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 مقدمة

 ٥/١لقرار جملس حقوق اإلنـسان      اً  عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفق         - ١
وأُجري . ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول  ١٥ إىل   ١ يف الفترة من     ةالثالثه  ، دورتَ ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  

وترأس وفـد   . ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول  ٣املعقودة يف   السادسة   يف اجللسة    بل األسود باجلاالستعراض املتعلق   
  ملعقـودة  اواعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف جلسته . مرياس رادوفيتش، وزير العدل السيد معايل اجلبل األسود 

 . ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول٥يف 

 يف  حالة حقوق اإلنـسان    ستعراضال اًإلنسان، تيسري ، اختار جملس حقوق ا    ٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول ٨ويف   - ٢
 . االحتاد الروسي والربازيل والصني):اجملموعة الثالثية(، جمموعة املقررين التالية اجلبل األسود

، صدرت الوثائق التالية من أجل استعراض حالة حقوق اإلنسان          ٥/١ من مرفق القرار     ١٥للفقرة  اً  ووفق - ٣
 :اجلبل األسوديف 

 ؛)A/HRC/WG..6/3/MNE/1) (أ(١٥للفقرة اً  وفقعرض شفوي مقدم/ وطين أُعّدتقرير )أ( 

) ب(١٥جتميــع للمعلومــات أعدتــه املفوضــية الــسامية حلقــوق اإلنــسان وفقــاً للفقــرة   )ب( 
)A/HRC/WG.6/3/MNE/2(؛ 

 ).A/HRC/WG.6/3/MNE/3) (ج(١٥لفقرة ل اًموجز أعدَّته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفق )ج( 

اجلمهوريـة  كل مـن    اً   عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا مسبق        اجلبل األسود وأحيلت إىل    - ٤
وهذه األسـئلة   . ، والدامنرك، وهولندا، والسويد   اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية     التشيكية، و 

 .متاحة على املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض-  والًأ

   عرض احلالة من جانب الدولة موضع االستعراض-  ألف

، قدم التقرير الوطين معايل السيد مـرياس      ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣يف اجللسة السادسة، املعقودة يف        - ٥
، بعد حصوهلا على استقالهلا     وأبلغت اجلبل األسود أهنا اعتمدت إصالحات قانونية شاملة       . رادوفيتش، وزير العدل  

وقامت اإلصالحات على القرارات اليت اختذها مواطنو اجلبل األسود         . ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢١مبوجب استفتاء ُنظّم يف     
للعيش يف إطار دولة قيمها احلرية والسالم والتسامح واحترام حقوق اإلنسان وحرياته، وتعدد الثقافات، والدميقراطية 

شار الوفد إىل اجلهود اجلبارة اليت بذلت لصياغة دستور يشمل حقوق وحريات اإلنسان الواردة              وأ. وسيادة القانون 
يف حقوق ويصنِّف الدستور احلقوق واحلريات . يف الصكوك الدولية، اليت انضمت إليها اجلبل األسود كدولة مستقلة 

والقواعد املقبولة عامة يف القانون الدويل      وُتمثل االتفاقات الدولية    . شخصية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية    
 .جزءاً ال يتجزأ من النظام القانوين الداخلي وهلا األسبقية على التشريعات الوطنية املنطبقة مباشرة
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ونوَّه الوفد بأحكام الدستور اخلاصة حبقوق األقليات حتديدا، اليت تضمن احلماية الكاملة للهوية القومية                - ٦
 واحلقوق يف التمثيل املتكافئ يف اهليئات التمثيلية ويف سلطات الدولة         .  والدينية ألفراد األقليات   والثقافية واللغوية 

  .ويكمن ضمان آخر يف حظر الدستور إدماج األقليات قسراً. متماثلة

  مها أمني املظامل،عن إقامة هيئتني مستقلتنيفأفاد إىل مسة جديدة هامة من الدستور اجلديد، الوفد شارة أو  - ٧
  . لكفالة استقالل وسيادة احملاكم والقضاةواجمللس القضائي توخياً

لذي تضطلع به احملكمة الدستورية يف مراقبة شرعية القوانني، لتقليدي ا إىل جانب الدور ا،وأفاد الوفد أنه  - ٨
 وأدرج الدستور .فإن هلا سلطة النظر يف متشي القوانني وغريها من التشريعات مع االتفاقات الدولية املصادق عليها

تقـدمي شـكوى    حيث بات حيق ألي شخص      دستورية كسبيل من سبل االنتصاف القانونية،       الوى  ا الشك تقدَمي
  .دستورية بعد استنفاد سبل االنتصاف القانونية لدى اهليئات األخرى التابعة للدولة

يت أعرب أعـضاؤها عـن   وأفاد الوفد أن اجلبل األسود شارك مؤخراً يف دورة جلنة مناهضة التعذيب، ال   - ٩
ويف إشارة إىل نتائج زيارة جلنة مكافحة التعذيب التابعة للمجلس األورويب . انطباعاهتم اإلجيابية بشأن التقدم احملرز

، الحظ الوفد أن التزام الدولة بالتصرف وفقاً لتوصيات اللجنة أكده وضع خطة عمـل               ٢٠٠٨سبتمرب  /يف أيلول 
  .ضعها موضع التنفيذجيري حالياً وملكافحة التعذيب، 

وأبلغ الوفد عن عدة استراتيجيات إلقامة نظام قانوين موثوق، يشمل استراتيجية وخطة عمل إلصـالح                 - ١٠
وجيري التشديد بصفة خاصة على تعزيز سـيادة واسـتقالل الـسلطة    . ٢٠١٢- ٢٠٠٧السلطة القضائية للفترة    

ويلة يف احملاكمات، اعُتمد قانون يتعلق حبماية احلـق يف          وبغية حتسني فعالية احملاكم وتفادي اآلجال الط      . القضائية
منها اختاذ إجراءات لدفع تعويضات منصفة      عن طريق مجلة أمور،     ماية  احلحماكمة ضمن مهلة معقولة، ينص على       

وستعتمد احلكومة حبلول هناية عام . وتتخذ احملكمة العليا قرارات بشأن هذه اإلجراءات. يف حالة انتهاك هذا احلق
، وسيحيل القانون سلطات التحقيق من احملاكم إىل مكتب املدعي العام.  مشروع قانون اإلجراءات اجلنائية٢٠٠٨
وتعاجل السلطات القضائية القـضايا     .  يضمن كذلك مجيع احلقوق لألشخاص املقدمة ضدهم دعاوى جنائية         وهو

 وبغية احلد من عبء عمل احملاكم، أُنشئ . ملا ذكره الوفد نتائج ملحوظة، وفقا٢٠٠٨ًاملتراكمة، فسجلت يف عام 
وأبلغ اجلبل األسود عن اعتماد قانون بشأن تـدريب         . مركز وساطة لتعزيز الوساطة يف القضايا املدنية واجلنائية       

القضاة واملدعني العامني وعن إقامة مركز تدريب، يتعاون منذ سنوات عديدة مع جملس أوروبا على تنفيذ برامج                 
 مبساعدة خرباء من اجمللس األورويب ومدربني مـن اجلبـل           ٢٠٠٩ تدريب مجيع القضاة يف عام       موينظَّ. تدريبية
  .ويقيم مركز التدريب شراكات مع املنظمات غري احلكومية األهلية وذات الصبغة الدولية. األسود

أن مكافحة الفساد  بشوفيما يتعلق مبكافحة الفساد واجلرمية املنظمة، أوضح الوفد أن الربملان اعتمد قراراً            - ١١
واعتمدت احلكومة خطة عمـل     .  وأعرب عن رغبته يف إعداد تشريعات وطنية ملكافحة الفساد         ،واجلرمية املنظمة 

، تشمل أنشطة سُتنفذ يف النظـام       ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ابتكارية لتنفيذ برنامج مكافحة الفساد واجلرمية املنظمة للفترة         
. ة الدولة، واملالية العامة، ووسائط اإلعالم، والنظام االقتصاديالسياسي، ويف التشريعات، وجهاز الشرطة، وإدار   

.  يربز حتقيق نتائج مرضية    ٢٠٠٨وأفاد الوفد أن التقرير الذي أُعد عن تنفيذ اخلطة لفترة الستة أشهر األوىل لعام               
وتنظيم محالت وعززت احلكومة سلطات مديرية اختاذ مبادرات ملكافحة الفساد، ومشلت األنشطة الرئيسية الوقاية 
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وأُجريت حتاليل تناولت مستوى تطابق التشريعات مع املعايري الدولية، مشلت برامج تدريب القضاة واملدعني . عامة
  . العامني وموظفي اخلدمة املدنية

وأفاد اجلبل األسود أن كفاحه ضد الفساد واجلرمية املنظمة تتضمنه كذلك استراتيجيتها إلصالح النظام                - ١٢
فقد أُنشئت دوائر متخصصة يف حمكمتني من احملاكم العليا معنية جبرائم الفـساد واجلرميـة املنظمـة                 . القضائي

واإلرهاب وجرائم احلرب، وتسهر على مقاضاة مرتكيب هذه اجلرائم وحدة خاصة تابعة ملكتب املـدعي العـام                 
  . بالفعل إجيابية إىل آثار ٢٠٠٨سبتمرب /وأدى هذا التغيري التنظيمي عملياً منذ أيلول. األعلى

ويف ثالث قـضايا، أقامـت      . وأفاد الوفد أن حماكم اجلبل األسود تنكب على أربع قضايا جرائم حرب             - ١٣
. وقدمت لوائح االهتام يف قضيتني، وٌيتوقع أن تبدأ احملاكمة يف املستقبل القريب           .  جيداً  دولياً  قانونياً احملاكم تعاوناً 

 حيتلون مناصب عليا يف األجهزة األمنية عند ارتكاب          التحقيق ليشمل أشخاصاً   وفيما يتعلق بالقضية الثالثة، امتد    
  . ويف القضية الرابعة، ستتوقف األمور على فعالية املساعدة القانونية الدولية املقدمة من البلد اجملاور. اجلرائم

ة، وأبلغ عن اعتماد قانون    واعترب اجلبل األسود أن تعاونه مع الدول األخرى جيري وفقاً لالتفاقات الدولي             - ١٤
والحظ . وأعد القانون اخلاص بالتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية       . املساعدة القانونية الدولية يف املسائل اجلنائية     

  .الوفد أن اجلبل األسود يتعاون تعاوناً كامالً مع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة

اللجـوء  لطـاليب   ذي اعتمد بشأن مسألة اللجوء، أشار الوفد إىل تشييد مركز           وفيما يتعلق بالقانون ال     - ١٥
 مشروع قانون خاص باألجانب، يتواءم مع       ٢٠٠٨نوفمرب  /، وإىل أن احلكومة اعتمدت يف تشرين الثاين       مستقبالً

