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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  امسة عشرةالدورة اخل
  ٢٠١٣فرباير / شباط١ - يناير/ كانون الثاين٢١

 ٥أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة        ميع للمعلومات   جت    
  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  اجلبل األسود    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات واإلجـراءات               
املفوضـية  ر  ويف تقاري  ،اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية         

والتقرير . ، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          السامية حلقوق اإلنسان  
ولالطالع على النص الكامـل،     . مقدم يف شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

التقريـر أيـة آراء أو وجهـات نظـر          هذا  وال يتضمن   . ُيرجى العودة إىل الوثيقة املرجعية    
اقتراحات من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانـات        أو

وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . العلنية الصادرة عن املفوضية   
وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية الـنص          . ١٧/١١٩حقوق اإلنسان يف مقرره     

 يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات       يوروع. مات الواردة يف التقرير   مراجع املعلو 
  .اليت حدثت يف تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

  الدورة السابقة خاللاحلالة 
ــد ــراءات املتَّخــذة بع  اإلج

 مل ُتقبل/مل ُيصدَّق عليها االستعراض

التصديق أو االنضمام 
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقـضاء علـى      
أشكال التمييـز العنـصري      مجيع

  )٢٠٠٦ عام(
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    

  )٢٠٠٦عام (
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      

  )٢٠٠٦ عام(املدنية والسياسية 
الربوتوكول االختياري الثاين للعهد 
الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة      
والسياسية، اهلـادف إىل إلغـاء      

  )٢٠٠٦عام (عقوبة اإلعدام 
اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      

  )٢٠٠٦عام (التمييز ضد املرأة 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن      
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو      

  )٢٠٠٦عام ( سانية أو املهينةالالإن
  )٢٠٠٦عام (اتفاقية حقوق الطفل 

تفاقيـة  الالربوتوكول االختيـاري    
األطفال إشراك  حقوق الطفل بشأن    

  )٢٠٠٧عام (املسلحة الرتاعات يف 
تفاقية الالربوتوكول االختيـاري   

األطفـال   حقوق الطفل بشأن بيع  
واستغالل األطفال يف البغـاء ويف      

  )٦٢٠٠عام (املواد اإلباحية 
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     
مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد      

 )٢٠٠٦توقيع فقط، عام (أسرهم 

تفاقية الالربوتوكول االختياري   
مناهضة التعذيب وغريه مـن     
ضروب املعاملـة أو العقوبـة      
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  )٢٠٠٩عام (
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي    

  )٢٠٠٩ام ع(اإلعاقة 
االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
ــاء  األشــخاص مــن االختف

 )٢٠١١عام (القسري 

االتفاقية الدولية حلماية   
حقوق مجيع العمـال    
 املهاجرين وأفراد أسرهم
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  الدورة السابقة خاللاحلالة 
ــد ــراءات املتَّخــذة بع  اإلج

 مل ُتقبل/مل ُيصدَّق عليها االستعراض

أو اإلعالنات  /التحفظات و 
 أو التفامهات/و

تفاقيـة  الالربوتوكول االختياري    
مناهضة التعذيب وغـريه مـن      

عقوبـة  ضروب املعاملـة أو ال    
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 )٢٠٠٩، عام ٢٤إعالن، املادة (

 

ــشكوى   ــراءات ال إج
راءات ـواإلج والتحقيق
 )٣(العاجلة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
  العنصري أشكال التمييز

  )٢٠٠٦عام  (١٤املادة 
ــاري ا  ألولالربوتوكــول االختي

لعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      ل
  )٢٠٠٦ عام ( والسياسيةاملدنية

تفاقيـة  الربوتوكول االختياري ال  
القضاء على مجيع أشكال التمييز     

  ضد املرأة
  )٢٠٠٦عام  (٨املادة 

وغريه من  اتفاقية مناهضة التعذيب    
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     

  أو الالإنسانية أو املهينة
  )٢٠٠٦عام  (٢٢ و٢١ و٢٠املواد 

 حقـوق   االتفاقية الدولية حلماية  
مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد      

 )٢٠٠٦توقيع فقط، عام  (أسرهم

الربوتوكول االختياري التفاقية   
  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  )٢٠٠٩عام  (٦املادة 
االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع      
  األشخاص من االختفاء القسري

  )٢٠١١عام  (٣٢ و٣١املادتان 
لعهـد  الربوتوكول االختياري ل  

ــدويل  ــاحلقوق ال ــاص ب اخل
  ةاالقتصادية واالجتماعية والثقافي

  )٢٠٠٩توقيع فقط، عام 
تفاقية الالربوتوكول االختياري   

 بـشأن إجـراء     حقوق الطفل 
توقيع فقـط،   (تقدمي البالغات   

 )٢٠١٢عام 

العهد الدويل اخلـاص    
بــاحلقوق املدنيــة  

  ٤١، املادة والسياسية
الربوتوكول االختياري  

لعهد الدويل اخلـاص    ل
قوق االقتــصادية بــاحل

  واالجتماعية والثقافية
الربوتوكول االختيـاري   

 ة حقوق الطفل  ـتفاقيال
بــشأن إجــراء تقــدمي 

  البالغات
 

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  مل ُيصدق عليها اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض  الدورة السابقة خالل احلالة  
التصديق أو االنضمام 

  أو اخلالفة
منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة     اتفاقية  

  واملعاقبة عليها
حاالت انعدامخفض  اتفاقية    

  ١٩٦١م عااجلنسية ل
نظام روما األساسـي للمحكمـة        

  اجلنائية الدولية
    

ــايف    )٤(بروتوكول بالريمو   ــول اإلض الربوتوك
الثالث التفاقيات جنيف

  )٨(١٩٤٩لعام 
االتفاقيات املتعلقة بالالجئني وعدميي     

  )٥(ةاجلنسي
 منظمة العمل الدوليةتااتفاقي  

  )٩(١٨٩ و١٦٩رقم 
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  مل ُيصدق عليها اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض  الدورة السابقة خالل احلالة  
 / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة      

 والربوتوكـوالت   ١٩٤٩أغسطس  
  )٦(اإلضافية امللحقة هبا

    

االتفاقيات األساسية ملنظمة العمـل       
  )٧(الدولية

    

اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف       
  جمال التعليم

    

تفاقية الدولية  االكل من   ات اجلبل األسود على التصديق على       شجعت هيئات املعاهد    -١
حـاالت انعـدام   خفـض   واتفاقية )١٠(حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  

 والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية            )١١(اجلنسية
  .)١٢(واالجتماعية والثقافية

   ستوري والتشريعياإلطار الد  -باء  
 اجلبل األسود على اإلسراع ببذل جهـوده        جلنة القضاء على التمييز العنصري    حثت    -٢

، مبا يتفق مع أحكام     ٢٠٠٦قانون حقوق األقليات وحرياهتا لعام      كمن أجل مواءمة قوانينه،     
 ويف  .)١٣(واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري         ٢٠٠٧دستور عام   

 جـرى    قانوناً ١٣ ار متابعة تنفيذ هذه التوصية، أن     ، ذكر اجلبل األسود، يف إط     ٢٠١٠ام  ع
 ؛ وجيري حالياً  ، أي مواءمتها مع أحكام الدستور يف إطار مواعيد هنائية ُحددت حديثاً           إجنازها

 مقترح القانون املعـدِّل     ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥سّن ثالثة قوانني أخرى؛ واعُتمد يف       
   .)١٤( حقوق األقليات وحرياهتالقانون

 مع أحكام  هاجلبل األسود مبواءمة تشريعات    ، أوصت جلنة حقوق الطفل    ٢٠١٠ويف عام     -٣
 حكماً واضـحاً بتعريـف      أوصت اللجنة بأن يعتمد اجلبل األسود     و. )١٥(اتفاقية حقوق الطفل  

