزمة لتسوية وضعهم القانوين    

مالية من اجلهـات    ومساعدة  التوصل إىل حل دائم لقضية الالجئني يف اجلبل األسود، برصٍد           
 إعداد خطة التنفيذ يف البلديات؛ إذ من املقّرر         وجيري حالياً . شريكة على حنو كامل   الدولية ال 

  . ٢٠١٣بدء عملية التنفيذ يف عام 
 -  ومنع حاالت انعدام اجلنسية    املشردَّين داخلياً /األشخاص املشرَّدين تنظيم وضع     -٣٧

ظمة للمسائل املتعلقـة    إن التعديالت اليت أُدخلت على اإلطار التنظيمي يف جمال القوانني النا          
اجلنـسية  بـشأن   االتفاقية األوروبية     كل من  واللجوء، والتصديق على  باملواطنة واألجانب   

 ،بشأن تفادي وقوع حاالت انعدام اجلنسية يف سياق خالفـة الـدول  واتفاقية جملس أوروبا   
. قـانوين  ال املشّردين داخلياً /ألشخاص املشّردين ا تحقيق تسوية دائمة لوضع   لالظروف   هيأ قد
جيوز هلؤالء األشخاص تقدمي طلبات للحصول على وضع األجانب بتصاريح إقامة دائمة             إذ

وحيل املوعد النـهائي لتقـدمي      .  إقامة مؤقتة  ول على املوافقة على منحهم تصاريح     أو للحص 
وما ميّيز وضع هؤالء األشخاص دون سواهم       . ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١الطلبات يف   

قل صرامة للشروط املفروضة عليهم من أجل ممارسة احلق يف اإلقامة الدائمة يف             هو الطبيعة األ  
إال أنه جيب على مجيع هؤالء األشخاص احلصول علـى الوثـائق الالزمـة لتـسوية      . البلد

تصدرها  جوازات سفر سارية     الذين ال حيملون  وُيجيز القانون هلؤالء األشخاص     . أوضاعهم
 يف اإلقامة املؤقتة يف البلد مدةً تصل إىل ثالث سنوات، وهو أيضاًممارسة احلق بلداهنم األصلية  
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اإلطار الزمين الذي ُيمنحون فيه أحقية احلصول على املوافقة على منحهم تصاريح اإلقامـة              
  .الدائمة شريطة حصوهلم على جوازات سفر سارية

التعـاون  وتعمل السلطات املختصة يف الوقت الراهن، بدعمٍ من األمم املتحـدة وب             -٣٨
املقدَّم يف إطار العملية اإلقليمية، على تيسري عملية احلصول على الوثائق الالزمـة لتـسوية               

 رحلة إىل كوسوفو لألشخاص     ١٢وقد ُنظمت حىت اآلن     . املشردَّين داخلياً /املشرَّدينأوضاع  
يف و. ملساعدهتم يف احلصول على الوثائق الالزمة     )  شخصاً ٤٩٠(املنتمني إىل أضعف الفئات     

، أبرمت حكومتا اجلبل األسود ومجهورية كوسوفو االتفـاق املتعلـق           ٢٠١١يونيه  /حزيران
 يف الـسجالت األساسـية ويف سـجالت املـواطنني           بالتسجيل الالحق للمشّردين داخلياً   

 مما ُيبطّئ سري العملية إىل      خذ أي تدابري لتنفيذ هذا االتفاق     بيد أن كوسوفو مل تت    . الكوسوفيني
   .حد ما
مجهوريات يوغوسالفيا السابقة احلصول على      من   وجيوز لألشخاص املشّردين داخلياً     -٣٩

 وتفادياً لوجود حاالت ُيترك فيها      . لذلك جنسية اجلبل األسود بالتجّنس، وفقاً لإلجراء املقّرر      
 احلاصلون على تصاريح إقامة يف اجلبل األسود دون         مجهوريات يوغوسالفيا السابقة  مواطنو  

األسود، فوفقاً للوائح، جيوز لألشخاص الذين سجلوا إقامتهم يف اجلبل األسود           جنسية اجلبل   
 احلصول على جنسية اجلبل األسود بـالتجّنس إذا مل يكونـوا            ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣قبل  

حيملون جنسية دولة أخرى أو إذا كان حبوزهتم ما يثبت تنازهلم عن جنسية دولـة أخـرى                 
وجيوز، استثنائياً، لألشخاص الذين    ).  اليت حيددها القانون   على أن يستْوفوا الشروط األخرى    (

 بعامني على األقـل، والـذين       ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣سجلوا إقامتهم يف اجلبل األسود قبل       
أُصدرت بطاقات هوياهتم وفقاً للقانون النافذ آنذاك، أن حيصلوا على جنسية اجلبل األسـود              

إذا استْوفوا الـشروط العامـة الـيت    (ة بلد آخر بالتجّنس دون تقدمي إثبات تنازل عن جنسي  
. ، ما مل يكونوا قد ألغوا تسجيل إقامتهم يف اجلبل األسود وقت تقدمي طلبهم             )حيددها القانون 

وينص القانون على أحقية أطفال الشخص الذي اكتسب جنسية اجلبل األسود هبذه الطريقة             
ذه الفئة من األشخاص محل جنسية      ومن مثّ، جيوز هل   . يف احلصول على جنسية اجلبل األسود     

  . مزدوجة
أما عن التسجيل الالحق مليالد األطفال الذين مل يولـدوا يف مؤسـسات الرعايـة                 -٤٠

الصحية، فقد أطلقت اللجنة التنسيقية مبادرة للنظر يف هذه القضية يف إطار ما قـد جيـري                 
مما سينشئ تباعاً األسـاس     ،  التنازعيةاإلجراءات غري   إدخاله من تعديالت حمتملة على قانون       

القانوين جلواز تسجيل هؤالء األطفال يف سجالت املواليد، وفقاً لقرارات احملكمة الـصادرة             
 أن بعض الدول قد حلّت هذه القضية  هذا التدبري أيضاًومما يدعم. تنازعيغري إطار إجراء يف 

  .تنازعيةغري باختاذ إجراءات 
تيسري حصول هؤالء األشخاص على الوثائق الالزمة       وانتهى الفريق العامل املكلّف ب      -٤١

 مجهوريات يوغوسـالفيا الـسابقة    يف إطار العملية اإلقليمية إىل أن األشخاص املولودين يف          
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 جلواز اكتساب اجلنسية باألصل، بينما جيوز لألطفال        ميكن أن يكونوا عدميي اجلنسية نظراً      ال
. املـيالد )  دولـة  ،حاليـاً (كانت مجهورية    ، أياً األبويناكتساب اجلنسية عن طريق جنسية      

 أن يقدموا طلبات إصدار وثائق اهلوية لدى الـسلطة          املشّردين داخلياً /ولألشخاص املشّردين 
يف إطار إجـراء    و. املختصة يف دوهلم أو لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية لبلداهنم األصلية         

طوائف الروما واألشكاليا ومصريي     ال ُيقتضى يف حالة      احلصول على جنسية اجلبل األسود،    
، نظراً لوضعهم االجتماعي واالقتصادي، تقدمي أي إثباتات بأن لديهم حمـال إقامـة              البلقان

فكل ما عليهم فعله هو تقدمي البيان الصادر هبذا الشأن مـن اجمللـس            . ومصادر دخل منتظم  
  .  مبدأ العمل اإلجيايب، والذي يتماشى معطوائف الروما واألشكاليا ومصريي البلقانالوطين ل

ورغم كل ما ُبذل من جهود وأُحرز من تقدم يف هذا املضمار، ما زال عـدد مـن           -٤٢
وقد كثفت حكومـة اجلبـل      . األشخاص يواجهون مشاكل يف احلصول على وثائق اهلوية       

األسود جهودها هبذا الشأن على الصعيد الثنـائي وباالتـصال املباشـر مـع األشـخاص                
 / كانون الثاين٣١ويبّشر متديد املوعد النهائي لتقدمي الطلبات حىت . دين داخلياً املشّر/املشّردين
، وهو آلية لتيسري احلصول على وثائق اهلوية ودعم الـرحالت املنظمـة إىل              ٢٠١٢ديسمرب  

  .  داخلياً الذين سُتسّوى أوضاعهماملشّردين/كوسوفو، بزيادٍة كبرية يف عدد األشخاص املشّردين

  لطفل حقوق ا  -زاي  
 التقرير املقـدم مـن اجلبـل األسـود     ٢٠١٠اعتمدت جلنة حقوق الطفل يف عام      -٤٣

واستناداً إىل هذه التوصيات، اعتمد اجلبل األسـود        . وأصدرت بشأنه جمموعةً من التوصيات    
قانون معاملة األحداث يف اإلجراءات اجلنائية، وأعّد مشروع قانون بشأن الرعاية االجتماعية            

 واضطلع بأنشطة هتدف إىل إنشاء قاعدة بيانات شاملة حلماية األطفال، وبدأ            ورعاية الطفل، 
وقد سلَّم البلد بضرورة تكثيف اجلهود يف       . األعمال التحضريية خلطة العمل الوطنية لألطفال     