  .اتفاق شنغن

ذلك املـشردين   وأشار الوفد إىل أن عشرات اآلالف من املشردين من البوسنة واهلرسك وكرواتيا، وك              - ١٦
وقرر اجلبل األسود، عقب حصوله علـى اسـتقالله، الـسماح           . داخلياً من كوسوفو، جلأوا إىل اجلبل األسود      

وبيَّن الوفد أن األنشطة جاريـة      ". مكتب رعاية الالجئني  "للمشردين داخلياً باإلبقاء مؤقتاً على وضعهم، وأنشأ        
وحيثما تسمح  .  مع البلدان األصلية بغية تسوية هذه املشكلة       إلعادة النظر يف وضع املشردين وإقامة تعاون ثنائي       

الظروف، سيجري حتديد وضع هؤالء األشخاص مبا يتفق مع أحكام القانون اخلاص باللجوء، والقانون اخلـاص                
  .باملواطَنة والقانون اخلاص بالرعايا األجانب

.  حلرية التعبرين البلد قد هيأ إطاراً مناسباًوأفاد اجلبل األسود أن مدى التعددية يف وسائط اإلعالم يثبت أ  - ١٧
وُيستخلص من تطبيق قوانني وسائط اإلعالم ضرورة إدخال تغيريات جذرية على بعض أحكام قانون خـدمات                

  .البث العام، اليت ُتنظم منوذج هياكل اإلدارة والتمويل

مبزيد من التفصيل يف قوانني اعتمدت      درج   قد أُ  ، أياً كانت أسبابه   ،وأفاد الوفد أن حظر الدستور التمييز       - ١٨
وأنشأت احلكومة مكتب املساواة بني اجلنـسني لتنفيـذ         . مؤخراً، مبا فيها القانون اخلاص باملساواة بني اجلنسني       

، والـيت   ٢٠١٢- ٢٠٠٨سياساهتا يف جمال املساواة بني اجلنسني، اليت تتجلّى على حنو كامل يف خطتها للفترة يف                
  .نظمات النسائية غري احلكوميةأعدت بالتعاون مع امل
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وأشار الوفد إىل استمرار منو الناتج احمللي اإلمجايل يف السنوات األخرية بفـضل سياسـات اقتـصادية                   - ١٩
 يف املائـة يف الـسنتني   ١٠,٦ يف املائة إىل نسبة ٣٠وميثل اخنفاض نسبة البطالة مما يربو على       . واجتماعية مناسبة 

  .هود املبذولة لتعزيز نوعية احلقوق االقتصادية واالجتماعيةاألخريتني دليالً آخر عن اجل

وأشار اجلبل األسود إىل أنه أسهم إسهاماً كامالً يف احلفاظ على الوئام بني اجلماعات العرقية والدينية والثقافية      - ٢٠
ليت متكنت من تفادي اندالع      الدولة الوحيدة يف إقليم يوغوسالفيا السابقة ا       وونوَّه الوفد بأن اجلبل األسود ه     . يف البلد 

ويوجد . حروب ونزاعات عرقية داخل أراضيها، األمر الذي يضع مسؤولية أكرب على عاتقها للحفاظ على هذا اإلرث               
 الذي ُخصص   ،ويدعم صندوق األقليات  . إطار قانوين لتعيني جملس األقليات، حيث انُتخبت ستة جمالس مماثلة من قبل           

.  الرامية إىل احلفاظ على خـصائص األقليـات ومنائهـا          ، األنشطةَ ٢٠٠٨و يف عام     يور ٤ ٠٠ ٠٠٠له ما يربو على     
  .مبشاركة ممثلني عن منظمات غري حكومية وخرباء" استراتيجية حكومية لسياسة األقليات"ووضعت 

عمل لتنفيذ عقـد انـدماج   ال خطة ٢٠٠٥يناير /اعتمد يف كانون الثاينقد وأفاد الوفد أن اجلبل األسود     - ٢١
 واستبعادهم من غجر، هبدف استخدام املشاريع املتوخاة لكسر احللقة املفرغة لفقر ال  ٢٠١٥- ٢٠٠٥ للفترة   جرغال

واعتمدت احلكومـة  .  إدماجاً كامالً يف جمتمع اجلبل األسودغجروهتدف األنشطة إىل إدماج ال  . احلياة االجتماعية 
، تشمل تـدابري    ٢٠١٢- ٢٠٠٨ل األسود للفترة    ، واألشكايل واملصريني يف اجلب    غجراستراتيجية لتحسني وضع ال   

 .وأنشطة يف جماالت الرعاية االجتماعية، والتخطيط احلضري وخدمات املرافق، والتعليم، والثقافة والرعاية الصحية

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضع االستعراض- باء 

 فيها بتمثيل اجلبل األسود بوفد رفيع املستوى  وفداً ببيانات، أشاد عدد منها٣٠خالل احلوار التفاعلي، أدىل   - ٢٢
عقد العزم علـى  قد ، ٢٠٠٦والحظت عدة بلدان أن اجلبل األسود، منذ استقالله يف عام     . وبنوعية تقريرها الوطين  

تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وانضم إىل طائفة من معاهدات حقوق اإلنسان الدولية، واعتمد               
ورحب عدد من البلدان بتنصيص . ريعية وسياساتية، وأنشأ مؤسسة أمني املظامل حلماية حقوق اإلنسانإصالحات تش

 على حقوق وحريات أساسية، وأثنت تلك البلدان على سلطات اجلبل           ٢٠٠٧دستور اجلبل األسود الذي اعتمد يف       
  .ة حلقوق اإلنساناألسود العتمادها إصالحات تشريعية وسياساتية ولتعاوهنا مع اآلليات الدولي

وأعربت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية عن ارتياحها لرد الدولة على تقرير مفوض                - ٢٣
 وإنـشاء جلنـة     ٢٠٠٨يونيو  /حقوق اإلنسان للمجلس األورويب يف أعقاب زيارته إىل اجلبل األسود يف حزيران           

وأضافت أن مثة حاجة إىل زيادة حتسني تنفيـذ التـشريعات   . ارةمشتركة بني الوزارات للنظر يف التقرير عن الزي   
وتأكيد محاية حقوق اإلنسان على حنو فعال، مبا يف ذلك ما يتعلق منها حبالة الالجئني واملشردين داخلياً، وحرية                  

.  وإدخال حتسينات على السلطة القضائية وعلى سلوك الشرطة،وسائط اإلعالم، وحقوق الطفل، وحقوق املعوقني
وأوصت باحملافظـة  . غجروأشار الوفد إىل زيادة اجلهود املبذولة ملعاجلة بعض الشواغل املثارة بشأن حالة مجاعة ال   

وبـني  . ماعةهذه اجل لتحسني أوضاع ٢٠٠٧على هذا املستوى من اجلهود ومبنح األولوية لتنفيذ استراتيجية عام      
 حيول  قاضاة مرتكبيها، مبا فيها جرائم احلرب، ميثل عائقاً       الوفد أن عدم إجراء حتقيقات فعلية يف بعض اجلرائم وم         

بذل اجلهود  بأن يواصل    األسود   وأوصت اململكة املتحدة اجلبلَ   . على حنو فعال   دون تنفيذ معايري حقوق اإلنسان    
  .الرامية إىل تنفيذ خطة عمل إصالح السلطة القضائية
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 ألسود يف مكافحة الفقر يف أشد املناطق حرمانـاً  وأعربت لكسمربغ عن ارتياحها لكوهنا شريكة اجلبل ا         - ٢٤
 يف جمـاالت اسـتقالل   ٢٠٠٧ورحبت بالتقدم احملرز بفضل الدستور اجلديد لعـام  . الواقعة يف مشال شرق البلد    

القضاء، وإلغاء عقوبة اإلعدام ووضع أمني املظامل، ورحبت باجلهود املبذولة يف اجملال التشريعي ملكافحة االجتـار                
. باألشخاص واجهها اجلبل األسود يف تنفيذ استراتيجية مكافحة االجتار       ي وتساءلت عن املشاكل اليت      .باألشخاص

وإدمـاجهم  غجـر   والحظت لكسمربغ أنه بالرغم من التدابري اليت أعلنت عنها احلكومة لتحسني احلالة العامة لل             
 يشكل عائقاً، وال سيما فيما يتعلق باحلق يف          حقيقياً اجتماعياً، ال يزال متتع هذه اجلماعة حبقوقها األساسية متتعاً        
وطلبت لكسمربغ معلومات عن امليزانية املخصصة      . التعليم، واحلق يف الصحة، واحلق يف العمل واحلق يف السكن         

بأن تضع سلطات اجلبـل األسـود       وأوصت  ". ٢٠١٥- ٢٠٠٥ الغجرعقد إدماج   "خلطة العمل لتنفيذ مشروع     
  . واألشكايل واملصريني يف نظام مدارس اجلبل األسودغجرل املنتمني إىل أقليات الوثوقة عن عدد األطفاإحصاءات م

وأشارت، كدليل علـى    . ونوهت ألبانيا بتوثيق التعاون وإقامة مناخ من الثقة بني اجلبل األسود وألبانيا             - ٢٥
 وشـجعته علـى     ،ودالتقدم اهلائل الذي سجله اجلبل األس     بألبانيا  نوهت  و. ذلك، إىل تنفيذ مشروعني مشتركني    

 الذي ال رجعة فيه، للمضي قدماً على درب محاية وتعزيـز حقـوق اإلنـسان                ،مواصلة السري على هذا الطريق    
  .واحلريات األساسية

اعتماد مشروع قانون حيظر التمييز ويهدف إىل معاجلة عدم وجود تشريعات شـاملة يف  بفرنسا نوهت  و  - ٢٦
ملعلومات بشأن اجلدول الزمين الذي وضـعته احلكومـة العتمـاد           وطلبت احلصول على مزيد من ا     . هذا الصدد 

 تعاين من خمتلف أشكال التمييز، طلبت فرنسا تقدمي مزيد من غجرويف إشارة إىل أن مجاعة ال. مشروع القانون هذا
حملـرز  ، وعن الوسائل املتاحة مبوجب اخلطة، وعن التقدم اغجراملعلومات عن خطة العمل الوطنية املعنية جبماعة ال 

والحظت استمرار وجود متييز فعلي قائم على أساس نوع اجلنس، وال سيما يف سوق العمالة، وأوصت                . بالفعل
. مجيع التدابري الكفيلة بتحقيق املساواة الكاملة بني الرجال والنـساء يف مجيـع الظـروف         باعتماد  اجلبل األسود   