أن فل الفـضلى، و ُيضمِّن مجيع النصوص القانونية ذات الصلة مبدأ مصلحة الط    أن  ، و )١٦(الطفل
أن ؛ و )١٧(ينفذه يف القرارات والربامج القضائية واإلدارية اليت تترتب عليها آثار على األطفـال            

ـ           بـشأن بيـع    ل  يوائم القانون اجلنائي مع الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطف
نظر يف اسـتحداث    بالكما أوصته   ؛  )١٨(األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية       

ت الوجهة النهائية   بيع األسلحة، مبا فيها األسلحة الصغرية واخلفيفة مىت كان        حبظر  حكم خاص   
  .)١٩( أو باحتمال وقوع ذلكعدائيةبلداً معروفاً بتجنيد األطفال أو استخدامهم يف األعمال ال

نـائي  ، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها ألن القـانون اجل          ٢٠٠٨ويف عام     -٤
 املعانـاة  جيّرم املوافقة على التعذيب أو قبوله من جانب أي مسؤول عام وال يشمل حتديداً      ال

وأوصت اللجنة بأن يوائم اجلبـل األسـود        . العقلية املتكّبدة بوصفها أحد ضروب التعذيب     
  . )٢٠( من االتفاقية١تعريف التعذيب يف قوانينه الداخلية مبا يتفق مع املادة 
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  ر املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامةاإلطا  -جيم  
رحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بالقانون املتعلق حبامي حقـوق               -٥

) أمني املظامل (اإلنسان وحرياته    وشّجعت حامي حقوق     )٢١()٢٠١١لعام  (اإلنسان وحرياته   
. سيق الدولية للمؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان      للجنة التن على تقدمي طلب اعتماد     

متكّن أمني املظامل من تنفيذ     ما يكفي من موارد     أوصت اللجنة بأن يضمن اجلبل األسود        كما
 )٢٤(جلنة القضاء على التمييز العنـصري      و )٢٣(وقدمت كل من جلنة حقوق الطفل     . )٢٢(واليته

ون الالجئني إىل ضمان التنفيـذ      ؤلش الساميةألمم املتحدة   اودعت مفوضية   . توصيات مماثلة 
 ودعت جلنة مناهضة التعذيب     .)٢٥(حظر التمييز عن طريق مكتب أمني املظامل       الفعال لقانون 

إىل توفري ما يلزم من موارد متكّن مكتب أمني املظامل من أن يرصد على حنو مستقل ونزيـه                  
، ٢٠٠٩ويف عـام     .)٢٦(فيهاادعاءات إساءة املعاملة على يد موظفي إنفاذ القانون والتحقيق          

قدم اجلبل األسود إىل جلنة مناهضة التعذيب معلومات بشأن ما اعتمده من تدابري عديدة من               
اآللية مبهام هذه املؤسسة تكليف  أجل تعزيز استقالل أمني املظامل وإدارته الذاتية، وبشأن قرار          

فاقية مناهضة التعذيب وغريه من  للربوتوكول االختياري امللحق باتالوطنية ملنع التعذيب، وفقاً  
   .)٢٧(املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ضروب

 )٢٨(وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن يعزز اجلبل األسود دور جملس حقوق الطفـل              -٦
 .)٢٩(ويعتمد خطة عمل وطنية جديدة بشأن األطفال

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٣٠(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  ات املعاهدةهيئ
املالحظات اخلتامية الواردة   

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُدم منذ    
  االستعراض السابق

آخر مالحظـات   
  حالة اإلبالغ  ختامية 

جلنة القضاء على التمييـز     
  العنصري

الثاين  ينتقدمي التقرير تأخر    ٢٠٠٩مارس /آذار  ٢٠٠٧  )٣١(١٩٩٨مارس /آذار
   ٢٠١١والثالث منذ عام 

ة املعنية بـاحلقوق    ـاللجن
ـ   ة ـاالقتصادية واالجتماعي

  والثقافية

  التقرير األّويل قيد النظر  -  ٢٠١١  )٣٢(٢٠٠٥مايو /أيار

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  اإلنسان

لتقرير األّويل  تقدمي ا تأخر    -  -  )٣٣(٢٠٠٤يوليه /متوز
  ٢٠٠٨منذ عام 

ة املعنية بالقضاء على    اللجن
  التمييز ضد املرأة

ــشرين األول  ٢٠١٠  )٣٤(١٩٩٤فرباير /شباط  /تـ
  ٢٠١١أكتوبر 

حيل موعد تقدمي التقرير    
  ٢٠١٥الثاين يف عام 
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  ات املعاهدةهيئ
املالحظات اخلتامية الواردة   

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُدم منذ    
  االستعراض السابق

آخر مالحظـات   
  حالة اإلبالغ  ختامية 

نوفمرب /اينـالث رينـتش  جلنة مناهضة التعذيب
٣٥(١٩٩٨(  

ــاين  ٢٠٠٦ ــشرين الث  /ت
  ٢٠٠٨نوفمرب 

حيل موعد تقدمي التقرير    
 /لثـاين الثاين يف تشرين ا   

  ٢٠١٢نوفمرب 
ينـاير  /اينـون الث ـكان  جلنة حقوق الطفل

٣٦(١٩٩٦(  
ــشرين األول  ٢٠٠٨  /تـ

  ٢٠١٠أكتوبر 
  

 حيل موعد تقدمي التقريرين   
 يف  اجملّمعني الثاين والثالث  

 قُــدم يف، و٢٠١٥عــام 
، ٢٠٠٩و ٢٠١٠ يعــام

لتقريـران  على التـوايل، ا   
األولّيـــان املتعلقـــان 

لربوتوكول االختيـاري   با
قية حقـوق الطفـل     تفاال

األطفـال يف   إشراك  بشأن  
 املــسلحةالرتاعــات 

الربوتوكول االختيـاري  و
امللحق باتفاقيـة حقـوق     

األطفـال   الطفل بشأن بيع  
واســتغالل األطفــال يف 

  البغاء ويف املواد اإلباحية
املعنيـة حبقـوق     اللجنة

  األشخاص ذوي اإلعاقة
 التقرير األّويل تأخر تقدمي     -  -  -

  ٢٠١١منذ عام 
اللجنة املعنيـة حبـاالت     

  االختفاء القسري
حيل موعد تقدمي التقرير      -  -  -

  ٢٠١٣األّويل يف عام 

  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
  قُدمت يف  املوضوع  حيل موعد تقدميها يف   هيئة املعاهدة

اللجنة املعنية بالقضاء على    
  التمييز ضد املرأة

العنف ضد املرأة؛ ومشاركة املـرأة يف احليـاة           ٢٠١٣
  .)٣٧(السياسية واحلياة العامة

-  

جلنة القضاء على التمييـز     
  العنصري

اعتماد قانون عدم التمييز؛ ومواءمة التـشريعات         ٢٠١٠
  .)٣٨(الداخلية؛ واألشخاص املشّردون

٣٩(٢٠١٠(  
طلبت اللجنة موافاهتـا    

  )٤٠(ماتومبزيد من املعل
الضمانات القانونيـة األساسـية لألشـخاص         ٢٠٠٩  جلنة مناهضة التعذيب

احملتجزين؛ واألشخاص املشّردون؛ واإلفالت من     
العقاب على جرائم احلرب؛ وإجراء حتقيقـات       

  .)٤١(سريعة ووافية ونزيهة يف حاالت التعذيب

٤٢(٢٠٠٩(  
طلبت اللجنة موافاهتـا    

  )٤٣(ماتمبزيد من املعلو
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  .)٤٤(جلنة حقوق الطفل اجلبل األسود إىل تقدمي وثيقة أساسية موّحدة حمّدثةدعت   -٧

  )٤٥(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
 احلالة الراهنة  احلالة خالل الدورة السابقة  

  نعم  نعم  دعوة دائمة 
دولة احتـاد صـربيا واجلبـل       بعثة إىل   (التعبري أو الرأي    حرية    ع هباطلَالزيارات املض

   ).٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٠-١٠، يف الفترة وداألس
-  

بعثة إىل صربيا واجلبل األسود، يف       (داخلياًاألشخاص املشردون     
  ).٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٤-١٦الفترة 