زيادة مستوى الكفاءة يف تنفيذ القوانني وزيادة مبالغ املخصصات املاليـة يف            : اجملاالت التالية 
حماية االجتماعية ومحاية األطفال والرعاية الصحية والتعليم؛ ومتكني جملس حقوق          امليزانية لل 

الطفل، وتعزيز دور نائب أمني املظامل املعين حبقوق الطفل؛ وتعزيز نظام اخلدمات االجتماعية             
 ملواصلة حتسني إنفاذ حقـوق الطفـل        الظروف املواتية وهتيئ العملية اليت اسُتهلّت     . وتغيريه

ويف إطار عملية إعداد هذا التقرير، أُخذت يف االعتبـار  . يات جلنة حقوق الطفل   وتنفيذ توص 
وسوف تكثّف األنشطة املُضطلع    . بصفة خاصة جماالت معينة من تلك املتعلقة حبقوق الطفل        

  . هبا يف هذه اجملاالت وُيقّيم التقدم احملَرز فيها
احملرومني حبماية األطفال والشباب     املتعلق   النظام القائم يستند   - كفالةإنشاء نظام ال    -٤٤
. رعاية أو تركهم مع أقربـائهم      كبرياً إىل إيداعهم يف مؤسسات ال      استناداً األبوينرعاية  من  
 من أشكال رعاية األطفال احملـرومني مـن رعايـة           حيظى نظام الكفالة، بوصفه شكالً     وال

نة لكل طفل ورفع مستوى معايري      وسعياً إىل هتيئة بيئة مأمو    . ، بالترويج الكايف يف البلد    األبوين
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محاية حقوق الطفل، فقد اعتمدت احلكومة استراتيجية تنمية نظام الكفالة مع خطة العمـل              
: وفيما يلي بعض مسارات العمل االسـتراتيجية يف هـذا الـصدد     . ٢٠١٦-٢٠١٢للفترة  

فه شـكالً  نظام الكفالة بوص  تطوير   و األبوينإصالح نظام محاية األطفال احملرومني من رعاية        
أقل تقييداً من أشكال احلماية؛ وإنشاء نظام مراقبة جودة محاية األطفال احملرومني من رعاية              

  .ة وحتسني نظام الكفالة؛ وإنشاء نظام متويل لنظام الكفالة يتسم بالكفاءاألبوين
 أّمـا . ٢٠١٢وسيطلق البلد محلةً مكثفة للترويج لنظام الكفالة قبـل هنايـة عـام        -٤٥

إنشاء نظام كفالة غـري  :  واألهداف الرئيسية القائمة يف هذا املضمار، فهي كالتايل التحديات
للحيلولة دون إيداعهم يف مؤسسات الرعاية وتوفري       األقارب؛ وتقدمي الرعاية العاجلة لألطفال      

 وإنشاء قاعـدة بيانـات       املشكالت التدريب أثناء اخلدمة وخدمات اإلشراف وتدارس حلّ      
؛ والتعاون مع املنظمات غري احلكومية يف عملية تـشجيع الكفالـة            كفيلةواألسر ال لألطفال  
  .وتنميتها

 مع املعـايري    رغم أن اإلطار التشريعي للبلد متوائم أساساً       - األطفال ذوو اإلعاقة    -٤٦
الدولية، إال أن من الضروري بذل مزيد من اجلهود من أجل ضمان تنفيذ االتفاقية الدوليـة                

إلعاقة، وال سيما فيما يتعلق بإمكانية حصول األطفال ذوي اإلعاقة          حلقوق األشخاص ذوي ا   
على مجيع خدمات الرعاية الصحية والتعليمية واالجتماعية على قدم املساواة مع غريهم مـن           

 قائمني  األطفال ذوي اإلعاقة ووصمهم اجتماعياً    حيال   االجتماعي   اجلفاءيزال  وال  . األطفال
، اليت هتدف إىل التوعية وتغيري من نتائج إجيابية" ا مسألة قدراتإهن"على الرغم مما حققته محلة 

وما زال هـؤالء األطفـال ُيوَدعـون يف         . املواقف والسلوكيات إزاء األطفال ذوي اإلعاقة     
واحلكومة ملتزمـة   . مؤسسات الرعاية لفترات زمنية طويلة، وإخراجهم منها مسألة حساسة        

زايد عدد  ورغم ت.الفردية احتياجاهتمعفاء اليت تلّبي باستحداث اخلدمات الالزمة لألطفال الض
 أنه مل ُيستحدث على الصعيد احمللي ما يكفي من خدمات متكّـن          إالّ،  مراكز الرعاية النهارية  

إيـداعهم يف مؤسـسات     واحليلولة دون اسـتمرار     من توفري الدعم الكايف لألطفال واألسر       
يتجه حنو إدماج   هو   التعليم الشامل للجميع و    جمال وقد اختذ البلد خطوات هائلة يف        .الرعاية

لتقـدمي  وقد ُحوِّلت املؤسسات اخلاصة إىل مراكـز        . األطفال ذوي اإلعاقة يف نظام التعليم     
ّد البلد برامج جديـدة      وذلك بتوفري املوارد الالزمة هلم؛ وُيع      لألطفال ذوي اإلعاقة  اخلدمات  

نشطة هتدف إىل نقل هؤالء األشخاص من  ضطلع بأ لقة بأنواع خمتلفة من اإلعاقات؛ كما ي      متع
التعرف على  يف هذا اجملال    متّ  وقد  . الصفوف املدرسية اخلاصة وإدماجهم يف الصفوف العادية      

 وعلى املستوى املشترك بـني القطاعـات؛         ورأسياً تدفق املعلومات أفقياً  : التحديات التالية 
؛ وتوعية موظفي املدارس، وتعيني معلمني مساعدين، وتقدمي        واحلّيزوالقيود املتعلقة باملوظفني    

وسيكون من املمكن حتسني وضع األطفال ذوي اإلعاقة ليصبح هذا التحـّسن            . التمويل هلم 
أوضح بفضل اآلليات اجلديدة اليت يتضمنها قانون الرعاية االجتماعيـة ورعايـة الطفـل،              

إنشاء قاعـدة البيانـات     : تعلقة مبا يلي  ي حكومة اجلبل األسود للتحديات الرئيسية امل      وتصّد
والسجالت اخلاصة باألطفال ذوي اإلعاقة على الصعيدين احمللي والوطين؛ والربط الـشبكي            
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بني قطاعات الرعاية الصحية واالجتماعية والتعليم بغية استحداث آليات وخدمات للكشف           
صد مدى ممارسـة هـؤالء      املبكّر عن حاالت اإلعاقة، وإعادة التأهيل، وتقدمي الرعاية؛ ور        

األطفال حقوقهم؛ وزيادة االستحقاقات املالية يف حاالت الرعاية املرتلية املتطورة، وزيـادة            
بدالت اإلعاقة وبدالت إعالة الطفل؛ وتعديل اهلياكل األساسية للمرافـق؛ وبنـاء قـدرات        

   .املوظفني وتقدمي خدمات التعليم املستمر
يـنظم قـانون     -  خبصوصيته يف وسائط اإلعالم    محاية حقوق الطفل فيما يتعلق      -٤٧

وسائط اإلعالم اإللكترونية بالتفصيل هذه املسألة وفقاً للتوجيه املتعلق خبـدمات وسـائط             
وينص القانون على حظر نشر أي معلومات تكشف عـن هويـة       . اإلعالم السمعية البصرية  

 أو ضـحايا أو     شـهوداً  يف قضايا متصلة بأيٍّ من أشكال العنف، بوصفهم          القّصر الضالعني 
، فضالً عن حظر الكشف عن التفاصيل املتعلقة بالعالقات األسـرية وحيـاة الطفـل               جناة

  .  على وسائط اإلعالم اإللكترونيةوينطبق هذا احلظر أيضاً. اخلاصة
 لوجود حاالت فردية تنطوي على انتهاكات حلقـوق الطفـل يف وسـائط              ونظراً  -٤٨

معايري اتفاقية حقوق الطفل إىل أعلى مستوى ممكـن         ة رفع   بضروراإلعالم، فقد سلّم البلد     
. أن تفي وسائط اإلعالم يف اجلبل األسود هبا، مبا خيدم مصلحة الطفل الفـضلى حـصرياً               بو

الـيت  وعمالً مبدونة قواعد سلوك الصحفيني والدليل املتعلق مببادئ التغطية اإلعالمية للقضايا            
وسائط اإلعالم ملتزمة بالتصرف وفقاً ملبادئ هذه       إن  ، ف )احتاد الصحفيني الدويل   (أطفاالًتعين  

لقضاء على أي شكل من أشكال إيذاء األطفال، سوف ُتبذل مزيد من اجلهـود              ول. االتفاقية
والطريقة كي تفي وسائط اإلعالم بأعلى املعايري األخالقية واملهنية فيما يتعلق حبقوق األطفال             