 وتساءلت  ، بإساءة معاملة شهود ال تتقدم بسرعة      والحظت فرنسا أن الدعاوى اجلنائية ضد أفراد شرطة متهمني        
عن اخلطوات املتخذة ملكافحة اإلفالت من العقاب لكفالة مقاضاة املسؤولني الذين ارتكبوا انتـهاكات حلقـوق             

الحظت إدانة عدد مـن     إال أهنا   ستفيد من مناخ مؤاٍت حلرية التعبري،       يبأن اجلبل األسود    أقرت فرنسا   و. اإلنسان
 على ذلك، توصي فرنسا اجلبل وبناًء. إحدى الصحف اليومية  م القذف واالعتداء على رئيس حترير       الصحفيني بته 

  .األسود باعتماد مجيع التدابري الالزمة لضمان حرية ممارسة الصحفيني مهنتهم وفقاً للمعايري الدولية القائمة

 مة لضمان إعمال حقوق املرأة إعماالً  والحظت اجلزائر أن التقرير الوطين تناول اجلهود اليت بذلتها احلكو           - ٢٧
وبينما أوصت اجلزائر اجلبل األسود مبواصلة بذل جهوده يف هذا اإلطار، فقد طلبـت احلـصول علـى                  . كامالً

تنفيذ خطة األنشطة الرامية إىل حتقيق املساواة بـني         يف  عملياً  البلد  واجهها  يمعلومات إضافية عن الصعوبات اليت      
. ورحبت اجلزائر بإدراج حرص احلكومة على محاية البيئـة يف الدسـتور           . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨الرجال والنساء يف    

وأوصت مبواصلة اجلبل األسود جهوده يف هذا الصدد، مبا يف ذلك عن طريق تنفيذ قانون البيئة الذي اعتمـد يف                    
ض بني التقدمي   والحظت اجلزائر وجود تناق   .  وعزمه على تبادل هذه التجربة مع البلدان املعنية        ٢٠٠٨يوليو  /متوز

جلنة حقوق اإلنسان، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي        شرح املقدم من    ر يف التقرير الوطين وال    غجاملتفائل حلالة ال  
 اليت تبعث على القلق بصفتهم ضـحايا متييـز وفقـر            غجرواملنظمات غري احلكومية، اليت أشارت إىل أوضاع ال       
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وبسبب عـدم   .  بصفة خاصة إىل سوء املعاملة     غجراملشردون من ال  ووفقاً للمصادر، يتعرض الالجئون و    . معّممني
وجود إحصاءات موثوقة، أوصت اجلزائر بتنظيم تعداد، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية األمم 

تقييم وأوصت كذلك ب. منهم الالجئون واملشردون، وخباصة غجراملتحدة لشؤون الالجئني واجملتمع املدين، لعدد ال      
وشجعت اجلزائَر الوعوُد اليت قطعها     . ر من التعليم، وفرص العمل واحلماية االجتماعية      غجاستفادة خمتلف فئات ال   

بإقامة نظام للرّد   وعوده   لعضوية جملس حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك         اًمرشح اجلبل األسود على نفسه، عندما كان     
  .هاوإطارهذه الوعود  من املعلومات بشأن حمتوى اًدوطلبت اجلزائر مزي. السريع يف حالة اندالع أزمات

 يف التعليم االبتـدائي وطلبـت تقـدمي         الغجرورحبت أملانيا بالتدابري املتخذة لتحسني مشاركة أطفال          - ٢٨
 يف خمتلف مستويات الغجر معلومات إضافية عن أثر هذه التدابري وعن اإلجراءات املتخذة لتحسني مشاركة مجاعة

إال أهنا ببعض النتائج اإلجيابية الرامية إىل حتسني احترام املعايري الدولية يف السلطة القضائية، أملانيا ت ورحب. التعليم
وفيما يتعلق حبالة املدافعني عن حقوق اإلنـسان        . الحظت وجوب بذل مزيد من اجلهود لتحسني إنفاذها قضائياً        

و فعال لالعتداءات أو اهلجمات بدوافع سياسية من        تصدى على حن  يبأن  اجلبل األسود   والصحافيني، أوصت أملانيا    
جانب جهات اجلرمية املنظمة ضد الصحافيني وغريهم من املدافعني عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اختاذ تـدابري                  

  . إلجراء حتقيقات فورية وشاملة وحمايدة يف هذه اجلرائم وتقدمي مرتكبيها إىل القضاء

 مع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة حىت توضـيح الوقـائع            وأوصت شيلي مبواصلة التعاون     - ٢٩
وأعربت شيلي عن قلقها إزاء     . املتعلقة باالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت حدثت يف املنطقة يف التسعينات          

باعتمـاد التـدابري    وأوصت شيلي   . ، وال سيما النساء واألطفال    الغجرحالة التمييز الفعلي اليت تعاين منه مجاعة        
والربامج ذات الصلة اليت عرضها الوفد، بغية توفري الفرص واالستفادة من املرافق االجتماعية الكفيلة بضمان إدماج 

وأخرياً، طلبت شيلي معلومات عن التقدم احملرز يف جمـال          . هذه اجلماعات يف حياة البلد السياسية واالجتماعية      
  .ص ذوي اإلعاقةالتصديق على اتفاقية حقوق األشخا

 معنية باألقليات واستراتيجية وطنيـة      يةورحبت النمسا باعتماد اجلبل األسود مؤخراً استراتيجية سياسات         - ٣٠
لكنها الحظت عدم كفاية فعالية التنفيذ الكامل جلميـع         . الغجرلتحسني أوضاع األقليات عامةً، وخباصة مجاعة       

. نون القائم اخلاص حبقوق وحريات األقليات مـع الدسـتور اجلديـد   القالقيام بعد مبواءمة تدابري التنفيذ وعدم ا   
التنفيـذ  بأن ُيكثف جهوده لوضع آليات تطبيق االستراتيجيات السياساتية موضع          وأوصت النمسا اجلبل األسود     

احلماية الكاملة من أي شكل من      متضمناً  تعريف األقليات املستخدم يف مجيع القوانني       أن يكون   الكامل وضمان   
، ونوهـت   ورحبت النمسا بأحكام الدستور اجلديد اليت متثل ضماناً عاماً حلماية حقوق اإلنسان           . كال التمييز أش
مبواصلة اجلبل األسود   وأوصت النمسا   .  رغم أنه مل يعتمد بعد     ،صياغة مشروع قانون عام جديد ملناهضة التمييز      ب

والحظت أن فعالية الـسلطة     .  أسرع وقت ممكن   العمل على مشروع القانون العام ملكافحة التمييز واعتماده يف        
القضائية ال تزال متثل مصدر قلق بالغ، ورحبت باجلهود اليت تبذهلا احلكومة إلصالح السلطة القضائية، وشددت                
على أمهية حياد القضاة واحملامني واملدعني العامني من أجل أداء السلطة القضائية وظيفتها، وأوصت اجلبل األسود                

  .ع القرارات السياسية الالزمة لوضع نظام تعيني مستقل وفعال داخل السلطة القضائيةمجيباختاذ 

والحظت هولندا أن الدستور يضمن ألفراد األقليات وغريها من مجاعات األقليـات القوميـة حقوقـاً                  - ٣١
ليات جزءاً هامـاً مـن       حيث متثل األق   ،يف الربملان ويف اجملالس احمللية    احلقيقي  وحريات، مبا فيها احلق يف التمثيل       
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اجلبـل  وأوصت هولندا   . السكان، واحلق يف التمثيل النسيب يف مرافق اخلدمات العامة، واهليئات احلكومية واحمللية           
كفل يف التشريعات املناسبة هذه الضمانات اليت يقضي هبا الدستور توخياً حلماية حقوق األقليـات               يبأن  األسود  

  .متثيالً متكافئاًراد األقليات القومية القومية على حنو فعال ولتمثيل أف

خطة األنشطة الرامية إىل حتقيق املساواة يف اجلبل األسود بـني اجلنـسني             "اد  ـان باعتم ـورحبت اليون   - ٣٢
ورحبت اليونـان   . هذه وأوصت باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ خطة العمل           ،"٢٠١٢- ٢٠٠٨للفترة  

 وأوصت بأن يتم ذلك يف أسرع وقت        ، اعتماد قانون خاص بالتصدي للعنف املرتيل      اجلبل األسود اعتزام  كذلك ب 
 التحدي الكامن يف وجود عدد كبري من الالجئني واملشردين داخلياً يف اجلبل واجهةورغم اجلهود املبذولة مل. ممكن

ادية واالجتماعية والثقافية   األسود، أوصت اليونان احلكومة باختاذ التدابري الضرورية كافةً إلعمال احلقوق االقتص          
  .هلؤالء األشخاص، مبا يف ذلك عن طريق اعتماد سياسات حمددة ملكافحة التمييز

ورحبت إيطاليا بالتقدم احملرز يف جمال تعزيز اإلطار التشريعي حلماية األقليات، لكنها الحظت أن التنفيذ                 - ٣٣
وأوصت اجلبل األسود باختاذ مجيـع التـدابري        . صريني واألشكايل وامل  الغجريتباطأ، وخباصة فيما يتعلق جبماعات      

ورحبت بالقانون اخلـاص    . الالزمة لضمان استفادة أطفال تلك اجلماعات من التعليم ودعم إدماجهم اجتماعياً          
 وأن العنف املرتيل ضـد  ،أشارت إىل أن التمييز ال يزال قائماًإال أهنا ؛ ٢٠٠٧ املعتمد عام ،باملساواة بني اجلنسني 

وأوصت إيطاليا اجلبل األسود باختاذ تدابري فعالة       .  املفوضية األوروبية  أة واسع االنتشار حسبما وصفته مؤخراً     املر
وأضافت أن تشريعات اجلبل األسود املتعلقة حبرية الدين . لتعزيز تشريعاته الوطنية املتعلقة بالعنف املرتيل ضد املرأة

 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان والسوابق القضائية ذات الصلة ٩دة ال تتسق متاماً مع املعايري الواردة يف املا       
وأوصت إيطاليا يف هذا الصدد اجلبل األسود باختاذ التدابري املناسبة لضمان           . للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان   

  . لطوائف الدينية يف التملكمحاية وتعزيز احلرية الدينية، مبا فيها اعتماد قانون خاص باالعتراف بالكنائس وحبقوق ا

وأعربت عـن   . منها تعاون اجلبل األسود مع املنظمات األوروبية والدولية       جبملة أمور،   ورحبت السويد     - ٣٤
 وإزاء ما ورد من تقارير بشأن التأثري السياسي يف احملاكم ،القلق إزاء عدم استقالل السلطة القضائية وعدم فعاليتها

