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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

ة عـشرة يف الفتـرة      امس، دورته اخل  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
نسان يف  حقوق اإل عرضت حالة   واسُت. ٢٠١٣ فرباير/شباط ١ إىل   يناير/كانون الثاين  ٢١ من

وتـرأس  . ٢٠١٣ يناير/كانون الثاين  ٢٨ املعقودة يف     عشرة ةادي يف اجللسة احل   اجلبل األسود 
واعتمد .  حقوق اإلنسان وشؤون األقليات    ، وزير ُسَواد نومانوفيتش  السيد   اجلبل األسود  وفَد

كـانون   ٣١ة عشرة، املعقودة يف     سادس يف جلسته ال   اجلبل األسود  ه عن الفريق العامل تقرير  
  . ٢٠١٣ يناير/لثاينا
، اختار جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين         ٢٠١٣يناير  /كانون الثاين  ١٤ويف    -٢
إستونيا وموريتانيـا   : التايل لتيسري استعراض احلالة يف اجلبل األسود وهم       ) اجملموعة الثالثية (

  .والواليات املتحدة األمريكية
 مـن مرفـق     ٥والفقـرة    ٥/١ مـن مرفـق القـرار        ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

، صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض حالة حقوق اإلنسان يف اجلبـل            ١٦/٢١ القرار
  :األسود

ــين أو  )أ(   ــر وط ــرة   تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع
)A/HRC/WG.6/15/MNE/1و Corr.1(؛  

جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/15/MNE/2) (ب(١٥ للفقرة

) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
)A/HRC/WG.6/15/MNE/3.(  
وأحيلت إىل اجلبل األسود، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعـدهتا سـلفاً           -٤

لربيطانيا العظمى  ملكة املتحدةإسبانيا واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا والسويد واملكسيك وامل
وميكن االطالع على هذه األسئلة على املوقع الـشبكي         . يرلندا الشمالية والنرويج وهولندا   آو

  .اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل
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  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
ت له بأن يقّدم تقريره الوطين، خاصـةً أن         رحَّب اجلبل األسود بالفرصة اليت سنح       -٥

. ٢٠١٣ينـاير   /كانون الثاين  ١اجلبل األسود قد انضم إىل جملس حقوق اإلنسان ابتداًء من           
وأكدت حكومة اجلبل األسود التزامها جتاه اجمللس بأن قررت تعيني املمثل اخلاص لـوزارة              

  .اخلارجية، السفري، مندوباً عنها يف اجمللس
. تقرير الوطين مثرة تعاون بني سلطات الدولة ومنظمات غري حكوميـة          وقد كان ال    -٦

واعتمـدت  . ودعمت منظومة األمم املتحدة يف اجلبل األسود عملية صياغة مشروع التقرير          
 ١٣حكومة اجلبل األسود التقرير الوطين عن حالة حقوق اإلنسان يف اجلبـل األسـود يف                

  .٢٠١٢سبتمرب /أيلول
 يف عدة ٢٠٠٨ود تقدماً كبرياً منذ تقدمي تقريره السابق يف عام    وقد حقق اجلبل األس     -٧

استقالل القضاء؛ ونزع صفة اجلُرم عن السب والتـشهري؛ ومكافحـة        : جماالت منها ما يلي   
الفساد واجلرمية املنظَّمة؛ وحتسني نظام السجون؛ واإلصالحات القانونية املتعلقـة مبكافحـة            

 بالبشر، وتقوية قدرات أمانة املظامل؛ وإنشاء جملس مكافحة         التمييز، والعنف املرتيل، واالجتار   
 وتعزيز التـسامح إزاء     التمييز وجملس رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة وجملس حقوق الطفل؛        

أوجه االختالف، خاصةً فيما يتعلق باملثليني واملثليات ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية         
  .طائفة املصرية يف اجملتمعاجلنسانية؛ وإدماج طائفة الروما وال

اجلبل األسود ذلك االنسجام بـني األعـراق    وقد كان من أعظم إجنازات استقالل         -٨
املتعددة واستمرار تنظيم انتخابات حرة ودميقراطية، وتشجيع عمل النشطاء يف ميدان حقوق            

  .اإلنسان ودعمه
 اكتـساب   ، شرع اجلبل األسود يف التفاوض علـى       ٢٠١٢يونيه  /حزيران ٢٩ويف    -٩

فستؤدي املفاوضات إىل إحراز مزيد من التقدم يف تنفيذ . العضوية الكاملة يف االحتاد األورويب
معايري االحتاد األورويب واألمم املتحدة من خالل مواءمة تـشريعات اجلبـل األسـود مـع       

ق تشريعات االحتاد األورويب ومن خالل تنفيذ اإلطار التشريعي والرصد املنتظم الحترام حقو           
  .اإلنسان واحلريات

فالقانون يـنص   . وقد حتقق تقدم كبري على طريق توطيد استقالل القضاء وكفاءته           -١٠
على تطبيق معايري أكثر موضوعية يف اختيار وترقية القضاة ووكالء الدولة ومت تطوير النظـام        

حه قـدراً   وتغيَّرت تشكيلة جملس الوكالء ملن    . املتبع يف تقييم عملهم ويف إجراءات اختيارهم      
وحتسَّن التعاون مع املؤسسات الدولية وال سيما مع احملكمة األوروبيـة           . أكرب من االستقالل  

 االطالع علـى    (www.sudovi.me)وتتيح حماكم اجلبل األسود على املوقع       . حلقوق اإلنسان 
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 األحكام النهائية الصادرة عن احملاكم وعلى األحكام الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقـوق           
اإلنسان ضد اجلبل األسود إىل جانب منشورات حمكمة ستراسبورغ واألحكـام الـصادرة             

  .عنها
وتتمثل أكرب خطوة إىل األمام على طريق هتيئة الظروف النسقية ملكافحة التمييـز يف        -١١

ويف اعتماد القانون اجلديد املتعلق بأمانة ) ٢٠١٠(اجلبل األسود يف اعتماد قانون حظر التمييز    
  .؛ وسيتم تنفيذمها بالكامل مستقبالً)٢٠١١(مل املظا
وتضع خطة تنفيذ قانون حظر التمييز، اليت أُعّدت بالتعاون مـع منظمـة األمـن                 -١٢

  .والتعاون يف أوروبا، خطة تثقيفية وأخرى تروجيية إعالمية للعمل على مكافحة التمييز
، ) منها يف السنة املاضـية     ُعقد اثنان (وُنظِّمت ثالثة مؤمترات دولية هامة حىت اآلن          -١٣

كُرست يف املقام األول حلقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري اهلويـة              
  .اجلنسانية

وقد تواصل وحتسَّن التعاون مع هيئات احلكم الذايت احمللية فيما يتعلق بتعميم مراعاة               -١٤
تشريعات يف هذا اجملال على حنو أكثـر        إال أن تنفيذ ال   . املنظور اجلنساين على املستوى احمللي    

كفاءة يستلزم مزيداً من العمل، ال سيما فيما يتعلق بزيادة تولِّي املرأة مواقع الزعامة ومبكافحة 
  .العنف ضد املرأة

وفيما يتعلق حبقوق الطفل، دخل إعداد خطة عمل وطنية من أجل الطفل املرحلـة                -١٥
  .األخرية قبل اعتمادها

ع أحكام اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، مت حتـسني اُألطـر        وانسجاماً م   -١٦
التشريعية واملؤسسية واالستراتيجية ملمارسة األشخاص ذوي اإلعاقة حقـوقهم ولتحقيـق           

  .محايتهم
وأُنشئ جملس رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة؛ وجيري تنفيـذ اسـتراتيجية إدمـاج             -١٧

د إىل خطة العمل اليت تبّين اجلهود الـيت         باالستنا) ٢٠١٦-٢٠٠٨(األشخاص ذوي اإلعاقة    
وال يزال جارياً تنفيـذ اسـتراتيجية       . جيب على مجيع املوارد الوطنية أن تبذهلا يف هذا اجملال         

  .التعليم اجلامع
ومن أكرب التحديات اليت تعترض ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة حقوقَهم صـعوبةُ              -١٨

ملتاحة للجميع بسبب تصميمها اهلندسي وهذا مـن        دخول املرافق العامة وغريها من املرافق ا      
  .الشروط املسبقة لتحقيق االندماج االجتماعي الكامل

وأنشأ دستور اجلبل األسود والقانون املتعلق حبقوق وحريات األقليات وغريه مـن              -١٩
القوانني، إىل جانب الصكوك الدولية املقبولة، اإلطار التشريعي الذي ميكّن مـن املُـضي يف               

ويساهم كل من صندوق محاية وممارسة حقوق األقليـات،         . يز ومحاية حقوق األقليات   تعز
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ومركز تطوير ثقافة األقليات واحملافظة عليها، وجمالس األقليات مسامهة كاملـة يف ممارسـة              
  .األقليات حقوقها

اجلبل وحظي بعناية خاصة إدماج السكان من طائفيت الروما واملصريني اجتماعياً يف              -٢٠
من العام املاضي، اعتمدت حكومة اجلبل األسود وثيقة استراتيجية         أبريل  /نيسانففي  . سوداأل

جديدة لتحسني حالة الروما واملصريني يف اجلبل األسود ُتنفَّذ على مدى الفتـرة مـا بـني                 
  .٢٠١٦ و٢٠١٢ عامي
ني ومن أكرب التحديات اليت يواجهها اجلبل األسود إجياد تسوية دائمة لوضع الالجئ             -٢١

وجيري حلّ هذه املسألة عن طريق      . واملشردين داخلياً اآلتني من مجهورية يوغوسالفيا السابقة      
يـشتمل علـى   ) عملية سـراييفو (تطوير إطار قانوين وتقوية املؤسسات واتِّباع هنج إقليمي    

وإذ ُتدرك حكومة اجلبل األسود مـدى       . التعاون مع البلدان اليت نشأ فيها املشردون داخلياً       
 جلنة تنسيقية لرصد تنفيـذ      ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول يد هذه املسألة، فقد أنشأت يف       تعق

استراتيجية إجياد تسوية دائمة ملسألة النازحني واملشردين داخلياً، مع التشديد بوجه خـاص             
  .على طائفة الروما اليت تعيش يف خميَّم كونيك

مـن النـازحني   ) ١٦ ٠٠٠حنو  ( شخص من جمموع العدد اإلمجايل       ٩ ٥٠٠وقدَّم    -٢٢
 ومتَّ النظر   ٢٠١٢اجلبل األسود طلبات لتسوية وضعهم حبلول هناية عام         واملشردين داخلياً يف    

وُيتـوخى مـن    .  يف املائة من جمموع الطلبات، وجرت تسويتها       ٦٠ طلباً أو يف     ٥ ٦٣٩ يف
كن اليت يعاين   برنامج اإلسكان الوطين يف اجلبل األسود تأمني األموال الكافية حللّ مشكلة الس           

  .٢٠١٦وُحدِّد موعد التنفيذ يف عام .  شخصا٦ً ٠٦٣ منها
فقد اعتمـدت   . واجلبل األسود آخذ يف تنفيذ أنشطة ملكافحة االجتار بالبشر بكفاءة           -٢٣

 وخطـة   ٢٠١٨ و ٢٠١٢احلكومة استراتيجية مكافحة االجتار بالبشر للفترة ما بني عـامي           
منع وقوع االجتار والتوعية    :  على ستة جماالت رئيسية هي     وتشّدد الوثيقتان . العمل املرفقة هبا  

به؛ وتقدمي املساعدة للضحايا؛ ومحاية الضحايا وإعادة إدمـاجهم؛ والتنـسيق والـشراكة؛             
  . وحتديد ضحايا االجتار؛والتعاون الدويل

 قانون احلماية من    ٢٠١٠ومن األولويات األساسية محايةُ األسرة؛ إذ اعُتمد يف عام            -٢٤
وينص القانون علـى    . ٢٠١٢ف املرتيل واعُتمدت استراتيجيةٌ يف هذا اخلصوص يف عام          العن

مخسة تدابري حلماية ضحايا العنف املرتيل وينص على مبدأ االستعجال بالنسبة للقضايا املتعلقة             
واسُتحدث واجب التبليغ عن العنف الذي كُلفت به سـلطات          . حبماية الضحايا من العنف   

 وُيجرِّم القـانون اجلنـائي      .ى واملؤسسات الصحية والتعليمية وغريها    الدولة وسلطات أخر  
  .اجلرائم املتعلقة بالزواج واألسرة مبا فيها العنف املرتيل وإمهال اليافعني واالعتداء عليهم

 قانون توفري املساعدة القانونية اجملانيـة وُشـرَِع يف تقـدمي            ٢٠١١واعُتمد يف عام      -٢٥
  . حمكمة من الدرجة األوىل١٥ة اجملانية يف خدمات املساعدة القانوني
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وُتنفَّـذ  . وفرغ اجلبل األسود من إنشاء اإلطار التشريعي واملؤسسي ملكافحة الفساد           -٢٦
بنجاح الوثائق االستراتيجية ملكافحة الفساد وجيري إعداد خطة عمل جديدة لفترة سنتني من             

