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  جملس حقوق اإلنسان
  ل املعين باالستعراض الدوري الشاملامفريق العال

   عشرةامسةالدورة اخل
  ٢٠١٣ فرباير/ شباط١ -يناير / كانون الثاين٢١جنيف، 

مـن   ٥ املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة         موجز أعدته     
  ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *اجلبل األسود    

 املقدمة من سبع جهات معنية إىل عملية االستعراض         )١(هذا التقرير موجز للمعلومات     
وق اإلنسان وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حق     . الدوري الشامل 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب             . ١٧/١١٩يف قراره   
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات الـواردة              . حمدَّدة
وعمـالً بقـرار    . ، كما أُبقي قدر اإلمكان على النصوص األصـلية دون تغـيري           التقرير يف

، خيصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنيـة           ١٦/٢١ اجمللس
حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد الكامل مببـادئ       

ية السامية حلقوق اإلنسان النـصوص الكاملـة الـيت        وعلى املوقع الشبكي للمفوض   . باريس
وقد روعي يف إعداد هذا التقريـر دوريـة االسـتعراض           . تتضمن مجيع املعلومات الواردة   

  .والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة
  

__________ 

  .ملتحدةمل حترَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم ا  *  
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  )٢(املعلومات املقدمة من اجلهات املعنية األخرى  -أوالً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  اللتزامات الدوليةنطاق ا  -١  
 بأن يصدق اجلبل األسود على الربوتوكول االختيـاري         ١أوصت الورقة املشتركة      -١

امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشـراك األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة بنهايـة                
، أوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعـة         ٢٠١٢ويف  . )٣(٢٠١٣ عام

با بأن يكمل اجلبل األسود التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع             جمللس أورو 
خفض حاالت   بشأن   ١٩٦١  وأن يصدق على اتفاقية عام     )٤(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   

  . )٥(انعدام اجلنسية

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٢  
دد مفوض حقوق اإلنسان التابع جمللس أوروبا على أن االسـتقاللية،        ، ش ٢٠٠٨يف    -٢

والرتاهة، والتمويل الكايف إىل جانب النقاش الربملاين للتقرير السنوي للمؤسـسة، شـروط             
  .)٦(أساسية مسبقة لوجود مؤسسة فعالة وذات كفاءة ألمني املظامل

ن بوصفه اآللية الوقائية الوطنيـة     وأفادت منظمة العفو الدولية بأن أمني املظامل قد ُعيِّ          -٣
وفقاً للربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب؛ بيد أنه يفتقر إىل ما يلزم مـن               

تـزال   ذلك أن قوانني ثانويـة ال     . إطار قانوين وموارد وموظفني من أجل االضطالع مبهامه       
 املظامل، مبا يف ذلك حتديد النظـام        ضرورية لتنفيذ املواد ذات الصلة من القانون املتعلق بأمني        

  .)٧(الداخلي لآللية الوقائية الوطنية
وأيد مفوض جملس أوروبا نية اللجنة الربملانية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسـية              -٤

بيد أنه يبدو أن السياسات احلزبية أثرت . إصدار تقارير لتقييم حقوق اإلنسان بصورة منتظمة    
  .)٨( تأثرييف عمل هذه اللجنة أسوأ

ووفقاً ملفوض جملس أوروبا، ال يبدو أن التشاور مع املنظمات غري احلكومية يف جمال                -٥
وناشد املفوض السلطات أن حتـرص علـى        . )٩(التشريع وتطوير السياسات أمر مرضٍ بعد     

  .)١٠(شفافية عملية متويل الدولة للمنظمات غري احلكومية

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان   -باء  
الحظ جملس أوروبا أن مفوض حقوق اإلنسان، ُيعطي األولوية، يف تقييمه للحالـة               -٦

العامة حلقوق اإلنسان، إىل حرية وسائط اإلعالم، وعمل اجلهاز القضائي وإىل حالة الالجئني             
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ومن اجملاالت األخرى اليت ُسلط الضوء عليها حالة األقليـات          . جتد حالً بعد   يف البلد اليت مل   
سيما سكان الروما، واالعتقال، والسجن، وإساءة املعاملة من أفـراد الـشرطة             الالقومية،  

وآليات الشكاوى الفعالة، وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وآليات حقوق اإلنسان الوطنية           
  . )١١(مبا فيها أمني املظامل

ين تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القانون اإلنـسا            -جيم  
  الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز   -١  
أن اإلطار التشريعي للحماية من     ) أمني املظامل (أفاد حامي حقوق اإلنسان واحلريات        -٧

التمييز اعُتمد وأن أمني املظامل أنشأ آلية مؤسسية للحماية من التمييز يف القطـاعني العـام                
فيما يتعلق بالروما، واألشـخاص ذوي اإلعاقـة،        يزال حاضراً    بيد أن التمييز ال   . واخلاص

واألشخاص املنتمني إىل فئات املثليني واملثليات ومزدوجي اجلنس ومغايري اهلوية اجلنـسية،            
  .)١٢(والنساء، واملسنني وأفراد األقليات القومية

وسجل أمني املظامل عدداً قليالً من حاالت التمييز املبلغ عنها، واليت كانت نتيجـة                -٨
لة معرفة بآليات حقوق اإلنسان واحلماية، وكذا عدم استعداد املواطنني لإلبالغ عن هـذه      لق

ووفقاً للمعلومات اليت قدمها جملس أوروبا، شجع مفوض حقوق اإلنسان يف           . )١٣(احلوادث
واسعة النطاق باملبادئ الـواردة يف        السلطات على نشر توعية    ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 

، والذي تضمَّن حظراً للتمييز على أساس       ٢٠١٠يوليه  /ييز املعتمد يف متوز   قانون مكافحة التم  
وعلقت منظمة اجملتمع من أجل الشعب املهدد قائلة إن         . )١٤(التوجه اجلنسي واهلوية اجلنسانية   

أمني املظامل ومكتبه يفتقران إىل ما يكفي من املوارد البشرية والتقنية واملاليـة لتنفيـذ هـذا                 
 /يتلـق حـىت كـانون األول    الحظت منظمة العفو الدولية أن أمني املظامل مل و. )١٥(القانون

 حالة للتمييز وأعربت عن قلقها إزاء افتقار املؤسسة للكفـاءات           ٢٠ سوى   ٢٠١١ديسمرب  
وباإلضافة إىل ذلك، أعربت اللجنة األوروبية ملناهضة       . )١٦(والقدرة على تناول هذه القضايا    
عدم منح مجيع السلطات املمكنة حلامي حقوق اإلنسان مـن    العنصرية والتعصب عن أسفها ل    

  .)١٧(أجل مكافحة التمييز بفعالية
ذلك . تزال، من حيث املمارسة، يف وضعية غري مواتية وأفاد أمني املظامل بأن املرأة ال       -٩