وأوصت احلكومة بتكثيـف    . ومات عن إجراءات أو برامج حمددة ملكافحة الفساد       وطلبت السويد معل  . والشرطة
كما أعربت السويد عن قلقها . جهودها ملكافحة الفساد بغية ضمان استقالل السلطة القضائية وفعاليتها ونوعيتها

. من املعارضةإزاء تقارير بشأن هتديدات وأعمال عنف استهدفت الصحافيني ومدافعني عن حقوق اإلنسان وأفراد 
وأوصت السويد احلكومة باختاذ تدابري على سبيل األولوية لضمان حرية التعبري وحرية الصحافة مبا يتفق مع معايري 

  .حقوق اإلنسان الدولية

 والحظت مع االرتياح أن اجلبل األسود ،ورحبت أوكرانيا بتعاون اجلبل األسود مع آليات حقوق اإلنسان  - ٣٥
تقاريره إىل هيئات املعاهدات املعنية بأن يقدم وأوصت أوكرانيا اجلبل األسود . اقات الدوليةطرف يف أكثرية االتف  

  .يف حينها

 اجلبل األسود يف جمال اإلصالحات التشريعية والسياساتية اكامالً اخلطوات اليت اختذهتأييداً تركيا أيدت و  - ٣٦
فق مع القانون املعين حبقوق وحريـات األقليـات،         ورحبت باعتماد استراتيجية سياسات معنية باألقليات، مبا يت       

والحظت تركيا أن   . وطلبت تقدمي املزيد من املعلومات عن أحكام التشريعات املتعلقة حبقوق األقليات يف التعليم            
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األداء اهلزيل لـبعض    "التقرير الوطين يشري إىل بعض االقتراحات املقدمة إىل الربملان من أمني املظامل هبدف تناول               
وطلبت تقدمي املزيد من املعلومات عن مدى وجود دعم         ". يئات احلكومية وتطبيق األنظمة بصورة غري مالئمة      اهل

وشجعت تركيا اجلبل األسود على احلفاظ على جهوده ملواصلة حتقيق مـستوى  . سياسي وبرملاين هلذه املقترحات 
  .م وأداء السلطة القضائية ووضع الالجئنيأعلى من معايري حقوق اإلنسان فيما يتعلق بقضايا حرية وسائط اإلعال

 ووعدت بتقـدمي دعـم مماثـل        ،وأفادت كندا أهنا كانت مؤيداً قوياً حلقوق اإلنسان يف اجلبل األسود            - ٣٧
بذهلا اجلبل األسود يف تعزيز سلطته القضائية وحتسني وضع الالجئني وحرية           يورحبت كندا باجلهود اليت     . مستقبالً
احلكومـة  وأوصت كندا   . محاية أشد األقليات ضعفاً واحترام حقوقها وحرياهتا      ضرورة  وشددت على   . الصحافة

، وال سيما تعديل التشريعات املتعلقة باالستفادة من        الغجراألوضاع املعيشية جلماعة    باعتماد استراتيجية لتحسني    
. وثـائق هويـة    احلائزين   هذه اجلماعة غري  املرافق االجتماعية األساسية، وشجب التمييز وتسجيل الالجئني من         

وأعربت عن أسفها .  ملكافحة التمييز توخياًالغجروأوصت كندا احلكومة كذلك بالسهر على تعزيز الوعي جبماعة 
هروا مبواقفهم املعارضة للفـساد وباالرتباطـات       االشديد للوفيات واالعتداءات املسجلة ضد الصحفيني الذين ج       

وأوصت اجلبل األسود بفتح حتقيق حمايد .  اجلبل األسود يف السنوات األخريةالسياسية مع أوساط اجلرمية املنظمة يف
وأوصت كذلك بتعديل قـانون     . يف وفيات الصحافيني واالعتداء عليهم وتقدمي املسؤولني عن ذلك إىل احملاكمة          

 من العهد الـدويل     ١٩ العقوبات والدستور توخياً إلدراج املعايري الدولية حلرية التعبري، بصيغتها الواردة يف املادة           
وأعربت كندا عن قناعتها بأن الدميقراطية الشاملة هي الدميقراطية اليت حتتـرم      . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   

إشارة واضحة إىل امليـل     بإدراج  جلبل األسود   اوأوصت  . حقوق املواطنني كافة، بغض النظر عن ميوهلم اجلنسية       
التمييز يف القوانني القائمة اخلاصة بالعمل والتشغيل، وكذلك يف التـشريعات           اجلنسي بصفة أفراده فئة حممية من       

  . املتعلقة خبطاب الكراهية وجرائم الكراهية

 والحظت أنه مل يعتمد بعد مشروع جديد يتعلق ،وأثنت سلوفينيا على اعتماد قانون املساواة بني اجلنسني  - ٣٨
ويف هذا السياق، أوصت بأن يتضمن . ريخ اعتماد هذا املشروعوطلبت تقدمي معلومات عن تا. حبظر التمييز عامة

أشادت سلوفينيا بَسّن قانون و. التشريع اجلديد تدابري شاملة ملناهضة التمييز، مبا فيها امليل اجلنسي واهلوية اجلنسية   
ضمينه أحكاماً  تأعربت عن األمل يف     إال أهنا   يف التوظيف،   بني اجلنسني   العمل اجلديد الذي حيظر صراحة التمييز       

 وأوصت بأن ترافق أحكام التشريعات تدابري توعية بغية         ،حتظر التمييز القائم على امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسية        
اجلبل األسود اعتماد قانون خـاص      باعتزام  ورحبت سلوفينيا   . التصدي للوصم االجتماعي القائم يف هذا الصدد      

معلومات إضافية عن عدد البيوت اآلمنة املعّدة كمالجئ لضحايا العنف         وطلبت تقدمي    ،باحلماية من العنف املرتيل   
شرك إشراكاً فعاالً اجملتمع املدين يف عملية إعداد القـانون املزمـع            يبأن  اجلبل األسود   وأوصت سلوفينيا   . املرتيل

واملشردين إىل اجلبل واعترفت سلوفينيا بلجوء عدد كبري من الالجئني . اخلاص باحلماية من العنف املرتيلواعتماده  
ففيما يتعلق بالالجئني من البلدان اجملاورة، أوصت بتوضيح وضعهم القانوين، مع التركيز على الوقاية من . األسود

، أوصت سلوفينيا باعتماد )١٦ ٠٠٠(ونظراً إىل أن عدد املشردين داخلياً ال يزال مرتفعاً . حاالت انعدام اجلنسية
 من املعلومات بشأن الوضـع      اً وطلبت مزيد  ٢٠٠٥الجئني واملشردين داخلياً يف عام      استراتيجية لتسوية قضايا ال   

القانوين للمشردين داخلياً والسياسات والتدابري املتاحة الستفادهتم من املنافع االجتماعيـة والتعلـيم والعمالـة               
  .هذا الصددكما تساءلت عن احتياجات اجلبل األسود من املساعدة التقنية يف . وتعويضات البطالة
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وعقب التدخالت، الحظ وفد حكومة اجلبل األسود أن أغلبية األسئلة أشارت إىل حقوق األقليات مع                  - ٣٩
واعترب الوفد أن الفقر واخنفاض مستويات التعليم واخنفاض معدل التوظيف والـسكن غـري     . الغجرالتركيز على   

وقـد  . نقلهم، مجيعها من أسباب وضعهم الـصعب      الالئق والقوالب النمطية وعدم اندماجهم يف اجملتمع وكثرة ت        
طريق الدستور والتشريع، كما حددت األنشطة ومصادر التمويل لتنفيذ استراتيجية           لذلك عن  استجابت احلكومة 

، وقد وضعت ضمن أولوياهتا حل املـشاكل        الغجركما تعكف على تطوير قاعدة بيانات خاصة ب       . خاصة بذلك 
افظة على التراث واحلماية الصحية ومحاية الطفل وحتسني أوضاع السكن واملشاركة، املتصلة بالوثائق والتعليم واحمل

  .مع التركيز على املساواة بني اجلنسني

 ٢٠٠٨ يورو يف عام     ٤٠٠ ٠٠٠مبلغ  وذكر الوفد أن وزارة محاية حقوق اإلنسان واألقليات خصصت            - ٤٠
 واملنظمات  غجر كما شكلت احلكومة، مع ممثلني لل      .لتمويل بعض املشاريع، إىل جانب األموال احلكومية األخرى       

واألموال متاحة كـذلك  . غري احلكومية، جلنة مشتركة بني الوزارات لرصد عملية إنفاق األموال وتنفيذ املشاريع   
وتعتزم  .٢٠٠٨ لعام    مشروعاً ٢٤، إذ اختري    الغجرللحكومة احمللية والقطاع غري احلكومي، مبا يف ذلك منظمات          

 يف املائة من جممـوع امليزانيـة   ٠,٢ما يقارب بلوغ  و٢٠٠٩ يورو يف ٦٠٠ ٠٠٠ إىل ملبلغادة هذا ا احلكومة زي 
 والصحة اإلجنابيـة    الغجروتتوىل إحدى املؤسسات تنفيذ مشاريع متصلة حبماية صحة         . غجرالوطنية املخصصة لل  

  .والتطعيم والوقاية من األمراض املعدية

 يف نظام التعليم النظامي، كما وفـرت        الغجرابري اليت اختذهتا إلدماج     وذكرت حكومة اجلبل األسود التد      - ٤١
ونظمت احلكومة برامج يف الدراسات اجلامعية ألفراد        . يف املدارس اإلبتدائية   الغجرالكتب املدرسية جلميع أطفال     

 ومؤسسات ما  لألطفال يف املدارسالغجر الذين يرغبون يف ممارسة مهنة التدريس، كما عينت مساعدين من الغجر
 الغجـر وأنشأت كذلك قاعدة بيانات خاصة ملتابعة ما أُجنر بشأن أطفال  . قبل املدرسة، مزيلة بذلك حاجز اللغة     

 يف املدارس الثانوية واجلامعات علـى مـنح         الغجروحيصل مجيع الطالب من     . وعدد األطفال امللتحقني باملدارس   
عها مكتب اإلحصاءات عن نوع اجلنس والتعليم والصحة والسكن         وتبني النتائج األولية للبيانات اليت مج     . دراسية

وأشار الوفد إىل أن وكالة التوظيف تعكف  .  شخص ١٠ ٥٠٠ يف مجهورية اجلبل األسود يبلغ حنو        الغجرأن عدد   
  .الغجراب العمل الذين يستخدمون صحعلى إنشاء قواعد للبيانات، كما أن احلكومة متنح إعفاءات ضريبية أل