  

  -  -  الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ
  -  -  الزيارات اليت طُلب إجراؤها

رد   وورد خالل الفترة قيد االسـتعراض    ثالثة بالغات    تأُرسل  اجلةالردود على رسائل االدعاء والنداءات الع
  .واحد عليها

  

    )٤٦(داخلياًاألشخاص املشّردون   تقارير وبعثات املتابعة

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القـانون            -ثالثاً  
  اإلنساين الدويل املعمول به

  يزاملساواة وعدم التمي  -ألف  
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باعتماد قانون         ، رحبت   ٢٠١١يف عام     -٨

الذي يعّرف وحيظر التمييز املباشر وغري املباشر على أساس اجلنس ) ٢٠١٠لعام (حظر التمييز 
وامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية وغري ذلك من األسباب، وينص على سبل انتصاف، ويعـزز         

الـسامية  ألمـم املتحـدة   اوتالحظ مفوضية . )٤٧( املظامل فيما يتعلق بقضية التمييز   دور أمني 
أن قدرة مكتب أمني املظامل على معاجلة قضايا التمييـز ال تـزال أحـد               لشؤون الالجئني   
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اخنفاض عدد وإذ الحظت . )٤٨(التحديات القائمة
بأن أوصت اللجنة ضمن توصيات أخرى       إىل أمني املظامل مبوجب القانون،       الشكاوى املقدمة 

يعزز اجلبل األسود والية أمني املظامل وموارده من أجل البت يف شكاوى التمييز القائم على                
التوعيـة  وأن يعمل على     بقضايا املساواة بني اجلنسني؛       له معنياً  يعّين نائباً أن  أساس اجلنس و  
   .)٤٩(وقانون حظر التمييز غات مبوجب قانون املساواة بني اجلنسنيبإجراء تقدمي البال

والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، مع التقدير، إنشاء هياكـل               -٩
 بلدية، مبا يف ذلـك      ٢١حملية متعلقة بقضية املساواة بني اجلنسني يف عشر بلديات من أصل            
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اجلنسني يف مثاين بلديات، واعتماد خطط عمل حملية هتدف         إنشاء جمالس معنية باملساواة بني      
بيد أن اللجنة الحظت أن أغلبية البلديات       . )٥٠(إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف ست منها       

مل توقّع حىت اآلن اتفاقات تعاون مع اإلدارة املعنية باملساواة بني اجلنسني من أجـل إنـشاء                 
 حملية هتدف إىل حتقيـق      ة بني اجلنسني وال اعتمدت خططاً     هياكل حملية متعلقة بقضية املساوا    

كما ساور اللجنة قلق إزاء ما وردها من بالغات ببطء تنفيذ قـانون             . املساواة بني اجلنسني  
املساواة بني اجلنسني واخلطط الوطنية واحمللية الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني، وبعـدم              

. حلكومية مشاركةً فعالة يف تنفيـذمها ورصـد تنفيـذمها         مشاركة املنظمات النسائية غري ا    
وأوصت اللجنة اجلبل األسود برصد خمصصات مالية للبلديات، وتعزيز قدرات اإلدارة املعنية            
باملساواة بني اجلنسني من أجل تنسيق تنفيذ التشريعات والتدابري السياساتية املتعلقة باملساواة            

  .)٥١(بني اجلنسني ورصدها
ا الحظت جلنة حقوق الطفل ما بذله اجلبل األسود من جهـود مـن أجـل                وبينم  -١٠

 بشأن التمييز املُمارس حبكم الواقع ضـد أطفـال فئـات            أعربت عن قلق  مكافحة التمييز،   
األقليات، واألطفال الالجئني، واألطفال ذوي اإلعاقة، وال سيما فيما يتعلق بإمكانية احلصول 

ملنـع  توعية وأوصت بأن ُيطلق اجلبل األسود محالت . كنعلى التعليم والرعاية الصحية والس 
ومكافحة املواقف السلبية القائمة على أساس اجلنس والسن والعرق واجلنسية واألصل اإلثين            

وشجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري اجلبل األسود على توطيد          . )٥٢(والدين واإلعاقة 
  . )٥٣( فيما بني اجلمهوروالتسامح اإلثينالوئام جهوده من أجل تعزيز 

، ساور اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلق إزاء تعدد            ٢٠١٢ويف عام     -١١
أشكال التمييز ضد نساء الروما واألشكاليا ومصريي البلقان، وعدم تسجيل ميالد العديد من             

ه، مما يعّرضـهن    الالجئات أو عدم وجود ما ُيثبت تسجيل      /املشرداتاحملليات و نساء  هؤالء ال 
ساور اللجنة قلق إزاء نقص اخلدمات واهلياكل األساسية        و. وأطفاهلن إىل خطر انعدام اجلنسية    

والحظت . يف خمّيمات الالجئني من مجاعات الروما واألشكاليا ومصريي البلقان يف كونيك          
ادة مـن   الالجئات يواجهن صعوبات يف إمكانية اإلف     / بقلق أن النساء املشّردات    اللجنة أيضاً 

اإلجراء املتعلق باحلصول على وضع اإلقامة الدائمة يف البالد مبوجب قانون األجانب املعـدَّل       
 يف اجلبل   داخلياًواستراتيجية احللول الدائمة للقضايا املتعلقة باألشخاص املشّردين واملشّردين         

 إلجناز  عدم قدرهتن على احلصول على وثائق معينة الزمة       ل،  )٢٠١٥-٢٠١١للفترة  (األسود  
  . )٥٥(وقد أثارت جلنة حقوق الطفل دواعي قلق مماثلة. )٥٤(إجراءات احلصول على هذا الوضع

بنتائج الدراسة االستقصائية   السامية لشؤون الالجئني    ألمم املتحدة   اوأفادت مفوضية     -١٢
 من  شخصا١ً ٢٧٠ من أصل  شخصا٢٥٢ًفتبّين أن . ٢٠١١اليت أجراها اجلبل األسود لعام      

ت الروما احمللية وطوائف الروما واألشكاليا ومصريي البلقان الذين مشلتـهم الدراسـة             مجاعا
 ما زالوا يواجهون مشاكل فيما يتعلـق بـإجراء          االستقصائية قد ُحددوا بوصفهم أشخاصاً    

  . )٥٦(احلصول على وثائق شخصية
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بأن يـستحدث اجلبـل     السامية لشؤون الالجئني    ألمم املتحدة   اوأوصت مفوضية     -١٣
األسود إجراء يهدف إىل التسجيل الالحق لألطفال الذين يولدون خارج املرافـق الـصحية              

أن املنشأة يف اجلبل األسود وإصدار وثائق هوية جلميع األشخاص املولـودين يف إقليمـه، و              
. )٥٧(يضمن بساطة اإلجراءات ذات الصلة وسهولة اإلفادة منها واإلعالن عنها على حنو جيد            

  .)٥٨( الطفل توصيات مماثلةوقدمت جلنة حقوق

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
 باعتماد البلد تـدابري خمتلفـة،       ٢٠٠٨بينما رحبت جلنة مناهضة التعذيب يف عام          -١٤

أعربت عن قلقها إزاء ادعاءات التعذيب وإساءة املعاملة على يد أفراد الشرطة وعدم إجـراء               
وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن دواعي قلق         . )٥٩(حتقيقات سريعة ونزيهة فيها   

مماثلة فيما يتعلق بالفئات العرقية احملرومة اليت تستهدفها هذه االعتـداءات بوجـه خـاص،               
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن يضمن اجلبل األسود التحقيق . )٦٠(سيما شعب الروما وال

مستقلة؛ ومقاضاة اجلُناة؛ وتوقيع عقوبات مناسـبة       يف مجيع هذه االدعاءات من جانب هيئة        
وأوصـت  . )٦١(املدانني من أجل القضاء على ظاهرة اإلفالت من العقـاب         األشخاص  على  