. )١٨(أن املعاملة التمييزية اخلفية حتول دون مشاركتها على قدم املساواة يف مجيع جماالت احلياة   
لذا يتعني على السلطات تعزيز اآلليات لتنفيذ املساواة بني اجلنسني على الصعيدين الـوطين              

ويتعني تنفيذ القوانني بشكل متسق من أجل حتقيق التوازن يف متثيل املرأة والرجال يف              . واحمللي
ـ   . اهليئات التمثيلية والسلطات على مجيع املستويات   ل لذا من الالزم اختاذ التـدابري مـن أج

املسامهة يف خفض بطالة النساء، والقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة يف العمـل،                
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وتوعية اجملتمع املدين وإحداث وعي بالقضايا اجلنسانية من أجل االعتراف بأمهية تنفيذ مبـدأ        
  .)١٩(تكافؤ الفرص

 متييـز   وذكر مفوض جملس أوروبا أن سكان الروما هم األقلية اليت مييز ضدها أشد              -١٠
 من ٢ ٢٠٠ وأفاد مفوض جملس أوروبا أن حوايل      )٢٠(واألقلية األشد هتميشاً يف اجلبل األسود     

ويستضيف املخيمان باألساس الرومـا     . الروما يعيشون يف ظروف مزرية يف خميمي كونيك       
أما الروما الذين يعيشون خارج هذين املخـيمني يف         . حلمايتهم من احلرب الدائرة يف املنطقة     

وأشـارت  . )٢١(ومن الروما املقـيمني   " مشردين داخلياً " صفيح كونيك فيتألفون من      مدينة
اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة جمللس أوروبا أن وفداً عن اللجنـة زار              

املـشردين  "املخيم يف كونيك حيث تعيش حالياً أكرب مجاعة للروما واألشكايل واملـصريني             
العنصرية وأعربت اللجنة األوروبية ملناهضة . )٢٢( شخص١ ٥٠٠ددها حوايل البالغ ع" داخلياً

والتعصب عن جزعها إزاء الظروف املعيشية املزرية واحلرمان الذي يعانيه الـسكان يف خمـيم               
ورأت أن الظروف احلالية إلسكان هذه الفئة من الناس ليست غري صـحية، وغـري               . كونيك

ويزداد الوضع فظاعة حيث يدعي العديد من       . رية للغاية إنسانية فحسب بل هي خط     نظيفة وال 
وأُعرب عن قلق مماثل على لسان      . )٢٣( سنة تقريباً  ١٢ املقيمني أهنم يعيشون على هذه احلال ملدة      

  .)٢٦( املهدد، ومنظمة اجملتمع من أجل الشعب)٢٥(، ومنظمة العفو الدولية)٢٤(أمني املظامل
ضة العنصرية والتعصب أن أطفال الروما واألشـكايل        وأفادت اللجنة األوروبية ملناه     -١١

ويواجه الروما  .  يعانون من التمييز يف احلصول على التعليم ويف البيئة املدرسية          )٢٧(واملصريني
ذلك أن العديد من هـؤالء      . )٢٨(واألشكايل واملصريون عقبات يف جمال احلصول على عمل       

. )٢٩( مما يعرقل حصوهلم على حقـوقهم      ليسوا مسجلني قانونياً وليست هلم وثائق شخصية،      
وأفادت منظمة اجملتمع من أجل الشعب املهدد أيضاً بشأن التحديات واملشاكل اليت يواجهها             

وأشارت إىل ضرورة وجود مؤسسة مستقلة ترصد تنفيذ االستراتيجيات احلكوميـة           . الروما
  .)٣٠(املعدة لفائدة الروما

  العنـصرية والتعـصب بأنـه وفقـاً للمكتـب          وأفادت اللجنة األوروبية ملناهضة       -١٢
 من الروما واألشكايل واملصريني من ٩ ٩٣٤اإلحصائي للجبل األسود هناك يف اجلبل األسود 

". املشردين داخلياً " من الروما واألشكايل واملصريني      ٤ ٢٨٥ روما مقيمون و   ٥ ٦٤٩بينهم  
 ٢٠ ٠٠٠صريني يف حوايل    غري أن تقديرات غري رمسية حتصي جمموع الروما واألشكايل وامل         

ويواجه بعض الروما واألشكايل املصريني املقيمني يف اجلبل األسود خطر انعدام           . )٣١(شخص
فهم مل يسجلوا   ". مشردين داخلياً "اجلنسية لألسباب ذاهتا بصفتهم روما وأشكايل ومصريني        

 أيضاً إىل   ١شتركة  وأشارت الورقة امل  . )٣٢(ملا ولدوا أو يفتقرون إىل دليل يثبت هذا التسجيل        
وأوصت الورقة  . )٣٣(املشاكل املتعلقة بالوضع القانوين اليت يواجهها األطفال يف اجلبل األسود         

 بأن حتدد احلكومة وتبسط إجراءات تسجيل األطفال املولودين خارج املؤسسات           ١املشتركة  
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ن متييـز   الصحية، والعمل على أن يكون جلميع األطفال سبيل للوصول لتسجيل ميالدهم دو           
  .)٣٤(٢٠١٤ حبلول عام

وأفاد جملس أوروبا أن اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعـصب اختـارت يف             -١٣
 توصيتني خاصتني طلبت إىل السلطات تنفيذمها على سـبيل األولويـة            ٢٠١٢ تقريرها لعام 

ريب أثنـاء   وستعود إىل تناوهلما بعد سنتني وتناولت هاتان التوصيتان التدريب األويل والتد          
اخلدمة املقدم ألفراد الشرطة واجلهاز القضائي بشأن القضايا املتعلقة باملساواة يف املعاملة وعدم 
التمييز، وبشأن أحكام القانون اجلنائي وكيفية التعرف على الـدافع العنـصري الرتكـاب           

و البلـد،   اجلرمية؛ وإغالق خميم كونيك وإجياد سكن منوذجي لسكانه يف مجيع أحناء املدينة أ            
  .)٣٥(وفقاً للمشاورات اجلارية مع الناس املعنيني

، تواجه فئة املثليات واملثليني ومزدوجي اجلنس ومغـايري         ٢ووفقاً للورقة املشتركة      -١٤
يدل على شدة    اهلوية اجلنسية ثالثة مشاكل رئيسية هي ارتفاع مستوى كره املثليني، وهو ما           

قة على املواقف وتدين مستوى املعرفة باحلياة اجلنـسية         تأثري القوالب النمطية واألحكام املسب    
    واهلوية اجلنسانية يف أوساط السكان واملهنيني بشكل عام؛ والعنف والتمييز، الـذي نـادراً              
ما يبلغ عنه ويوثَّق وقوعه؛ وعدم وجود إطار قانوين ومؤسسي كاٍف لتلبية احتياجات هـذه         