املرحلة األخرية من التنسيق مع مكتب      ودخل التقرير   . أجل مكافحة الفساد واجلرمية املنظَّمة    
، الحظت جمموعة ٢٠١٢ديسمرب /كانون األولويف . األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

الدول املناِهضة للفساد يف جملس أوروبا أن مجيع التوصيات اخلمس املتعلقة بـالتجرمي الـيت               
  .ت فعالًاجلبل األسود قد ُنفِّذقُدمَّت إىل 

االت اليت تستحق عناية خاصة يف سياق احترام حقوق اإلنـسان محايـة             ومن اجمل   -٢٧
فقد أنشأ القانون املعدَّل املتعلق بتنفيذ العقوبـات        . حقوق األشخاص احملرومني من حريتهم    

 ِقسماً خاصاً باإلفراج املشروط وهو وحدة مستقلة        ٢٠١١يونيه  /حزيراناجلنائية الصادر يف    
وهناك توجه متزايد إىل احلكم بـإنزال       . جلنائية يف وزارة العدل   داخل إدارة تنفيذ العقوبات ا    

جن وسيؤدي هذا التوجه إىل خفض أعـداد        ديلة وإىل خفض عدد األحكام بالس     عقوبات ب 
  .األشخاص حتت احلراسة

ومن العناصر األساسية يف حقوق اإلنسان واحلريات اليت حتظى حبماية خاصـة يف               -٢٨
  .عبري واحلق يف احلصول على املعلومة وحرية اإلعالماجلبل األسود حرية الفكر والت

 صفة  ٢٠١١يونيه  /ونزعت التعديالت اليت أُجرَيت على القانون اجلنائي يف حزيران          -٢٩
اجلُرم عن فعل السّب والتشهري؛ ويتم السعي حالياً إىل التوصل يف هذه القضايا إىل التراضـي          

ووضعت احملكمة العليا املبادئ التوجيهية     . قطبني األطراف املعنية يف إطار إجراءات مدنية ف       
لكي تتَّبعها مجيع احملاكم، وهي مبادئ تتفق مع القانون العريف للمحكمة األوروبية حلقـوق              
اإلنسان، وحّدت احملكمة العليا من مبلغ التعويضات اليت ُتدفع على األضرار غري املاديـة يف               

  .قضايا السّب والتشهري
 توافقاً تاماً مـع التوجيـه   ٢٠١٠عالم اإللكتروين الصادر يف عام    ويتوافق قانون اإل    -٣٠

وأُنـشئت وكالـة وسـائط اإلعـالم        . اخلاص خبدمات وسائط اإلعالم املسموعة واملرئية     
اإللكترونية مبوجب هذا القانون بصفتها آلية تنظيمٍ مستقلة لوسائط اإلعالم تتمتع باالستقالل            

  .التام السياسي واملايل واملؤسسي
واقترحت وزارة الثقافة إجراء تعديالت على قانون وسائط اإلعالم اإللكترونيـة يف              -٣١

 بغرض حلّ الوكالة من االلتزام بتقدمي تقارير مالية وتشغيلية إىل           ٢٠١٣الربع األول من عام     
  .الربملان
 وأُنشئت ثالث هيئات ذاتية التنظيم لترسيخ مبادئ التنظيم الذايت واحلرية واالستقالل     -٣٢

  .يف وسائط اإلعالم
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. وانضم اجلبل األسود إىل اتفاقية جملس أوروبا بشأن االطّالع على الوثائق الرمسيـة              -٣٣
، سُيشرع يف تطبيق القانون اجلديـد املتعلـق حبريـة           ٢٠١٣فرباير  /وابتداًء من فاتح شباط   

  .احلصول على املعلومة الذي يتضمن جمموعة من األحكام اجلديدة
ور بوضوح املسائل الدينية وحقوق الطوائف الدينية يف اجلبل األسود          ويتناول الدست   -٣٤

. وتضمن الدولة املساواة بني الطوائف الدينية. ويضمن احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين     
  .وقد وقّع اجلبل األسود على اتفاقات مع الكرسي الرسويل ومع الطائفتني املسلمة واليهودية

حتظى بأكرب تقدير يف اجلبل األسود إشراك اجملتمـع املـدين يف   ومن املمارسات اليت      -٣٥
مجيع األنشطة الرامية إىل النهوض باحترام حقوق اإلنسان ويف احملادثات بشأن العـضوية يف              

  .االحتاد األورويب
وتتضمن االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة، اليت ُتعبِّر عن احترام خاص ألمهيـة              -٣٦

بيئة صحية، إرشادات بعيدة املدى من أجـل حتقيـق التنميـة االجتماعيـة              احملافظة على   
، أنشأ اجلبل األسود وكالة محاية البيئـة، وهـي          ٢٠٠٩ويف عام   . واالقتصادية ومحاية البيئة  

 ١٥وبالتعاون مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، أنشئ مركز آرهوس يف            . سلطة مستقلة 
جلنة األمـم  اية البيئة للمساعدة يف تطبيق أحكام اتفاقية        داخل وكالة مح   ٢٠١١أبريل  /نيسان

 بشأن احلصول على املعلومة ومشاركة عامة اجلمهور يف صـنع           املتحدة االقتصادية ألوروبا  
  ).اتفاقية آرهوس(القرار واللجوء إىل احملاكم يف القضايا البيئية 

ات يف زيادة تطـوير     وشكر الوفد مجيع البلدان اليت سامهت عرب ما قدمته من توصي            -٣٧
  .آليات محاية حقوق اإلنسان يف اجلبل األسود

ويتعاون اجلبل األسود بشكل كامل مع مجيع آليات محاية حقوق اإلنسان وال سيما               -٣٨
ومتت اإلشارة إىل خطأ ورد يف جتميع مفوضية األمم املتحدة السامية           . مع اإلجراءات اخلاصة  

  .حلقوق اإلنسان وجرى تصحيحه

  وار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراضاحل  -باء  
وميكن االطالع علـى التوصـيات      .  وفداً ببيانات  ٥٤أثناء احلوار التفاعلي، أدىل       -٣٩

  .املقدمة أثناء احلوار التفاعلي يف اجلزء الثاين من هذا التقرير
ة مجيع  ووّجهت شيلي العناية إىل ما أُحرز من تقدم كبري فيما يتعلق بتشريعات محاي              -٤٠

والحظت التصديق على سبع اتفاقيات دولية      . حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وتعزيزها    
وسلطت الضوء على ما حتقّق . وما يرافقها من خطط العمل واالستراتيجيات اخلاصة بتنفيذها       

  .وقّدمت شيلي توصيات. من تقّدم يف جمايل املساواة بني اجلنسني ومكافحة التمييز
صني على انضمام اجلبل األسود إىل صكوك متنوعة من صـكوك حقـوق   وأثنت ال   -٤١

وقالت إن اجلبل األسود ملتزم بتعزيز املساواة بـني اجلنـسني وحبمايـة حقـوق               . اإلنسان
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األشخاص ذوي اإلعاقة وإنه اختذ إجراءات حلماية حقوق األقليات ومكافحة التمييز وحتسني            
. يف التعاون الدويل يف جمال االجتار باألشخاص      العمل يف جمايل تعليم الطفل وصحته وشارك        

  .وقّدمت الصني توصيةً
ورحبت كوستاريكا باجلهود املبذولة لضمان احلق يف بيئة صحية واليت اشتملت على   -٤٢

وأقرت كوستاريكا بوجود إطار مؤسسي لرصد محاية حقـوق         . توعية املواطنني وإشراكهم  
وسألت عمـا إذا    .  مشاركة املرأة يف امليدان السياسي     اإلنسان وتعزيزها وباختاذ تدابري لزيادة    

كانت تدابُري قد اُتخذت لتاليف تعيني نساٍء مللء القوائم االنتخابية ّمما مل يترك هلن سوى فرصة 
  .وقدمت كوستاريكا توصيات. ضئيلة يف أن ُينتَخنب

 ورحبت كرواتيا باخلطوات اليت اُتخذت لتنفيذ توصـيات االسـتعراض الـدوري             -٤٣
، وال سيما منها تلك الرامية إىل ضمان حقوق السجناء ومحاية املواطنني            ٢٠٠٨الشامل لعام   

وطلبت كرواتيا مزيداً من املعلومات عن التدابري املُتخذة خلفض عـدد نـزالء             . من التمييز 
واستزادت أيضاً من املعلومات بشأن إضفاء اللمـسات        . السجون وحتسني ظروف السجن   

تيجية مكافحة كراهية املثليني واملثليات، وبـشأن دور اجملتمـع املـدين،            األخرية على استرا  
  .واملبادئ األساسية اليت تقوم عليها االستراتيجية

ورّحبت كوبا بالتقدم الذي أُحرز يف إنشاء إطار تشريعي ومؤسسي ملمارسة حقوق              -٤٤
يمـا خيـص حقـوق      ومحايتها وتعزيزها، وبّينت اجلهود اليت بذهلا اجلبل األسود ف         اإلنسان

وأشادت كوبا خبطة العمل اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة مـع          . األشخاص ذوي اإلعاقة  
التركيز بوجه خاص على األطفال، وبالتدابري وباالستراتيجية اليت جرى اعتمادها ملكافحـة            

  .وقدمت كوبا توصيةً. العنف املرتيل
.  حـق الفئـات املستـضعفة    وأثنت قربص على اجلهود املبذولة ملكافحة التمييز يف         -٤٥

والحظت، وهي تذكّر باجلهود املبذولة من أجل إدماج األشخاص ذوي اإلعاقـة بـشكل              
أفضل يف احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، إنشاء جملس رعايـة األشـخاص ذوي             

وأشارت التقارير مع ذلك إىل أن األطفال ذوي اإلعاقـة ال يزالـون يواجهـون               . اإلعاقة
  .ت كبرية، ّمما يثري تساؤالً حول التدابري املزمع اختاذها من أجل حتسني وضعهمصعوبا
وأقرت إستونيا بإنشاء عدة هيئات لرصد محاية حقوق اإلنسان والتـصديق علـى               -٤٦

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 
وشجعت إستونيا احلكومة علـى     . ينة واتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة    أو الالإنسانية أو امله   

مواصلة ما تقوم به يف جمال حتقيق املساواة بني اجلنسني وتنفيذ استراتيجية مكافحة االجتـار               
ومتت مواءمة التشريعات املتعلقة حبرية التعبري مـع املعـايري          . بالبشر وخطة العمل اخلاصة هبا    

فعل املزيد من أجل محاية الصحفيني ومالحقة من يعتدون علـيهم           األوروبية رغم أنه ميكن     
  .وقدمت إستونيا توصيةً. بالعنف
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وسلّمت الواليات املتحدة األمريكية بالنجاح الذي أُحرز يف جماالت حقوق املثليات             -٤٧
واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، ومنع التعذيب، وتوفري الـسكن            

وعلى الرغم من اجلهود املبذولة لتسوية الوضع القانوين لالجـئني،          . ئني يف خميم كونيك   لالج
ومن األمور اليت تثري القلق انعـدام       . تزال مثة شواغل بشأن اآلالف الذين مل ُيسجَّلوا بعد         ال

وتذهب طوائف الروما واألشـكاليني     . اإلرادة السياسية واستقاللِ القضاء للتصدي للفساد     
 ضحية ألفكار مسبقة مغرضة منتشرة على نطاق واسع وكثرياً ما تقابلها السلطات             واملصريني

وقـّدمت الواليـات    . احمللية بالصفح، ومل ُتنفّذ رمسياً خطة عمل ُوضعت بغرض إدماجهم         
  . املتحدة األمريكية توصيةً

 ورّحبت فرنسا بالتقّدم الذي أحرزه اجلبل األسود يف جمال حقوق اإلنسان، مـشرية    -٤٨
بوجه خاص إىل التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري             

إال أن هنـاك عـدداً مـن        . وإىل اعتماد قانون املساواة بني اجلنسني وقانون حظر التمييـز         
  .وقدمت فرنسا توصيات. التحديات اليت ال تزال قائمة

اج طائفة الروما يف التعليم إال أهنا أعربت        ورحبت أملانيا بالتقدم احلاصل يف جمال إدم        -٤٩
. عن قلقها لكون العديد من أفراد الروما واألشكاليني واملصريني غري مسجَّلني بشكل قانوين            

وطلبت أملانيا مزيداً من املعلومات بشأن األنشطة اليت تنفَّذ هبدف معاجلة الوضـع القـانوين               
جتماعي فيما خيصها كما طلبت معلومات      لتلك الطوائف وحل مشكلة البطالة واالندماج اال      

مفصلة عن اخلطط الرامية إىل تعزيز حقوق مجاعة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي              
وطلبت معلومات عن اخلطط الرامية إىل التحقيق يف        . ومغايري اهلوية اجلنسانية والدفاع عنها    