ُيحظر نشر الصور املؤذية هلم، وتقدمي العروض املـثرية،         إذ  (اإلعالم  اليت تتناوهلم هبا وسائط     
فعلى سبيل الذكر، اقُترح على املـدارس       ). وعرض املشاهد واملقابالت غري املصّرح هبا، إخل      

الحتفاظ مبلفـات   يف حالة ظهور أطفاهلم يف وسائط اإلعالم أو ا        اآلباء  احلصول على موافقة    
 أو إجراء مقابالت معهم، واالتفاق       أو تلفزيونياً  اًجيوز تصويرهم فوتوغرافي   األطفال الذين ال  

  . التغطية اإلعالمية وما إىل ذلككذلك مع وسائط اإلعالم على كيفية 

  مكافحة االجتار بالبشر  -حاء  
يشكل القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية التشريعني الرئيسيني لتجرمي فعـل             -٤٩

يشتمل القانون اجلنائي على العديد من األفعال اجلرميـة         و. االجتار بالبشر ومقاضاة مرتكبيه   
 التغـيريات يف    وقد أقّر القانون املعدِّل للقانون اجلنائي بعـض       .  بالبشر بوصفها تشكل اجتاراً  
 من هذه اجلرميـة     ، إذ أقّر شكالً متعّمداً    "االجتار باألشخاص " املتمثل يف    طبيعة الفعل اجلرمي  

وكان املنطق يف ذلك إقرار آليٍة وقائية يف شكل الّتوعُّـد           . يةُيجرِّم االستعانة خبدمات الضح   
  .بعقوبة السَّجن إذا ما ارُتكبت هذه اجلرمية حبق قاصر
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املتاجر لضحايا  لوتعترب اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية اجلبل األسود بلد مرور عابر             -٥٠
مكافحة االجتار باألشـخاص    وُيعىن مكتب   .  أو بلد مقصد هلم     أصلياً ، وبدرجة أقل، بلداً   هبم

بتنسيق أنشطة كل من اهليئات اإلدارية العامة املعنية واملنظمات الدوليـة واملنظمـات غـري               
  .ضحايا االجتار بالبشر وبرنامج احلماية املقدمة هلم ويدير املكتب مسألة إيواء. احلكومية

:  على النحو التـايل    وقد ُنفذ عدد من التدابري يف جمال منع االجتار بالبشر ومكافحته            -٥١
اعتماد القانون املناسب الرامي إىل ضمان وتعزيز التزام شركات السياحة مبكافحة االجتـار             
باألطفال؛ والتوقيع على اتفاق التعاون املُربم هبذا الشأن بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية     

االجتار؛ واسـتحداث   وتنفيذه، مع التركيز على مسألة التعامل مع النساء واألطفال ضحايا           
  . حداث خطوط هاتفية لطلب النجدةبرنامج لتدريب املعلّمني؛ واست

 واملركز الدويل   ٢٠٠٦فمنذ عام   .  التعاون الدويل، فيجري على مستويات رفيعة      أّما  -٥٢
سياسات اهلجرة عاكف على تنفيذ املشروعات املتعلقة بقضييت ضحايا االجتار بالبشر           لتطوير  

وقد أسهمت هذه   . با، والتعاون عرب احلدود يف حاالت االجتار بالبشر       يف جنوب شرق أورو   
املنظمات وخرباء  خرباء اهليئات املعنية مبكافحة االجتار      إسهاماً كبرياً يف تعزيز قدرات      الربامج  

وأبرم املّدعي السامي للدولة مع أجهزة االدعاء العام يف بلدان أخرى اتفاقات            . غري احلكومية 
املرتكَبـة ضـد    فحة اجلرائم اخلطرية العابرة للحدود الوطنيـة، واجلـرائم          تعاون بشأن مكا  

بني أجهـزة   م التعاون   وينظَّ. القانون الدويل واجلرائم اليت تضّر بالقيم اليت حيميها       اإلنسانية،  
املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، وموظفي االتصال يف إدارة التعاون الدويل          عن طريق   الشرطة  

ز التابعة ملركز جنوب    راكاملمديرية الشرطة و   يف    متجلياً األورويبتكامل  طة، وال يف جمال الشر  
استناداً إىل اتفاقات   فيما بني أجهزة الشرطة     م التعاون   ينظَّشرق أوروبا إلنفاذ القانون، كما      

  .ثنائية
سبع حـاالت جـرى فيهـا        جمموعه   مت اإلبالغ عّما  ،  ٢٠١٢-٢٠٠٨ويف الفترة     -٥٣

  شخـصاً  ٢٩وصدرت ضد   .  شخصاً ٣٠من قبل   أشخاص،  لق باالجتار ب  ارتكاب جرائم تتع  
 قضية  ١٢اكم املختصة يف    ويف الفترة نفسها، نظرت احمل    .  حكماً ٢٦منهم ست لوائح اهتام و    
. ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١ أحكام هنائية يف     رو منها بصد  ١١اجتار بأشخاص، انتهت    

مت اعتبار سـبعة مـن   ة حبق املّتجرين باألشخاص، واستناداً إىل أحكام اإلدانة النهائية الصادر   
  .٢٠١٢يوليه / متوز١ - ٢٠٠٨ضحايا االجتار كضحايا هلذه املمارسة يف الفترة 

مل مكافحـة االجتـار بالبـشر        وأعّد اجلبل األسود مسودة استراتيجية وخطة ع        -٥٤
اف وأهـد . ٢٠١٢ومن املتوقع اعتمادها يف موعد أقصاه هناية عام         . ٢٠١٨-٢٠١٢ للفترة

 الصادر عن الربملان    EU/٢٠١١/٣٦ متوائمة مع التوجيه     ٢٠١٨-٢٠١٢استراتيجية الفترة   
 بـشأن منـع االجتـار بالبـشر         ٢٠١١أبريل  / نيسان ٥األورويب واجمللس األورويب بتاريخ     

ومكافحته، وكذلك مع توصيات اجلهات الفاعلة الدولية املعنية والربنامج الدويل ملكافحـة            
  .االجتار بالبشر



A/HRC/WG.6/15/MNE/1 

GE.12-17975 18 

  مكافحة العنف املرتيل  -طاء  
، وهو متوائم مـع     ٢٠١٠دخل قانون احلماية من العنف املرتيل حيز النفاذ يف عام             -٥٥

قـانون العنـف املـرتيل      و.  ومع وثائق دولية أخرى    توصيات األمم املتحدة وجملس أوروبا    
لسالمة البدنية أو امبا يهّدد  ارتكاب أحد أفراد األسرة فعالً أو امتناعه عن فعلٍ           "اصطالحاً هو 

النفسية أو اجلنسية أو االقتصادية لفرد آخر من أفراد األسرة وصحته العقلية وسالمه النفسي،              
وينظم القانون محاية ضحايا العنف يف إطار اإلجراءات        ".  كان مكان وقوع حادث العنف     أياً

عن اإلبعاد  : ، وهي املتعلقة باجلُنح، ويتوخى مخسة تدابري محائية بوصفها عقوبات هلذه اجلنحة         
املرتل، واألوامر التقييدية، وحظر التحرش والتعقّب، والعالج اإللزامي لإلدمـان، والعـالج            

احلماية مـن العنـف     وُيقتضى التعامل مع اإلجراءات القانونية املتعلقة ب      . النفسي االجتماعي 
  . بوصفها عاجلة

ودعمت منظمة األمـم    . وقد صيغ هذا القانون يف إطار عملية مفتوحة وتشاركية          -٥٦
تنظيم اجتماع مائدة مستديرة مع ممثلي هيئات الدولة، وعـدد          ) اليونيسيف(املتحدة للطفولة   

وقد قُبل عدد كبري   . كبري من املنظمات غري احلكومية، واجلهات املاحنة الدولية يف جمال التنمية          
 مـن  الربملانأعضاء ىل من التعديالت اليت أعّدهتا املنظمات غري احلكومية وأُرسلت كمبادرة إ         

ويعّرف القانون اجلنائي الفعل اجلرمي     . ، وأُخضعت لإلجراء الربملاين والتصويت عليها     النساء
املتمثل يف العنف املرتيل، ويتوخى فرض عقوبيت دفع غرامة أو السَّجن على مرتكبيـه تبعـاً                

  . للظروف اليت تكتنف ارتكابه
 ، تقييمـاً  ٢٠١١ املرتيل، املعتمدة يف عـام       وتتضمن استراتيجية احلماية من العنف      -٥٧

اية االجتماعية للوضع الراهن وحتدد املشاكل واألهداف والتدابري الرئيسية يف جمال حتسني احلم  
، وقّع كل من احملكمة العليا، ومكتب املـدعي         ٢٠١١ويف عام   . احلمايةوغريها من أشكال    

والفريق املعين باجلُنح، الربوتوكول املتعلق     العام السامي، والوزارات املعنية، ومديرية الشرطة،       
 جزء خاص من أنشطة مكافحـة       وُينفَّذ حالياً . باإلجراءات القانونية يف قضايا العنف املرتيل     