اللجنة كذلك بأن يكفل اجلبل األسود احلق يف تقدمي الشكاوى إىل الـسلطات املختـصة؛               
كفالة فعالية حقهـم يف     وتوفري احلماية ألصحاب شكاوى التعذيب وإساءة املعاملة من أجل          

تقدمي الشكاوى؛ ومتّتع الضحايا حبقٍ قابل لإلنفاذ يف املطالبة بتعويـضات عادلـة وكافيـة؛         
  .)٦٢(أوصته باستحداث برامج جلرب الضرر كما
، أشارت جلنة حقوق الطفل إىل بالغات بادعاءات تتعلق بتعـرض           ٢٠١٠ويف عام     -١٥

وأوصت اللجنة  .  الداخلية اصة يف مؤسسات الرعاية   أو التعذيب، وخب  /أطفالٍ إلساءة املعاملة و   
بأن يوفر اجلبل األسود جلميع األطفال احملرومني من حريتهم، مبن فيهم األطفال املودعون يف              
مؤسسات الرعاية، آليات لتقدمي الشكاوى؛ وحيقق يف هذه االدعاءات؛ ويقـدم لـضحايا             

  . )٦٣(تقدمي تعويضاتالتعذيب الرعاية وسبل التعايف واالندماج، فضالً عن 
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن يقدم اجلبل األسود التدريب إىل مجيع املوظفني              -١٦

املعنيني بشأن كيفية التعّرف على عالمات التعذيب وإساءة املعاملة وتبليغ السلطات املختصة            
بـاء  هبذه احلوادث؛ وُيدمج بروتوكول اسطنبول يف بـرامج التـدريب املوّجهـة إىل األط             

  . )٦٤(واملسؤولني اآلخرين املنوط هبم إجراء التحقيقات
وساور جلنة مناهضة التعذيب قلق ألن األشخاص احملتجزين ال ُيمنحون على الدوام              -١٧

احلق يف احلصول على حمام وطبيب مستقل، من اختيارهم إن أمكن، ويف االتصال بأي مـن                
على ذمة احملاكمة ال يتمتعـون يف مجيـع         أقربائهم خارج مرافق االحتجاز؛ وألن احملتجزين       

وأوصت اللجنة بأن يكفـل اجلبـل       . الظروف باحلق يف اخلصوصية لدى االتصال مبحاميهم      
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األسود منح مجيع األشخاص احملتجزين، يف املمارسة العملية، الضمانات القانونية األساسـية            
  . )٦٥(أثناء فترة احتجازهم

ا وترّدي أحوالـه  سإزاء اكتظاظ سجن بودغوريت   وظلت جلنة مناهضة التعذيب قلقةً        -١٨
 األسود عملية إصالح السجون على الصعيد الوطين ومينـع          املادية، وأوصت بأن يعزز اجلبل    

  .)٦٦(حاالت العنف اجلنسي يف السجون، مبا يف ذلك حاالت العنف فيما بني السجناء
 باعتمـاد قـانون     ة علماً وبينما أحاطت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأ          -١٩

، قدمت اللجنة توصيات بالتعامل مع دواعي قلقها        )٢٠١٠لعام  (اُألسري  احلماية من العنف    
بشأن ارتفاع عدد حاالت العنف املرتيل واجلنسي ضد النساء والبنات؛ وقلة احلاالت املبلَّـغ              

حكام املوقّعة على   عنها؛ وعدم املقاضاة عليها؛ وحمدودية استخدام أوامر احلماية؛ وتساهل األ         
 ال التلقائيـة؛    ،االغتصاب الزوجي للمقاضـاة الشخـصية     مرتكيب هذه األعمال؛ وخضوع     

 املعنية بتقدمي املساعدة للنـساء ضـحايا        وحمدودية الدعم املقدم إىل املنظمات غري احلكومية      
ظـت  والح. )٦٧(العنف؛ واالفتقار إىل أحباث وبيانات مفّصلة بشأن ظاهرة العنف ضد املرأة          

عدم وجود مآوي تديرها احلكومة متاحـة       مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني       
لضحايا العنف املرتيل وذكرت أن هذه املرافق ينبغي أن تكون متاحة جلميـع األشـخاص               

وأوصت املفوضية اجلبـل األسـود   . احملتاجني إليها، مبن فيهم هؤالء الذين ُتعىن هبم املفوضية 
الالزمة الختاذ تدابري هتدف إىل احلماية من العنـف اجلنـسي واجلنـساين،             ف  الظروبتهيئة  
، توفري مآوي كافية للضحايا، وإعادة التأهيل النفسي االجتماعي للضحايا، وتقـدمي            وحتديداً

وينبغي أن ُتتـاح هـذه املرافـق    . العالج النفسي االجتماعي اإللزامي ملرتكيب هذه األعمال     
   .)٦٨(ي أساسللجميع دون متييز على أ

وحثت كل من جلنة مناهضة التعذيب وجلنة حقوق الطفل اجلبل األسود على اعتماد       -٢٠
وتنفيذ تشريعات حتظر ممارسة العقاب البدين يف مجيع األوساط، مدّعمةً مبا يلزم من محالت              

 بأن يعتمد اجلبل األسود استراتيجية    أيضاً  أوصت جلنة حقوق الطفل     و. )٦٩(التثقيفتوعية و ال
؛ ويويل األولوية )٧٠(مكافحة العنف وينفذها من أجل منع إيذاء األطفال وإمهاهلم واحلد منهما    

  .)٧١(للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد األطفال
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء اخنراط األطفال، وخباصة أطفال طوائف              -٢١

واستغاللية، وال سـيما يف التـسّول،       ضارة  الروما واألشكاليا ومصريي البلقان، يف أعمال       
وأوصت بأن يتخذ اجلبل األسود تدابري تكفل التنفيذ الفعال التفاقييت منظمة العمل الدوليـة              

إزاء ارتفـاع   أيضاً  ساور اللجنة قلق    و. )٧٢(قد صّدق عليهما  كان   اللتني   ١٨٢ و ١٣٨رقم  
وأوصت اللجنة بأن   . وماعدد األطفال الذين يعيشون ويعملون يف الشوارع، وأغلبهم من الر         

يستحدث اجلبل األسود برامج هتدف إىل منع األطفال من ترك أسرهم ومدارسهم ووقـوع              
يضمن عدم اعتبـار    أن  أطفال الشوارع ضحايا لالجتار واالستغالل االقتصادي واجلنسي؛ و       
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يضطلع بأنشطة وقائية منهجيـة، تـشمل       أن  ؛ و )٧٣(األطفال أو معاملتهم على أهنم معتدون     
 . )٧٤(يل امليالدتسج

وساور جلنة حقوق الطفل قلق إزاء ارتفاع معدالت األطفال اخلاضعني لالسـتغالل         -٢٢
وأوصت اللجنـة   .  وتزايد ظاهرة استغالل األطفال يف املواد اإلباحية       )٧٥(واالعتداء اجلنسيني 

باحية على  اجلبل األسود مبكافحة اجلرائم اإللكترونية، وخباصة استغالل األطفال يف املواد اإل          
 باخنفاض اجتـاه االجتـار      ومع أن جلنة مناهضة التعذيب أحاطت علماً      . )٧٦(شبكة اإلنترنت 

 ساورها ألن هذه الظاهرة ال تزال إحدى        باألشخاص يف السنوات القليلة املاضية، إال أن قلقاً       
القضاء علـى   وبينما سلّمت اللجنة املعنية ب    . )٧٧(املشاكل الكبرية اليت تواجهها املرأة يف البالد      

 األسود بأن يراجـع سياسـته    مبا اختذه البلد من تدابري، أوصت اجلبلَ   التمييز ضد املرأة أيضاً   
املتعلقة بالعقوبات يف قضايا االجتار ويقدم التدريب اإللزامي للقضاة واملّدعني العامني وأفراد            

املتصلة هبذه القضايا    من القانون اجلنائي واألحكام      ٤٤٤الشرطة بشأن التنفيذ املالئم للمادة      
يـة الـشهود؛    فيما يتعلق حبماية الشهود يف كل من قانون اإلجراءات اجلنائية وقـانون محا            