وقـدمت أملانيـا    . ه قضائياً حاالت العنف الذي ارُتكب يف حق صحفيني ومالحقة مرتكبي        
  . توصيات

واعتربت بلغاريا أن تطوير نظام مؤسسي حلماية وتعزيز حقوق اإلنـسان خطـوة               -٥٠
سيما إنشاء جملس رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة وجملس حقوق الطفل وإعـداد             إجيابية، ال 

 اخلطوات  وطلبت بلغاريا مزيداً من املعلومات املفصلة عن      . خطة عمل للنهوض حبقوق الطفل    
  . وقدمت بلغاريا توصية. املتخذة إلدماج األطفال ذوي اإلعاقات التطورية يف نظام التعليم

ورّحبت غواتيماال بإنشاء مؤسسات وطنية حلماية حقوق الطفل واألشخاص ذوي            -٥١
اإلعاقة وملكافحة التمييز، وبوضع استراتيجيات وخطط عمل ملكافحـة كراهيـة املثلـيني             

وأعربت عـن قلقهـا إزاء      .  التعذيب وتوفري الرعاية األبوية البديلة لألطفال      واملثليات ومنع 
التمييز الذي يتعّرض له أطفال األقليات واألطفال الالجئون واألطفال ذوو اإلعاقة، خاصـة             

  .وقّدمت غواتيماال توصية. فيما يتعلق باحلصول على التعليم والرعاية الصحية والسكن
على طبيعة جمتمع اجلبل األسود املتنوعة وعلى االنـسجام         وشدد الكرسي الرسويل      -٥٢

ورّحب الكرسي الرسويل بالتقدم الذي أُحرز يف ميدان حقوق اإلنسان          . السائد بني مواطنيه  
والذي أدى إىل إنشاء إطار تشريعي ومؤسسي ثابت ملمارسة حقوق اإلنـسان ومحايتـها              
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وقـدم الكرسـي الرسـويل      . لشأنوتعزيزها، وشجع على بذل املزيد من اجلهود يف هذا ا         
  .توصيات

ويف حني الحظت هنغاريا الضمانات القانونية املتوفرة من أجـل حتقيـق التمثيـل                -٥٣
السياسي لألقليات وإنشاء ستة جمالس لألقليات، فإهنا أعربت عن قلقها إزاء أوجه القـصور              

ب حالةُ األطفال ذوي    وعلى الرغم من اجلهود املبذولة، تتطلّ     . اليت تعتري متويل تلك اجملالس    
وسألت هنغاريا عن الكيفية اليت تعتزم هبا السلطات الرد علـى           . اإلعاقة مزيداً من التحسني   

وقدمت هنغاريـا  . ادعاءات حدوث انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان على يد أفراد الشرطة      
  .توصيات

. حقوق اإلنسان ورّحبت إندونيسيا باجلهود الشاملة املبذولة من أجل تعزيز ومحاية            -٥٤
 بلديـة مـن     ١٤وأحاطت مبذكرة التفاهم املتعلقة باملساواة بني اجلنسني اليت وقّعت عليها           

 بلدية واحلكومة املركزية، وأعربت عن أملها يف أن حتذو البلديات املتبقية حـذو         ٢١جمموع  
عت علـى   ورّحبت إندونيسيا بالتشريعات الرامية إىل تقوية دور أمانة املظامل وشج         . نظرياهتا

ورحبت أيضاً باستراتيجية إجياد تسوية دائمـة ملـسألة         . امتثال تلك املؤسسة ملبادئ باريس    
  .وقدمت إندونيسيا توصيات. النازحني

وأشارت إيطاليا إىل ضرورة فعل املزيد من أجل حتقيق استقالل القضاء استقالالً تاماً        -٥٥
وال تزال العوائق قائمة    . لنظام القضائي وذلك على الرغم من التقدم الذي أُحرز فيما يتعلق با         

وسألت إيطاليا  . أمام إدماج أطفال الروما يف اجملتمع وحضت على بذل املزيد يف هذا الشأن            
عن التدابري اليت ُيزَمع اختاذها لتسريع النظر يف القضايا املتعلقة بإعادة املمتلكات اليت أّممتـها               

  .وقّدمت إيطاليا توصيات. احلكومة اليوغوسالفية السابقة إىل أصحاهبا
ورّحبت قريغيزستان بتطوير نظام تشريعي ومؤسسي ثابـت حلقـوق اإلنـسان              -٥٦

وأحاطت علماً بالتحسن الذي طرأ على سيادة القانون واحترام احلقوق األساسية مما أدى إىل            
ووّجهـت قريغيزسـتان العنايـة إىل       . بدء املفاوضات على العضوية يف االحتادي األورويب      

صالحات القضائية اليت مهّت استقالل القضاء واستقالليته وكفاءته واللجوء إىل العدالـة            اإل
، وإصالح نظام السجون    -سيما الفساد واإلرهاب واجلرمية املنظمة        وال -ومكافحة اجلرمية   

  .وقّدمت قريغيزستان توصيات. ونظام املعلومات القضائي
لعنف املرتيل إالّ أهنا أعربت عن قلقها إزاء        ورّحبت ليختنشتاين بقانون احلماية من ا       -٥٧

ارتفاع معدالت العنف املرتيل واجلنسي يف حق النساء والفتيـات، وإزاء تـدين معـدالت               
والحظت، يف معرض ترحيبها باحلملة الوطنية ملكافحة       . املالحقة القضائية على تلك اجلرائم    

. ل باألطفال ال تزال مشروعة وشـائعة      العنف املرتيل ضد الطفل، أن العقوبة البدنية اليت ُترتَ        
  .وقّدمت ليختنشتاين توصيات
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) أمانـة املظـامل   (وأشادت ليتوانيا باعتماد قانون حامي حقوق اإلنسان واحلريات           -٥٨
وقانون مكافحة التمييز الذي يتصدى للتمييز املباشر وغري املباشر، مثلما أشـادت بتقويـة              

ن تلك القوانني ال تنفَّذ بشكل كامل وأن أمانة املظامل          إال أهنا الحظت أ   . مؤسسة أمانة املظامل  
ورغـم أن ليتوانيـا ترّحـب     . تفتقر إىل صالحية التصدي بشكل حقيقي ملشاكل التمييـز        

التعديالت اليت أُجريت على القانون اجلنائي هبدف نزع صفة اجلرم عـن التـشهري، فإهنـا         ب
  .وقدمت ليتوانيا توصيات. ونأعربت عن قلقها إزاء اهلجمات اليت يتعرض هلا الصحفي

وأشادت ماليزيا بوجه خاص بتصديق اجلبل األسود على اتفاقية حقوق األشخاص             -٥٩
ذوي اإلعاقة وباجلهود الرامية إىل حتسني مشاركة املرأة يف مجيع جماالت احلياة مبا فيها اجملال               

م متكُّن األقليات، ومن ومن بني التحديات اليت ال تزال قائمة عد . السياسي والوظيفة العمومية  
مجلتها األقلية املسلمة، من التمتع الكامل باحلقوق وصعوبة ولوج األشخاص ذوي اإلعاقة إىل   

  .وقدمت ماليزيا توصيات. البنايات العامة
وأحاطت املكسيك علماً باإلجراءات اليت اتُّخذت من أجل محاية وتعزيز حقـوق              -٦٠

 إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة         اإلنسان، خاصة منها توجيه دعوة دائمة     
والتصديق على معظم الصكوك اإلقليمية والدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، اليت تتطلب تنفيذاً            

وأبرزت املكسيك التعديل الذي أُجري على قانون العمل والذي يـضمن حقـوق             . عاجالً
. حتسني ظروف األشخاص ذوي اإلعاقـة     العمل للمرأة والتعديالت التشريعية اليت ترمي إىل        

  . وقدمت املكسيك توصيات
وأحاط املغرب علماً بالتصديق على معظم الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان             -٦١

وقال إن اجلبل األسود قد أنشأ هيئات       . ورحب باإلصالح القضائي وخبطة العمل املتعلقة به      
وإذ . قافاهتم بعد أن استقبل أعداداً كبرية منـهم       خمتلفة حلماية حقوق الالجئني والنازحني وث     

يالحظ املغرب العقبات املادية اليت ال تزال تعوق حصول أطفال الرومـا واألطفـال ذوي               
. اإلعاقة على التعليم، فقد سأل عن الكيفية اليت يعتزم هبا اجلبل األسود حل هـذه املـشكلة             

  .وقدم املغرب توصيات
ار التشريعي الذي يوفر احلماية من التمييز وبإنشاء أمانة         ورحبت هولندا بإرساء اإلط     -٦٢

وقالت إن التمييز على أساس نوع اجلنس وامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية ال يـزال              . املظامل
حيدث يف كافة شرائح اجملتمع يف اجلبل األسود على الرغم من حتـسني اإلطـار التـشريعي               

يز حقوق مجاعة املثليات واملثليني ومزدوجـي       وشجعت هولندا احلكومة على تعز    . واإلداري
امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية والدفاع عن حقوقهم وعلى مالحقة مـن يرتكـب              

  .وقّدمت هولندا توصيات. جرائم يف حقهم أمام القضاء
وأحاطت النرويج علماً بإنشاء مؤسسات خمتلفة إلعمال حقوق اإلنسان ومبشاركة            -٦٣

ورغم وجود توجه إجيايب عـام،      .  النقاش العام الذي يتناول تلك احلقوق      هذه املؤسسات يف  
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وشـجعت  . وبة لتنفيذ املعايري الدولية ومواءمة اإلطار القانوين      فإنه ال بد من بذل جهود دؤ      
  . وقدمت النرويج توصيات. النرويج احلكومة على اعتبار هذه العملية من األولويات

ات هامة منذ أن حاز اجلبل األسود على استقالله ومنذ          وأقرت الفلبني بتحقُّق تطور     -٦٤
انضمامه إىل العديد من اتفاقيات حقوق اإلنسان، إال أهنا أعربت عن قلقها ألن اجلبل األسود             

. مل ينضم بعد إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم              
. اء إقليميني ودوليني من أجل مكافحة االجتار بالبشر       وقالت إنه من احملبَّذ أن يتعاون مع شرك       

وخطط العمل يف هـذه     وشجعت اجلبلَ األسود على تكثيف جهوده لتنفيذ االستراتيجيات         
. ةً مبا اتُّخذ من تدابري للتصدي للعنف املرتيل ولتعزيز حقـوق املـرأة والطفـل              اجملاالت مقرّ 

  . وقّدمت الفلبني توصيات
اً بالدعوة الدائمة اليت ُوجهت إىل املكلفني بواليات يف إطـار           وأحاطت بولندا علم    -٦٥

وأشادت باجلهود املبذولة حلماية حقوق اإلنـسان مـشريةً إىل إنـشاء            . اإلجراءات اخلاصة 
وقالـت إن   . وقانون حظر التمييـز   ) أمانة املظامل (مؤسسة حامي حقوق اإلنسان واحلريات      

تغالل أو االعتداء اجلنسي وحاالت األطفـال       ارتفاع معدالت األطفال الذين يتعرضون لالس     
  .وقّدمت بولندا توصيات. الذين ُيستغلون يف العمل أمران يثريان القلق

وأشادت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة بالتصديق على املعاهدات األساسية           -٦٦
 الحظـت   وإذ. املتعلِّقة حبقوق اإلنسان وبإنشاء إطار تشريعي ومؤسسي حلقوق اإلنـسان         

مقدونيا اعتماد قانون واستراتيجية ملكافحة العنف املرتيل، فإهنا طلبت معلومات مفصَّلة عـن         
وطُِلـَب  . اإلطار القانوين ملكافحة العنف ضد املرأة وعن وقْع التشريع الذي جرى اعتمـاده      

  .ياتمزيٌد من املعلومات بشأن توفري احلماية املؤسسية حلقوق األقلّ
ية مولدوفا باجلهود اليت بذهلا اجلبل األسود من أجل تقويـة نظـام          وأشادت مجهور   -٦٧

ويف الوقت نفسه، شدَّدت على أمهية ترمجة معايري حقوق اإلنسان          . محاية حقوق اإلنسان فيه   
ورحَّبت بوضع سياسات وبرامج واستراتيجيات ملكافحة االّتجار بالبـشر         . إىل ممارسة فعلياً  

  .وقدَّمت مجهورية مولدوفا توصيات.  والطفل والقضاء عليهوملنع العنف املرتيل ضد املرأة
وأشادت سلوفاكيا بتصديق اجلبل األسود على الصكوك الدولية األساسية املتعلِّقـة             -٦٨

حبقوق اإلنسان وال سيما بتوقيعه على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلِّـق       
ل األسود، بوصفه دولةً متعدِّدة األعراق والثقافات، والحظت أن اجلب . بإجراء تقدمي البالغات  

. يشجِّع احلوار بني الثقافات والتعاون بني اجملموعات العرقية والدينية يف املنطقـة األوسـع             
  .وقدَّمت سلوفاكيا توصيات