كما أن عملية إنـشاء أفرقـة متعـددة         . العنف املرتيل يف إطار برنامج املساواة بني اجلنسني       
م هذه الفرق لضحايا العنف املرتيل الدعم       وستقد. التخصصات على الصعيد احمللي قيد التنفيذ     

وُتنظم كل عـام محـالت      . الكامل واملنّسق، وسُتنشأ يف عشرة مراكز للخدمة االجتماعية       
ومـن  .  من نشاط مكافحة العنف ضد املرأة      للتوعية هبذه القضية يف غضون الستة عشر يوماً       

دمي احلماية لـضحايا العنـف      دورات تدريبية للمهنيني يف املؤسسات املعنية بتق      تنظيم  املقرر  
مكافحة العنف املرتيل وتنفيـذ تـدابري       على  اجلهود الرئيسية   وستنصّب  . ٢٠١٢بنهاية عام   

  . احلماية من اجلُناة بكفاءة
امتثاالً لتوصيات جلنة حقوق الطفل، اعتمـدت        -محاية األطفال من العنف املرتيل        -٥٨

ويف ). ٢٠١٥-٢٠١١للفتـرة    (ف املرتيل حكومة اجلبل األسود استراتيجية احلماية من العن      
، وبدعمٍ من جملس أوروبا، بدأت حكومة اجلبل األسود إطـالق محلـة             ٢٠١٢مارس  /آذار
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وقد ُحـددت   . وُيطلق قطاع اجملتمع املدين كذلك محالت من حني آلخر        ". واحد يف مخسة  "
. داف املنشودة منه  التحديات القائمة يف جمال احلماية الفعالة لألطفال من العنف املرتيل واأله          

ومن الالزم حتسني سجالت احلاالت املتعلقة بالعنف املرتيل ضد األطفال، وتعزيز قـدرات              
، ممن يتعرضون ملخاطر العنـف    اخلرباء يف خمتلف امليادين من أجل العمل مع األطفال واألسر           

 وإنشاء مآوٍ مؤقتة للضحايا، ووضع معايري للعمل وجودة اخلدمات، وضمان رصـد تنفيـذ             
ويف . القوانني واالستراتيجية بكفاءة، وال سيما تنفيذ تدابري احلماية احملددة يف القـانون، إخل            

هذا الصدد، سلّم اجلبل األسود بضرورة إنشاء آلية هتدف إىل رصد عدد حـاالت إيـذاء                 
األطفال وإمهاهلم وإساءة معاملتهم ونطاقها؛ وضمان تدريب املهنيني العاملني مع األطفـال            

لهم على التصرف على النحو املالئم يف حالة الشك يف تعرض طفل ما لإليـذاء أو                ومن أج 
اإلمهال؛ وتعزيز الدعم النفسي االجتماعي باستحداث خدمات من أجل األطفـال ضـحايا      

  .اإليذاء واإلمهال

  إصالح القضاء  -ياء  
ـ    تشكل استراتيجية وخطة عمل إصالح القضاء الوثيقتني          -٥٩ . الالرئيسيتني يف هذا اجمل

وتسعى االسـتراتيجية   . ٢٠١٢-٢٠٠٧ددان مسارات اإلصالح وأهدافه يف الفترة       فهما حت 
تعزيز االستقالل واإلدارة الذاتية؛ وتعزيـز      : وخطة العمل إىل حتقيق األهداف الرئيسية التالية      

مستوى الكفاءة؛ وتعزيز إمكانية االحتكام إىل اهليئات القضائية، أي إىل العدالـة؛ وتعزيـز              
عاون الدويل واإلقليمي؛ ومكافحة اجلرمية، وال سيما الفساد واإلرهاب واجلرائم املنظمـة؛            الت

 اجملاالت اليت ينبغي تعزيزها     أّما. وإصالح نظام السجون؛ واستحداث نظام معلومات قضائي      
تثقيف القضاة واملدعني العامني؛ والـسبل      فتتمثل يف   ليتسىن حتقيق األهداف املذكورة أعاله،      

ويتوىل رصد  . ؛ وتعزيز ثقة اجلمهور يف القضاء     واالجتهادات القضائية ة حلل املنازعات؛    البديل
تنفيذ خطة العمل اللجنة املعنية بتقدمي تقارير استعراض احلالة والتقييمات ومقترحات التدابري            

  .إىل حكومة اجلبل األسود
دخاهلا علـى   ، اعتمدت حكومة اجلبل األسود التعديالت املقترح إ       ٢٠١١ويف عام     -٦٠

وتتعلق عناصرها اجلديدة الرئيسية بالتدابري الرامية إىل تعزيز استقالل القـضاء           . خطة العمل 
  .وتنقيح فرادى التدابري اهلادفة إىل حتسني مستوى الكفاءة

وقد َضِمنت التعديالت اليت أُدخلت على القوانني املتعلقة باحملاكم واملـّدعي العـام               -٦١
وُحددت املزيد  . دم كبري يف تعزيز استقالل القضاء وكفاءته يف البالد        وجملس القضاء إحراز تق   

من املعايري املوضوعية النتخاب وترقية القضاة واملّدعني العامني ونظام تقيـيمهم وُحـّسنت             
وحيدد القانون بوضوح مسؤوليات القضاة واملّدعني العامني، بينما حتدَّد         . إجراءات االنتخاب 

ل استناداً إىل مبادئ احلماية الكاملة حلقوق القضاة واملّدعني العامني،          إجراءات التأديب والعز  
وكان السبب الرئيسي يف إدخال هذه التعديالت تقليص مـساحة          . واملوضوعية، والشفافية 
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القرارات التقديرية فيما يتعلق بإجراءات انتخاب القضاة واملّدعني العامني وإقرار مسؤولياهتم           
ي قد ُيمارس على جملس القضاء وجملس االدعاء العام فيما يتعلـق            واستبعاد أي نفوذ خارج   

وبالنظر إىل أمهية مكافحة اجلرمية، وال سيما اجلرمية املنظمة، فقد مشلـت            . بتنفيذ اإلجراءات 
وقد . التعديالت أيضاً اإلجراء املتعلق بانتخاب املّدعي اخلاص من جانب جملس االدعاء العام           

العام حبيث تتألف أغلبية أعضائه اآلن من أعضاء دائرة االدعـاء           تغري تشكيل جملس االدعاء     
 على جملس االدعاء العام بتـويل       ن احلد من ممارسة النفوذ السياسي     وقد أسفر ذلك ع   . العام

  .الربملان عملية تعيينه
 فقد أُحرز تقدم كبري يف احلد من تراكم القـضايا املتـأخرة       بالكفاءة أّما فيما يتعلق    -٦٢

إحالة القضاة للعمل يف حماكم أخرى هبا حجم كبري من القضايا املتأخرة            : ة مثل بفضل أنشط 
املتراكمة، واإلنابة يف نظر القضايا، وتنفيذ السبل البديلة حلل املنازعات، والوساطة، وتـأخري     

كما سُيسهم يف رفع مستوى كفاءة القضاء إسهاماً كبرياً تنفيذ كـل مـن              . إقامة الدعاوى 
 اجلنائية اجلديد، الذي يتوخى مفهوم حتقيقات االدعاء العـام، والقـانون            قانون اإلجراءات 

وبغية احلد من عدد القضايا املمكن عرضها علـى         . املتعلق باجلَُنح وتنفيذ األوامر املتعلقة هبا     
كاتب العدل الذي يتمثل دوره يف حتقيق مـستوى         الاحملاكم، استحدث اجلبل األسود والية      

ين يف املعامالت القانونية مع حفظ ملفات هـذه املعـامالت إلزاميـاً             أعلى من اليقني القانو   
وهبدف حتسني عملية إنفاذ قرارات احملاكم يف املـسائل         ). وأمهها املعامالت املتعلقة بامللكية   (

املدنية وزيادة مستواه، اعتمد اجلبل األسود القانون اجلديد املتعلق باإلنفاذ واألمن الذي ينص             
وعندما . ومن املنتظر اعتماد قانون بشأن مأموري تنفيذ األحكام       . ذ أبسط على إجراءات إنفا  

  .تنفيذ قرارات احملاكميبدأ هؤالء عملهم فإهنم سيتولون االضطالع مبعظم أنشطة 
املـدعني  يشكل إنشاء نظام لتعيني القضاة و      - املدعني العامني نظام تعيني القضاة و     -٦٣

أحد األهداف االستراتيجية لعملية اإلصالح القضائي يف        يتسم باالستقاللية والكفاءة     العامني
واحملاكم وهلذا السبب حرص اجلبل األسود على تعديل القوانني املتعلقة مبجلس القضاء            . البلد

وقد أقّر ما أُدخل من تعديالت على القوانني املتعلقة مبجلـس           . الدولةونظام االدعاء العام ب   
اء جملس القضاء من بني القضاة واحملـامني البـارزين؛          القضاء واحملاكم معايري انتخاب أعض    