 لقانون االنتخابات اجلديد    وفقاً، وسُتجرى   ٢٠٠٩  عام  الوفد إجراء االنتخابات الربملانية يف أوائل      وتوقع  - ٤٢
صل إىل أفضل طريقة لـضمان التمثيـل املناسـب    توالذي جيري إعداده، يف حني حتاول حكومة اجلبل األسود ال    

، هنالك مخسة من األلبان ومثانية من البوسنيني وواحد  عضوا٨١ًومن بني أعضاء الربملان البالغ عددهم . لألقليات
 أعلى باملقارنة مع نسبتها     مسلم واثنان من اإلثنية الكرواتية، وهو ما يشري إىل أن نسبة متثيل هذه األقليات حالياً              

  .من جمموع السكان

املباشر تنظمهما جمموعة    يف حني أن املساواة أمام القانون وحظر التمييز املباشر وغري            ،والحظ الوفد أنه    - ٤٣
كما أشار إىل أن    . ٢٠٠٨من القوانني، فإن احلكومة ترغب يف سن واعتماد قانون مكافحة التمييز قبل هناية عام               

 اجلنسي واهلويـة  يل، وكذلك أشكاله وجماالته مبا فيها التمييز على أساس امل       واضحاً القانون يعّرف التمييز تعريفاً   
  .انون إنشاء هيئة لرصد التمييز جبميع أسبابهويتوخى مشروع الق. اجلنسية
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 على العديد من األسئلة املتعلقة بالالجئني، أشار وفد حكومة اجلبل األسود إىل أن عدد الالجـئني                 ورداً  - ٤٤
ويف .  مركزاً ٧٠ة بلغ يف مرحلة من املراحل       ـز اجلماعي ـ، وأن عدد املراك   ١٩٩٠ يف عام    ١٣٠ ٠٠٠فيها بلغ   

عت احلكومـة   وقد وقّ .  يف املائة من السكان احملليني     ٤، أي ما يعادل     ٢٣ ٠٠٠ الالجئني    بلغ عدد  ،٢٠٠٨عام  
وباإلشارة إىل خطة عمل احلكومة، اعترب الوفد . إعالن سراييفو الذي يهدف إىل التوصل إىل حلول ملسألة الالجئني

وقـد شـرعت    . اإلعادة إىل الوطن   مل تثمر عن نتائج مناسبة ملعاجلة مسألة اإلدماج احمللي و          ، لألسف ،أن اجلهود 
 شقة سكنية، بدون متييز مـن أي        ٤٥٠ وشيدت أكثر من      واقتصادياً احلكومة يف إدماج هؤالء األفراد اجتماعياً     

واعترف الوفـد  .  اغُتنمت الفرص إلبرام اتفاقات ثنائية،كما أهنا تشجع آليات العودة، ويف حالة كوسوفو     . نوع
 ٢ ٠٠٠هم حنو بين من الالجئني مل يعودوا إىل أوطاهنم، من  كبرياً فإن عدداً، ُنفذت على الرغم من األنشطة اليت،بأنه
وأشارت احلكومة إىل اجلهود املبذولة عن طريق الشركاء الدوليني من أجل إجيـاد حلـول هلـؤالء                 . الغجرمن  

  . كبرياًاألشخاص، وأضافت أن الكثري من الشركاء مل يبد اهتماماً

جملتمع الدويل على أن يكون لألشخاص مركز، ولكن يتعجب الكثريون ممـا ينبغـي أن                ما يلح ا   وكثرياً  - ٤٥
وقد اعتمدت حكومة اجلبـل     . يتوقعوه إذا عادوا إىل بلداهنم األصلية وما إذا كانت حقوقهم االقتصادية سُتحمى           

وُيـسمح  . انب باجلنسية وآخر خيتص باللجوء، وهي على وشك اعتماد قانون خاص باألج            خاصاً األسود قانوناً 
 هلذه القوانني وللصكوك     من كوسوفو باالحتفاظ بأوضاعهم احلالية، أو تسوية أوضاعهم وفقاً         لمشردين داخلياً ل

وأشار الوفد . ، بإعادة تسجيلهموستقوم احلكومة، عند إعادة النظر يف أوضاع الالجئني واملشردين داخلياً. الدولية
، وأشار إىل األنشطة املضطلع هبا مع املؤسسات الدولية من أجل           داخلياً ملشرديناإىل عدد من الفئات املختلفة من       

طـاليب  وقد تسلمت حكومة اجلبل األسود حىت تارخيه ستة طلبات من           . إجياد مصادر متويل لتسوية هذه املسائل     
  .ان العبوراللجوء وأهنا ُتعترب كذلك من بلدلطاليب اللجوء، وأشار الوفد إىل أن مجهورية اجلبل األسود جاذبة 

وفيما خيص األسئلة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني واحلماية من العنف املرتيل، ذكر الوفـد أن الدسـتور           - ٤٦
وقد ُوضع قانون املساواة وخطة حتقيق املساواة بني        . يكفل املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة وتكافؤ الفرص        

وأشار الوفد إىل القوانني    . )٢٠٠٠(١٣٢٥وقرار جملس األمن رقم      لفية للوثائق الدولية وإعالن األ    وفقاًاجلنسني  
وأشار تقرير حكومة اجلبل األسود إىل األنشطة . املتعلقة بعالقات العمل واليت حتظر التمييز على أساس نوع اجلنس

حملاكم اجلنائيـة   وتتوىل ا .  مع املساواة يف األجر    ،مستوى تكافؤ فرص استخدام املرأة مع الرجل      بلوغ  اهلادفة إىل   
  . مشروع قانون ملنع العنف املرتيل٢٠٠٨وسُيعتمد بنهاية عام . التعامل مع العنف املرتيل

ويف حني اعترفت بولندا بأن الفساد يظل مشكلة خطرية يف مجهورية اجلبل األسود، فقد الحظت مـع                   - ٤٧
وأوصت بولندا حكومة   . ملية اليت حتققت   وطلبت توضيحات للنتائج الع    ، الفساد كافحةالتقدير التدابري املتخذة مل   

وأشادت باجلهود اليت اختذهتا احلكومة للتصدي ملسألة . اجلبل األسود مبواصلة وتعزيز سياستها الرامية حملاربة الفساد
 لألطفال ضـحايا    االجتار بالنساء واألطفال، واستفسرت عن اإلجراءات والربامج احملددة لتقدمي املساعدة حصراً          

  .مبا يف ذلك ألغراض االستغالل اجلنسياالجتار، 

وشكرت اجلمهورية التشيكية حكومة اجلبل األسود على املعلومات اليت قدمتها عن تـدريب القـضاة                 - ٤٨
وأوصى الوفد بوضع برامج تعليمية حمددة . ووكالء النيابة، واستفسرت عن تدريب الشرطة بشأن حقوق اإلنسان

 إىل محايـة حقـوق     العاملني يف اجملال القضائي ويف الشرطة، يهدف حتديداً       وإجراء تدريب لزيادة الوعي، جلميع      
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اإلنسان للناشطني من املنظمات غري احلكومية واملنتمني ألقليات، مبن فيهم األقليات القومية ومن ُيعتربون أقليات               
ذة ملنع التعذيب وغريه من وأكدت اجلمهورية التشيكية أمهية التدابري املتخ.  وهويتهم اجلنسيةةاجلنسيميوهلم بسبب 

أوصت حكومة اجلبل األسود بالتصديق على      إال أهنا   ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،          
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية 

 من املعلومات كما طلبت اجلمهورية التشيكية مزيداً.  لذلكوفقاًالفّعالة شاء آلياهتا الوطنية الوقائية أو املهينة، وبإن
وأوصت حكومـة   . عن محاية احلق يف حرية التعبري وسالمة الصحفيني وغريهم من املدافعني عن حقوق اإلنسان             

ايد يف االعتداءات ذات الدوافع السياسية على اجلبل األسود بأن تعتمد تدابري لضمان التحقيق الفوري والدقيق واحمل
  .ملسؤولني عن هذه االعتداءاتاالصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، وبأن تضمن معاقبة 

بيد أهنا أشارت إىل التقارير     . ورحبت آيرلندا بالتصديق املزمع للقانون اخلاص باحلماية من العنف املرتيل           - ٤٩
اللجنة تأخذ بتوصيات  هو السبب يف خماوف خطرية، وأوصت حكومة اجلبل األسود بأن اليت تفيد أن العنف املرتيل

. املعنية حبقوق اإلنسان بشأن اعتماد السياسة الضرورية واإلطار القانوين الالزم حملاربة العنف املرتيل على حنو فعال
هتديد وختويـف وسـائط اإلعـالم       اليت اختذهتا احلكومة حىت اآلن للتصدي لعمليات        لتدابري  وأشادت آيرلندا با  

غري أهنا أشارت إىل أن التقارير تفيد أن الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان             . واملدافعني عن حقوق اإلنسان   
وضع هناية اءات احملددة اليت اُتخذت لضمان  طلبت آيرلندا معلومات عن اإلجر،وعليه. ما زالوا يتعرضون للتهديد

حلكومة بأن تتخذ اإلجراءات املناسبة لضمان احترام حرية التعبري، وضمان التحقيـق            التهديدات، وأوصت ا  هلذه  
  .الكامل يف االدعاءات مبمارسة العنف ضد الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان

والحظ االحتاد الروسي أن التقرير الوطين جيسد التقدم الذي أحرزته حكومة اجلبل األسود، وخباصة يف فترة   - ٥٠
وأشار إىل أن معظم القضايا املرتبطة حبقوق اإلنسان واليت تتصدى هلا احلكومة يف الوقت الراهن هي                . ة وجيزة زمني

وباإلشارة إىل . كما طلب معلومات عن التدابري املتخذة لضمان استقالل القضاء      . قضايا تواجهها مجيع الدول تقريباً    
تمعات املتقدمة، استفسر االحتاد الروسي عن مدى خطـورة  تفشي ظاهرة االكتظاظ يف السجون، مبا يف ذلك يف اجمل      

وفيما خيص اجلهود اليت بذلتها احلكومـة       . هذه املشكلة يف حكومة اجلبل األسود، وعن أي برنامج وطين ملعاجلتها          
 العقبات  من التفاصيل عنحلماية حقوق األقليات القومية والتدابري التشريعية اليت اختذهتا، طلب االحتاد الروسي مزيداً
  .اليت تواجه احلكومة يف هذا اجملال وعن الربامج واملشاريع احملددة اليت ميوهلا صندوق األقليات

ورحبت سلوفاكيا بالتطورات اإلجيابية الكثرية واالجنازات اليت حققتها حكومة اجلبل األسود، وخباصـة               - ٥١
وسلطت الضوء على اعتماد الدستور . ئية الدولية يف نظام روما األساسي اخلاص باحملكمة اجلناكوهنا أصبحت طرفاً