ورحَّبت سلوفينيا باعتماد قوانني وتدابري حمدَّدة من أجل التصدِّي للتمييز عمومـاً،              -٦٩
قائم على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية خصوصاً، كما رحَّبت بقانون حظر      والتمييز ال 
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ورحَّبت أيضاً باعتماد قانون احلمايـة مـن        . نشر املعلومات واآلراء اليت حترِّض على التمييز      
  .وقدَّمت سلوفينيا توصية. العنف املرتيل

األسود إىل اخلطوات اهلامة الـيت      ورداً على التعليقات اليت أُديلَ هبا، أشار وفد اجلبل            -٧٠
 /ففي كـانون األول   . اتُِّخذَت من أجل التصدِّي الشتداد الكراهية للمثليني يف اجلبل األسود         

تتألف من أعداد متساوية من املمـثِّلني       (، أنشأت احلكومة ثالثة أفرقة عاملة       ٢٠١١ديسمرب  
 حلصول املثليات واملثلـيني     هبدف هتيئة الظروف  ) عن الوزارات وعن املنظمات غري احلكومية     

ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية على مركزٍ قانوين يف اجملتمع علـى قـدم               
  .املساواة مع غريهم

وأُلقي الضوء على القانون اجلديد الذي يقّوي االختصاصات املناطة حبامي حقـوق              -٧١
يئة لتؤدِّي وظيفة اآللية الوطنية حلماية      فقد أُنشئت هذه اهل   ). أمانة املظامل (اإلنسان واحلريات   

األشخاص احملرومني من حريتهم من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية              
وعيَّن برملان اجلبل األسود نائباً ألمني املظامل مكلَّفاً مبنـع التعـذيب      . الالإنسانية أو املهينة   أو

  .وحبماية األشخاص احملرومني من حريتهم
: واعتمد اجلبل األسود سلسلةً من الوثائق االستراتيجية املتعلِّقة مبكافحة الفساد وهي            -٧٢

، ٢٠١٠استراتيجية مكافحة الفساد واجلرمية املنظمة واستراتيجية إصالح النظام القضائي لعام  
ومن اخلطوات اهلامة إنشاء جلنة مؤلّفة من أعضاء رفيعي املستوى          . وتشتمل على خطة عمل   

سلطة التنفيذية والقضائية ويف الربملان واألحزاب السياسية واملنظمات غـري احلكوميـة            يف ال 
وقد أنشأ اجلبل األسود أيضاً إدارات حكومية . لتنسيق سياسة مكافحة الفساد ورصد تنفيذها

متخصِّصة يف مكافحة الفساد؛ وخضعت الدولة لتقييمات جمموعة الدول املناهضة للفـساد            
روبا اليت تناولت ممارسات الفساد فيها وشّنت محالٍت عامة لزيادة الـوعي            التابعة جمللس أو  

بالفساد؛ وقّدمت تدريباً قضائياً للقضاة ووكالء النيابة العامة يتعلَّق بالفساد وشرعت يف اختاذ            
ويعتـزم  . إجراءات تأديبية يف حقِّ عدٍد من املسؤولني يف إطار قضايا فساد واجلرمية املنظمـة    

ود تنفيذ أنشطة تتعلَّق بتحسني قوانني مكافحة الفساد؛ وتقوية التعاون بني اهليئات            اجلبل األس 
املعنية مبكافحة الفساد وتعاُرض املصاحل؛ وبتطوير خطط وشن محالت للحث على الرتاهـة             

  .تشجيعاً على اإلبالغ عن حاالت الفساد ومحاية املواطنني الذين يبلّغون عن تلك احلاالت
رة إىل اإلصالح القضائي اجلاري بالتعاون مع احملاكم والنيابـة العامـة            ومتّت اإلشا   -٧٣

وتعمل اللجان الربملانية على إجراء تعديالت من     . ونقابة احملامني ومجيع اجلهات ذات املصلحة     
أجل التقيُّد بتوصيات جلنة البندقية التابعة جمللس أوروبا املعنية بتشديد حماسبة مـن يـشغل               

  .املناصب القضائية
وأفرغ اجلبل األسود جهوداً جبارةً يف سبيل حتسني القوانني وتنفيذ السياسات لصاحل             -٧٤

األشخاص ذوي اإلعاقة بوسائل منها تطوير خدمات الدعم على املستوى احمللـي، كفـتح              
مراكز لألطفال الذين يعانون من صعوبات تطّورية؛ وتقدمي املساعدة الشخـصية؛ وتـوفري             
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ل املصابني بأشد اإلعاقات؛ وتعليم املساعدين؛ وتـوفري خدمـة النقـل          الدعم املرتيل لألطفا  
وتقوم منظمات  . املناسب ألولئك األطفال؛ وتوفري التعليم اجلامع والرعاية الصحية املتخصِّصة        

  . مستقلّة من اجملتمع املدين وأمانة املظامل بالرصد اخلارجي للمؤسسات
 أو السلوكات العنيفة يف حـقِّ الـصحفيني،       وفيما يتعلَّق باهلجمات أو التهديدات        -٧٥

 مجيع القضايا يف هذا الشأن ما عدا ثالثاً وذلك حسب أحدث البيانات اليت أُعـدَّت                ُحلّت
 إىل ثالثة عشر شخـصاً وفـصل        ونتيجةً لذلك، ُوجِّهت اهتامات   . قبيل انعقاد هذه اجللسة   

  .ايا ما عدا واحدةالقضاء يف عشر قضايا مع صدور أحكام بالسجن يف مجيع تلك القض
ورداً على األسئلة املتعلِّقة باكتظاظ السجون، أوضح وفد اجلبل األسود أن نظـام               -٧٦

إنفاذ العقوبات اجلنائية قد حتسَّن بشكلٍ كبري على مدى السنتني املاضيتني بدعم من االحتـاد            
  .األورويب وبفضلِ مشروعٍ إلصالح نظام السجون يف شراكٍة مع أملانيا وهولندا

وقال الوفد إن اجلبل األسود ملتزٌم التزاماً شديداً بتسوية وضع النازحني واملـشرَّدين            -٧٧
 وحدة سـكنية يف     ٤٢وقُدِّمت مشاريع مقترحاٍت ببناء     . داخلياً القانوين وبتحسني حالتهم   

وبعد أن شبَّ حريٌق يف خميم كونيك، متّ السعي إىل إجياد حلٍّ من أجل إيواء سكانه                . مدينتني
  .متثّل يف توفري حاويات ى املدى املتوسِّطعل
 يف املائة من الربملانيني الذين      ١٧,٢وفيما يتعلَّق باملساواة بني اجلنسني، بيَّن الوفد أن           -٧٨

 وترأست امرأتان اثنتني من الـوزارات احلكوميـة       . انُتِخبوا يف السنة الفارطة هم من النساء      
بري اجلديدة اليت اتُّخذت من أجل التصدِّي للعنـف         وفيما يتعلَّق بالتدا  .  وزارة ١٧وجمموعها  

املرتيل، أُيت على ذكر أمور منها إجراُء تعديالت على القانون اجلنائي لتعزيز محاية الـضحايا               
وللنصِّ على املالحقة القضائية رمسياً على االغتصاب الزوجي، والنصِّ على إبطال حـاالت             

  .الزواج القسري
تعلِّقة بوضع النازحني واملشرَّدين داخلياً القانوين، قال الوفد إنه         ورداً على األسئلة امل     -٧٩

من املزَمع أن ميدِّد مشروع القانون املعدِّل لقانون األجانب األجـلَ املـضروب للنـازحني               
 كـانون   ٣١واملشرَّدين داخلياً لتقدمي طلبات احلصول على اإلقامة واإلقامة املؤقّتة إىل غاية            

 وال يزال مشروع القانون خيضع لإلجراءات احلكومية ومن املتوقَّع أن       .٢٠١٣ديسمرب  /األول
  .يعتمده الربملان

وأشادت إسبانيا باجلبل األسود على اجلهود اليت بذهلا من أجل تعزيز حقوق اإلنسان      -٨٠
ومحايتها ورحَّبت على اخلصوص بتصديقه على الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة            

منصب نائب أمني املظامل املعين مبنع التعذيب وبالتصديق على اتفاقية حقوق           التعذيب وبإنشاء   
  .وقدَّمت إسبانيا توصيات. األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري

ومحايتـها؛   ورحَّبت سري النكا بتطوير إطار مؤسسي لتعزيز حقـوق اإلنـسان            -٨١
د واإلرهاب واجلرمية املنظمة؛ كما رحَّبت      وبالتدابري املتخذة ملكافحة اجلرمية وال سيما الفسا      
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بالتزام اجلبل األسود بتعزيز ومحاية حقوق األقليات واملرأة والطفل وبالقضاء على العنف ضد             
إالّ أهنا أعربت عن استمرار قلقها إزاء انتشار االّتجار باألشخاص          . املرأة مبا فيه العنف املرتيل    

  .وقدَّمت توصياٍت
اجلهود اليت ُبِذلت من أجل ضمان وتقييم التنفيذ الفعلي للقوانني وسألت السويد عن      -٨٢

وتساءلت أيضاً عن التدابري الـيت      . واللوائح اليت اعُتِمَدت من أجل مكافحة الفساد الفاحش       
اتُّخذت لزيادة كفاءة احملاكم حبيث ُتقصَّر آجال البتِّ يف القضايا قيد النظر وصدور احلكـم               

 عن اخلطوات اليت ميكن أن ُتتَّخذ من أجل حتقيق هدف نشر مجيع      وسألت السويد أيضاً  . فيها
  .وقدَّمت السويد توصياٍت. قرارات احملاكم وإتاحتها على شبكة اإلنترنت

ورحبت سويسرا بالتقدم الذي أُحرز يف مكافحة التمييز وال سيما اجلهود اليت ُبذلت         -٨٣
نسانية، كما رحبت بالتـصديق علـى       ملكافحة التمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجل       

غري أن القلق ظل يساورها بشأن اهلجمات       . الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب    
واملضايقات اليت تتعرض هلا الصحافة املستقلة والصعوبات اليت تواجهها األقليات يف التمتـع             

وقـّدمت  . ق باملوقف من املاضي   السكن الالئق وفيما يتعل   يف  الكامل حبقها يف التعليم وحبقها      
  .سويسرا توصيات

وأحاطت تايلند علماً باجلهود اليت ُبذلت من أجل مكافحة التمييز يف حق األقليات               -٨٤
وظل القلق  . واجملموعات املهمشة وال سيما التدابري اليت اتُّخذت حلماية طائفة الروما ودعمها          

ماعي، وال سيما فيما يتعلق حبقوق أطفال       يساورها بشأن النواقص اليت تعتري اإلدماج االجت      
وأعربت عن قلقها من أنه على الرغم من اجلهود املبذولة          . األقليات واألشخاص ذوي اإلعاقة   

إلدماج أطفال األقليات يف نظام التعليم احمللي، فإن اللغة تعوق بشكل كـبري انـدماجهم يف          
  .وقّدمت تايلند توصيات. اجملتمع
تنفيذ اجلبل األسود التوصيات اليت قُبلـت أثنـاء االسـتعراض           وأشادت أوكرانيا ب    -٨٥

ورّحبت بوجه خاص بالتدابري التشريعية املعتمـدة ملكافحـة         . ٢٠٠٨الدوري الشامل لعام    
وشّجعت . التمييز املباشر وغري املباشر على أساس نوع اجلنس وامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية

تكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز االنسجام والتسامح بني أوكرانيا اجلبل األسود على املضي يف 
  .وقّدمت أوكرانيا توصية. األعراق يف صفوف اجلمهور العام

ورّحبت اإلمارات العربية املتحدة باجلهود املبذولة حلماية حقوق الفئات املستضعفة            -٨٦
ات تتعلـق  وال سيما األطفال ذوو اإلعاقة والنساء، والحظت بوجه خاص استحداث تشريع       

مبعاملة األحداث أثناء الدعاوى اجلنائية وتدابري حلماية حقوق الطفل مبا فيها مشروع القانون             
  .وقّدمت اإلمارات العربية املتحدة توصية. املتعلق بالرعاية االجتماعية ورعاية الطفل

لتنفيذ وحثت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية اجلبل األسود على ا            -٨٧
الفعلي للتشريعات اليت تضمن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومكافحة التمييـز والعنـف             
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وأعربت عن قلقها حيال مدى استقالل القضاء؛ وإزاء مواقِف عامة الناس من املثلية             . املرتيل
اجلنسية وأوجه انعدام املساواة اليت تعانيها األقليـات يف ظـروف العـيش والوصـول إىل                

وشجعت على االسـتثمار يف تـدريب الـشرطة         . عامة واحلصول على التعليم   املؤسسات ال 
وقّدمت اململكة املتحـدة    . والقضاء من أجل مكافحة األفكار املسبقة على مجيع املستويات        

  .توصيات
وأقّرت اجلمهورية التشيكية بالتقدم الذي أحرزه اجلبل األسود يف تعزيـز ومحايـة               -٨٨