إىل قضايا شديدة مسجلة متعلقة خبطاب الكراهيـة         ٢وأشارت الورقة املشتركة    . )٣٦(الفئات
، مل يعاقب مرتكبوها وإىل جرائم كراهية       )سيما من قبل املسؤولني يف احلكومة والكنيسة       ال(
 ضمن مجلة أمور بتعديل القانون اجلنائي حـىت         ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٣٧(جير حلها  مل

           ) كـره املثليـات   (توجـه املثلـي     تكون جرائم الكراهية املرتكبة ضد األشـخاص ذوي ال        
، وكذا األشكال األخرى    )كره مغايري اهلوية اجلنسية   (أو األشخاص مغايري اهلوية اجلنسية      

 وباإلشـارة إىل التجمعـات العامـة        )٣٨(جلرائم الكراهية، أشكاالً شديدة للجرائم اجلنائية     
 ٢ة، أوصت الورقـة املـشتركة       للمثليات واملثليني ومزدوجي اجلنس ومغايري اهلوية اجلنسي      

كذلك بأن تضمن حكومة اجلبل األسود احلق يف التجمـع الـسلمي للمثليـات واملثلـيني          
ومزدوجي اجلنس ومغايري اهلوية اجلنسية وحللفائهم؛ واحلصول على دعـم عـام لكبـار              

؛ وإجـراء   "مسرية الفخـر  "املسؤولني احلكوميني من قبيل البيانات العامة أو مشاركتهم يف          
وقـدمت  . )٣٩(الت للحد من كره املثلية اجلنسية وتعزيز قبول اهلويات والثقافات الغريبة          مح

 أيضاً توصيات بشأن احلق يف أفضل رعاية صحية للمثليـات واملثلـيني             ٢الورقة املشتركة   
ومزدوجي اجلنس ومغايري اهلوية اجلنسية، مبا يف ذلك احلاجة إىل نظام للصحة العقلية مالئم              

املثليني ومزدوجي اجلنس ومغايري اهلوية اجلنسية ويتصف مبزيد مـن االتـساق            للمثليات و 
، والرجال املعاشرين   البشريومحاية البيانات لفائدة األشخاص احلاملني لفريوس نقص املناعة         

  .)٤٠(للرجال وبشأن القضايا الصحية ملغايري اهلوية اجلنسية
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن  -٢  
 جملس أوروبا أن جلنة منع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينـة              ذكر  -١٥

، إىل جانب رد سـلطات  ٢٠٠٨ تقريراً عن زيارهتا إىل اجلبل األسود عام    ٢٠١٠نشرت يف   
ويف أثناء الزيارة، تلقى وفد جلنة منع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية            . اجلبل األسود 

 ادعاءات عديدة بشأن تعمد إساءة املعاملة البدنية لألشخاص احملرومني من حريتهم            أو املهينة 
وأويل اهتمـام   .  جسدية تؤيد االدعاءات   من قبل الشرطة والحظت يف بعض احلاالت آثاراً       

وخلص . خاص بالطريقة اليت جتري هبا التحقيقات يف احلاالت املتعلقة بادعاءات إساءة املعاملة
وقدمت اللجنة كذلك سلـسلة مـن       . فعالية هذه التحقيقات ينبغي حتسينها    التقرير إىل أن    

وأشارت سلطات  . التوصيات الرامية إىل تعزيز الضمانات القانونية للحماية من إساءة املعاملة         
اجلبل األسود يف معرض ردها إىل اخلطوات املتخذة من أجل حتسني التدريب املقدم ألفـراد               

  .)٤١(الشرطة
 أوروبا بأن جلنة منع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينـة             وأفاد جملس   -١٦

أوصت بأن توجه السلطات إىل موظفي السجون رسالة صارمة تفيد بأن إساءة املعاملة البدنية 
  .)٤٢(والشفوية للرتالء أمر غري مقبول وسيتعامل معه بشدة

 لوحظ فيما يتعلق بالظروف املاديـة   وأفاد جملس أوروبا أن عدداً من التحسينات قد         -١٧
بيد أن الظروف اليت يعيش فيها الـسجناء املوجـودون رهـن       . )٤٣(للسجناء احملكوم عليهم  

وأضاف قـائالً إن    . االحتجاز االحتياطي قد تدهورت بسبب االكتظاظ املهول يف السجون        
 سـاعة  ٢٣ ملدة داخل زنزانتهم الوضع يزداد تفاقماً ألن سجناء االحتجاز االحتياطي يظلون       

  . )٤٤(أو أكثر يومياً، ويف بعض احلاالت لعدة سنوات
    وأشار جملس أوروبا إىل النتائج اليت توصل إليها وفد جلنة منع التعـذيب واملعاملـة                -١٨

أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة يف زيارته إىل مؤسسة كومنسكي موست لألشـخاص ذوي              
املتدين للغاية للموظفني السبب اجلـوهري لعـدم قـدرة          ويعد العدد   . االحتياجات اخلاصة 

وكانت الظروف  . املؤسسة على تزويد الرتالء مبا يكفي من احلماية والرعاية والنظافة والنظام          
املادية مزرية، حيث وجد وفد جلنة منع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنـسانية أو املهينـة      

ث آخر، بواسطة أشرطة ممزقة من القماش يف أغلب األحيان الرتالء مربوطني إىل األسّرة أو أثا  
وناشدت اللجنة السلطات أن جتـري استعراضـاً    . لكن بسالسل أو أغالل يف أحيان أخرى      

وأشارت . شامالً للوضع وأن تضع خطة عمل مفصَّلة إلصالح مؤسسة كومنسكي موست          
وفصل الرتالء األطفـال    سلطات اجلبل األسود يف معرض ردها إىل تعيني موظفني إضافيني،           

  . )٤٥(عن الكبار، واختاذ تدابري متكن الرتالء من ظروف معيشية أفضل
 ٢٠١١وأجرى أمني املظامل تقييماً لظروف أماكن االحتجاز يف مراكز الشرطة عام              -١٩

وقام ببحث يف حالة حقوق األشخاص املرضى عقلياً املوَدعني لـدى املؤسـسات، وأعـد               
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ووفقاً ألمني املظامل، عوجلت عدة مواطن قصور وقف        . ني املسألتني تقريرين خاصني عن هات   
فأُحدثت صناديق لتقدمي الشكاوى والطعون     . عليها كل من جلنة منع التعذيب وأمني املظامل       

إىل أمني املظامل يف مجيع مرافق السجون واملؤسسات شبه املغلقة مما يتيح تواصـالً مباشـراً                
. لت قضايا فردية بشأن التعذيب وخرق حقوق أخرى للسجناء        وُسج. وسرياً مع أمني املظامل   

. وذكر أمني املظامل أنه بالرغم من اتساع طاقة السجون، ال يزال االكتظاظ مشكلة رئيـسية            
لذا، من الالزم وضع نظام للعقوبات البديلة وأنـشطة إعـادة التأهيـل وزيـادة الطاقـة                 