وأكدت سلوفاكيا أمهية . لمعاهدات الدولية السيادة على التشريع الوطينل، والذي ينص على أن ٢٠٠٧اجلديد يف 
ورحبت سلوفاكيا  . مبدأ سيادة القانون يف أثناء عملية بناء املؤسسات وإرساء املبادئ لتؤدي وظيفتها كما ينبغي             

أوصت حكومة اجلبل األسود باختاذ     إال أهنا   لجنة الوطنية لرصد خطة عمل واستراتيجية حماربة الفساد،         بإنشاء ال 
كما أوصتها بضمان استقالل القضاء     . املزيد من التدابري الشاملة للتصدي لقضية الفساد، وخباصة يف قوة الشرطة          

، ٤٠/١٤٦ أرستها اجلمعية العامة يف قرارها رقم  للمبادئ األساسية اخلاصة باستقالل السلطة القضائية، واليتوفقاً
  .وبإنشاء آلية مستقلة لرصد إجراءات احملاكم، وذلك من أجل تعزيز استقالل اهليئة القضائية
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اعتماد التشريع الذي يهدف إىل توفري احلمايـة الـشاملة          على  وهنأت املكسيك حكومة اجلبل األسود        - ٥٢
 من املعلومات عن التدابري اليت ُحـددت     يف حالة األقليات، كما طلبت مزيداً     ملمارسة احلريات الفردية واجلماعية     

إلهناء ممارسات التمييز والفصل اليت تتضرر منها األقليات، وعن الضمانات اليت ُوفرت يف جماالت اإلسكان والعمل 
 تنفيذ السياسات   وأوصت املكسيك احلكومة مبراعاة خصائص املستفيدين واحتياجاهتم وتطلعاهتم، عند        . والصحة

 من  وطلبت املكسيك مزيداً  . سيما االقتصادية واالجتماعية والثقافية    العامة، من أجل ضمان ممارسة حقوقهم، ال      
. الرقابة على الصحف وتوفري احلماية الفعالة للصحفيني      إلهناء   من بينها التدابري املتخذة      ،املعلومات عن مجلة أمور   

د مبراجعة تشريعها وسياساهتا العامة لضمان ممارسة حرية التعبري ونفي صفة وأوصت املكسيك حكومة اجلبل األسو
اجلرمية عن جنح التشهري والقذف والقدح، وأن تتخذ إجراءات حلماية الصحفيني، مبا يف ذلك التحقيق الفعال يف                 

ولة لضمان حقوق   وأعربت املكسيك عن تقديرها للجهود املبذ     . االعتداءات اليت يتعرض هلا من ميارس هذه املهنة       
لنظر جبدية يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص بااألشخاص ذوي اإلعاقات، وأوصت حكومة اجلبل األسود 

  .ذوي اإلعاقات

وأشارت أذربيجان مع التقدير إىل خطة األنشطة اهلادفة إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف اجلبل األسود                  - ٥٣
واالستراتيجية اخلاصة بالتربية املدنية والتنشئة املدنيـة يف املـدارس   " التغيريكتاب "، وإىل ٢٠١٢- ٢٠٠٨للفترة  

. اللجوء املزمع تشييده، وغري ذلك من إجنازات      بطاليب  ، واملركز اخلاص    ٢٠١٠- ٢٠٠٧ والثانوية للفترة    البتدائيةا
استفسرت أذربيجان عن   وباإلشارة إىل الصعوبات اليت واجهتها حكومة اجلبل األسود يف محاية حقوق اإلنسان،             

 من املعلومات عن الـضمانات      كما طلبت مزيداً  . التدابري العملية اليت نفذهتا احلكومة بكفاءة ملنع االجتار بالبشر        
  .القانونية املقدمة من أجل اإلدماج الكامل لألقليات القومية يف جمتمع اجلبل األسود

ز ومحاية حقوق اإلنسان يف البلد، وأشادت بالنقد        وأشارت كرواتيا إىل إنشاء العديد من مؤسسات تعزي         - ٥٤
متتعـاً  الذايت الذي مارسته حكومة اجلبل األسود يف تقريرها الوطين، مثل ما ذكرته من أن وضـع املـرأة أقـل          

أو تعرضوا لالعتداء اجلسدي،     الرجل، وعن احلاالت املسجلة اليت تلقى فيها الصحفيون هتديدات        باالمتيازات من   
. دين وألنشطة املنظمات غري احلكوميةاملتمع  اجمليف البلد غري مواتية لتطوير       االجتماعية   -  االقتصادية   وأن األحوال 

أن وناشدت الدولة . عايري الدميقراطية عامةًامل حنو املضي قدماًمواصلة وشجعت كرواتيا حكومة اجلبل األسود على 
كوهلا االختياري، وكذلك الربوتوكول االختيـاري     على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات وبروتو      ُتَصدِّق  

وأوصـت  .  كـامالً ، تطبيقها تطبيقاً أو، يف حالة التصديق على هذه الصكوك مؤخراً      ،التفاقية مناهضة التعذيب  
 وملكافحة االجتـار باألشـخاص      الغجركرواتيا حكومة اجلبل األسود باختاذ تدابري جديدة ملكافحة التمييز ضد           

وطلبت من . كما أوصت بإدراج معاهدات حقوق اإلنسان الدولية يف القانون الوطين.  اجلنسيألغراض االستغالل
العديد من مواطين اجلبل األسـود الـذين         سلطات اجلبل األسود معلومات عن التطورات اجلديدة احملتملة بشأن        

ت صلة باألحـداث    بسبب مشاركتهم يف جرائم ضد املدنيني ذا      عليهم  قبض  للأصدرت حمكمة دوبروفنيك أوامر     
  .وأشارت كرواتيا إىل أنه مل ُيحرز تقدم كبري يف هذا الصدد حىت تارخيه. اليت وقعت يف خميمي مورينج وكومبور

والتحرش اجلنسي يف   بني اجلنسني   وأشادت اليابان باحلكومة العتمادها تشريع العمل الذي حيظر التمييز            - ٥٥
ئل مل يتم حلها فيما يتعلق حبقوق املرأة يف مكان العمل، وعلى وجه             بيد أهنا أشارت إىل أن مثة مسا      . مكان العمل 

كما طلبت معلومات   . التحديد عدم وجود تدابري تتصل بإجازة األمومة والدعم املقدم للحوامل واألمهات اجلدد           
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مييز ضـد  وأشادت اليابان بالسياسات اليت جرى تنفيذها ملكافحة الت       . عما تقوم به احلكومة ملعاجلة هذه املشكلة      
 بأهنما الغجرأشارت إىل أن تقارير اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وصفت التمييز والتحيز ضد             إال أهنا   ،  الغجرأقلية  

وطلبت اليابان  . مشكلة مستمرة وعميقة اجلذور، كما طلبت من احلكومة اختاذ املزيد من التدابري ملعاجلة الوضع             
. صالح القانون أو إنفاذ القوانني السارية من أجل حل املـشكلة          كذلك معلومات عن أية مناقشات جارية عن إ       

 من املعلومات عن تدريب الشرطة يف مزيداًوأشادت كذلك بالتصديق على مدونة قواعد سلوك الشرطة، وطلبت  
  .جمال حقوق اإلنسان

يف اآلونة األخرية ما حدث سبانيا معلومات عن التدابري احملددة اليت تنوي احلكومة اختاذها بصدد إوطلبت   - ٥٦
وحماوالت اغتيال ضد الصحفيني والناشطني يف جمال       من مضايقات واعتداءات جسدية وحاالت تشهري مزعجة،        

وفيما خيص . يبوكما طلبت معلومات عن خطط احلكومة للتصديق على امليثاق االجتماعي األور. حقوق اإلنسان
  .اخلطط املتعلقة بالنهوض هبذه اجلماعة ومحايتها من املعلومات عن مزيداًسبانيا إ، طلبت الغجرمجاعة 

بيد . ٢٠٠٦ورحبت بنغالديش باخلطوات العملية اليت اختذهتا احلكومة منذ استقالل اجلبل األسود يف عام   - ٥٧
وأشارت .  فيما خيص نيل التعليم واحلصول على اخلدمات الصحيةال سيما، الغجرأهنا أعربت عن قلقها إزاء وضع 

ذكرت أن سن تشريع شامل ملكافحة التمييز، حـسبما         إال أهنا    املتخذة لتحسني وضع هذه اجلماعة،       إىل التدابري 
؛ كما أعربت عن أملها يف أن ُيعتمد  إجيابياًاقترح بعض هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، ميكن أن حيدث اختالفاً

معدل جـرائم االجتـار بالنـساء       وأشارت بنغالديش إىل أن ارتفاع      . مشروع القانون هذا يف أقرب وقت ممكن      
وطلبت إىل احلكومة أن تنظر يف هذه املـسألة         . من دواعي القلق الشديد   هو  واألطفال لغرض االستغالل اجلنسي     

وأوصت بنغالديش حكومة اجلبل األسود بأن تتعامل مع        . جبدية وأن تقدم املسؤولني عن هذه اجلرائم إىل العدالة        
 النساء واألطفال لغرض االستغالل اجلنسي، بتعاون كامل مع البلـدان الـيت             مسألة االجتار باألشخاص، وخباصة   

 واألشكاليني واملصريني الغجروأوصت كذلك باختاذ تدابري فعالة من أجل أن تتمتع أقليات . تشكل سلسلة االجتار
  .افيةبكامل حقوقهم اإلنسانية، وبأن تكفل، على وجه اخلصوص، حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثق

الحظت البوسنة واهلرسك أن مجهورية اجلبل األسود طرف يف معظم معاهـدات حقـوق اإلنـسان                و  - ٥٨
الرئيسية؛ وشجعت احلكومة على مواصلة جهودها الرامية إىل التصديق على املعاهدات اليت مل تصدق عليها بعد؛                

 فيما يتعلق خبطة احلكومة للتصديق على ال سيما من املعلومات عن اخلطوات املتخذة يف هذا الصدد، مزيداًوطلبت 
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات وتنسيق االستراتيجية اخلاصة بإدراج هـؤالء األشـخاص يف أحكـام                

 من بينها إنشاء وزارة حقوق اإلنسان وحقوق األقليـات،          ،وأشارت البوسنة واهلرسك إىل مجلة أمور     . االتفاقية
، وخطة األنشطة اهلادفة إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني؛ اجلنسني الذي اعُتمد مؤخراًوالقانون اخلاص باملساواة بني 