صوص بالتصديق على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة        حقوق اإلنسان ورّحبت على اخل    
وشّجعت احلكومة على مواصلة جهودها من أجل حل مشاكل الالجئني          . مناهضة التعذيب 

  .وقّدمت اجلمهورية التشيكية توصيات. والنازحني واملشردين داخلياً بصورة دائمة ومستدامة
 وتعزيز حقـوق اإلنـسان،      وأبرزت أوروغواي اإلطار التشريعي واملؤسسي حلماية       -٨٩
سّيما التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقـوق            وال

األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبا واتفاقية محاية مجيع األشـخاص            
مكافحـة  من االختفاء القسري، والتشريعات الرامية إىل محاية احلريات وحقوق اإلنـسان و      

وأعربت أوروغواي عن قلقهـا إزاء      . ومحايتها التمييز وحتقيق التقدم يف تعزيز حقوق الطفل      
العواقب املالية النامجة عن الطالق وإزاء عدم جترمي بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالهلم يف              

  .وقّدمت أوروغواي توصيات. املواد اإلباحية
 إدخالُها على البنية التشريعية واملؤسسية يف       والحظت فييت نام التحسينات اجلاري      -٩٠

اجلبل األسود وأشادت جبهوده الرامية إىل ضمان وتعزيز التمتع الكامل حبقوق اإلنسان مـن              
وأحاطت فييت نام علماً بالتدابري     . قبل الفئات الضعيفة كاألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة      

ات على أهنا تسلم بأن اجلبل األسـود        امللموسة اليت اتُّخذت من أجل النهوض حبقوق األقلي       
  .وقّدمت فييت نام توصيات. يزال يواجه العديد من التحديات ال

ورّحبت اجلزائر باجلهود املبذولة من أجل ترسيخ اإلطار القانوين واملؤسسات حلقوق        -٩١
اإلنسان يف اجلبل األسود بوسائل منها اعتماد تشريعات ملكافحة التمييز وسياسات لتعزيـز             

وأشادت بالتصديق على اتفاقيـة حقـوق       . نف اجلنسي ملساواة بني اجلنسني ومكافحة الع    ا
األشخاص ذوي اإلعاقة وشّجعت اجلبل األسود على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية             
حلماية مجيع حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم اليت من شأهنا أن تساهم بشكل كبري يف               

  .وقّدمت اجلزائر توصيات. مكافحة التمييز
ادت األرجنتني باجلبل األسود إلنشائه جملس حقوق الطفل وتـصديقه علـى            وأش  -٩٢

اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة           
وقّدمت األرجنتني  . التعذيب واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري       

  .توصيات



A/HRC/23/12 

GE.13-12468 18 

والحظـت  . وحبمايتها  بالتزام اجلبل األسود بتعزيز حقوق اإلنسان      ورّحبت أرمينيا   -٩٣
على اخلصوص اعتماد تشريع مناهض للتمييز مؤّخراً يستند إىل حظـر التمييـز مبوجـب                
الدستور، كما الحظت التعديالت اليت أُجريت على القانون املتعلق حبقوق األقليات وحرياهتا            

وقّدمت أرمينيا  . لطفل وال سيما األطفال ذوو اإلعاقة     واجلهود املبذولة حلماية وتعزيز حقوق ا     
  . توصية
حني  من أجل ضمان تسجيل األشخاص الناز      وأقّرت أستراليا باخلطوات اليت اتُّخذت      -٩٤

وأعربت عن قلقها . واملشردين داخلياً لتيسري حصوهلم على فرص عمل وعلى الرعاية الصحية       
ستفادة من الرعاية الصحية واحلصول على فرص       إزاء ورود تقارير تفيد أن النقص يعتري اال       

ورّحبت باجلهود املبذولة من أجل تقوية اإلطـار التـشريعي          . عمل والتعليم بالنسبة للروما   
املتعلق حبرية التعبري وشّجعت على مواصلة إصالح العملية القضائية، وال سيما التحقيـق يف              

وقّدمت . ي يتعرض له الصحفيون   ادعاءات فساد شخصيات عامة رفيعة املستوى والعنف الذ       
  .أستراليا توصيات

وأشادت النمسا باجلهود العديدة اليت ُبذلت منذ االستعراض املاضي، واستزادت من             -٩٥
كما استقصت عن اعتـزام اجلبـل   . املعلومات عن استراتيجية تعزيز إدماج الروما يف اجملتمع   

 انعدام اجلنسية نظراً الرتفاع      بشأن خفض حاالت   ١٩٦١األسود التصديق على اتفاقية عام      
وسألت عن التدابري اإلضافية اليت من املقرر اختاذها لضمان         . عدد النازحني واملشردين داخلياً   

  .وقّدمت النمسا توصيات. سالمة الصحفيني
ورحبت بنغالديش باإلصالحات اليت أُجريت على نظام السجن وعلـى القـضاء،              -٩٦

اواة بني اجلنسني، وبالتصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص          وبالتدابري املتخذة لتعزيز املس   
ذوي اإلعاقة، وباحلمالت املبتكرة اليت ُنظمت من أجل منع ومكافحة املواقف السلبية املبنية             

وأعربت بنغالديش عـن    . على نوع اجلنس والسن والعرق واجلنسية واإلثنية والدين واإلعاقة        
ال األقليات واألطفال املهاجرين واألطفال ذوي اإلعاقة قلقها إزاء استمرار التمييز يف حق أطف

فيما يتعلق باحلصول على التعليم والرعاية والصحية والسكن، وإزاء الصورة النمطية املهينـة             
  .وقّدمت بنغالديش توصيات. للمرأة يف وسائط اإلعالم

يـة يف  والحظت بيالروس أنه على الرغم من توجيه دعوة دائمة إىل املكلفـني بوال             -٩٧
إطار اإلجراءات اخلاصة، فإن اجلبل األسود مل يتعاون معهم ومل يتلق أي زيارة منهم منذ أن                

. حاز على استقالله وذلك على الرغم من املشاكل العديدة يف ميـدان حقـوق اإلنـسان               
والحظـت  . وأعربت بيالروس عن أسفها ألن اجلبل األسود مل ينضم إىل بروتوكول بالريمو           

. ألشخاص واستغالل األطفال جنسياً مشكلتان ال تزاالن مطروحتني يف البلـد          أن االجتار با  
  .وقّدمت بيالروس توصيات

ورّحبت بلجيكا بالتقدم الذي أُحرز يف تنفيذ النظام التشريعي واملؤسسي لـضمان              -٩٨
التمتع حبقوق اإلنسان ومحايتها وتعزيزها، إال أهنا أعربت عن قلقها إزاء استمرار التمييـز يف               
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والحظت بلجيكـا   . حق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية        
التقدم الذي أُحرز يف ضمان احلق يف حرية التعبري لكن القلق ظـل يـساورها إزاء القيـود                  
املفروضة عليها مما أنشأ مناخاً من الرقابة الذاتية اليت متنع الصحفيني من إجـراء حتقيقـات                

  . وقّدمت بلجيكا توصيات.مستقلة
وأشادت البوسنة واهلرسك باعتماد اجلبل األسود تشريعات وبتصديقه على اتفاقيات            -٩٩

دولية أساسية يف ميدان حقوق اإلنسان وبإنشائه مؤسسات وطنية لتنفِّذ سياسات حقـوق             
وسألت عن اخلطوات الـيت     . اإلنسان، خاصة فيما يتعلق باألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة       

اتُّخذت من أجل حتسني حالة األطفال ذوي اإلعاقة، ال سيما يف جمال التعليم، وعن التدابري               
  . اليت اعُتمدت من أجل حتسني ظروف السجن

ورّحبت الربازيل باخلطوات اليت اُتخذت من أجل تعزيز الدميقراطية وازدهار حقوق             -١٠٠
ء عن طريق إجراء إصالحات والتعاون      اإلنسان ال سيما التدابري املعتمدة من أجل تقوية القضا        

مع احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان واحملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة جبمهورية يوغوسالفيا           
وسألت الربازيل عما إذا كان اجلبل األسود ينظر يف اختاذ تدابري إضـافية لـضمان               . السابقة

مل على خدمات الرعاية الصحية     محاية األقليات من مجيع أشكال التمييز وحصوهلا بشكل كا        
  .وقّدمت الربازيل توصيات. والتعليم
ورّحبت اليونان بالتطورات اإلجيابية العديدة اليت طرأت على حقوق اإلنسان منـذ              -١٠١

واستزادت من املعلومات عن النتائج اليت حتقّقـت        . دورة االستعراض الدوري الشامل األوىل    
وسألت اليونان عن اخلطوات اليت ُنفّذت من       .  بني اجلنسني  بعد اعتماد تدابري لتعزيز املساواة    

ورّحبت اليونان باملبادرات اليت اتُّخذت للتثقيـف يف جمـال          . أجل مكافحة االجتار بالبشر   
وقّدمت . حقوق اإلنسان والتدريب عليها وسألت عن مدى فعالية ذلك التثقيف والتدريب          

  .اليونان توصيات
ألخري الذي تضّمن ما استجد يف حالة تنفيـذ اسـتراتيجية           ورّحبت كندا بالتقرير ا     -١٠٢

حتسني وضع الروما وسألت عن التدابري اليت من املزمع اختاذها ملكافحة التمييز يف حق الروما               
ورّحبت باعتماد قـانون    . ٢٠١٦ و ٢٠١٢بغية إدراجها يف استراتيجية الفترة ما بني عامي         

  . وقّدمت كندا توصيات.أمانة الظامل والتشريع املتعلق بالتمييز
والحظت تركيا التقدم السريع الذي أُحرز يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها يف               -١٠٣

ورّحبت على اخلصوص باعتمـاد     . ٢٠٠٦اجلبل األسود بعد أن حاز على استقالله يف عام          
 ٢٠١٢استراتيجية تشجيع رعاية األطفال بالتبين وخطة العمل اخلاصة هبا للفترة ما بني عامي              

وأعربت عن تقديرها للمبادرات الرامية إىل تعزيـز        .  من أجل محاية حقوق الطفل     ٢٠١٦و
. املساواة بني اجلنسني يف البلديات وأحاطت علماً باستراتيجية مكافحـة االجتـار بالبـشر             

وشّجعت تركيا اجلبل األسود على توفري التدريب للموظفني املعنيني من أجل التعّرف علـى              
  .وقّدمت تركيا توصيات. عاملةعالمات سوء امل
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وأشار وفد اجلبل األسود إىل اإلجراءات اليت اتُّخذت من أجل مكافحـة االجتـار                -١٠٤
بالبشر باالستناد إىل الورقة االستراتيجية اليت اعتمدهتا احلكومة، واليت تركز على منع االجتار             

وجعـل  . د يقع ضحية لـه بالبشر وعلى املالحقة اجلنائية وعلى محاية الضحايا وحتديد من ق         
اجلبل األسود من توعية عامة اجلمهور أمراً ذا أولوية، إىل جانب بناء القدرات املهنيـة عـن       

  .طريق التدريب والتعاون اإلقليمي ملعاجلة املشكلة
وأشار الوفد إىل تدابري متنوعة اتُّخذت من أجل زيـادة إدمـاج األطفـال ذوي                 -١٠٥

وُدعمت أنشطة األقـسام اخلاصـة يف       . العادية بشكل كبري  االحتياجات اخلاصة يف املدارس     
وُتستخدم املؤسسات املتخصصة سابقاً كمراكز للمـوارد لـدعم النظـام           . املدارس العادية 

وترافقت تلك اجلهود مع محلة شاملة لتوعية عامة اجلمهور ُنظّمت بالتعـاون مـع              . العادي
  .اليونيسيف

امية إىل ضمان التنفيذ الفعال لقـوانني مكافحـة         وُسلّطت األضواء على التدابري الر      -١٠٦
الفساد، مبا يف ذلك إنشاء أقسام منفصلة داخل احملاكم وأقسام النيابة العامة وإدارات الشرطة              

  . ملعاجلة قضايا الفساد
ورداً على السؤال املتعلق جبرائم احلرب، أوضح الوفد أن هناك ست جرائم حـرب                -١٠٧

 أحكام هنائية يف ثالث منها بينما توجد إحـداها يف مرحلـة             ختص اجلبل األسود مت إصدار    
وأنشئت مصاحل إدارية مكلفة بتقدمي املساعدة لضحايا . االستئناف واثنتان ال تزاالن قيد النظر    

  .جرائم احلرب وُنشر دليل يبّين حقوق ضحايا تلك اجلرائم
ومت . كم يف البت فيها   ويواجه اجلبل األسود مشكلة تراكم القضايا اليت تأخرت احملا          -١٠٨

اعتماد القانون املتعلق حبماية احلق يف احملاكمة ضمن أجل زمين معقول الذي يـنص علـى                
واعُتمدت خطة تتضّمن تدابري حمددة إلعادة تعيني       . وسيلة انتصاف من أجل ممارسة هذا احلق      