 إىل املسؤولني عن شؤون املهاجرين وغريهم من املسؤولني عن إنفاذ           ويكثف التدريب املوجه  
 إىل طوائف   القانون بشأن الكشف املبكر عن ضحايا االجتار، والتركيز على النساء املنتميات          

ن الروما واألشكاليا ومصريي البلقان والنساء املشّردات والبنات غري املـصحوبات بـذويه           
الشوارع؛ كما أوصته بأن يعزز الربامج الرامية إىل إعادة إدماج ضحايا االجتـار يف              بنات   أو

  . )٧٩(اجملتمع، ويعمل على مكافحة االستغالل اجلنسي للبنات والبنني
قوق الطفل بأن ُينشئ اجلبل األسود آليةً للكشف عن هوية األطفال           وأوصت جلنة ح    -٢٣

الذين ُيحتمل أهنم قد أُشركوا يف نزاعات مسلحة خارج البالد، مبن فيهم األطفال ملتمـسو               
  لتعافيهم بـدنياً   يقدم هلم املساعدة ضماناً   أن  اللجوء والالجئون وغري املصحوبني بذويهم؛ و     

   .)٨٠(تمع وإعادة إدماجهم يف اجملونفسياً

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
رحبت كل من جلنة القضاء على التمييز العنـصري وجلنـة مناهـضة التعـذيب                 -٢٤

. )٨١(باستراتيجية إصالح القضاء الرامية إىل حتسني استقالله وإدارته الذاتية وبنـاء كفاءتـه            
اهضة التعذيب عن قلقها ألن أحكام الدستور ال حتمي استقالل القضاء           وبينما أعربت جلنة من   

محايةً كاملة حىت اآلن، قدمت توصيات بإقرار تعيينات قضائية واعتماد آلية رصد مـستقلة              
  .)٨٢(إلجراءات احملاكم

أن الفئات املهّمشة متروكة    السامية لشؤون الالجئني    ألمم املتحدة   اوذكرت مفوضية     -٢٥
ضطربة دون أن ُتتاح هلا إمكانية اإلفادة من اإلجراءات القانونية والتمتع حبمايـة  يف أوضاع م 

 وال تزال املفوضية متّول تقدمي املساعدة القانونية اجملانية لألشخاص الذين         . حقوقها األساسية 
، وخباصة فيمـا يتعلـق   شديدةبيد أن احلاجة إىل املساعدة القانونية اجملانية ال تزال    . ُتعىن هبم 
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وال يشمل قـانون    ". املشّردين"بقضايا العنف اجلنسي والعنف اجلنساين فيما بني األشخاص         
  ُيفيد منها أساساًاءات القضائية دون اإلدارية اليتاملساعدة القانونية اجملانية اجلديد سوى اإلجر     

وطلبت املفوضية إىل اجلبل األسود أن يـضمن فعاليـة          . ُتعىن هبم املفوضية  الذين  األشخاص  
   .)٨٣(القانون تنفيذ
وأشارت جلنة مناهضة التعذيب إىل مناخ اإلفالت من العقاب احمليط جبرائم احلرب              -٢٦

وحثت اجلبل األسود على اإلسراع بسري التحقيقات يف جرائم احلرب، واستكماهلا، وضمان            
قـدمت  و. )٨٤(املسؤولية الكربى عنهامن يتحمل تقدمي مجيع مرتكبيها إىل العدالة، وال سيما     

  . )٨٥(جلنة القضاء على التمييز العنصري توصية مماثلة
 بشأن قـضاء     شامالً وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن يعتمد اجلبل األسود قانوناً          -٢٧

األحداث يتماشى مع املعايري الدولية، كما أوصت جلنة حقوق الطفل بـأن ُينـشئ اجلبـل            
وفيمـا يتعلـق    . )٨٦(مع معايري األمم املتحدة     لقضاء األحداث متوائماً    مستقالً األسود نظاماً 

بتنفيذ التوصيات، ذكر فريق األمم املتحدة القطـري أن اجلبـل األسـود قـد اعتمـد يف             
 مبا بذله البلد    وبينما أحاط الفريق علماً   .  بشأن قضاء األحداث    متخصصاً  تشريعاً ٢٠١١ عام

اختاذ مزيد مـن    ضرورة   أيضاًمن جهود كبرية يف الترويج لبدائل للمقاضاة اجلنائية، الحظ          
وذكر الفريق أن البلد ال يـزال يواجـه         . اإلجراءات من أجل زيادة مستوى تطبيقها عملياً      

حتديات فيما يتعلق باإلطارين التشريعي والسياسايت وقدرات املهنيني علـى إدارة القـضايا             
 م أو شـهوداً   املتعلقة بقضاء األحداث والقضايا املنطوية على أطفال بوصفهم ضحايا جـرائ          

وال يزال اجلبل األسود يفتقر إىل نظـام  . عليها، مبا يتسق مع حقوق األطفال واملعايري الدولية      
موحد للمعلومات ومجع البيانات يف جمال قضاء األحداث، مما حيد مـن فعاليـة املبـادرات       

عـادة  حتسني الربامج القائمـة إل    قصد  وما زال من الالزم بذل مزيد من اجلهود         . السياساتية
تأهيل وإدماج األطفال املخالفني للقانون املقيمني يف مؤسسات الرعايـة شـبه املفتوحـة              

  . )٨٧(واستحداث برامج جديدةوالداخلية 

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية   -دال  
الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بقلق أن ممارسة زواج البـنني                -٢٨
 فيما بـني طوائـف       ما زال سائداً    عاماً ١٦-١٤ات املبكّر، املرّتب والقسري، يف سن       والبن

  . )٨٨(الروما واألشكاليا ومصريي البلقان
 وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن ُيجري اجلبل األسود أحباثاً              -٢٩

يع نطاق مفهـوم امللكيـة      بشأن تبعات الطالق االقتصادية على كال الزوجني؛ ويضمن توس        
  . )٨٩(املشتركة بني الزوجني إىل امللكية غري املادية وتقسيمها بالتساوي



A/HRC/WG.6/15/MNE/2 

13 GE.12-18089 

وساور جلنة حقوق الطفل قلق بشأن عدم اخنفاض عـدد األطفـال املـودعني يف                 -٣٠
 يف املائة من األطفال     ٦٣وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن نسبة        . )٩٠(مؤسسات الرعاية 

وأضـاف أن اخلـدمات     . من ذوي اإلعاقـة   الداخلية  يف مؤسسات الرعاية    هم  املتخلى عن 
مثل مراكز  (املستحَدثة على الصعيد احمللي اليت ينبغي أن تدعم األطفال ذوي اإلعاقة وأسرهم             

وأفاد الفريق بضرورة اإلسراع    .  وغري ثابت   ضئيالً غري كافية وُمموَّلة متويالً   ) الرعاية النهارية 
 االجتماعيـة   اتصالح املتعلقة برعاية الطفل عن طريق تعزيز أنشطة اخلـدم         بتنفيذ عملية اإل  

  . )٩١(الوقائية وتوسيع نطاق خدمات كفالة األطفال وبيوت اجملموعات الصغرية

   حرية التعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية  -هاء  
إىل   عاجالً ق يف حرية الرأي والتعبري نداءً     ر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احل     املقّرأرسل    -٣١
جلبل األسود بشأن صحفي رياضي كان قد شدد يف مناسبات عديدة على ادعـاء نفـوذ                ا

ض وفقاً للمعلومات الواردة، أُفيد بتعرّ    ف.  االحترافية رياضة كرة القدم  يف  اإلجرامية  املنظمات  
 بعنـوان   ٢٠٠٨ينـاير   /الثاينيف كانون    هذا الصحفي إىل اعتداء عقب بث برنامج وثائقي       

، ألقى فيه الصحفي الضوء على دعوى       "B92"على القناة الصربية     (Insider)" العاِلم باألسرار "
عرب عن قلق بالغ إزاء     وأُ. اإلجراميةواملنظمات   االحترافية   وجود صلة بني رياضة كرة القدم     