وإجراء تسمية املرّشحني ملنصب رئيس احملكمة العليا؛ وتنقيح معايري انتخاب القضاة بالفصل            
بني معايري االنتخاب للمرة األوىل ومعايري الترقية ومعايري انتخاب رؤساء احملـاكم؛ وإنـشاء     

 عن نظام حتسني اإلجراءات القانونيـة التأديبيـة         نظام التقييم املوضوعي للمرّشحني، فضالً    
ومشلت التعديالت اليت أُدخلت على قانون      . والتدابري التأديبية الرامية إىل تعزيز مساءلة القضاة      

جهاز االدعاء العام بالدولة اإلجراَء املتعلق بانتخاب املّدعني العامني بالدولة، بتنقيح املعـايري             
ييمهم مبوضوعية باالستعانة باملعايري الفرعيـة، وحتديـد مـسؤولياهتم          املقرَّرة النتخاهبم، وتق  

. التأديبية، وإقالتهم، ومشلت كذلك احلد من تركّز السلطات يف يد املّدعي السامي للدولـة             
كما تتعلق التعديالت على هذا القانون بنظام انتخاب أعضاء جملس االدعاء العام مـن بـني     

لة، وتنقيح معايري انتخاب املّدعني العـامني ونـواهبم بالدولـة           املدعني العامني ونواهبم بالدو   
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املختارين للمرة األوىل واحلاصلني على ترقيات، وإنشاء نظام تقييمهم املوضـوعي ونظـام             
   .اإلجراءات القانونية التأديبية

 ضـرورة ضـمان     ،يف صياغة التعديالت املذكورة أعاله    راعى اجلبل األسود،    وقد    -٦٤
وحتقق مجيع األحكام اجلديـدة املتوخـاة يف        . ملعايري الدولية الستقالل القضاء   مواءمتها مع ا  

 يهدف إىل تعزيز استقالل القضاء، ذلك أن وضع معايري موضـوعية             كبرياً التعديالت تقدماً 
، فضالً عن حتسني إجراء االنتخابـات،       وترقيتهمالنتخاب القضاة واملّدعني العامني بالدولة      

تقالل القضاء على املستويني الشخصي واملؤسسي، وهو أحد األهداف         ُيسهمان يف تنمية اس   
  .الرئيسية لعملية اإلصالح

 مكافحة الفساد  -كاف  

يف ) ٢٠١٤-٢٠١٠للفتـرة   (اعُتمدت استراتيجية مكافحة الفساد واجلرمية املنظمة         -٦٥
نت وُحـدِّثت اخلطـة وُحـسّ     . ، إىل جانب خطة العمل املتعلقة بتنفيذها      ٢٠١٠يوليه  /متوز

وأنشأت حكومة اجلبـل    .  بالتعاون مع قطاع اجملتمع املدين     ٢٠١١يوليه  /واعُتمدت يف متوز  
األسود اللجنة الوطنية املعنية برصد تنفيذ االستراتيجية، بوصفها اهليئة الرقابية املكلّفة بتنسيق            

وتتألف اللجنة من ممثلني على أعلى مستوى لفرع السلطة         . سياسة مكافحة الفساد ورصدها   
  . التنفيذية والسلطة القضائية، واألحزاب السياسية املمثَّلة يف الربملان، ومنظمتني غري حكوميتني

وتتخذ التقارير املتعلقة بتنفيذ التدابري منحى تقييم األثر الكمي والنوعي املترتب على              -٦٦
 خاصـاً   حكومة اجلبل األسود، تقريـراً     ا اعتمدهت اليتكما تتضمن مسودة التقرير،     . تنفيذها

واجتماعـات  . صادراً عن اللجنة الثالثية بشأن إحصاءات حاالت الفساد واجلرمية املنظمـة          
عتباريني تقـدمي ورقـات     اللجنة الوطنية مفتوحة للجمهور وميكن لألشخاص الطبيعيني واال       

  . لعرضها
تعزيز اإلطار املؤسسي ملكافحة الفساد، أُنشئت العديد من اإلدارات املتخصـصة           ول  -٦٧

إدارة مكافحة اجلرمية املنظمة والفساد وإدارة الرقابة الداخلية مبديرية الشرطة؛          : التايلكوهي  
وإدارة الرقابة الداخلية بإدارة اجلمارك؛ والُشعب اخلاصة ملكافحة اجلرمية املنظمـة والفـساد         

خلاصة ؛ والشعبة ا  مدينيت بودغوريتزا وبيّيلو بوليي   واإلرهاب وجرائم احلرب باحملاكم العليا يف       
ملكافحة اجلرمية املنظمة والفساد واإلرهاب وجرائم احلرب يف جهاز االدعاء العام بالدولـة             

يف القـرار   املنصوص عليه   وأنشأ برملان اجلبل األسود الفرع الوطين       . وفريق التحقيق املشترك  
 واجلرميـة   املتعلق مبكافحة الفساد واجلرمية املنظمة، واهليئة الربملانية ملراقبة مكافحة الفـساد          

  .املنظمة
، فقد خاض   اتفاقية القانون اجلنائي بشأن الفساد املُربمة يف إطار جملس أوروبا         وعن    -٦٨

 اجلولتني األوىل والثانية من عملية التقييم الـيت      ٢٠٠٦أكتوبر  /اجلبل األسود يف تشرين األول    
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أليت اسـتقالل   وتعلقت اجلولة األوىل مبـس    . ُتجرى يف إطار جمموعة الدول املناهضة للفساد      
اهليئات الوطنية املعنية مبنع وحماربة الفساد واختصاصها، ونظام حصانة األفراد الذين يتقلّدون            

بينما تعلقت اجلولة الثانية بضبط وُمصادرة العوائد غري املشروعة ومنع الفساد           . مناصب عامة 
ويف . توصيةً ملزمة  ٢٤وتضّمن التقرير الذي اعُتمد     . يف اإلدارة العامة للدولة والكشف عنه     

، اعتمدت جمموعة الدول املناهضة للفساد التقريـر اإلضـايف          ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 
 توصية  ٢٤ توصية من أصل     ٢٢املتعلق مبستوى االمتثال، وانتهت فيه إىل أن اجلبل األسود نفّذ           

 لى قانون واسَتحدثت التعديالت اليت أُدخلت ع    . ن جزئياً على حنو ُمرض، بينما ُنفذت توصيتا     
منع تضارب املصاحل بعد خوض جولتني تقييميتني األحكاَم اليت تـضمن االمتثـال التـام               

 ١٤نا ما جمموعـه     ّمتقييم الثالثة اعُتمد تقريران تض    ويف غضون دورة ال   . للتوصيتني املتبقيتني 
  أحكـام  توصية بتحسني التشريعات القائمة يف جمايل شفافية متويل األحزاب السياسية ومواءمة          

ومن . وبروتوكوهلااتفاقية القانون اجلنائي بشأن الفساد      التشريعات اجلنائية احلالية مع أحكام      
املنتظر صدور تقرير جمموعة الدول املناهضة للفساد املتعلق مبستوى االمتثـال للتوصـيات،             

وهنـاك  . ٢٠١٢ديسمرب  /وتقييمها ملستوى امتثال اجلبل األسود لتوصياهتا يف كانون األول        
منـع الفـساد يف   "ستركّز علـى  اليت دورة التقييم الرابعة ات يف الوقت احلاضر لعقد    حتضري

   ".أوساط أعضاء الربملان والقضاة واملّدعني العامني
وتتجلى العناصر الرئيسية اجلديدة يف استراتيجية وخطة عمـل مكافحـة الفـساد               -٦٩

 ُوضع من مؤشرات دقيقة لرصـد       واجلرمية املنظمة فيما اعُتمد من تدابري حمددة وملموسة وما        
وتسهم مشاركة املنظمات غري احلكومية يف عملييت الصياغة واإلبـالغ يف إضـفاء          . تنفيذها

 تقييم حمـدد    ،٢٠١١ يف عام    ،أُجريقد  و. طابعٍ موضوعي على االستراتيجية وخطة العمل     
كم احمللـي   احل: للمخاطر فيما يتعلق بالفصول اليت ُسلّم حبساسية طبيعتها بوجه خاص، وهي          

. ، واخلصخـصة، والتعلـيم، والـصحة      واملشتريات العمومية الذايت، والتخطيط املساحي،    
وتثقيف اخلرباء وأُجريت   الناس  وُنظمت، يف هذا الصدد، محالت عامة هتدف إىل توعية عامة           

وأمثرت هذه احلمالت تعزيز الـوعي      . أحباث عن ظاهرة الفساد من أجل إذكاء الوعي العام        
وال يـزال مركـز     . ساد، مما انعكس يف زيادة عدد البالغات عن ُشبهات الفساد         بظاهرة الف 

، ُينظم برامج لتثقيف القـضاة واملـدعني        ٢٠٠٩القضاء، منذ عام    جمال  تدريب العاملني يف    
واعتمدت مديرية الشرطة دليل إجراءات اإلبالغ عن األفعـال       . العامني بقضية حماربة الفساد   