ثقلة بعدد كـبري  قضاة يبتون يف عدد أقل من القضايا، ويف إعادة توزيع القضايا من احملاكم املُ          
واسَتحدث قانون اإلجـراءات اجلنائيـة      . منها واستحداث العمل بساعات العمل اإلضافية     

ت بقيادة النيابة العامـة     ، التحقيقا ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١اجلديد، الذي ُشرع يف تنفيذه يف       
  . التفاوض ألغراض ختفيف العقوبةوتدابري
ن انعدام اجلنسية، قال الوفـد إن الفريـق         ورداً على الشواغل اليت أُعرب عنها بشأ        -١٠٩

العامل اإلقليمي قد استنتج، من خالل عملية سراييفو، أنه ال وجود خلطر انعدام اجلنسية ألن               
لذلك ميكن تـسجيل    . مجهورية يوغوسالفيا السابقة كان لديها أحد أفضل أنظمة التسجيل        

رية يوغوسالفيا السابقة غـري     مجيع األشخاص املقيمني يف اجلبل األسود والقادمني من مجهو        
. ذوي اجلنسية الحقاً يف سجل املواطنني باالستناد إىل مسقط رأس آبائهم أو إىل أساس آخر              

 بشأن تسجيل األشـخاص     )١(، وقّع اجلبل األسود على اتفاق مع كوسوفو       ٢٠١١ويف عام   
__________ 

 ).١٩٩٩(١٢٤٤فو يف سياق قرار جملس األمن ينبغي فهم اإلشارات إىل كوسو )١(
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ت  حنو عـشر زيـارا     ٢٠١٢ونتيجة لذلك، أُجريت يف عام      . الحقاً يف سجالت املواطنني   
 شخص من املشردين داخلياً، وهم باألسـاس مـن          ٥٠٠مجاعية لكوسوفو برفقة أكثر من      

. طوائف الروما واألشكاليني واملصريني، بغرض تسجيلهم لكي حيصلوا على الوثائق الالزمة          
وفيما يتعلق مبسألة األطفال الذين يولدون خارج مؤسسات الرعاية الصحية، تتـوىل وزارة             

  . الوقائع من أجل تسجيل أولئك األطفالالداخلية إجراء حتديد
وفيما يتعلق بإدماج السكان من طوائف الروما واألشكاليني واملصريني، حدث تقدم             -١١٠

. وهناك حاجة إىل مزيد من االندماج االجتماعي      . واضح يف جماالت التعليم والصحة والعمل     
على مدى الفترة ما بـني      وقد اعتمد اجلبل األسود استراتيجية لتحسني حالة هؤالء السكان          

أما اجملاالت املثرية للقلق اليت مت حتديدها       . ، ترافقها خطط عمل سنوية    ٢٠١٦ و ٢٠١٢عامي  
وهناك جمال آخر   . فهي السكن والصحة والتعليم والعمل والرعاية االجتماعية ورعاية الطفل        
. ملبكّر والقـسري أُدرج يف هذه االستراتيجية يتمثل يف العنف ضد املرأة ويف مشكلة الزواج ا            
 يـورو   ٤٧٠ ٠٠٠وقد خّصص ممثلو املؤسسات احلكومية واملنظمات غري احلكومية مبلـغ           

  .ألغراض اإلدماج
واعتمد اجلبل األسود خطة عمل جديدة لتحقيق املساواة بني اجلنسني ختص الفتـرة               -١١١

ص ومن األنشطة املنـصو   .  بدعم من املنظمات غري احلكومية     ٢٠١٧ و ٢٠١٣ما بني عامي    
عليها يف تلك االستراتيجية تعزيز مشاركة النساء يف احلقل السياسي وكبح العنف ضد املرأة              

وسترصد جلنةٌ مؤلَّفة من ممثلني عن مؤسسات الدولـة         . وصحة املرأة والنهوض حبقوق املرأة    
  .ومنظماٍت غري حكومية تنفيذ هذه اخلطة

:  وهـي ٢٠١٢تنظيم يف عـام  وأنشأت منافذ وسائط اإلعالم ثالث هيئات ذاتية ال     -١١٢
جملس التنظيم الذايت لوسائط اإلعالم ، وجملس الصحافة، وجملس التنظـيم الـذايت اخلـاص           
بالصحافة والدوريات احمللية، مبا يتفق مع املمارسة األوروبيـة يف رصـد املعـايري املهنيـة                

  .واألخالقية
، احلملة  )اليونيسيف(طفولة  وترأَّس رئيس الوزراء، مع منظمة األمم املتحدة لرعاية ال          -١١٣

، اليت كان هلا صدى واسع لدى اجلمهور وسامهت يف زيادة           "األمر يتعلق بالقدرات  "املعنونة  
وشارك اجلبل األسود يف األلعاب األوملبية للمعاقني       . الوعي العام بتعليم األطفال ذوي اإلعاقة     

وخيطـط اجلبـل    .  وحظيت تلك املشاركة باهتمام إعالمي كبري      ٢٠١٢ألول مرة يف عام     
األسود إلدراج معلومات بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة يف تعداد السكان املقبل على حنـو              
ينسجم مع توصيات األمم املتحدة فيما يتعلق بتحسني البيانات املتوفرة عن األشخاص ذوي             

 وُتّتخذ خطوات هامة من أجل تكثيف التدابري الرامية إىل هتيئة فرص عمل للـشباب          . اإلعاقة
  .ذوي اإلعاقة

وُعيِّن خـرباٌء جـدد     . وتوطّدت مؤسسة أمانة املظامل بإنشاء سلطة وقائية جديدة         -١١٤
خيفِّض اجلبل األسود، رغم األزمة االقتصادية العاملية، امليزانية املخصَّصة ألمانة املظامل يف             ومل



A/HRC/23/12 

GE.13-12468 22 

مها املفوضـية   وخيطِّط اجلبل األسود أيضاً اللتماس مساعدة اخلرباء اليت تقـدِّ         . ٢٠١٢ عام
  .السامية حلقوق اإلنسان

أما فيما يتعلَّق مبشكلة الفساد، فقد قال الوفد إن اجلبل األسود ال مييِّز بني الفساد يف                  -١١٥
فالغرض من سياسة اجلبل األسود     . صفوف الشخصيات املرموقة والشخصيات األدىن درجة     

 من املفاوضات مـع     ٢٤ و ٢٣وبالشروع يف الفصلني    . هو عدم التسامح مطلقاً مع الفساد     
االحتاد األورويب، تلقّى اجلبل األسود دفعةً وقدراٍت من أجل إدارة هذه املـشكلة بـشكل               

وتتركز الغاية من مجيع األنشطة اليت تقوم هبا إدارة اجلبل األسود يف حتقيق مزيٍد مـن            . أفضل
رائم األشخاص الذين يتمتعون وفيما يتعلَّق جب. التقدُّم يف جمال مكافحة الفساد واجلرمية املنظمة      

بسلطة اقتصادية وسياسية، فإهنم خيضعون بالفعل لتحقيقات الشرطة والنيابة العامة املكلفتني           
  . حبل هذه القضايا

وسيواصـل  . وحظي اجلبل األسود باإلقرار بكونه منوذجاً لضمان حقوق األقليات          -١١٦
 وحقوق األقليات ومن أجل حتقيق سعيه إىل تقوية املؤسسات من أجل احترام حقوق اإلنسان

  .االحترام التام حلريات مجيع مواطنيه

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
فيما يلي التوصيات اليت قُدِّمت أثناء احلوار التفاعلي واليت نظـر فيهـا اجلبـل                 -١١٧

  :األسود وحتظى بتأييده
جل ضـمان التنفيـذ     تقوية والية أمانة املظامل وزيادة مواردها من أ         ١-١١٧  

  ؛)ليتوانيا(الكامل للواجبات الناشئة عن قانون حامي حقوق اإلنسان واحلريات 
توفري املوارد الكافية ألمانة املظامل لكي تؤدي دورها وفقاً ملا تـنصُّ              ٢-١١٧  

  ؛)النرويج(عليه واليتها 
مل ضمان توفري املوارد املالية والبشرية الضرورية ملكتب أمانة املظـا           ٣-١١٧  

  ؛)فرنسا(اخلاصة حبقوق اإلنسان واحلريات لكي يؤدي وظائفه بشكل كامل 
ضمان توفري املوارد الكافية اليت متكِّن أمانة املظامل من االضـطالع             ٤-١١٧  

  ؛)بولندا(بواليتها بفعالية واستقاللية 
نشر خطة خاصة بالبالغات تبّين كيف تعتزم احلكومة زيادة قـدرة             ٥-١١٧  

وكيف تعتزم زيادة الوعي    ) املوارد واملوظفني والصالحيات القانونية    (أمانة املظامل 

__________ 

  .مل حترَّر االستنتاجات وال التوصيات  **  
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العام باحلقوق وبإمكانية اللجوء إىل أمانة املظامل يف حال احلرمان من تلك احلقوق             
  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(
ب يف أسرع   ختصيص املوارد الضرورية إلنشاء آلية وطنية ملنع التعذي         ٦-١١٧  

وقت تستجيب للمواصفات املكرَّسة يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة         
  ؛)املكسيك(التعذيب 

مراجعة اإلطار التشريعي املتعلِّـق بالتعـذيب واملعاملـة القاسـية             ٧-١١٧  
والالإنسانية واملهينة واملوارد املخصَّصة ألمانة املظامل حـىت ُيكفـل اضـطالعها            

  ؛)سويسرا(ها اآللية الوقائية الوطنية، على حنو فّعال ومستقل بواليتها، بوصف
إدراج أحكام بروتوكول اسطنبول يف مـواد تـدريب املـوظفني             ٨-١١٧  

  ؛)تركيا(
مواصلة تقوية اهلياكل املؤسسية وتدابري الدعم مـن أجـل تنفيـذ              ٩-١١٧  

د بوجه خاص   ونقترح أيضاً التشدي  . الصكوك الدولية املصدَّق عليها تنفيذاً كامالً     
على األشخاص ذوي اإلعاقة وضحايا العنـف األسـري واجلنـسي، ومجيـع             
األشخاص املعّرضني للهشاشة والتمييز أو الذين هم يف حالة من اهلشاشة والتمييز 

  ؛)شيلي(
مواصلة تطبيق االستراتيجيات واخلطط اجلارية من أجل ضمان متتع           ١٠-١١٧  

  ؛)كوبا( أقصى حدٍّ ممكن أشدِّ الفئات ضعفاً حبقوق اإلنسان إىل
زيادة ترسيخ اإلجنازات اليت حتقَّقت يف جماالت ضمان التمتُّع الكامل            ١١-١١٧  

حبقوق اإلنسان لفائدة الفئات الضعيفة، ومن مجلتها األطفال واملعاقون، والنهوض   
بتمتُّعها بتلك احلقوق، إىل جانب تقوية سيادة القانون والتماسك االجتماعي من           

  ؛)فييت نام(متتع سكاهنا جبميع حقوق اإلنسان على حنو تام أجل ضمان 
املضي يف تنفيذ نظام شامل حلماية الطفل عن طريق بذل مزيٍد مـن               ١٢-١١٧  

اجلهود لتمكني جملس حقوق الطفل وتقوية دور نائب أمني املظامل املعين حبقـوق             
  ؛)بلغاريا(الطفل 

لضرورية لتنفيذ خطـة العمـل      توفري مجيع املوارد املالية والبشرية ا       ١٣-١١٧  
الوطنية ألجل الطفل، اليت هي يف طور اإلعداد، حىت حتقِّق أهدافها ال سـيما يف               

  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(جمال توفري احلماية للطفل 
اعتماد خطة عمل وطنية جديدة لصاحل الطفل ألغراض منها القضاء            ١٤-١١٧  

  ؛)بولندا(على االستغالل اجلنسي لألطفال 
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تعزيز حقوق الطفل مبا يّتفق مع توصيات جلنـة حقـوق الطفـل               ١٥-١١٧  
  ؛)أرمينيا(
مواصلة جهوده من أجل زيادة قدرة مقدِّمي اخلدمات االجتماعيـة            ١٦-١١٧  

واملوظفني العموميني العاملني على قضايا هتمُّ األطفال، بوسائل منـها مواصـلةُ            
  ؛)لبنيالف(التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان 

اختاذ تدابري لتوعية عامة اجلمهور باآلثار السلبية اليت ختلفها العقوبة            ١٧-١١٧  
  ؛)ليختنشتاين(البدنية على الطفل 

حتسني الربامج القائمة املتعلِّقة بإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج وإعداد      ١٨-١١٧  
سات شبه  برامج أخرى لصاحل األطفال املخالفني للقانون الذين يقيمون يف مؤس         

  ؛)قريغيزستان(مفتوحة أو يف مؤسسات إقامة 
اختاذ خطوات من أجل التنفيذ الكامل لقانون مكافحة التمييز عـن             ١٩-١١٧  

طريق استحداث قوانني إضافية ممكِّنة وتقوية مؤسسة أمانة املظامل املعنية حبقـوق            
  ؛)كندا(اإلنسان واحلريات 