كما رحبت بنهج النقد الذايت الذي اتضح يف التقرير فيما يتصل بعدم وجود حتسينات فعلية يف جمال توزيع السلطة 
ودها الرامية إىل القضاء على     ويف هذا الصدد، شجع وفد بنغالديش احلكومة على مواصلة جه         . بني الرجل واملرأة  

النمطية، وزيادة الوعي االجتماعي باملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان للمرأة، وعلى مواصلة تنفيـذ   القوالب  
واستفسرت البوسنة واهلرسك كذلك عن األنشطة اليت تزمع مجهورية اجلبـل األسـود        . األولويات يف هذا اجملال   

  . يف اللجنة التنفيذية ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق الالجئنيداً جدياالضطالع هبا بوصفها عضواً
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حقوق اإلنسان   يف حتسني قانون ومبادئكبرياً والحظت النرويج أن حكومة اجلبل األسود أحرزت تقدماً  - ٥٩
االعتداءات ذات كما أعربت عن ذات املخاوف الواردة يف التقرير الصادر عن اجلهات املعنية فيما يتعلق ب. الدولية

وطلبت النرويج . الذي حييط هبذه االعتداءات عامة  الدوافع السياسية على الصحفيني، ومناخ اإلفالت من العقاب       
وأوصت النرويج . معلومات عن التدابري املتخذة للرد على هذه االدعاءات وإكمال التحقيق يف احلاالت املبلغ عنها

 وبدون املزيد من التأخري لالعتداءات ذات الدوافع الـسياسية علـى            حكومة اجلبل األسود بأن تتصدى بفعالية     
املسؤولني عنها إحالة الصحفيني، وذلك بوسائل من بينها إجراء التحقيق الفوري والدقيق واحملايد يف هذه اجلرائم و

  .قضاءإىل ال

يف ومحاية حقوق اإلنسان    لتعزيز   لإلطار القانوين    تفصيلياًشرحاً  والحظت الصني أن التقرير الوطين قدم         - ٦٠
 حكومة اجلبل األسـود     رستفقد أ . مجهورية اجلبل األسود، وكذلك لإلجنازات والتحديات اليت تواجه احلكومة        

وأحرزت . وزارة حلماية حقوق اإلنسان واألقليات ومؤسسة ألمانة املظامل       أنشأت   و  كامالً  دستورياً  قانونياً نظاماً
 العدالة القضائية وحماربة االجتار بالبشر ومحاية حقوق ومصاحل الالجئني وحتسني  يف جمال تعزيزكبرياً كذلك تقدماً

وأشارت الصني إىل أن احلكومة حققت إجنازات بـارزة يف مـسألة الالجـئني              .  وما إىل ذلك   ،مستوى املعيشة 
 مزيداً وطلبت الصني .، وأهنا تعكف اآلن على تنفيذ استراتيجية ُتفضي إىل حل دائم هلذه املسألةداخلياًملشردين او

من املعلومات عن التحديات اليت تواجهها حكومة اجلبل األسود يف تنفيذ هذه االستراتيجية وعن اجملاالت الـيت                 
وأوصت الصني حكومة اجلبل األسود بأن تطلب من اجملتمع الدويل  .حتتاج فيها املساعدة والدعم من اجملتمع الدويل

  .ملايل مبا يتمشى مع احتياجاهتا لتنفيذ االستراتيجيةتقدمي املساعدة التقنية والدعم ا

لكل شخص احلق يف    خالت، أن دستورها ينص على أن       اد على امل  وذكر وفد حكومة اجلبل األسود، رداً       - ٦١
وذكر . حرية التعبري، وأنه ال ميكن تقييد هذا احلق سوى باحترام حقوق اآلخرين أو يف حالة هتديد املصلحة العامة

وأشار الوفد إىل   .  للمعايري الدولية  وفقاًالرقابة حمظورة وأن حكومة اجلبل األسود تكفل حرية املعلومات          الوفد أن   
كما أن القانون حيظر .  فإن احملاكم تتخذ تدابري عاجلة للنظر يف الدعاوى، يف حالة انتهاك حقوق حرية التعبري،أنه

  .إلعالمخدمات ااحتكار 

الصحفيني، ذكر الوفد أن احلكومة قد سلمت التقرير إىل املقرر اخلاص املعين وفيما خيص االعتداءات على   - ٦٢
وذكر الوفد أنه قد ثبت يف حالتني أن االعتداءات مل تكن ذات دوافع سياسـية،               . باحلق يف حرية الرأي و التعبري     

م وعن التزامها كومة عن استعدادها حلماية حرية وسائط اإلعالاحلوأعربت . وهو ما أكده كذلك أحد الصحفيني
  .بالتحقيق الكامل يف مجيع حاالت االعتداء على الصحفيني

 اتفاقية حقوق   ٢٠٠٨يف أواخر عام    عرض على الربملان    وذكر وفد حكومة اجلبل األسود أن احلكومة ست         - ٦٣
  .األشخاص ذوي اإلعاقات وبرتوكوهلا االختياري للتصديق عليهما

ئات سياسية بل يعنيهم اجمللس القضائي، وهو هيئة مستقلة تتكـون           وأكد الوفد أن القضاة ال تعينهم هي        - ٦٤
، وميكن للقضاة، عن طريق اجمللس القـضائي،        وقد حتسن الوضع املايل للقضاة كثرياً     . بشكل رئيسي من القضاة   

  .ممارسة نفوذهم على مسألة وضع امليزانية وعمل احملاكم
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لدعاوى املتصلة مبقاضاة جمرمي احلرب يف مجهورية اجلبل ، فيما خيص ا أنهوفد حكومة اجلبل األسودأفاد و  - ٦٥
 وقد أمثر هذا التعاون عمـالً     . اتفاقات تعاون مع السلطات يف كل من كرواتيا وصربيا        أبرمت احلكومة   األسود،  
 ٦، ُوجهـت التـهم إىل       مـورينج قضية  وبشأن  .  فيما يتعلق بأربعة من الدعاوى املتصلة جبرائم احلرب        مشتركاً

وتتعلق الدعوى  . ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٦ومن املقرر إجراء احملاكمة يف      . تكاب جرائم حرب  أشخاص بار 
وأكد الوفد أن الئحة االهتام تشمل ضباط الشرطة يف أعلـى           . مع تسعة أشخاص  جارٍ  الثانية باإلبعاد، والتحقيق    
سم الـوزير يف الالئحـة      إومل يرد   . كحينذاوزير الداخلية واألمن العام     من بينهم نائبا    املناصب يف ذلك الوقت،     

يف مرحلة التحقيق، وجيري االستماع إىل عدد من الشهود، كما وهذه الدعوى هي . احملاكمةبسبب وفاته قبل بدء 
، فقـد   كلـودجريزكي الز  وهي قضية   وفيما خيص الدعوى الثالثة،     .  جداً وقع الوفد االنتهاء من التحقيق قريباً     َت

 من املتهمني ٧ويوجد .  أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد املدنيني٨اح احتجاز اقترمع ُوجهت االهتامات 
أما الدعوى الرابعـة    . الحتجاز، بينما الثامن خمتف، وتوقع الوفد اإلعالن عن موعد بدء النظر يف الدعوى            رهن ا 

والعمل بشأن هذه   . يةسبعة أشخاص متهمني جبرائم ضد اإلنسان     حبق   فتتعلق باإلجراء    شاتبوكوفي قضيةواملعروفة ب 
وفيما خيص عمليات اإلبعاد، أشار الوفد إىل أن . نتيجة التعاون واملساعدة القانونية الدولينيالدعوى اجلنائية كان  

ـ         هذه املسألة سلمياً  تسوية  حكومة اجلبل األسود تعكف على       دعوى  مع أسر األفراد املبعدين، وتوقع أن تنتهي ال
  .لُألسر وأن تشمل دفع تعويضات قريباً

  أو التوصيات/ االستنتاجات و-  ثانياً
  :يف أثناء احلوار التفاعلي، أوصت الدول األطراف حكومة اجلبل األسود مبا يلي  - ٦٦

أن تنظر يف مسألة التصديق يف وقت مبكر على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب                 - ١
آلية وطنية فعالة للحماية وفقاً أن تنشئ الإنسانية أو املهينة، ووغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال

؛ وأن تصدق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا              )اجلمهورية التشيكية (لذلك  
 يف التـصديق    ؛ وأن تنظر جادةً   )كرواتيا(الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب      وعلى  االختياري،  
  ؛)املكسيك( حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على اتفاقية

  ؛)أوكرانيا(أن تقدم تقاريرها إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان ذات الصلة يف الوقت احملدد   - ٢

مستوى أعلى من معايري حقوق اإلنسان فيما خيص قضايا حريـة  بلوغ أن تواصل جهودها من أجل     - ٣
  ؛)تركيا(ئني وسائط اإلعالم وعمل السلطة القضائية ووضع الالج

ل من بينها تنفيذ قـانون البيئـة الـذي اعُتمـد يف     ـسائبوة البيئة،  ـا حلماي ـأن تواصل جهوده    - ٤
  ؛)اجلزائر(، وأن تنظر يف إطالع البلدان املعنية على جتربتها ٢٠٠٨يوليه /متوز

  ؛)كرواتيا(أن تدرج معاهدات حقوق اإلنسان الدولية يف قانوهنا الوطين   - ٥
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جلهود لسن قانون عام ملكافحة التمييز والعمل على اعتماده يف أقـرب وقـت ممكـن                أن تواصل ا    - ٦
بـسبب   القانون اخلاص مبنع التمييز تدابري شاملة ملكافحة التمييز، مبا يف ذلك              مشروعَ نمَِّض؛ وأن تُ  )النمسا(

  ؛)سلوفينيا(اجلنسي واهلوية اجلنسية امليل 

؛ وأن  )فرنسا(اواة الكاملة بني الرجل واملرأة يف مجيع الظروف         أن تعتمد التدابري الضرورية لضمان املس       -٧
؛ وأن تتخذ التدابري املناسبة لضمان تنفيـذ خطـة   )اجلزائر(تواصل جهودها لضمان التنفيذ الكامل حلقوق املرأة        

  ؛)اليونان (٢٠١٢-٢٠٠٨األنشطة اهلادفة إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف مجهورية اجلبل األسود للفترة 

 اجلنسي بوصفه فئة تتوفر هلا احلماية من التمييز، وذلك يف قوانني            يلأن تدرج إشارات واضحة إىل امل       - ٨
  ؛ )كندا(العمل والتوظيف السارية، و يف التشريع اخلاص خبطاب الكراهية وجرائم الكراهية 

؛ وأن  )كرواتيـا (نسي  أن تتخذ تدابري جديدة حملاربة االجتار بالنساء واألطفال لغرض االستغالل اجل            - ٩
تتعامل مع مسألة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال لغرض االستغالل اجلنسي، بتعاون كامل مـع   