سـالمته البدنيـة    ء   وإزا  حقه يف حرية الرأي والتعبري     تهاحتمال اتصال هذا االعتداء مبمارس    
  .)٩٢( بوصفه ضحيةوالنفسية

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء بعض البيانـات         وأعربت    -٣٢
التمييزية على أساس اجلنس اليت أدىل هبا سياسيون وقيام وسائط اإلعالم يف الغالب بتوصـيل           

 من قانون املساواة    ٤تثاهلا اللتزامها مبوجب املادة      مهينة للمرأة أو عدم ام     صور منطية وأحياناً  
وطلبت اللجنة إىل اجلبل األسـود      . بني اجلنسني باستخدام لغة مراعية للفوارق بني اجلنسني       

 وتشجيع وسائط اإلعالم اخلاصة والعامة علـى         فعاالً إنفاذ قانون املساواة بني اجلنسني إنفاذاً     
  .)٩٣(اعتماد مدونات قواعد للسلوك املهين

 باعتمـاد قـانون     وبينما أحاطت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة علماً           -٣٣
 يف املائة للنـساء     ٣٠انتخاب أعضاء الربملان واملمثلني الذي ينص على ختصيص حصة بنسبة           

املرشحات يف القوائم االنتخابية لألحزاب السياسية، الحظت بقلق نقص نسبة متثيل النساء يف              
 يف  ٣٠وأوصت اللجنة اجلبل األسود بإعادة النظر يف حصة التمثيل بنسبة           . ملان إىل حد كبري   الرب

املائة احملددة يف قانون االنتخابات حبيث يضمن وجود مرّشحة واحدة علـى األقـل يف كـل                 
جمموعة من ثالثة مرشحني يف القوائم االنتخابية لألحزاب السياسية؛ واعتماد تـدابري أخـرى              

 يف اخلدمة العامة،    توظيف النساء  ب إلسراعواالتعيينات  نظام التكافؤ بني اجلنسني يف      مثل  مؤقتة،  
 والقضاء على املمارسات التمييزية والتصدي للحـواجز الثقافيـة           املناصب العليا؛  خباصة، يف و

 املرأة   متكّن احلائلة دون انتقال املرأة إىل شغل مناصب اختاذ القرارات واإلدارة؛ وهتيئة بيئة مواتية            
   .)٩٤(من املشاركة السياسية، مبا يف ذلك نساء طائفيت الروما واألشكاليا ومصريات البلقان
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  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -واو  
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اجلبل        فيما يتعلق بقضايا العمل، أوصت        -٣٤

ون املعدِّل لقانون العمل النّص صراحةً على املساواة يف األجر بـني            ن القان األسود بأن يضمِّ  
الرجل واملرأة عن العمل املتساوي القيمة وحيمي حق النساء العامالت بعقود دائمة يف إجازة              
األمومة املدفوعة األجر ويقّر حق اآلباء غري القابل للنقل يف إجازة خاصة لألبّوة؛ كما أوصت 

ادر إىل توعية أرباب العمل واملوظفني بشأن ترتيبات العمل املرنة لكل من اجلبل األسود بأن يب   
الرجل واملرأة؛ وينفذ بفاعلية السياسات والتدابري املوّجهة القائمة ويعتمد أخرى جديدة مـع             

 من أجل حتقيق املساواة بني الرجل واملـرأة يف سـوق            وضع أهداف ومؤشرات حمددة زمنياً    
ة، مبا يف ذلك نساء طائفيت الروما واألشكاليا ومصريات البلقـان،           العمل، وتعزيز عمل املرأ   

  . )٩٥(، وسد الفجوة يف األجور بني اجلنسنيوالقضاء على الفصل بني اجلنسني مهنياً

  ويف التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان االجتماعي   -ايز  
 نسبة كبرية مـن     أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء اخنفاض مستوى معيشة           -٣٥

، وإزاء  )٩٦(األطفال وأسرهم، وال سيما أطفال طوائف الروما واألشكاليا ومصريي البلقـان          
 ذوي  عدم كفاية الدعم املقّدم بصفة خاصة إىل األسر املتأّزمة بسبب الفقر، اليت ترعى أطفاالً             

األولويـة  وأوصت اللجنة بـإيالء     . )٩٧(إعاقة وهلا رب أسرة واحد، وعدم انتظام هذا الدعم        
اجلبل األسود  اللجنة  حلقوق الطفل ورعايته فيما يتعلق بسياسة البلد املتعلقة بامليزانية؛ وحثت           

 واألطفال املهّمشني واملهَملني، مبـن       لألطفال احملرومني اقتصادياً    خاصاً على أن يويل اهتماماً   
وطلبـت  . )٩٨(اقةفيهم أطفال طوائف الروما واألشكاليا ومصريي البلقان واألطفال ذوو اإلع  

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل اجلبل األسود زيادة مستويات االستحقاقات             
كفل هلـن وألطفـاهلن مـستوى       األسرية لألمهات العازبات ومراجعتها وتعديلها بانتظام ليُ      

 ومحايتهن  ،معيشي الئق؛ ويعتمد تدابري وبرامج موّجهة لتمكني األمهات العازبات اقتصادياً         
  . )٩٩(من التمييز واإليذاء

  احلق يف الصحة  -حاء  
دواعي قلقها إزاء عدم كفاية جـودة اخلـدمات         بتبديد  أوصت جلنة حقوق الطفل       -٣٦

الصحية بصورة عامة يف البالد؛ وحمدودية إمكانية احلصول على خدمات الرعايـة الـصحية      
نية، وخباصة فيما يتعلـق بطائفـة       خارج العاصمة وعدم توخي اإلنصاف يف إتاحة هذه اإلمكا        

؛ وكذلك إزاء ارتفاع عـدد حـاالت        )١٠٠(الروما واألطفال الالجئني واألطفال ذوي اإلعاقة     
عالوة على ذلك، أوصت اللجنة املعنية بالقضاء       . )١٠١(احلمل واإلجهاض يف صفوف املراهقات    

ت، مبن فيهن ذوات اإلعاقة     على التمييز ضد املرأة بأن يضمن اجلبل األسود جلميع النساء والفتيا          
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الالجئـات، جمانيـة    /ونساء طوائف الروما واألشكاليا ومصريات البلقان والنساء املـشّردات        
وكفاية احلصول على وسائل منع احلمل، واخلدمات الصحية اجلنسية واإلجنابية، واملعلومـات،            

  .)١٠٢(املناطق الريفيةيف بأشكالٍ يسهل االطالع عليها، مبا يف ذلك 

  احلق يف التعليم  -ءطا  
ساور جلنة حقوق الطفل قلق بشأن تردي جودة التعليم يف البالد، واحلواجز احلائلة               -٣٧

دون إمكانية تعليم األطفال غري املسّجلني يف سجالت امليالد وغري احلائزين لوثـائق هويـة               
 اجلبـل   وأوصت اللجنة . وأطفال الروما واألطفال ذوي اإلعاقة؛ وانتشار العنف يف املدارس        

األسود برفع مستوى جودة املدارس بسبل منها، استحداث أساليب تعليمية تفاعلية، وحتسني            
املعدات، وزيادة نسبة املعلمني إىل نسبة الطالب؛ كما أوصت اجلبل األسود بكفالة جمانيـة              
التعليم يف الواقع؛ وضمان عدم حرمان األطفال من إمكانية التعليم ألي سـبب؛ وتـشجيع               

  . )١٠٣(ت القائمة على نبذ العنفالعالقا
 مبا بذله البلد مـن      وبينما أحاطت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة علماً           -٣٨

جهود من أجل إدماج أطفال طوائف الروما واألشكاليا ومصريي البلقان يف نظـام التعلـيم               
 اخلاصة املؤقتة اهلادفـة إىل      الرمسي، أوصت اللجنة اجلبل األسود بأن يعتمد املزيد من التدابري         