نون مكافحة التمييز بوسائل منـها      اختاذ مزيد من التدابري لتنفيذ قا       ٢٠-١١٧  
  ؛)ليتوانيا(تنفيذ أنشطة توعية 

اختاذ مجيع التدابري الضرورية من أجل تنفيذ قانون مكافحة التمييـز             ٢١-١١٧  
  ؛)سويسرا(تنفيذاً فّعاالً وكامالً 

 بـشكل  ٢٠١١تنفيذ أحكام قانون مكافحة التمييز الصادر يف عام      ٢٢-١١٧  
  ؛)النمسا(كامل ودون تأخري 

اختاذ تدابري من أجل تنفيذ قانون مكافحـة التمييـز الـصادر يف               ٢٣-١١٧  
  ؛)بلجيكا( تنفيذاً كامالً ٢٠١١ عام

املكافحة الفعالة للمواقف السلبية املبنية على نوع اجلنس والـسن            ٢٤-١١٧  
والعرق واجلنسية واإلثنية والدين واإلعاقة، خاصةً هبدف منع التمييـز يف حـق             

  ؛)بولندا(األطفال الالجئني واألطفال ذوي اإلعاقة أطفال األقليات و
تقوية اإلجراءات املتخذة ملكافحة التمييز واملواقف السلبية من املرأة           ٢٥-١١٧  

  ؛)بنغالديش(وخاصةً من نساء الروما واملهاجرين ومن أطفال األقليات 
اختاذ خطوات إضافية ملموسة من أجل مكافحة التمييـز اجملتمعـي            ٢٦-١١٧  

  ؛)أستراليا(أساس العرق أو امليل اجلنسي أو اإلعاقة أو اهلوية اجلنسانية على 
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اختاذ خطوات من أجل تشجيع اندماج فئات ضعيفة بعينها يف جمتمع             ٢٧-١١٧  
اجلبل األسود على حنو أكثر فعالية عن طريق التصدي للتمييز يف جمايل التعلـيم              

  ؛)٢()كندا(والعمل 
يف احلياة السياسية وتوليها مناصـب صـنع        تشجيع مشاركة املرأة      ٢٨-١١٧  

  ؛ )فرنسا(القرار واإلدارة 
اختاذ مزيد من التدابري لزيادة متكني املـرأة اقتـصادياً وتـشجيع              ٢٩-١١٧  

  ؛)أوكرانيا(مشاركتها يف احلياة السياسية وتوليها مناصب صنع القرار 
ية مجيـع   بذل مزيد من اجلهود لتشجيع املساواة بني اجلنسني وحلما          ٣٠-١١٧  

  ؛)الربازيل(النساء والفتيات من مجيع أشكال العنف 
تكثيف اجلهود املتعلقة بتحقيق املساواة بني اجلنسني واختاذ مزيد من            ٣١-١١٧  

اخلطوات لتعزيز مكانة املرأة يف مجيع جماالت احلياة وال سيما يف احلياة السياسية             
  ؛)اليونان(
ق التسجيل الفعلي جلميع الوالدات     مواصلة اجلهود الرامية إىل حتقي      ٣٢-١١٧  

  ؛)الكرسي الرسويل(مع إيالء عناية خاصة ألطفال األقليات العرقية 
زيادة تكثيف اجلهود الرامية إىل تنفيذ املبادئ الـواردة يف قـانون              ٣٣-١١٧  

مكافحة التمييز بوسائل منها مكافحة التمييز يف حق املثليات واملثليني ومزدوجي           
  ؛)النرويج(يري اهلوية اجلنسانية امليل اجلنسي ومغا

تنفيذ التدابري القانونية اليت اعُتمدت من أجل مكافحة التمييز القائم            ٣٤-١١٧  
  ؛ )اجلمهورية التشيكية(على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية تنفيذاً كامالً 

مواصلة اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيـع أشـكال املعاملـة              ٣٥-١١٧  
  ؛)األرجنتني(زية القائمة على أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية التميي

اختاذ التدابري الضرورية حلماية حقوق املثليات واملثليني ومزدوجـي           ٣٦-١١٧  
امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية محاية فعالة والتحقيق يف ادعاءات العنف           

  ؛)هولندا(تكبه قضائياً والتمييز يف حق هؤالء األشخاص ومالحقة من ير
إنشاء آليات فعالة للحوار مع املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان               ٣٧-١١٧  

  ؛)إسبانيا(يتعلق باألقليات اجلنسية  فيما

__________ 

اختاذ خطوات أكثر فعالية لتشجيع إدماج فئات ضعيفة بعينها         : "نص التوصية كما ُتلي أثناء احلوار التفاعلي       )٢(
 ؛)كندا" (صدي للتمييز يف جماالت كالتعليم والعمليف جمتمع اجلبل األسود بوسائل منها الت
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اختاذ مجيع التدابري الضرورية القانونية وغريها لكبح العنف ضد املرأة   ٣٨-١١٧  
  ؛)أملانيا(وتوفري الدعم لضحايا العنف ضد املرأة وأطفاهلن 

ختصيص ما يكفي من املوارد البشرية واملالية إلتاحة تنفيذ استراتيجية    ٣٩-١١٧  
احلماية من العنف املرتيل وقانون قضاء األحداث حىت يكفال بالقدر الكايف محاية            
حقوق الطفل واملرأة، بسد تلك الثغرات اليت ال تزال تعيق منع حدوث العنـف            

الحقة مرتكبيه مالحقة قضائية عادلـة      املرتيل وغريه من االعتداءات إىل جانب م      
  ؛)إيطاليا(
ضمان التحقيق الفعلي يف مجيع البالغات اليت ترد عن العنف املرتيل             ٤٠-١١٧  

واجلنسي يف حق النساء والفتيات، ومالحقة مرتكبيه قضائياً وإصـدار أحكـام            
  ؛)ليختنشتاين(تتناسب مع خطورة اجلرائم املرتكبة 

 مرافق اإليواء ممّولة من املـال العـام لفائـدة        إنشاء عدد كاٍف من     ٤١-١١٧  
  ؛)ليختنشتاين(ضحايا العنف املرتيل 

إنشاء آلية لرصد عدد القضايا ونطاق اإليذاء الواقع وتقوية التدابري            ٤٢-١١٧  
  ؛)مجهورية مولدوفا(الرامية إىل احلماية من العنف املرتيل 

ية ملنع ومكافحة العنـف     إمتام إجراء التصديق على االتفاقية األوروب       ٤٣-١١٧  
  ؛)مجهورية مولدوفا(ضد املرأة والعنف املرتيل 

زيادة تطوير نظام الدعم واحلماية لفائدة ضـحايا العنـف املـرتيل              ٤٤-١١٧  
  ؛)سلوفينيا(بوسائل منها توفري عدد كاٍف من ُدور األمان 

مواصلة وتقوية اجلهود الرامية إىل مكافحة مجيع أشـكال العنـف             ٤٥-١١٧  
  ؛)إسبانيا(ساين واملوافقة على سياسات التثقيف والتوعية يف هذا اجملال اجلن

مواصلة تنفيذ اإلجراءات الرامية إىل خفض العنف وسوء املعاملـة            ٤٦-١١٧  
واالستغالل اجلنسي واالجتار باألشخاص والقضاء على تلك اجلرائم ويف الوقت          

قـة املـسؤولني عنـها    نفسه توفري الرعاية واحلماية الكافيتني للـضحايا ومالح      
  ؛)الكرسي الرسويل(
حتسني واعتماد التدابري الرامية إىل مكافحة االجتـار باألشـخاص             ٤٧-١١٧  

 وتوفري  ٢٠١٨ و ٢٠١٢بوسائل منها مشروع خطة العمل للفترة ما بني عامي          
التدريب للقضاة وأعضاء النيابة العامة واملـوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـوانني       

  ؛)النكا سري(
زيادة اجلهود الرامية بوجه خاص إىل محاية ضحايا االجتـار بالبـشر        ٤٨-١١٧  

  ؛)اليونان(
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تقوية الربامج اهلادفة إىل إعادة إدماج ضحايا االجتـار بالبـشر يف              ٤٩-١١٧  
  ؛)مجهورية مولدوفا(اجملتمع 

تكثيف مكافحة جرائم اإلنترنت، وال سيما املواد اإلباحية اليت يظهر            ٥٠-١١٧  
  ؛)مجهورية مولدوفا( على اإلنترنت فيها أطفال

اعتماد التدابري الفعالة ملكافحـة االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال             ٥١-١١٧  
  ؛ )بيالروس(
اإلعالن بشكل كامل عن خطة تبّين كيف تعتزم حكومـة اجلبـل              ٥٢-١١٧  

األسود إجراء التعيينات والترقيات يف سلك القضاء وجعله عملية عادلة وشفافة           
اململكة املتحدة  (طة، وضمان استقالل القضاء ومحايته محاية تامة        وتنفيذ تلك اخل  

  ؛)لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
ضمان توفري التمويل الكايف من أجل التنفيـذ الفعـال والكـفء              ٥٣-١١٧  

  ؛)املغرب(إلصالحات القضاء وخلطة العمل ذات الصلة 
ام القضاء عن طريق ضمان     تشديد املساءلة ومعايري الرتاهة داخل نظ       ٥٤-١١٧  

الواليات املتحدة  (أن يتم التعيني على أساس االستحقاق وتشجيع االرتقاء املهين          
  ؛)األمريكية

إمتام إصالحاته الدستورية والتشريعية واإلداريـة بغـرض زيـادة            ٥٥-١١٧  
استقالل القضاء بوسائل منها تعزيز تطبيق املعايري القائمة علـى االسـتحقاق يف      

  ؛)إيطاليا(التعيني والتوظيف إجراءات 
ضمان تنفيذ القانون اجلديد نسبياً املتعلق بدور النيابة العامة تنفيـذاً             ٥٦-١١٧  

  ؛)السويد(مناسباً وموّحداً ومتماسكاً يف مجيع أحناء البلد 
مواصلة اإلصالحات الرامية إىل زيادة محاية القضاء مـن التـدخل             ٥٧-١١٧  

ن إجراءات حماكمة علنية وشـفافة وعادلـة        السياسي الذي ال موجب له وضما     
  ؛)٣()أستراليا(
مواصلة إجراء حتسينات على عملية إصالح القضاء بوسائل منـها            ٥٨-١١٧  

  ؛)النمسا(التخلص من التأثري السياسي يف السلطة القضائية 

__________ 

إجراء إصالحات ترمي إىل زيادة محاية وسـائط اإلعـالم          : "نص التوصية كما ُتلي أثناء احلوار التفاعلي       )٣(
" والقضاء من التأثري السياسي الذي ال موجب له وضمان إجراءات حماكمـة علنيـة وشـفافة وعادلـة                 

 ؛)أستراليا(
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مواصلة مكافحة الفساد يف إدارة القضاء عن طريق ضـمان خلـو              ٥٩-١١٧  
ن أي تـأثري ال موجـب لـه، سياسـيٍّ أو غـريه              إجراءات مكافحة الفساد م   

  ؛)قريغيزستان(
زيادة جهوده من أجل تنفيذ قـوانني ولـوائح مكافحـة الفـساد               ٦٠-١١٧  

  ؛)إستونيا(
استدامة مكافحة الفساد عن طريق ضمان تنفيذ القوانني واللـوائح            ٦١-١١٧  

يتسىن منع  واملمارسات اليت ُتعتمد على الصعيد املركزي يف مجيع املقاطعات حىت           
وينبغي اختاذ تدابري بغرض عدم إفساح اجملال لتـأويالت حمليـة هلـذه             . الفساد

  ؛)السويد(املمارسات 
ضمان وصول ضحايا اجلرائم اليت يعاِقب عليها القانون الـدويل إىل         ٦٢-١١٧  

  ؛)فرنسا(آليات العدالة الوطنية لكي يتمكنوا من املطالبة باجلرب 
ل حبرية التعبري مبا يف ذلك للـصحفيني الـذين          ضمان التمتع الكام    ٦٣-١١٧  

  ؛)بلجيكا(حيققون يف قضايا حساسة كاجلرمية املنظمة 
مواصلة اإلصالحات الرامية إىل توفري محاية أكرب لوسائط اإلعالم من     ٦٤-١١٧  

  ؛)٤()أستراليا(التدّخل السياسي الذي ال موجب له 
وممكّن للصحفيني لكي يؤدوا    اختاذ التدابري لتهيئة وتعزيز مناخ آمن         ٦٥-١١٧  

  ؛)ليتوانيا(عملهم باستقاللية ودون تدّخل ال موجب له 
اختاذ مزيد من التدابري لضمان حرية التعبري بوسائل منها التحقيـق             ٦٦-١١٧  

  ؛)كندا(بفعالية يف التهديدات واهلجمات على وسائط اإلعالم والصحفيني 
ق يف قضايا عنف ارُتكب منذ      زيادة اجلهود املبذولة من أجل التحقي       ٦٧-١١٧  