  .صر فساد ومحاية املبلِّغني عنهااجلرمية املنطوية على عنا
كما أحرز البلد بعض التقدم فيما يتعلق بتحسني اإلطار التشريعي ذي الصلة مـن                -٧٠

ومن املتوقع إحراز   . يف جمال مكافحة الفساد   عمل جهاز الشرطة وإجراءاته     أجل تعزيز جودة    
ام قواعد التنظـيم  تقدم أكرب يف هذا الصدد بعد اعتماد كل من قانون الشؤون الداخلية، ونظ     

الداخلي واملنَهَجة، والتشريعات الفرعية املتماشية مع قانون مراقبة احلدود اجلاري إعـدادها            
وقد اعتمدت وزارة الداخلية قانون أخالقيات الشرطة، الـذي جـاء تعـبريا عـن               . حالياً

هـا  احتياجات وتطلعات إىل استحداث منظومة ُشُرطية تعتمد معايري ُشُرطية حديثـة وتطبق           
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 من القـانون علـى      ٣تنص املادة   و. وترفع مستوى املساءلة الُشرطية على أعلى املستويات      
يرتكب أي فرد من أفراد الشرطة أي جرمية من جرائم الفساد، وأن يتصدى بقوة ألي من  أال

ويتحقق رصد تنفيذ قانون أخالقيات الشرطة ومـدى        . هذه اجلرائم وحيارهبا، وفقاً لسلطاته    
 وتعزيز ودعم الرقابة الداخلية على الشرطة عن طريق التنفيذ املكثّف لتدابري منع             االمتثال له، 

  . يات الرقابة الرامية إىل منعهالفساد يف جهاز الشرطة وآل
 ٣٦ ضـد     جنائياً  بالغاً ٣٨، قُدم   ٢٠١٢يوليه  / متوز ١-٢٠٠٨ويف الفترة ما بني       -٧١

وتعلّقت هذه .  فساد وجرمية منظمة    بدعوى ارتكاب أفعال جرمية منطوية على عناصر       شرطياً
 مـن    شرطياً ١٦فُشُرع يف اختاذ إجراءات تأديبية حبق       . األفعال باالرتشاء واستغالل املنصب   

أجل إقرار املسؤولية التأديبية ألفراد الشرطة املتورطني؛ إذ فُرض دفع غرامة يف حالة واحدة؛              
 املقترحات املقدمة باختاذ إجراءات     وُبّرئت ساحة أفراد الشرطة املتهمني يف حالتني؛ وُرفضت       

أمـا عـن    . تأديبية يف حالتني؛ بينما أُهنيت خدمة أفراد الشرطة املتوّرطني يف ثالث حاالت           
  . قيد النظراحلاالت األخرى، فاإلجراءات املعروضة على اللجنة التأديبية حالياً

يـذ  دعـم تنف  " املـسمى    ٢٠١٠ويتوخى مشروع وكالة تشجيع االستثمار لعام         -٧٢
تنفيـذ  ) ٢٠١٢سـبتمرب   /بدأ تنفيذمها يف أيلول   " (استراتيجية وخطة عمل مكافحة الفساد    

اد؛ وحتقيق التعـاون وتعزيـزه      حتديث اإلطار التشريعي ملكافحة الفس    : أنشطة متصلة مبا يلي   
بني األجهزة الوقائية والقمعية يف جمال مكافحة الفساد وتضارب املصاحل؛ واسـتحداث             فيما

 وإطالق محالت هتدف إىل الترويج لقنوات اإلبالغ عن الفساد وآليات محاية   خطط للسالمة؛ 
  . املواطنني املبلِّغني عنه

 تقرير املفوضية األوروبية املرحلي عن فترة فصل الربيع بشأن اجلبل األسود أن           وذكر    -٧٣
نات مزيد من التحـسي   إدخال  ويلزم  . التقدم العام املرصود قد حتقق يف جمال مكافحة الفساد        

، وال سيما يف جمال تنفيذ القوانني املتعلقـة بتمويـل األحـزاب              وتعزيزها الرقابةعلى آلية   
 فيما يتعلق بتعزيـز التعـاون       ، وكذلك واملشتريات العامة السياسية، ومنع تضارب املصاحل،     

بني األجهزة، وال سيما جهازي الشرطة واالدعاء، وحتسني نتائج التحقيقات يف قضايا             فيما
  .الفساد

 املعلومات وحرية وسـائط      الرأي والتعبري، واحلق يف حرية االطالع على       حرية  -الم  
  اإلعالم

تواصل مواءمة التشريعات املتعلقة بوسائط اإلعـالم مـع املعـايري           كان من نتائج      -٧٤
األوروبية إحراز تقدم يف الفترة املشمولة بالتقرير، جتلى، بصورة رئيسية، يف شكل اعتمـاد              

فقد اعُتمد قـانون    . ة بشأن خدمات البث العامة ووسائط اإلعالم اإللكترونية       قوانني جديد 
التصديق على االتفاقية املتعلقة بإمكانية االطالع على الوثائق الرمسية وقانون حرية االطـالع             

وينظم قانون خدمات البث العامـة      . ٢٠١٣ من عام    على املعلومات وسوف ُينفذان اعتباراً    
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مبحتوى األنشطة املتصلة خبدمات البث العامـة وبأهـدافها وكيفيـة           مسائل رئيسية تتعلق    
مزاولتها؛ وااللتزام املتعلق بوضع معايري مهنية وقواعد برناجمية، وكفالة حريـة الـصحفيني             

؛ فضالً عن متويل عمل خدمة للجمهور ومحايتهم من أي مسؤولية قانونية تترتب على عملهم         
وتوائم أحكام قانون وسائط اإلعالم اإللكترونية      . يتهمالصحفيني على حنو حيفظ هلم استقالل     

أنشطة إنتاج وتقدمي خدمات وسائط اإلعالم السمعية البصرية مع اللوائح واملعايري األوروبية،            
 ٢٠٠٧وبصورة رئيسية مع التوجيه الصادر عن الربملان األورويب واجمللس األورويب يف عـام              

   .صريةبشأن خدمات وسائط اإلعالم السمعية الب
ويضمن كل من تراخيص البث اليت يصدرها البلد، وكيفية متويل اهليئات التنظيمية،              -٧٥

واإلجراء املتعلق بانتخاب أعضاء جملس اهليئات التنظيمية، االستقالل املؤسسي والـسياسي           
يف   كبرياً وقد أحرز البلد تقدماً   . واملايل يف جمال البث، يف سياق ممارسة احلق يف حرية التعبري          

جمال حريات وسائط اإلعالم بتنفيذ التدابري اليت ُحددت يف خطة العمل ذات الصلة مبا يتماشى               
مع التوصيات الواردة يف الرأي الصادر بشأن طلب عضوية االحتاد األورويب املقدم من اجلبـل               

 الدولـة إىل    م منوذج مساعدة تقـدمها    ويف سياق تعزيز تعددية وسائط اإلعالم، ُصمّ      . األسود
 ٤ ٥٠٠ ٠٠٠وستصل هذه املساعدة إىل حنـو       . يئات البث التجارية مدته ثالث سنوات     ه

 ٧كما أُنشئ جملس التنظيم الذايت لوسائط اإلعـالم يف          . دداحمللجدول  ليورو وسُتنفذ وفقاً    
 مـن وسـائط اإلعـالم املطبوعـة         اً وسـيط  ٢٠وتتألف مجعيته من    . ٢٠١٢مارس  /آذار

وقد . ة مدى االمتثال للمعايري املهنية واألخالقية يف الصحافة       وسترصد هذه اهليئ  . واإللكترونية
ُحدد منوذج لتمويل هيئة التنظيم الذايت لوسائط اإلعالم يتسم بالشفافية واالستقاللية ومدتـه             

 الذايت الثانية، جملس الـصحف،      وأُنشئت هيئة التنظيم  . ثالث سنوات، وجيري تنفيذه حالياً    
وعلى .  مؤسسوها من صحيفتني يوميتني وصحيفة أسبوعيةويتألف. ٢٠١٢مايو / أيار٢٩ يف

   / نيـسان  ١١الصعيد الوطين، أُنشئ جملس التنظيم الذايت للصحف والـدوريات احملليـة يف             
  . من وسائط اإلعالم وسيطا١١ًوانضم إليه . ٢٠١٢أبريل 
 ١٩٥أُلغيت األفعال اجلرمية احملـددة يف املـادة          -  إلغاء جترمي الّسب والقذف     - ٧٦

 / متوزمبوجب التعديالت اليت أُدخلت على القانون اجلنائي يف) القذف (١٩٦واملادة ) الّسب(
اقب على هـذه األفعـال اجلرميـة         ال يع  ٢٠٠٣ وكان القانون اجلنائي لعام      .٢٠١١يوليه  
. ني جرميني ئي ينتفي وجودمها باعتبارمها فعل    بدفع غرامة، لكن بإلغائهما من القانون اجلنا       إال

 أّما فيما يتعلق  . د ُسبل االنتصاف القانوين يف هذين الفعلني إال ضمن اإلجراءات املدنية          وال ترِ 
، فينص قانون االلتزامات، ضمن     )من األضرار غري املالية   (احلماية اليت يقدمها القانون املدين      ب