  ؛)بنغالديش(البلدان اليت تشكل سلسلة االجتار 

أن تنفذ توصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان فيما خيص اعتمـاد الـسياسة واإلطـار القـانوين                   - ١٠
؛ وأن تتخذ تدابري فعالة لتعزيز تشريعها الـوطين اخلـاص           )آيرلندا( ملكافحة العنف املرتيل بفعالية      الضروريني

 يف عملية إعـداد القـانون املزمـع     فعلياً؛ وأن تشرك اجملتمع املدين إشراكاً )إيطاليا(بالعنف املرتيل ضد املرأة     
يف أقرب وقت ممكن القانون املزمع إصداره       ُسنَّ  َت؛ وأن   )سلوفينيا(إصداره واخلاص باحلماية من العنف املرتيل       

  ؛)اليونان(واخلاص باحلماية من العنف املرتيل 

 أن تضع برامج تعليمية وتدريبيه حمددة لتوعية مجيع املعنيني يف جمال القضاء ويف الشرطة هتدف حتديداً        - ١١
قليات، مبن يف ذلك األقليات القومية محاية حقوق اإلنسان للناشطني يف املنظمات غري احلكومية وأعضاء األإىل 

  ؛)اجلمهورية التشيكية(اجلنسي وهويتهم اجلنسية ميلهم واألشخاص الذين ُيعتربون أقلية بسبب 

؛ وأن تتخذ مجيـع     )اململكة املتحدة (أن تواصل العمل على تنفيذ خطة عمل إصالح اهليئة القضائية             - ١٢
؛ )النمـسا (ضع نظام تعيينات فعال ومستقل يف اهليئة القضائية         القرارات الضرورية على املستويات املطلوبة لو     

وأن تضمن االستقالل الكامل للقضاء وفقاً للمبادئ األساسية اخلاصة باستقالل السلطة القضائية، واليت أرستها 
، وأن تنشئ آلية رصد مستقلة إلجراءات احملاكم من أجل تعزيز استقالل            ٤٠/١٤٦اجلمعية العامة يف قرارها     

؛ وأن تكثف جهودها حملاربة الفساد من أجل ضمان استقالل النظـام القـضائي              )سلوفاكيا(هليئة القضائية   ا
؛ وأن تتخذ املزيد من التدابري      )بولندا(؛ وأن تواصل وتعزز سياستها حملاربة الفساد        )السويد(وفعاليته وجودته   

   ؛)سلوفاكيا(الشاملة للتصدي ملسألة الفساد، وال سيما يف الشرطة 

أن تواصل التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة حـىت تتـضح احلقـائق املتـصلة                   -١٣
  ؛)تشيلي(باالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان اليت وقعت يف املنطقة خالل سنوات التسعينات من القرن املاضي 
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ن وفقاً للمعايري   احرية الصحافة مكفولت  أن تتخذ تدابري على سبيل األولوية لتضمن أن حرية التعبري و            - ١٤
؛ وأن تعدل القانون اجلنائي والدستور إلدراج املعايري الدولية حلرية التعـبري            )السويد(الدولية حلقوق اإلنسان    

؛ وأن تعتمد مجيـع     )كندا( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         ١٩حسبما نصت عليه املادة     
؛ )فرنسا( مع املعايري الدولية السائدة      ىضمان متتع الصحفيني حبرية ممارسة مهنتهم مبا يتمش       التدابري الضرورية ل  

وأن تعيد النظر يف تشريعها وسياساهتا العامة لضمان ممارسة حرية التعبري ونفي صفة اجلرمية عن ُجنح التشهري                 
الفعال يف االعتـداءات الـيت      والقذف والقدح، وأن تتخذ إجراءات حلماية الصحفيني، مبا يف ذلك التحقيق            

؛ وأن تتصدى بفعالية لالعتداءات اليت تقـع علـى الـصحفيني            )املكسيك(يتعرض هلا من ميارس هذه املهنة       
آيرلندا وأملانيـا   (واملدافعني عن حقوق اإلنسان، وأن جتري التحقيق الالزم وتقدم املسؤولني عنها إىل العدالة              

؛ وأن تتخذ التدابري املالئمة لضمان تعزيز ومحاية احلرية الدينية، وذلك           )واجلمهورية التشيكية والنرويج وكندا   
  ؛)إيطاليا(بوسائل من بينها اعتماد تشريع خاص باالعتراف بالكنائس وحقوق امللكية للطوائف الدينية 

تعريف األقليات الوارد يف مجيع القوانني على احلماية الكاملـة مـن أي متييـز               ينص  أن تضمن أن      - ١٥
، يف التشريع ذي الصلة، الضمانات املنصوص عليها يف الدسـتور حلمايـة             محاية كافية ؛ وأن حتمي    )مساالن(

آليـات تنفيـذ    ُتفَعِّلَ متاماً   ؛ وأن   )هولندا(حقوق األقليات القومية واملساواة يف متثيل أعضاء األقليات القومية          
ليات اجمللس الـوطين    آلبالغجر، ومن بني هذه ا    اخلاصة  ستراتيجية الوطنية   ال باألقليات وا  ةجية اخلاص ياالسترات

خـصائص املـستفيدين    عند تنفيذ السياسات العامـة      ؛ وأن تراعي    )النمسا(اخلاص  لتمويل  للألقليات وآلية   
  ؛)املكسيك(حقوقهم، ال سيما االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ضماناً ملمارسة واحتياجاهتم وتطلعاهتم

 فيما خيص وضع الـسكان      هواجس املطروحة دها الرامية إىل التصدي لل    أن تبقي على مستوى جهو      - ١٦
 لتحسني وضـع الغجـر      ٢٠٠٧الغجر يف مجهورية اجلبل األسود، وأن تعطى األولوية لتنفيذ استراتيجية عام            

  ؛)اململكة املتحدة(

 لشؤون الالجئني أن جتري، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية األمم املتحدة السامية  - ١٧
؛ وأن تضع إحـصاءات     )اجلزائر(ن داخلياً   وملشردان و ئو للسكان الغجر، وخباصة الالج    واجملتمع املدين، تعداداً  

ُيعتد هبا عن عدد األطفال املنتمني ألقليات الغجر واألشكاليني واملصريني يف النظام املدرسي يف اجلبل األسود                
ل خمتلف فئات الغجر على فرص التعليم والوظـائف واحلمايـة           ؛ وأن تقّيم مدى إمكانية حصو     )لكسمربغ(

؛ وأن تعتمد، يف سياق برنامج العمل الوطين، مزيداً من التدابري وأن تنفذ الربامج لتهيئـة             )اجلزائر(االجتماعية  
؛ )شيلي( يف مجهورية اجلبل األسود على حنو أفضل          وسياسياً الفرص لضمان إدماج مجاعات الغجر اجتماعياً     

الغجر حقهم الكامل من التعليم، وأن جلماعات  تتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان نيل األطفال املنتمني وأن
، وخباصـة   غجر؛ وأن تعتمد استراتيجية لتحسني األحوال املعيشية لل       )إيطاليا (تدعم عملية إدماجهم اجتماعياً   

ألساسية، وإدانة التمييـز وتـسجيل      عن طريق تعديل التشريع لضمان حصوهلم على اخلدمات االجتماعية ا         
؛ وأن تتخذ تدابري فعالة من أجل أن تتمتع أقليات الغجـر            )كندا(الالجئني الغجر الذين ليست لديهم وثائق       

واألشكاليني واملصريني حبقوقها اإلنسانية بالكامل، وخباصة أن تضمن حقوقهـا االقتـصادية واالجتماعيـة              
؛ وأن  )كندا(تعزيز الوعي جبماعة الغجر من أجل مكافحة التمييز         إىل  ة  ؛ وأن تسعى بقو   )بنغالديش(والثقافية  

  ؛ )كرواتيا(تتخذ تدابري جديدة ملكافحة التمييز ضد الغجر 
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ردين داخليـاً   للمـش أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان احلقوق االجتماعيـة واالقتـصادية              - ١٨
  ؛ )اليونان(كافحة التمييز والالجئني، وذلك بوسائل من بينها اعتماد سياسات مل

ع القانوين لالجئني من الدول اجملاورة، مع التركز على منع ظـاهرة انعـدام              ـأن توضح الوض    - ١٩
  ؛)سلوفينيا(اجلنسية 

 التقنية والدعم املايل مبا يتمشى مع احتياجات حكومـة          ةأن تدعو اجملتمع الدويل إىل تقدمي املساعد        - ٢٠
  ؛)الصني(تراتيجية ُتفضي إىل حل دائم ملسألة الالجئني واملشردين داخلياً اجلبل األسود من أجل تنفيذ اس

. وسوف تبحث مجهورية اجلبل األسود هذه التوصيات، على أن تقدم ردودهـا يف الوقـت املناسـب                  - ٦٧
  .وسُيدرج رد مجهورية اجلبل األسود يف الوثيقة اخلتامية اليت سيعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف دورته التاسعة

مة هلـا   املقدِّ) الدول(موقف الدولة   تنّم عن   أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير       /ومجيع االستنتاجات و    - ٦٨
  .على أهنا حتظى مبوافقة الفريق العامل ككلأويلها وال ينبغي ت. أو الدول موضع االستعراض/و
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  رفقامل
COMPOSITION OF THE DELEGATION 

 The delegation of Montenegro was headed by H.E. Mr. Miras Radovic, Minister of Justice, and 
composed of 15 members:  
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Sabahudin Delic, Deputy, Ministry for Human and Minority Rights Protection; 

Ms. Nada Vukanic, Deputy, Ministry of Interior Affairs and Public Administration; 

Mr. Veselin Vuckovic, Deputy, State Prosecutor; 

Mr. Zeljko Sofranac, Director, Bureau for Care for Refugees; 

Ms. Smiljka Kotlica, Secretary, Ministry of Health, Labour and Social Welfare; 

Mr. Nikola Saranovic, Chief of Cabinet, Ministry of Justice; 

Mr. Ljulja Djonaj, High Police Commissioner, Department of Planning in the Police Directorate; 

Ms. Nada Drobnjak, Director, Office for Gender Equality; 

Mr. Rajko Markus, Adviser, Ministry of Culture, Sports and Media; 

Mr. Pavle Bojic, First Secretary, Permanent Mission; 

Ms. Maja Boskovic, Third Secretary, Ministry of Foreign Affairs; 

Ms. Tamara Brajovic, Third Secretary, Ministry of Foreign Affairs; 

Ms. Vesna Bulatovic, Interpreter; 

Ms. Jelena Pralas, Interpreter. 
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