زيادة معدالت التحاق البنني والبنات من طوائف الروما واألشـكاليا ومـصريي البلقـان              
يقدم التدريب ملزيـد مـن      أن  باملدارس وزيادة معدالت إمتام مراحل التعليم يف صفوفهم، و        

ـ         ة إىل إدمـاج  املعلمني املنتمني إىل هذه الطوائف ويوظف املزيد منهم ويكثف جهوده الرامي
يقدم التدريب اإللزامي للمعلمني غري املنتمني إىل أن األطفال املنتمني إليها يف املدارس احمللية؛ و 

طوائف الروما واألشكاليا ومصريي البلقان بشأن التزاماهتم باإلبالغ عما قد يتعرض له هؤالء           
لوعي فيما بني أسر األطفال من حوادث اعتداء أو مضايقات؛ كما أوصته بأن يواصل إذكاء ا    

يقدم املزيد من احلـوافز     أن  طوائف الروما واألشكاليا ومصريي البلقان بشأن أمهية التعليم و        
  . )١٠٤(لآلباء واألمهات من هذه الطوائف لُيلحقوا بناهتم باملدارس

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن يواصل اجلبل األسود بذل جهـوده               -٣٩
ري إدماج طالب األقليات يف التعليم العام، بسبل منها تقدمي الدعم اللغـوي يف   الرامية إىل تيس  

  . )١٠٥(مرحلة التعليم فيما قبل املدرسة

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء  
فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الصادرة عن عملية االستعراض الدوري الشامل، أوضح             -٤٠

 قد صّدق على اتفاقية حقـوق األطفـال ذوي   فريق األمم املتحدة القطري أن اجلبل األسود     
بيد أن  . اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبا، وحان موعد تقدمي تقريره األول بشأهنا          
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 االضطالع بأعمال كثرية من أجل ضمان تنفيذ االتفاقية تنفيذاًحظ أن من الالزم الفريق قد ال 
.  االستبعاد والتمييز يف املمارسة العمليـة      فال يزال األشخاص ذوو اإلعاقة يعانون من      . كامالً

يعانون من حمدودية إمكانية الوصول املادي إىل املرافق ووسائل املواصـالت           أيضاً  ما زالوا   و
وقد بدأت احلكومة تتـصدى     . العامة واحلصول على اخلدمات االجتماعية واملشاركة املدنية      

منظمة  تعترض دخوهلا يف شراكة مع       يواجهها من عقبات كبرية، ثقافية ومتعلقة بالوصم،       ملا
 وبينما أحاطت جلنة حقوق الطفل علما بأن حالة         .)١٠٦()اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة    

قد عوجلت إىل حد ما مبا ُبذل من جهود من أجـل تـوفري              " كومانسكي موست "مؤسسة  
طفال ذوي  بشأن استمرار إيداع األ   أعربت عن قلقها    اخلدمات لألطفال يف منشآت منفصلة،      

اإلعاقة يف مؤسسات الكبار، وأوصت بأن يستحدث اجلبل األسود سياسةً وطنيـة شـاملة              
  . )١٠٧(بشأن اإلعاقة؛ وُيدمج األطفال ذوي اإلعاقة يف نظام التعليم العام

  األقليات  -كاف  
 خبطة العمل املتعلقـة بتنفيـذ   بينما أحاطت جلنة القضاء على التمييز العنصري علماً    -٤١

 واستراتيجية حتسني وضع سكان الروما واألشكاليا  ٢٠١٥-٢٠٠٥ماج الروما للفترة    عقد إد 
، ساور اللجنة قلق ألن أحوال      )١٠٨(٢٠١٢-٢٠٠٨ومصريي البلقان يف اجلبل األسود للفترة       

الروما االجتماعية االقتصادية واملعيشية مضطربة ومتييزية يف جماالت التعليم والعمل والرعايـة          
وأوصت اللجنة بأن ينفذ اجلبل األسود تدابري خاصة أقوى من          . ةة االجتماعي الصحية والرعاي 

 على فرص التعليم والعمـل يف       تلك القائمة من أجل متكني سكان الروما من احلصول عملياً         
وأثارت جلنـة  . )١٠٩(اإلدارة العامة والرعاية الصحية والرعاية االجتماعية على حنو غري متييزي   

  .)١١٠(ي قلق مماثلة وقدمت توصيات مماثلةمناهضة التعذيب دواع

  داخلياًاملهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء واألشخاص املشردون   -الم  
بأنه على الرغم من أهنا تعترب      لشؤون الالجئني   السامية  ألمم املتحدة   اأفادت مفوضية     -٤٢

ن املاضي على إثر    األشخاص الذين التمسوا اللجوء يف اجلبل األسود إبان التسعينات من القر          
فعقـب  . حدود دولية وقت وصوهلم إليها    أي  ، إال أهنم مل يعربوا      "الجئني"اع اإلقليمي   صرال

، ٢٠٠٦ يف عـام     يوغوسالفيا السابقة واستقالل اجلبل األسود أخـرياً      وصوهلم ورغم حل    
 ُيعترف هبؤالء األشخاص قط بوصفهم الجئني، ومل ُيمنحوا نفـس حقـوق الالجـئني              مل
   .)١١١(١٩٥١ قانون اجلبل األسود للجوء وال اتفاقية عام مبوجب ال

، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها ألن اجلبل األسود مل ُيسوِّ            ٢٠٠٨ويف عام     -٤٣
  وأوصت مبنحهم وضعاً   داخلياًالوضع القانوين لعدد كبري من األشخاص املشّردين واملشّردين         

 اجلنسية وتوفري احلمايـة الكاملـة هلـم مـن            من أجل تقليص خطر حاالت انعدام      قانونياً
، ساور جلنة القضاء على التمييز العنصري قلق بشأن ما يواجهه           ٢٠٠٩ويف عام   . )١١٢(الطرد
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من صعوبات يف إمكانية احلصول علـى فـرص العمـل           " املشّردون داخلياً "و" املشّردون"
. حقـوق أخـرى   وخدمات التأمني الصحي والرعاية االجتماعية وحقوق امللكية، ضـمن          

وأوصت اللجنة بأن يعجل اجلبل األسود ببذل جهوده من أجل تسوية أوضاعهم القانونية غري      
ويف إطار  . )١١٣( الالجئ احملددة، بسبل منها منح اجلنسية أو تصاريح اإلقامة الدائمة أو وضع          

ـ           ى متابعة تنفيذ هذه التوصية، شجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري اجلبل األسـود عل
  . )١١٤(التعجيل باعتماد القانون املعدِّل لقانون األجانب

 / متـوز ٧لشؤون الالجئني بأن احلكومة قـد أقـرت يف    املفوضية السامية  وأفادت  -٤٤
 املرسوم املتعلق بطريقة ممارسة احلقوق من جانب األشخاص املـشّردين مـن             ٢٠١٠ يوليه

ل  من كوسوفو املقيمني يف اجلب     اخلياًمجهوريات يوغوسالفيا السابقة واألشخاص املشّردين د     
، ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثاين  ٧، حىت   "املشّردين داخلياً "و" للمشّردين"األسود الذي يكفل    

نفس حقوق مواطين اجلبل األسود يف الرعاية الصحية والتعليم والعمل واملعاشات التقاعديـة             
  . )١١٥(واحلماية االجتماعية ومحاية األطفال

 ٢٠٠٩لشؤون الالجئني أن احلكومة قد نفذت يف عام         السامية  فوضية  وأوضحت امل   -٤٥
 شخص من يوغوسالفيا السابقة أثناءهـا تأكيـد         ١٦ ٥٠٠ممارسة إلعادة التسجيل، فأعاد     

، ٢٠١٢مـايو  /وحىت هناية أيار  ". مشردين داخلياً "أو  "  مشردين أشخاصاً"وضعهم بوصفهم   
مبوجب القانون  أجنيب   للحصول على وضع     طلبات"  داخلياً مشرداً"و" مشرداً "٧ ٩٧٠قدم  