 عن اإلضـرار    ةنامجبة نفسية   كرأحكام أخرى، على أنه يف حالة معاناة أي شخص من أي            
 إذا مـا رأت أن ظـروف احلالـة،           أو حبرياته أو حبقوقه، متنحه احملكمة،      أو بشرفه  بسمعته

ـ     سيما شدة األمل ومدته، تربر ذلك، تعويضاً مالياً        وال ضات عـن   ، سواء أحصل على تعوي
  . أضرار مالية أم مل حيصل
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وقد انتهت مجيع قضايا القذف اليت ارُتكبت من جانب أيٍّ من وسـائط اإلعـالم                 -٧٧
ففي الفتـرة مـا بـني       . يف احملاكم قبل إلغاء جترمي هذا الفعل بصدور أحكامٍ هنائية         وُرفعت  
 ١٢ على احملاكم ما جمموعه       ووقت إلغاء جترمي القذف، كان معروضاً      ٢٠١٠يه  يون/حزيران

قضية؛ أُوقفت اإلجراءات القانونية يف مخس منها؛ وانتهت أربع منها بتربئة ساحة املتـهمني؛       
وحينمـا اعُتمـد يف     . دور أحكام إدانة؛ وُرفضت دعوى خاصة واحدة      وانتهت قضيتان بص  

 قانون العفو عن األشخاص املُدانني جبرمييت الّسب والقذف، أعفـى           ٢٠١٢يونيه   /حزيران
القانون من العقوبة املوقّعة مجيع من أُدينوا بتهمة الّسب والقذف يف يوم دخول القانون حيز               

مزاولة املهنة واألنشطة املهنية وأداء الواجبات اليت كانت قد         وأُلغيت مجيع تدابري منع     . النفاذ
اُتخذت حبق هؤالء األشخاص، كما أُلغيت من صحائف حالتهم اجلنائية أحكـام اإلدانـة              

  . الصادرة حبقهم، وأُهنيت مجيع تبِعاهتا القانونية
ئط اإلعـالم  وبإلغاء جترمي القذف والّسب، فقد أَْوىف اجلبل األسود مبعايري حرية وسا            -٧٨
إذ أْوفـت   . يضمن عدم وقوع أي مسؤولية جنائية على أي شخص ملا يتلفّظ به أو يكتبه              مبا

سيما  ويكمن التحدي الرئيسي اآلن يف تنفيذها، وال      . تشريعاته مبعايري حرية وسائط اإلعالم    
ق من  فيما يتعلق بإجراء حتقيقات تتسم بالكفاءة والفعالية فيما تعّرض له الصحفيون يف الساب            

فإن عايري البت القضائي يف شكاوى اإلضرار بالشرف والسمعة،         مب فيما يتعلق أما  . اعتداءات
إذ تنفذ احملاكم األساسية اآلن على حنو مّتسق معـايري          . أُحرز من تقدم يف الوفاء هبا جلي      ما  

له فيما تعّرض  التحقيقاتفإن ، ولئن نزعت صفة اجلرم عن مسألة القذف  . محاية حرية التعبري  
إذ ال بد من بذل مزيد      . الصحفيون من اعتداءات تعوزها الفعالية والكفاءة يف بعض القضايا        

  . من اجلهود من أجل الكشف عن هوية املسؤولني عن هذه االعتداءات ومقاضاهتم
 حالـة اعتـداء علـى       ١١ ، يف الفترة املشمولة بالتقرير    ،وسّجلت مديرية الشرطة    -٧٩

 ويف هذه احلاالت، تتخذ الشرطة منذ حلظة تلقيها الـبالغ           .صحفيني وأقامت دعاوى فيها   
الكشف عن هوية اجلُناة وتقدميهم للمدعي العام       وتضطلع بأنشطة اهلدف منها     تدابري مكثفة   

من ويف تلك الفترة، انتهى البت القضائي يف ست قضايا كان الضحايا فيها             . املعين يف الدولة  
ية، بينما انتهت أربع قضايا يف حماكم الدرجـة         ئ هنا بصدور أحكام العاملني يف جمال الصحافة     

ضد ُجناة غري معروفني، حيث ال يزال ضباط مديرية الشرطة   قضيتان أخريان   وُرفعت  . األوىل
يتخذون، استناداً إىل أوامر صادرة من املـّدعني العـامني، تـدابري            ممن ميتلكون صالحيات    

  .ية اجلُناةاختصاصاهتم بغية الكشف عن هوتدخل ضمن وإجراءات 
، استناداً إىل سلطات الشرطة وواجبها محاية أمن        وسُتجري مديرية الشرطة مستقبالً     -٨٠

وسُيـسترشد  . اإلعالمجمال  املواطنني وممتلكاهتم، تقييمات للمخاطر فيما يتعلق بالعاملني يف         
ـ              ع بنتائج هذه التقييمات يف عمل الشرطة واالضطالع بتدابري وأنشطة مناسبة هتدف إىل من

  .السلوكيات غري القانونية
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اجلبل األسود دولة علمانية، تنفصل فيها الطوائف الدينية      -حقوق الطوائف الدينية      -٨١
ويكفل الدستور للطوائف الدينية املساواة واحلرية يف أداء شعائرهم ويف شؤوهنم           . عن الدولة 

.  يف تنظيم شؤوهنا الدينية    وال تتدخل الدولة يف التنظيم الداخلي للطوائف الدينية وال        . الدينية
وحيدد القانون اجلنائي الفعل اجلرمي املتعلق بانتهاك حرية العبادة . وال تدين الدولة بدينٍ رمسي

وُتنظَّم ممارسة احلقوق الدينية بوجه خاص يف كل مـن القـانون            . وممارسة الطقوس الدينية  
وإنشاء املؤسسات  . بالُعطَل الدينية املتعلق بالوضع القانوين للطوائف الدينية وقانون االحتفال        

ومن املنتظر اعتماد قانون جديد ينظّم      . واملنظمات الدينية أو الطوائف الدينية يف البالد جماين       
وقد وقّعت حكومة اجلبـل األسـود       . ٢٠١٣جمال الوضع القانوين للطوائف الدينية يف عام        

وصّدق الربملان  . ني املسلمة واليهودية  اتفاقات بشأن تنظيم عالقات املصاحل املتبادلة مع الطائفت       
  . اجلبل األسود والكرسي الرسويلعلى االتفاق األساسي املُربم بني 

وللطوائف الدينية، يف إطار أعماهلا، أحقية إنشاء املدارس الدينية والدور الـسكنية              -٨٢
نـشر  كما أن هلا أن تنشر وتوزع الصحف الدينيـة، ومجيعهـا ت           . للطالب وإدارهتا مباشرةً  

وتقدم الدولة املساعدة إىل الطوائف الدينية يف شكل املشاركة         . مطبوعاهتا الداخلية اخلاصة هبا   
يف املسامهات اخلاصة املتعلقة باملعاشات التقاعدية والتأمينات االجتماعية والصحية لرجـال           

ر يف  األنشطة الثقافية، وعن طريـق االسـتثما       الدعم املايل للعروض الدينية و     الدين، وتقدمي 
  .املنشآت الدينية ومحاية اآلثار الثقافية

   القضاء والشرطة بشأن حقوق اإلنسان ومحايتها  جمايلتدريب وتوعية العاملني يف  -ميم  
ُنظّم يف إطار اخلطة التوعوية للموظفني املدنيني الناشطني يف جمال تقدمي احلماية مـن        -٨٣

املكّرسة لقضايا التمييز ومحاية حقـوق      التمييز، عدد من حلقات العمل واحللقات الدراسية        
وتشمل اخلطة التنفيذية لقانون حظر التمييز خطة التوعية بالـسلوكيات املناهـضة        . اإلنسان

، وتشمل هذه األنشطة، يف املقام األول، الفئات املهّمشة اجتماعياً        . للتمييز وتروجيها إعالمياً  
ل اجلنسي ومغـايري اهلويـة اجلنـسية،         ومزدوجي املي  أي السكان املثليني واملثليات جنسياً    
وتتوخى اخلطة التوعوية للموظفني املدنيني، املنظمة على       . واألشخاص ذوي اإلعاقة، والنساء   

كيفية التعامـل   ب فيما يتعلق هيئة دورات سنوية، تقدمي التدريب الذي يضمن التأهيل الكامل          
الذين واملشاركون  . ضايا التمييز مع الدعاوى احلساسة عن دراية، وتقدمي احلماية الفعالة يف ق         

ُملزمون باملشاركة يف مجيع أجزاء الدورة التدريبية كي حيّق هلم يف هنايتها            يقع عليهم االختيار    
  .احلصول على الشهادة املناسبة

وكُّرست املرحلة  . وُنظمت محلة إعالمية كبرية يف إطار خطة ترويج مكافحة التمييز           -٨٤
  .اهلوية اجلنسانية وامليل اجلنسيز الرئيسية، بسبب اإلعاقة واألوىل منها ألشكال التميي