  .)٤٦(االستيعابية
إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال أن العقاب البدين         وأفادت املبادرة العاملية      -٢٠

قانوين وأوصت بأن يسن اجلبل األسود قوانني حتظر بصراحة العقاب البدين لألطفال يف مجيع              
  .)٤٧(السياقات، مبا يف ذلك يف البيت، بوصف ذلك من باب األولوية

عنيـة حبقـوق اإلنـسان     بشأن تنفيذ توصية للجنـة امل     ١وأفادت الورقة املشتركة      -٢١
 /متـوز يتعلق باعتماد قانون احلماية من العنف املرتيل يف          واالستعراض الدوري الشامل فيما   

وادَّعت الورقة املـشتركة    . )٤٨(، مبشاركة إجيابية من ممثلي قطاع اجملتمع املدين       ٢٠١٠يوليه  
يـواء يف  اإل( أن القانون يغفل واجب إنشاء خدمات الدعم لفائدة ضـحايا العنـف      ١رقم  

، )احلاالت الطارئة، والدعم النفسي االجتماعي املستمر، وإسداء املشورة، ومـا إىل ذلـك            
  . )٤٩(بذريعة أن ذلك سيحدده القانون اجلديد املتعلق باحلماية االجتماعية ومحاية األطفال

ووفقاً ألمني املظامل، يعد مستوى اإلبالغ عن العنف املرتيل متـدنياً جـداً، وتعـد              -٢٢
بيانات املتعلقة بالعنف وأنواعه غري كاملة، كما أن سياسة معاقبـة األشـخاص العنـيفني               ال

وأضاف قائالً إن تشريعات اجلبل األسود تقدم احلماية إىل األطفال من           . )٥٠(متساهلة نوعاً ما  
فـال يـزال   . االعتداء واإلمهال، لكن التدابري احلالية ال تشكل محاية كافية لضحايا العنـف        

. رجهاالتسامح مع خمتلف أشكال العنف واالعتداء عالياً، داخل كل من األسرة وخ           مستوى ا 
وهناك نقص يف املؤسسات وخدمات احلماية االجتماعية املتطورة اليت تقدم املساعدة والدعم            

  . )٥١(إىل األطفال ضحايا العنف
طفل، اعتمد   أنه وفقاً لتوصيات اللجنة املعنية حبقوق ال       ١وأوضحت الورقة املشتركة      -٢٣

اجلبل األسود استراتيجية منع العنف، وعزَّز األفرقة املتعددة التخصصات العاملة حالياً حلماية            
 بـأن  ١وأوصت الورقة املـشتركة  . )٥٣(، وقام حبمالت عامة متنوعة  )٥٢(األطفال من العنف  

عة القـضايا   تضع احلكومة وتنفذ نظاماً شامالً حلماية األطفال، مبا يف ذلك إنشاء آليات ملتاب            
ونطاق االعتداء، واإلمهال وإساءة معاملة األطفال مبا يف ذلك يف األسـرة، واملدرسـة، أو               
املؤسسة أو غري ذلك من اجلهات املعنية بالرعاية؛ وأن تعمل على تزويد املهنيني العاملني مع               

لالئقـة يف   األطفال ولصاحلهم بالتدريب الكايف والتعليم املناسب بشأن املعاملة واإلجراءات ا         
حاالت االشتباه يف وقوع اعتداء أو إمهال؛ وأن تعزز الدعم النفسي عرب تطـوير اخلـدمات               

من قبيل إنشاء خط فريد إلسداء املشورة، وإحداث مراكز لالستقبال يف حـاالت             (املالئمة  
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الطوارئ، وإسداء املشورة وتقدمي الدعم النفسي والنفساين لألطفـال ضـحايا االعتـداء             
  . )٥٤(واإلمهال

       وأفاد أمني املظامل أن عدداً من األطفال الذين يعيشون حتت خـط الفقـر كـثرياً                  -٢٤
التسول، الـدعارة،   (ما يتعرضون خلطر الوقوع ضحية ملختلف أشكال االعتداء واالستغالل          

. )٥٥(وأوضح البحث أن مشكلة تسول األطفال يف اجلبل األسود مشكلة واضـحة           ). االجتار
ة اجملتمع من أجل الشعب املهدَّد إىل تقرير أمني املظامل الـذي يفيـد بـأن                وأشارت منظم 

  .)٥٦(هم من غري الرعايا يف اجلبل األسود حصرياً تقريباً" املسجلني"املتسولني 

  إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
بيد أنه يتعني مواصلة    . ي حتسناً كبرياً  وفقاً ألمني املظامل، حتسنت فعالية النظام القضائ        -٢٥

تنسيق القوانني الدستورية مع املعايري الدولية من أجل القضاء على تدخل النفوذ السياسي يف              
وأشار أمني املظـامل إىل   . وقد بدأ إجراء تعديل الدستور فيما يتعلق بالقضاء       . اجلهاز القضائي 

بعمل احملاكم ال تزال عالية وأن هناك جناحـاً         أن النسبة املئوية للشكاوى الواردة فيما يتعلق        
لقانون محايـة احلـق يف       لألطراف الذين يلجؤون إىل سبل االنتصاف القانونية وفقاً          ضئيالً

كانون  ١ سارياً منذ     قانون املعونة القانونية اجملانية    وقد أصبح . احملاكمة يف فترة زمنية معقولة    
لقانونية اجملانية يف مجيع احملاكم األساسية؛ بيد أن         وفتحت مكاتب املعونة ا    ٢٠١٢يناير  /الثاين

وذكر أمني املظامل أن من الالزم مواصـلة تعزيـز       . األموال املخصصة هلذا الغرض غري كافية     
احملاكم وإدارة احملاكم، ال سيما احملاكم االبتدائية؛ وهتيئة الظروف إلنشاء نظام قضائي عادل             

تأخرة وسُيدرَّب اجلهاز القضائي على عدم التأخر من        وأكثر فعالية، حيث سُتحل القضايا امل     
  .)٥٧(جديد
، ذكر مفـوض    ٢٠١٢-٢٠٠٧وباإلشارة إىل استراتيجية اإلصالح القضائي للفترة         -٢٦

وذكر مفوض جملس . )٥٨(جملس أوروبا أن خطة العمل مل تشر إىل املوارد املالية الالزمة للتنفيذ
عقاب واقع حميط بعدد من اجلرائم املثرية للجدل مـن    أوروبا أن استمرار مناخ اإلفالت من ال      

قتل، وجرائم حرب، واعتداءات شرطة، وهتديدات وعنف بدين إزاء املدافعني عن حقـوق             
. )٥٩()ممثلو وسـائط اإلعـالم  /مبا يف ذلك قادة الرأي يف اجملتمع املدين والصحفيون      (اإلنسان  