.  يف املائة من األشخاص الذين ُتعىن هبم املفوضية        ٤٨املعدِّل لقانون األجانب، وميثلون نسبة      
  . )١١٦(األجنيبمتقدمني بطلبات وضَع  ٤ ٧٠٧ويف الوقت نفسه، ُمنح 

 ، كـان يف اجلبـل     ٢٠١٢يونيه  /ة، بنهاية حزيران  ـاً إلحصائيات احلكوم  ـووفق  -٤٦
  شخـصاً  ٨ ٦١٢، بينما كان    "األشخاص املشّردين " شخصاً حيملون وضع     ٣ ٠٨٩األسود  

  . )١١٧("املشّردين داخلياً"حيملون وضع 
 للقانون املعـدِّل لقـانون      لشؤون الالجئني أنه، وفقاً   السامية  وأوضحت املفوضية     -٤٧

دمي طلبات مـستكملة    غري القادرين على تق   " املشردون داخلياً "و" املشردون"األجانب، ُيعترب   
 أجانب مقيمني بصورة ٢٠١٢على النحو الواجب لوضع اإلقامة الدائمة أو املؤقتة بنهاية عام    

 من القانون املعـدِّل     ٥) أ(١٠٥ للمادة   عالوة على ذلك، وفقاً   . غري قانونية يف اجلبل األسود    
 تقدمي وثائق سفر    غري القادرين على  " املشردين داخلياً "و" للمشردين"لقانون األجانب، جيوز    

، وُيمنح هؤالء وضع اإلقامـة املؤقتـة        أجنيبسارية أن يقدموا طلبات للحصول على وضع        
ويلزم بعدها إقامتهم يف    . لألجانب، مع مجيع احلقوق املمنوحة لألجانب املقيمني إقامة دائمة        

هم البالد إقامةً مؤقتة مدة ثالث سنوات حىت حيصلوا على وثائق سفر سارية ويتحول وضـع              
وبنهاية السنوات الثالث من اإلقامة املؤقتة، ُيعترب غري القـادرين          . إىل وضع املقيمني الدائمني   

  . )١١٨(على احلصول على إقامة دائمة أجانب مقيمني بصورة غري قانونية يف اجلبل األسود
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لشؤون الالجئني مبا اختذته احلكومة من خطوات مهمة       السامية  وبينما سلّمت املفوضية      -٤٨
الوضع القانوين بتنظيم رحالت باحلـافالت لألشـخاص        بمن أجل خفض الضرائب املتصلة      

املعنيني ملساعدهتم على مجع الوثائق الشخصية الالزمة لتقدمي طلبات احلصول على وضع أجنيب،             
أوصت املفوضية   كما. دعت املفوضية بقوة إىل توفري سبل ُمبسطة للحصول على وضع أجنيب          

ألسود قانون الرعاية االجتماعية ورعاية الطفولة ولوائحه، فضالً عن قـوانني           بأن يوائم اجلبل ا   
 الحتياجات سكان الروما     مناسباً أخرى ذات صلة، مع قانون األجانب املعدَّل؛ ويويل اهتماماً        

؛ ويستحدث استراتيجية شاملة تضمن إمكانيـة       "املشردين داخلياً "واألشكاليا ومصريي البلقان    
  . )١١٩(باحلقوق االجتماعية االقتصادية" ملشردين داخلياًاألشخاص ا"متتع 
لشؤون الالجئني بأن حكومة اجلبل األسود قد اعتمـدت         السامية  وأفادت املفوضية     -٤٩
 استراتيجية احللول الدائمة لقضايا األشخاص املشردين واملشردين        ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٨ يف

 التركيز بصفة خاصـة علـى منطقـة         ، مع ٢٠١٥-٢٠١١ يف اجلبل األسود للفترة      داخلياً
" املـشردين "وهدفها العام تعزيز جهود احلكومة يف التوصل إىل حلول دائمة لوضع            . كونيك

ووفقاً للمفوضية، من بني املسائل اليت ُحددت بوصفها أولويـات          . )١٢٠("داخلياًاملشردين  "و
شى مع املعاير الدوليـة     رئيسية للجبل األسود، تنفيذ إطار قانوين وسياسايت غري متييزي يتما         

وضمان حصول األشخاص املشردين على وضع قانوين، وال سيما طوائف الروما واألشكاليا            
ومصريي البلقان، مبا يف ذلك إغالق خمّيمات كونيك اليت ُتؤوي الجئني من كوسوفو منتمني              

  .)١٢١(إىل هذه الطوائف
التعداد الوطين للسكان واألسر لشؤون الالجئني إىل نتائج    السامية  وأشارت املفوضية     -٥٠

 قد صّرحوا بأهنم ال حيملون  شخصاً ٤ ٣١٢، اليت حددت أن     ٢٠١١املعيشية واملساكن لعام    
من هؤالء إىل طوائف الرومـا      )  يف املائة  ٣٨أي نسبة   ( شخصا   ١ ٦٤٩وينتمي  . أي جنسية 

إىل أصول  ) ائة يف امل  ٦٢ أو    شخصاً ٢ ٦٦٣(البقية  واألشكاليا ومصريي البلقان، بينما ينتمي      
وأعربت املفوضية عـن قلقهـا إزاء       . )١٢٢(عرقية ألبانية وبوسنية وصربية ومن اجلبل األسود      

وتكمن املشكلة الكـربى يف هـذا       . ارتفاع عدد األشخاص املعّرضني خلطر انعدام اجلنسية      
 وُتحدد هذه املشكلة  . الصدد يف عدم توافر الوثائق الالزمة إلثبات جنسية هؤالء األشخاص         

 يف صفوف طوائف الروما واألشكاليا ومصريي البلقان ويبدو أن مردَّها مـزيج مـن               أساساً
الفوضى اإلدارية النامجة عن الصراع الدائر يف املنطقة، وما يضطلع به موظفو اخلدمة املدنية يف 
البلدن األصلية من ممارسات تعسفية أو متييزية، وعدم دراية السكان املتأثرين بوسائل تسجيل             

  . )١٢٣(أنفسهم وأوالدهم بأمهية هذا اإلجراء) أو إعادة تسجيل وتوثيق(وتوثيق 
 لشؤون الالجئني بأن يستحدث اجلبل األسود إجراء حتديدياً       السامية  وأوصت املفوضية     -٥١

؛  قانونياً يهدف إىل حتديد وتسجيل األشخاص عدميي اجلنسية على حنو منهجي ومنحهم وضعاً           
ل تيسري فرص التسجيل املدين الضائعة وإمكانية احلـصول علـى           يضاعف جهوده من أج   أن  و

الوثائق املفقودة وتعزيز عملييت التسجيل والتوثيق املدنيْين جلميع األشخاص املولودين يف إقلـيم             
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اجلبل األسود؛ كما أوصته بأن حيدد الوضع القانوين لسكان الروما واألشكاليا ومصريي البلقان             
ة، على النحو احملدد يف استراتيجية حتـسني حالـة سـكان الرومـا              غري احلائزين لوثائق هوي   

 واسـتراتيجية احللـول     ٢٠١٦-٢٠١٢واألشكاليا ومصريي البلقان يف اجلبل األسود للفترة        
 يف اجلبل األسود، مع التركيـز بـصفة         داخلياًالدائمة لقضايا األشخاص املشردين واملشردين      

  . )١٢٤(٢٠١٥-٢٠١١خاصة على منطقة كونيك، للفترة 
، أوصت جلنة مناهضة التعذيب بأنه ينبغي للجبل األسود أن يـوفر            ٢٠٠٨ويف عام     -٥٢

 اللوائح  يصدرأن  للهيئات اإلدارية املعنية املوارد البشرية واملالية الالزمة لتنفيذ قانون اللجوء و          
. )١٢٥(والتعليمات الالزمة لتنفيذه ويضمن املراعاة الواجبة ملبـدأ عـدم اإلعـادة القـسرية             

  .)١٢٦(لشؤون الالجئني توصيات مماثلةالسامية ، قدمت املفوضية ٢٠١٢ عام ويف
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