ومشلت برامج التدريب اإلضافية ألفراد الشرطة مجيع قطاعات املنظومة الُشُرطية عن             -٨٥
 الربامج العمل الُشرطي من جوانـب       توتناول. طريق الدورات التدريبية العامة واملتخصصة    
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يف حاالت العنف املرتيل؛ ومكافحـة االجتـار        احترام حقوق اإلنسان واستجابات الشرطة      
بالبشر؛ وتنفيذ مدونات قواعد السلوك؛ وتدابري مكافحة الفساد؛ واإلجـراءات القانونيـة            

. املتعلقة مبلتمسي اللجوء واألجانب واملهاجرين؛ وتلك املتعلقة باحلبس لدى الـشرطة، إخل           
ن برامج التوعية اليت تـستهدف      ومن الالزم يف املرحلة املستقبلية استحداث مستوى أعلى م        

 باملواطنني، والعمل على محاية حقوق اإلنسان مـع   مباشراًأفراد الشرطة، يتصلون فيه اتصاالً   
  . اركة املنظمات غري احلكوميةزيادة مستوى مش

  احلق يف بيئة صحية  -نون  
فيـذ  وقد هّيأ ذلك األحـوال لتن     . حتّسن اإلطار التشريعي واملؤسسي يف جمال البيئة        -٨٦

 وتطبَّق يف اجملاالت التالية حلـول     . معايري رفيعة املستوى وممارسة احلق يف التمتع ببيئة صحية        
:  رئيسية للقانون الـدويل    املعايري األوروبية وتضم صكوكاً   قانونية جديدة تضمن التواؤم مع      
م ة النفايـات؛ واسـتخدا    املتكاملة ومكافحة التلوث؛ وإدار   احلماية من الضوضاء؛ واحلماية     

أساليب احلماية من املواد الكيميائية؛ ومحاية اهلواء ورصد جودته؛ وتقييم األثر البيئي؛ ومحاية             
وتدأب الوزارة املعنية على إذكاء الوعي يف جمال محاية البيئة بعقد حلقـات عمـل               . الطبيعة

وتضطلع إدارة دعم اجمللس الوطين للتنميـة       . ومؤمترات صحفية واجتماعات مائدة مستديرة    
  .ملستدامة بدور مهم يف تنفيذ سياسة محاية البيئةا

، يعكف جهاز محاية البيئة، بوصفه هيئةً مستقلة، علـى مباشـرة   ٢٠٠٩ومنذ عام    -٨٧
أنشطة تنظيمية وختطيطية وتشاركية يف رصد حالة البيئة وحتليلها وحتليل الظواهر واألحداث            

عماله التفتيش البيئي الذي، يتعلق،     ويشمل جهاز محاية البيئة ضمن أ     . اليت ميكن أن تتهددها   
املسح الشامل للملوِّثات حبسب نوع التلوث وشكله ومـدى         منها تنفيذ   ،  جبملة من املسائل  

 مع التدابري احملاسبية ووفقاً ملبدأ تغرمي       ة بالتلوث متاشياً  قسب النفقات البيئية املتعل   توُتح. شدته
منظمـة  ، بالتعاون مـع     ٢٠١١ البيئة يف عام     وأنشأ جهاز محاية  . امللوِّث املتوّخى يف القانون   
مـن   كشكلٍ من أشكال الدعم       اللجنة االقتصادية ألوروبا   ، مركز األمن والتعاون يف أوروبا   

 الالزمة ملرحلة التنفيذ، والتوعية ، وتعزيز القدرات اللجنة االقتصادية ألوروباتنفيذ اتفاقيةأجل 
  . على املعلومات، وإتاحة مشاركة اجلمهوربقضايا محاية البيئة، وإتاحة إمكانية االطالع

بلجيكـا،  ( الثنائي   ويتحقق التعاون الدويل يف جمال محاية البيئة على كال املستويني           -٨٨
هيئـات  (ومتعدد األطـراف   ) اتيا، والبوسنة واهلرسك، وصربيا، وأملانيا، إخل     وروإيطاليا، وك 

  واليونيـسيف،  تحدة للتنمية الصناعية،   األمم امل  ومنظمةاالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ،      
املركز اإلقليمي للبيئة يف أوروبا الوسطى والشرقية، وبرنـامج        ، و وبرنامج األمم املتحدة للبيئة   

 يف   تنفيذ عدد من املشاريع بغية حتسني احلالـة البيئيـة          وجيري حالياً . )األمم املتحدة اإلمنائي  
 اجلوفية يف النظم اإليكولوجية للصخور اجلرييـة يف         اإلدارة املستدامة للمياه  : اجملاالت التالية 

 ودعم استحداث نظم     اللجنة االقتصادية ألوروبا   اتفاقية إنشاء املرافق الالزمة لتنفيذ   واملنطقة؛  
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 جنوب شرق أوروبا؛ ودعم اإلدارة البيئية؛ وانتقال تلوث  يف إطالق امللوثات ونقلها   سجالت
   . ومحاية املنطقة البحرية، إخلاهلواء عرب احلدود على مسافات بعيدة؛

 الوطنية للتنمية املستدامة التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة يف          وتوّجه االستراتيجية   -٨٩
وقد اعُتمدت حـىت اآلن     . البالد ومحاية البيئة إىل حتقيق التنمية املستدامة على املدى الطويل         

تعلقـة حبالـة البيئـة يف       علومات امل وأمّدت امل . أربعة تقارير سنوية بشأن تنفيذ االستراتيجية     
. قطاعات معينة وباقتراح تدابري هتدف إىل حتـسينها        البلد بعرضٍ للحالة حبسب      ٢٠١١ عام
يف البيئـة    وأكسيدات النيتريت يف اهلواء      اجلزيئات االجتاه املتزايد حملتوى      االستراتيجية كروذ

 ويف جمال محاية امليـاه،      .اقع معينة احلضرية، فضالً عن ضرورة اختاذ تدابري ملنع التلوث يف مو         
 اهلياكل األساسية مليـاه     مالءمةمعاجلة النفايات الصناعية والعامة السائلة وعدم       يشكل عدم   

 بلدية حـىت اآلن  ٢١ أصل إذ مل تعتمد تسع بلديات من    . اجملاري مصدري التلوث الرئيسيني   
اخلطرة النامجة عن أنـشطة     ومن الالزم حل مشكلة تصريف النفايات       . خطةً إلدارة النفايات  

حتقيـق  اإلنتاج املتصلة بالنظم الصناعية الكبرية، حيث ينبغي أن يهدف اجلبل األسـود إىل              
ويف جمال محاية الطبيعة، ال يزال التنوع البيولوجي        .  كم النفايات النامجة   ، أي احلد من   الوقاية

  . التوسع العمراين والسياحة والصيديقع حتت ضغط كثافة نشاط 

  احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقةالتعاون مع   -سني  
 ومتتثـل . يتعاون البلد على حنو دائم مع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة            -٩٠

، تلقّى اجلبل األسود منـها      ٢٠١٢ويف عام   . طلبات احملكمة لاهليئات املعنية يف اجلبل األسود      
  .وامتثل له طلباً واحداً

   ومحايتهاالتزام اجلبل األسود بتعزيز حقوق اإلنسان  -رابعاً  
واصل اجلبل األسود حتسني إطاره التشريعي واملؤسسي حلماية حقـوق اإلنـسان              -٩١

) ٢٠٠٨لعـام   ( إىل التوصية الصادرة عن الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل           استناداً
وُتجرى هـذه   ). ٢٠١٥-٢٠١٣رة  للفت(ويف ضوء ترّشحه لعضوية جملس حقوق اإلنسان        

اليت يتعني الوفاء هبا قبل دمـج       العملية بوصفها جزءاً مهماً من عملية استيفاء مجيع الشروط          
 يف اهلياكل األوروبية واألوروبية األطلسية، وهو ما يشكل أولويةً رئيسية من            البلد دجماً كامالً  

  . أولويات سياسة البلد اخلارجية
تقرير من مظاهر تقدم وما سلّم به البلد بوضوح من حتـديات            إن ما يعرضه هذا ال      -٩٢

قائمة والتزامات أَْوىف هبا من أجل زيادة مستوى تعزيز نظام محاية وممارسة حقوق اإلنـسان               
واحلريات يؤكدان التزام اجلبل األسود القاطع بأمسى قيم الدميقراطية واملبادئ املُعلنة يف كـل              
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 القانون الدويل حلقـوق     ن العاملي حلقوق اإلنسان وصكوك    من ميثاق األمم املتحدة واإلعال    
  . اإلنسان

وقد واصل البلد تعزيزه االلتزامات اليت قطعها على نفسه يف الدورة األوىل من عملية                -٩٣
تقدمي التقارير وضّمنها مذكرة اجلبل األسود املتعلقة بترّشحه لعضوية جملس حقوق اإلنسان،            

  :ق الرابط التايل عن طريا االطالع عليهوميكن
www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/123.  

        