لقانون بسبب انتزاع األدلة، وإسـاءة      ونادراً ما اختذت إجراءات جنائية ضد موظفي إنفاذ ا        
املعاملة، أو التعذيب أو إساءة استعمال املنصب، كما أن هذه اإلجراءات مل جتـر بطريقـة                

ورغم أن بعضاً من جرائم احلرب املتعلقة باجلبل األسود تعد من بني أكثر اجلرائم              . )٦٠(فعالة
جرت مساءلتها حىت اآلن قلة قليلة ومـن   توثيقاً وإثباتاً يف املنطقة، فإن اجلهات املسؤولة اليت         

  . )٦١(أدىن املستويات
وأشارت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب إىل أهنا قد أُبلغت بأن هناك              -٢٧

اإلثنية يف الشرطة وال يوجد أحد من بينـها مـن الرومـا             /بضعة أفراد من األقليات القومية    
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 اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بـأن        وأوصت. )٦٢(واألشكايل واملصريني بتاتاً  
تضاعف السلطات من جهودها من أجل ضمان عدم وجود إفالت من العقاب يف أوسـاط               

اإلثنيـة يف   /الشرطة ودعت السلطات إىل النظر يف إجياد سبل لزيادة توظيف األقليات القومية           
  . )٦٣(صفوف الشرطة

ها ألن االستعراض السابق مل يتناول بالقـدر        وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلق       -٢٨
الكايف مسألة اإلفالت من العقاب عن اجلرائم املنصوص عليها مبوجب القانون الدويل، رغم             

، ٢٠٠٨ عـام  فلم تقدم، . أن املسألة من أكرب املسائل الداعية للقلق يف جمال حقوق اإلنسان          
وري الشامل وال يزال اإلفالت     يف ذلك الصدد يف إطار االستعراض الد       سوى توصية واحدة  

وأبلغت منظمة العفو الدولية أنه     . من العقاب عن اجلرائم السابقة، مبا يف ذلك جرائم احلرب         
 فتح اجلبل األسود أربع مالحقات يف قضايا جنائية مبوجب القانون الدويل،            ٢٠٠٨منذ عام   

لومات مفصلة عـن    وقدمت منظمة العفو الدولية مع    . )٦٤(ظلت قيد التحقيق لسنوات عديدة    
، وقضية  "بوكوفيتشا"وقضية  ،  "مورينج"، وقضية   "عمليات الترحيل "قضية  : أربع قضايا هي  

، ذكرت منظمـة العفـو      "عمليات الترحيل "ففيما يتعلق بقضية    . )٦٥("كالودجريسكي الز "
، جرت تربئة تسعة أفراد سابقني يف جهـاز الـشرطة     ٢٠١١مارس  /آذار ٢٩الدولية أنه يف    

حكوميني من ارتكاب جرائم حرب ضد السكان املدنيني علـى أسـاس عـدم              ومسؤولني  
. ١٩٩٢إمكانية إدانتهم بتهم جرائم احلرب لعدم وجود نزاع مسلح يف اجلبل األسود عـام               

االختفاء  (١٩٩٢ مدنياً بوسنياً عام     ٨٣وكان الرجال التسعة قد ُوجهت إليهم هتمة ترحيل         
، أعادت حمكمـة    ٢٠١٢فرباير  /شباط ١٧ويف  . ئةوقُدم استئناف ضد قرار الترب    ). القسري

إىل احملاكمة من جديد على أسـاس أن  " عمليات الترحيل"االستئناف يف اجلبل األسود قضية   
  . )٦٦("الرتاع املسلح يف إقليم البوسنة واهلرسك له طابع نزاع مسلح دويل"

نتبـاه إىل مـواطن     وفيما يتعلق بالقضايا األربع، استرعت منظمة العفو الدولية اال          -٢٩
القصور اليت تشوب اإلجراءات، مبا يف ذلك طوهلا، وعدد حاالت التربئة ألسباب إجرائيـة              

وأوصت منظمة العفو الدوليـة     . )٦٧(وإصدار أحكام غري متناسبة مع خطورة اجلرمية املرتكبة       
م بأن حترص احلكومة على ضمان سبل الوصول إىل العدالة واالنتصاف لفائدة ضحايا اجلرائ            

مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملالحقـة ومعاقبـة مـرتكيب       
  .)٦٨(انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

، الذي ينـشئ    قانون معاملة األحداث يف اإلجراءات اجلنائية     وأشار أمني املظامل إىل       -٣٠
ال إن التنفيذ املتسق للقانون يتطلب تثقيـف القـضاة، واملـدعني            وق. نظام قضاء األحداث  

  .)٦٩(العامني، واحملامني، وأفراد الشرطة، وكذا ضمان فعالية عمل الدوائر واإلدارات
وأشار أمني املظامل إىل أنه أعد تقريراً خاصاً عن إعمال احلق يف اسـتعادة حقـوق                  -٣١

إجراءات إعادة امللكية والتعويض طويلة أكثر من       وأوضح أمني املظامل أن     . امللكية والتعويض 



A/HRC/WG.6/15/MNE/3 

GE.12-18031 10 

وقدم توصيات إلهناء اإلجراءات يف أقـرب       . الالزم حيث إن العملية أبطأ بكثري يف اجلنوب       
  .)٧٠(وقت ممكن

وحسب مفوض جملس أوروبا، يسود تصور عام بأن الفساد مستـشر يف احليـاة                -٣٢
وأوصى بأن يواصل اجلبل األسود مكافحـة       . )٧١(السياسية، والنظام القانوين واإلدارة العامة    

الفساد يف نظام احملاكم واإلدارة العامة، مع ضمان إجراءات ملكافحة الفـساد دون نفـوذ               
  . )٧٢(سياسي أو غري ذلك من النفوذ الذي ال موجب له

  احلق يف اخلصوصية، والزواج واحلياة األسرية  -٤  
، ٢٠١٤ن تسن القوانني الالزمة حبلول  أن على احلكومة أ١ذكرت الورقة املشتركة   -٣٣

لضمان محاية حق األطفال يف اخلصوصية ومالحقة مرتكيب انتهاكات هذا احلق مـن قبـل               
  . )٧٣(وسائط اإلعالم

، بلغ عدد األطفال املفتقرين إىل رعاية أبويـة واملـودعني            ١ووفقاً للورقة املشتركة      -٣٤
 طفـالً،   ١٧٣ل املودعني يف املؤسسات     طفالً؛ كما بلغ عدد األطفا     ٢٨١ لدى أسر حاضنة  

 ١ وأعربت الورقة املشتركة  . )٧٤( بيجيال -" مالدوست" طفالً يسكنون دار األطفال      ١٤٤منهم  
عن حتمسها لقيام اجلبل األسود، بدعم من اليونيسيف، بإطالق عملية صياغة القانون املتعلق             

ة لتطوير احلضانة وإنشاء معايري دنيا      باحلماية االجتماعية ومحاية األطفال واالستراتيجية الوطني     
 باعتماد القانون   ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٧٥(حلماية األطفال املفتقرين إىل الرعاية األبوية     

  . )٧٦(٢٠١٢املتعلق باحلماية االجتماعية ومحاية األطفال بنهاية عام 

  العامة والسياسيةحرية الدين أو املعتقد، والتعبري، واحلق يف املشاركة يف احلياة   -٥  
ذكر مفوض جملس أوروبا أن التوترات ما تزال قائمة بني الكنائس الصربية وكنائس               -٣٥

وظلت احلكومة دون أي إجراء لتناول تظلمات       . اجلبل األسود حيث يتنازع اجلانبان امللكية     
نه حاالت الكنيسة األرثوذكسية الصربية، وبقدر أقل، الكنيسة الكاثوليكية الرومانية مما نتج ع     

وشجع املفوض احلكومة على حماولة حل هذه املنازعات يف         . تأخر طويل يف إعادة ممتلكاهتم    
وذكر أمني املظامل أن من الالزم تنظيم عملية إعادة املمتلكات الـيت            . )٧٧(أقرب وقت ممكن  

  .)٧٨(انُتزعت من األوساط الدينية
 إزاء القيود املفروضة على احلق واستمرت منظمة العفو الدولية يف اإلعراب عن قلقها     -٣٦

ورغم نزع الطابع اجلرمـي عـن القـذف يف          . يف حرية التعبري، مبا يف ذلك حرية اإلعالم       
، ما تزال دعاوى القذف ُترفَع ضد الصحفيني، يف العديد من احلاالت            ٢٠١١يونيه  /حزيران

دنية، احملـدَّدة   وإذا مل يتمكن الصحفيون من أداء التعويضات امل       . من قبل مسؤولني حكوميني   
فأدى ذلك إىل مناخ من الرقابة      .  يورو، ُتفَرض عقوبات احتجازية    ١٤ ٠٠٠حالياً يف سقف    

وأفادت منظمـة العفـو     . )٧٩(الذاتية لدى الصحفيني وإىل ردع الصحافة التحقيقية املستقلة       
الدولية أن الصحفيني يواجهون هجمات وهتديدات، ال سيما أولئـك الـذين حيققـون يف               
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الصالت املزعومة بني اجلرمية املنظمـة       ، من قبيل اجلرمية املنظمة أو     "املسكوت عنها "الت  اجملا
  . )٨٠(وجرت اإلشارة إىل قضيتني. واحلكومة

وأفاد أمني املظامل أن نزع الطابع اجلرمي عن القذف ساهم يف خفض عدد القضايا                -٣٧
ة اإلقليمية وتوجيهات احملكمة    املرفوعة ضد وسائط اإلعالم وبدأت احملاكم يف تطبيق املمارس        

وذكـر أمـني    . العليا يف اجلبل األسود فيما يتعلق بتحديد التعويض عن األضرار غري املادية           
املظامل أن من الالزم التحقيق والسري يف القضايا األخرية والقضايا السابقة غري املبتوت فيهـا               

 واملعايري املهنية يف أوسـاط      فيما يتعلق بالعنف ضد الصحفيني؛ وحتسني احترام األخالقيات       
  .)٨١(الصحفيني

مبـا يف   (وذكر مفوض جملس أوروبا أن عدد احلاالت غري الواضحة املتعلقة بالعنف              -٣٨
ضد صحفيني منتقدين، والترويع، وهتم القذف مبطالبات بالتعويض غري املتناسب          ) ذلك القتل 

يع فيها قطاع اإلعالم املشاركة بطريقة وحتقيقات مالية غري قانونية يشري إىل البيئة اليت ال يستط
  . )٨٢(مفتوحة وحرة حقاً

وأشارت منظمة العفو الدولية إىل تقارير تفيد بأن املعلومات املطلوبة من احلكومـة               -٣٩
وذكرت منظمـة   . مبوجب قانون اإلعالم نادراً ما تقدم يف الوقت احملدد هلا مبوجب القانون           

جل حقوق اإلنسان وهي منظمة غري حكوميـة تلقـت              العفو الدولية أن منظمة العمل من أ      
 رداً على طلب للحصول على معلومات، بعد سنتني تقريباً مـن  ٢٠١٢أبريل / نيسان١٢يف  

وكانت املنظمة غري احلكومية قد طلبت      . ٢٠١٠مايو  / أيار ١٢الطلب األصلي الذي قُدم يف      
املتعلقـة  ت االثنيت عشرة الشهرية     معلومات بشأن التقدم احملرز يف جمال التحقيقات يف احلاال        

وقد كـشفت   . )٨٣(بانتهاكات حقوق اإلنسان، منها جرائم قتل بدافع سياسي مل جير حلها          
  .)٨٤(املعلومات اجلزئية املقدمة عن قلة التقدم احملرز يف هذه احلاالت

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٦  
 العنصرية والتعصب أن قلة الوصـول إىل العمـل          أفادت اللجنة األوروبية ملناهضة     -٤٠

إىل القيام بأنشطة يف الـسوق      " املشردين داخلياً "و" املشردين"دفعت بالعديد من األشخاص     
من متييز قليل يف جمال العمل،      " األشخاص املشردون "وبينما يعاين   . )٨٥(املوازية من أجل البقاء   

ووفقاً لبعض األرقام، هناك أزيـد       . )٨٦(بصفة عاطل " شخص مشرد داخلياً   "٤ ٣٠٠ُسجل  
ومن أولئك الذين يعيشون    .  يف املائة من سكان الروما واألشكايل واملصريني عاطلون        ٨٠من  

فالعديد منهم جيمع مواد النفايات من أجـل إعـادة          . يف خميم كونيكا ال أحد يعمل تقريباً      
ادة إقصاء هؤالء السكان    وقد ساهم ارتفاع مستوى الفقر يف زي      . تدويرها ويلجأ إىل التسول   

  .)٨٨(وأعربت عن القلق نفسه منظمة اجملتمع من أجل الشعب املهدد. )٨٧(اجتماعياً
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  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٧  
أفاد أمني املظامل أنه بالرغم من التدابري املتخذة، يعيش عدد من األطفال حتت خـط                 -٤١

اسية للنمو والتطور بصورة منتظمة ومن الفئات الضعيفة للغاية         الفقر وال ُيزودون بظروف أس    
واألطفال الذين يعيـشون يف     " املشردون"أطفال الروما واألشكايل واملصريني، واألشخاص      

 يف املائة من ٦,١ يف املائة من األطفال و    ١٠ أن   ١وأفادت الورقة املشتركة    . )٨٩("ناقصة"أسر  
وأبانـت  .  يورو ١٦٩,١٣سود، بإنفاق شهري يقل عن      الكبار يعيشون يف فقر يف اجلبل األ      

مؤشرات الفقر أن األطفال املوجودين يف البلديات الشمالية أشد تضرراً من الفقر بكثري مـن     
  .)٩٠(أقراهنم يف املناطق األخرى

  احلق يف التعليم  -٨  
  يف املائـة مـن     ٨٠أفادت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أن حوايل           -٤٢

ومن أخطر املشاكل ارتفـاع     . الروما واألشكايل واملصريني أميون حسبما أوردته السلطات      
  يف املائـة   ٢٠فقد أشارت البيانات أن حوايل      . معدل اهلدر املدرسي ووقوعه يف سن مبكرة      

. )٩١(فقط من تالميذ الروما واألشكايل واملصريني هم الذين يكملون مرحلة التعليم اإللزامـي      
ويف السنة  . أيضاً نة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب إحراز بعض التقدم       والحظت اللج 

 طفالً مـن الرومـا واألشـكايل        ٥٣٦ ُسجل بالتعليم االبتدائي     ٢٠٠٢-٢٠٠١الدراسية  
.  مسجالً  طفالً ١ ٤٢٤ ارتفع العدد إىل     ٢٠١١-٢٠١٠واملصريني، بينما يف السنة الدراسية      

. )٩٢( تلميـذاً يف املدرسـة الثانويـة       ٧٨ ُيسجل سوى     مل ٢٠١١-٢٠١٠بيد أنه يف الفترة     
وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن تزيد السلطات من حضور أطفال            
الروما واألشكايل واملصريني يف مرافق التعليم قبل املدرسي، لتمكينهم من التعلم بلغة اجلبـل              

  .)٩٣(األسود قبل الدخول إىل التعليم االبتدائي

  األشخاص ذوو اإلعاقة   -٩  
 على اتفاقية حقـوق     ٢٠٠٩ أن اجلبل األسود صدق عام       ١أفادت الورقة املشتركة      -٤٣

واعتمد اجلبل األسود اسـتراتيجية  . )٩٤(األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى الربوتوكول امللحق هبا  
مايـة  إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك اسـتراتيجية التعلـيم واسـتراتيجية احل             

االجتماعية ومحاية األطفال ونص مبوجب هذه الوثائق على طائفة من التـدابري واألنـشطة              
بيد أنه رغم اعتماد هـذه الوثـائق        . الرامية إىل حتسني وضع األطفال ذوي العجز يف النمو        

وقوانني وأنظمة أخرى متعلقة باألطفال ذوي العجز يف النمو، هناك العديد من املشاكل اليت              
 األشخاص ذوو اإلعاقة يومياً، بسبب ضعف التنفيذ واملواقف املسبقة الـسائدة إزاء             يواجهها

 أن يقوم اجلبل األسـود بالتوعيـة بـشأن          ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٩٥(هؤالء السكان 
احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة وإنشاء نظام كاف ينص علـى اإلدمـاج االجتمـاعي              

تعليمية، وأن يضع شبكة ملراكز الرعاية اليومية، ويتيح الوصول         والتعليم؛ وأن يكيِّف املؤسسات ال    
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؛ وأن  ٢٠١٥إىل املرافق العامة، ويزيل العقبات اهلندسية ويقدم خدمات إعادة التأهيـل، حبلـول              
  .)٩٦(٢٠١٤يزيد من املزايا االجتماعية املخصصة ألسر األطفال ذوي اإلعاقة حبلول 

وذكر . وي اإلعاقة ال يزالون يواجهون مشاكل     والحظ أمني املظامل أن األشخاص ذ       -٤٤
أمني املظامل أن من الالزم حتسني األنشطة املتصلة بتعزيز احلماية من التمييز والوقايـة منـه،                
وإنشاء سجالت وقواعد بيانات جلميع احلاالت املسجلة املتعلقة بـالتمييز، وإتاحـة سـبل              

إلعاقة، وتطوير اخلدمات احلالية وإنشاء   الوصول إىل املباين واألماكن العامة لألشخاص ذوي ا       
  .)٩٧(خدمات جديدة تقدم الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة

  األقليات  -١٠  
الحظت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أن عدة فئات إثنية تعيش يف              -٤٥

ب وأفادت منظمة اجملتمع من أجل الـشع      . )٩٨(اجلبل األسود، وال أحد منها يشكل األغلبية      
 شـخص يعيـشون يف      ٦٢٥ ٠٠٠ هناك حوايل    ٢٠١١أبريل  /املهدد أنه وفقاً لتعداد نيسان    

 يف املائة مـن     ٢٩ يف املائة من أصل اجلبل األسود، و       ٤٥اجلبل األسود ويتكون السكان من      
 يف املائـة مـن      ٥ يف املائة من املـسلمني، و      ٣,٣ يف املائة من البوشناق، و     ٨,٦الصرب، و 
  .)٩٩( يف املائة من الروما١ائة من الكرواتيني و يف امل١األلبانيني، و

    والحظت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أن اجلبل األسـود كـثرياً              -٤٦
ما يوصف بنموذج العالقات اجليدة بني اإلثنيات ورأت أن ُتبذل اجلهود من أجل احلفـاظ               

ية ملناهـضة العنـصرية والتعـصب       وشجعت اللجنة األوروب  . )١٠٠(على هذا اإلجناز وتعزيزه   
السلطات على النظر يف إنشاء مقرر دراسي أساسي يتناول تاريخ وثقافة األقليـات اإلثنيـة               

  .)١٠١(القومية الست يف اجلبل األسود
وأشارت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب إىل التعديالت اليت أُجريـت             -٤٧

 اليت مل تعد مبوجبـها اجلنـسية شـرطاً          ٢٠٠٦عام  على قانون حقوق األقليات واحلريات      
، وإىل القواعد اجلديدة املتعلقة باالنتخاب يف جمالس األقليات   )١٠٢(لالعتراف باالنتماء إىل أقلية   

وسيقوم التمويل يف املستقبل على أساس نوعية املشاريع بدالً مـن           . وبشأن ختصيص التمويل  
  .)١٠٣(حجم األقليات

ا إىل تقرير اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب الـذي          وأشار جملس أوروب    -٤٨
اإلثنية يف الربملان وعـدم وجـود متثيـل         /أبرز عدم وجود أي متثيل أصلي لألقليات القومية       

ووفقاً للجنة . )١٠٤(متناسب يف اخلدمات العامة، واهليئات التابعة للدولة واحلكومة الذاتية احمللية 
صرية والتعصب يرجع السبب يف ذلك أساساً إىل غياب بيانات موثوقة           األوروبية ملناهضة العن  

اإلثنية احلالية للسكان اليت ينبغي أن يقـوم علـى أساسـها هـذا              /جتسد التشكيلة القومية  
وأعرب أمني املظامل عن قلق مشابه فيما يتعلق مبمثلي عمال األقليات القومية يف             . )١٠٥(التمثيل

ناسب يف املؤسسات القانونية والسياسية وكذا إزاء بعض املشاكل يف          اجملال العام، والتمثيل املت   
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وأوصى أمني املظامل بأن تواصل السلطات      . ميدان التعليم، والثقافة، وأنشطة اإلعالم والنشر     
ومن الـالزم   . العامة األنشطة الالزمة من أجل تقدمي متثيل متناسب ألفراد األقليات القومية          

قليات القومية على الصعيد احمللي مبوجب القانون، وفقاً ملبدأ اإلجراء   تنظيم التمثيل األصلي لأل   
  .)١٠٦(التصحيحي الذي ينص عليه الدستور

وأفـاد جملـس    . وأشار جملس أوروبا إىل التقرير األول املتعلق حبالة لغات األقليات           -٤٩
ين وتطـوير   أوروبا بشأن دعوة اجلبل األسود إىل اختاذ اخلطوات الالزمة من أجل تعزيز تدو            

وتشجع الـسلطات علـى إحـداث       . لغة الروما املكتوبة، بالتعاون مع املتحدثني هلذه اللغة       
وينبغـي  . التدريس بلغة الروما يف املرحلة السابقة للمدرسة ويف املستويني االبتدائي والثانوي          

ـ              ستخدم للجبل األسود أن يعزز من تدريب املدرسني باللغة األلبانية، وتوضيح األقاليم اليت ت
  .)١٠٧(بصفة رمسية  فيها اللغة األلبانية ولغة الروما

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء واألشخاص املشردون داخلياً  -١١  
أشار جملس أوروبا إىل تعليقات اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب املتعلقة             -٥٠

والذي ما يزال يطرح    " ردين داخلياً املش"واألشخاص  " املشردين"بالوضع القانوين لألشخاص    
وقال إن اإلجراء املنشأ حلل هذه القضية معقد وأن العديد من الناس لن يتمكنوا من               . مشكلة

وأشـار أمـني    . )١٠٨(بل إن البعض معرض خلطر انعدام اجلنسية يف الواقع        . استيفاء الشروط 
خاص املشردين أدى إىل اعتماد     املظامل إىل أن التزام احلكومة بإجياد حلول دائمة لقضايا األش         

وأشارت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب إىل       . )١٠٩(٢٠١١وثائق استراتيجية يف    
استراتيجية احلكومة حلل مسألة األشخاص املشردين واملشردين داخلياً بصورة دائمة يف اجلبل            

 ٢٨عتمـدة يف     امل األسود مع التركيز بشكل خاص على كونيك األول وكونيـك الثـاين           
والحظت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أن السلطات        . )١١٠(٢٠١١يوليه  /متوز

وأعربت عن قلقها   . )١١١(ما تزال ترى أن إعادة التوطني خيار رغم ضعف االهتمام به نسبياً           
لـك  إزاء تركيز احلكومة أكثر على العودة الطوعية أو إعادة التوطني يف بلد ثالث بوصف ذ              

وأعربت اللجنة األوروبية ملناهـضة     . )١١٢(حلوالً رئيسية، بدالً من اإلدماج يف اجلبل األسود       
العنصرية والتعصب عن عدم ارتياحها لبعض من التدابري املتخذة يف األجل القصري املـبني يف               
ـ      ا استراتيجية الروما واألشكايل واملصريني من قبيل إضفاء الطابع القانوين على أحيـاء الروم

وذهبت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب    . وإعادة بناء املناطق السكنية مبواد صلبة     
إىل أن ذلك لن يعمل إال على إدامة عزلة مناطق العـيش املخصـصة للرومـا واألشـكايل        

  .)١١٣(واملصريني، وإن يف ظروف حمسنة
الت وتغيريات لقانون    أن احلكومة قد مسحت، عرب تعدي      ١وذكرت الورقة املشتركة      -٥١

من احلصول على ميزة وضع أجنيب مقيم بـصفة دائمـة           " املشردين"األجانب، لألشخاص   
 كذلك أنه نظراً لعـدم      ١وأفادت الورقة املشتركة    . )١١٤(كشكل من أشكال اإلدماج احمللي    

وجود وثائق هوية ولوجود مشاكل متعلقة بتسجيل األطفال املولودين خارج مرافق الرعاية            
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سـيما   ، ال"املـشردين "حية، ُيتوقع من الناحية املوضوعية أن عدداً ال بأس به من األشخاص      الص
املنتمون إىل سكان الروما واألشكايل واملصريني، لن يتمكنوا من تقدمي طلب احلـصول علـى             

وأشارت الورقـة   . )١١٥()٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١(وضع أجنيب قبل األجل املضروب      
اإلجراءات اليت ادعي أن وزارة الداخلية اختذهتا مؤخراً من أجل شطب أطفـال              إىل   ١ املشتركة

 من سـجل مـواطين      ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١ُسجلوا يف بعض البلديات بصفة مواطنني قبل        
وأعرب عن القلق نفسه أمني املظامل،      . )١١٦(اجلبل األسود، ألن تسجيلهم كان بدون أسس قانونية       

 ١وأوصت الورقة املـشتركة     . )١١٧(ة ومنظمة اجملتمع من أجل الشعب املهدد      ومنظمة العفو الدولي  
بأن تبسط احلكومة إجراءات احلصول على وضع أجنيب مقيم بصفة دائمة وإنشاء آليات لتحديد              
هويات األشخاص عدميي اجلنسية وتسجيلهم أو األشخاص املعرضني خلطر انعدام اجلنسية والقيام            

  .)١١٨(٢٠١٤سباب املؤدية على انعدام اجلنسية والقضاء عليها حبلول بأنشطة ملموسة ملنع األ
" املـشردين "والحظت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أن األشـخاص             -٥٢
الذين فروا من الرتاعات اإلقليمية يف التسعينيات يقيمون يف اجلبـل األسـود             " املشردين داخلياً "و

ن من حق املشاركة يف عملية اختاذ القرارات على الصعيد احمللـي            لسنوات عديدة بيد أهنم حمرومو    
وبالنسبة لألشخاص الذين متكنوا من احلصول على وضع أجـنيب          . )١١٩(بشأن املسائل اليت متسهم   

مقيم بصفة دائمة، فال يزالون بدون أية حقوق انتخابية، رغم أهنم ُمنحوا مجيع احلقوق األخـرى                
  وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بـأن تعـدل          .)١٢٠(ملواطين اجلبل األسود  

  .)١٢١( من الدستور لفتح إمكانيات التصويت لغري املواطنني٤٥السلطة املادة 

  القضايا البيئية  -١٢  
وقال إن انتهاكات . أفاد أمني املظامل أن التوعية اإليكولوجية للمواطنني ليست كافية        -٥٣

 أغلب األوقات نتيجة بناء املباين دون ترخيص وعدم االتساق يف           احلق يف بيئة صحية هي يف     
  .)١٢٢(تنفيذ القوانني املتعلقة بالتهيئة احلضرية والبناء والتخطيط
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