مدة ضد صحفيني ومالحقة املسؤولني عليه من أجل إنشاء بيئة أفـضل حلريـة              
  ؛)هولندا(الصحافة على الصعيد الوطين 

ضمان إجراء حتقيقات نزيهة وفعالة يف اهلجمات اليت يتعـرض هلـا              ٦٨-١١٧  
  ؛)ليتوانيا(الصحفيون وتقدمي املسؤولني عنها للعدالة 

صدي بفعالية للهجمات على الصحفيني وعلى املـدافعني عـن          الت  ٦٩-١١٧  
  ؛)اجلمهورية التشيكية(حقوق اإلنسان والتحقيق فيها بفعالية 

__________ 

إجراء إصالحات ترمي إىل زيادة محاية وسـائط اإلعـالم          : " أثناء احلوار التفاعلي   نص التوصية كما ُتلي    )٤(
" والقضاء من التأثري السياسي الذي ال موجب له وضمان إجراءات حماكمـة علنيـة وشـفافة وعادلـة                 

 ؛)أستراليا(
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إيالء العناية الواجبة، يف سياق تعزيز ومحاية حرية التعبري والـرأي،             ٧٠-١١٧  
  ؛)بنغالديش(للمسؤولية املتناسبة عن محاية حقوق اآلخرين واحترام اآلخرين 

مواصلة اجلهود الرامية إىل اعتماد قانون بشأن الطوائـف الدينيـة             ٧١-١١٧  
  ؛)اجلزائر(يرمي إىل ضمان حرية الوجدان ويشدد مكافحة التمييز يف هذا الشأن 

اختاذ خطوات أخرى لتعزيز نشر املعلومات ومن مجلتـها القـوانني             ٧٢-١١٧  
ل علـى مجيـع     واللوائح املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وضمان احلصو       

مصادر املعلومات اليت ستساعد األشخاص ذوي اإلعاقـة يف اختـاذ قـراراهتم             
  ؛)تايلند(
مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة اإلقـصاء والتمييـز يف حـق              ٧٣-١١٧  

  ؛)األرجنتني(األشخاص ذوي اإلعاقة 
تكثيف اجلهود يف جمال تعزيز حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              ٧٤-١١٧  

  ؛)اليونان(
مواصلة تنفيذ التدابري الرامية إىل حتسني ظروف ممارسة األشـخاص            ٧٥-١١٧  

 ومحايتها مبا يضمن إنشاء جمتمع جـامع ال حـواجز فيـه    همذوي اإلعاقة حقوق 
  ؛)كوستاريكا(
تعزيز جهوده يف جمال تعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة      ٧٦-١١٧  

 ٢٠١٦ و ٢٠٠٨رة ما بني عامي     مبا يتفق مع استراتيجيته من أجل اإلدماج للفت       
  ؛)ماليزيا(
زيادة اجلهود الضرورية لضمان إدماج األشخاص ذوي اإلعاقـة يف            ٧٧-١١٧  

  ؛)املكسيك(اجملتمع مع إيالء عناية خاصة للحصول على التعليم 
احملافظة على منوذج العالقات اجليدة بني األعراق من أجل حتقيـق             ٧٨-١١٧  

وهلذا الغرض، يوصى بتيـسري وتعزيـز حـصول         . املصاحلة واالندماج التامَّني  
األقليات العرقية والدينية والسياسية على التعليم وعلى خدمات الرعاية الصحية          

  ؛)الكرسي الرسويل(واللجوء إىل القضاء وامللكية وتويل املناصب العامة 
اختاذ مزيد من التدابري التشريعية واإلدارية لصون حقوق األقليـات            ٧٩-١١٧  

  ؛)الصني(
تقوية اجلهود الرامية إىل حتقيق االندماج التام لطائفة الروما وغريها            ٨٠-١١٧  

  ؛)اجلزائر(من األقليات يف اجملتمع 
مواصلة اجلهود اليت ُشرع يف بذهلا من أجل مكافحة التمييز يف حق              ٨١-١١٧  

  ؛)األرجنتني(سيما طائفة الروما  األقليات وال
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لى ختصيص املوارد املالية جملالس رعاية      إنشاء جملس إدارة يشرف ع      ٨٢-١١٧  
  ؛)هنغاريا(األقليات من أجل منع أي تعاُرض ممكن بني املصاحل 

مواصلة اختاذ تدابريه اإلجيابية للنهوض حبقوق األقليات فيه، ومنـها            ٨٣-١١٧  
  ؛)ماليزيا(األقلية املسلمة، عن طريق ختصيص التمويل الكايف 

ته وصكوكه املتعلقة حبماية وتعزيز حقوق      زيادة كفاءة ومتكني سياس     ٨٤-١١٧  
  ؛)نام فييت(األقليات وخباصة ضمان ختصيص موارد كافية لصندوق األقليات 

تنفيذ استراتيجية حتسني موقع الروما واملصريني يف اجلبل األسـود            ٨٥-١١٧  
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية (٢٠١٦ و٢٠١٢للفترة ما بني عامي 

لرامية إىل حتسني حالة حقوق اإلنـسان بالنـسبة         مواصلة جهوده ا    ٨٦-١١٧  
لطائفة الروما وحتسني ظروف عيشهم اهلشة يف املخيمات وذلك بالتعاون الوثيق           

  ؛)املغرب(مع الشركاء الدوليني 
زيادة تدريب املدرِّسني فيما خيص قضايا األقليات من أجل التغلـب             ٨٧-١١٧  

 وألجـل إدمـاج أطفـال       على حتديات من قبيل عوائق التواصل بسبب اللغة       
  ؛)تايلند(األقليات يف نظام التعليم احمللي 

مواصلة التوعية باحتياجات طائفة الروما، مبن فيهم األطفال، وإنشاء     ٨٨-١١٧  
  ؛)النمسا(ندماج يف جمال التعليم نظام مالئم يتيح هلم االندماج االجتماعي واال

خل جمتمع الالجئني   إجراء محالت توعية تستهدف عامة اجلمهور دا        ٨٩-١١٧  
وتركز على أمهية التسجيل وضمان الشدة يف تنفيذ خطة العمل لتسوية وضـع             

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(املشردين داخلياً 
مساعدة األفراد من طائفيت الروما واألشـكاليني النـازحني مـن             ٩٠-١١٧  

ة كوسوفو عن طريق السماح هلم باحلصول على الوثـائق الرمسيـة الـضروري            
  ؛)فرنسا(للحصول على مركز اإلقامة الدائمة أو املؤقتة يف اجلبل األسود 

مواصلة معاجلة حالة النازحني واملشردين داخلياً على حنـو دائـم             ٩١-١١٧  
ومستدام بوسائل منها استراتيجية احلل الدائم ملشاكل النـازحني واملـشردين           

  ؛)سلوفاكيا(داخلياً 
حملدد لتقدمي طلبات تسوية وضع النـازحني       النظر يف متديد األجل ا      ٩٢-١١٧  

  ؛)سلوفاكيا(املشردين داخلياً  أو
مواصلة اجلهود الرامية إىل معاجلة مشكلة املشردين داخلياً توخيـاً            ٩٣-١١٧  

  ؛)النكا سري(لتسوية دائمة 
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اختاذ خطوات إضافية لتسوية الوضع القانوين للمشردين داخلياً مع           ٩٤-١١٧  
اجلمهوريـة  (املولودين خارج مؤسسات الرعاية الصحية      التركيز على األطفال    

  ؛)التشيكية
مواصلة بذل مزيد من اجلهود لتسجيل وتوثيق النازحني واملشردين           ٩٥-١١٧  

  ؛)أستراليا(داخلياً وإدماجهم الحقاً يف جمتمع اجلبل األسود 
مواصلة تنفيذ برنامج إسكان الالجئني اإلقليمي على صعيد البلديات   ٩٦-١١٧  

  ).لنمساا(
  :وحتظى التوصيات التالية بتأييد اجلبل األسود الذي يعترب أهنا قد ُنفذت بالفعل  -١١٨

  ؛)٥()بيالروس(االنضمام إىل بروتوكول بالريمو   ١-١١٨  
  ؛)تركيا(تنسيق تشريعاته مع اتفاقية حقوق الطفل   ٢-١١٨  
 يف احلصول زيادة اجلهود الرامية إىل حتقيق املساواة بني مجيع األطفال   ٣-١١٨  

 فيمـا خيـص     على التعليم والرعاية الصحية بصرف النظر عن وضعهم القانوين        
  ؛)الفلبني(اهلجرة 

إنشاء نظام رصد من أجل مؤسسات الرعايـة اخلاصـة لألطفـال              ٤-١١٨  
وإعداد خطة عمل من أجل إدماج أولئك األطفال تدرجيياً يف نظام التعليم العام             

  ؛)هنغاريا(
 البدنية حظراً صرحياً يف مجيع األوساط، مبا فيها البيت          حظر العقوبة   ٥-١١٨  

واملدرسة ومرافق الرعاية البديلة، وإنشاء آلية مالئمة لتلقي شكاوى األطفـال           
  ؛)ليختنشتاين(
النظر يف املرحلة املقبلة من خطة العمل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني             ٦-١١٨  

ن أجل مكافحة التمييز يف حق املرأة       لكي تتضمن أهدافاً شاملة وقابلة للتحقيق م      
  ؛)إندونيسيا(يف مجيع جماالت احلياة مبا فيها العمل والتعليم 

اعتماد التدابري الضرورية لضمان تقـسيم املمتلكـات املـشتركة            ٧-١١٨  
بالتساوي بني الزوجني بغض النظر عن مسامهة كل زوج الفردية فيهـا وإدراج             

نون األسرة لدفع تعويض للمرأة عن القيـام        أحكام قانونية ضرورية جديدة يف قا     
  ؛)أوروغواي(بعمل غري مأجور 

__________ 

ق مجيـع العمـال   االتفاقية الدولية حلماية حقواالنضمام إىل   : "نص التوصية كما ُتلي أثناء احلوار التفاعلي       )٥(
 ؛)بيالروس" (املهاجرين وأفراد أسرهم وإىل بروتوكول بالريمو
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النظر يف تعديل القانون اجلنائي حىت ُتعترب جرائم الكراهيـة الـيت              ٨-١١٨  
ُترتكب يف حق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري اهلويـة             

  ؛)جيكابل(اجلنسانية جرائم خطرية أو على األقل ظروفاً مشدِّدة 
إنشاء آلية لرصد عدد القضايا ونطاق اإليذاء وتقوية تدابري احلماية            ٩-١١٨  

  ؛)مجهورية مولدوفا(من العنف املرتيل 
 ٣ و ٢تعديل القانون اجلنائي حبيث يتماشى مع ما تنص عليه املادتان             ١٠-١١٨  

ق من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال عن طري          
  ؛)أوروغواي(جترمي األفعال املخاِلفة للقانون املبّينة يف ذلك الربوتوكول 

اختاذ التدابري الضرورية لضمان حماكمة مجيع األشخاص الذين ُيّدعى           ١١-١١٨  
ارتكاهبم جرائم حرب أمام احملاكم الوطنية وتوفري اجلـرب الواجـب للـضحايا             

  ؛)إسبانيا(
نوع من أنواع التمييـز عـن طريـق      ضمان حرية التعبري دون أي        ١٢-١١٨  

االمتثال لضرورة توخي العناية الواجبة يف محاية األشخاص من اعتداءات جهات           
غري تابعة للدولة وضمان عدم االستناد إىل قانون التشهري املدين بغـرض منـع              

  ؛)إسبانيا(االنتقاد املشروع 
تـدخل  ضمان حرية وسائط اإلعالم حبيث ُتكفَل محايتها مـن أي             ١٣-١١٨  

  ؛)سويسرا(سياسي وتشجيع إنشاء جملس مستقل للصحافة 
وسينظر اجلبل األسود يف التوصيات التالية وسيقدم ردوداً عليهـا يف الوقـت               -١١٩

 /املناسب ولكن قبل انعقاد الدورة الثالثة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان يف حزيـران            
  :٢٠١٣ يوليه

لدولية حلماية حقوق مجيع العمال     النظر يف التصديق على االتفاقية ا       ١-١١٩  
؛ النظر يف التصديق على اتفاقية حقوق العمال        )شيلي(املهاجرين وأفراد أسرهم    

  ؛)إندونيسيا(املهاجرين 
؛ التـصديق   )تركيا(التصديق على اتفاقية حقوق العمال املهاجرين         ٢-١١٩  

قية حقـوق   ؛ االنضمام إىل اتفا   )غواتيماال(على اتفاقية حقوق العمال املهاجرين      
  ؛)٦()بيالروس(العمال املهاجرين 

__________ 

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال   االنضمام إىل : "نص التوصية كما ُتلي أثناء احلوار التفاعلي       )٦(
 ؛)بيالروس" (املهاجرين وأفراد أسرهم وإىل بروتوكول بالريمو
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النظر يف االنضمام إىل اتفاقية حقوق العمال املهاجرين بغرض منـع             ٣-١١٩  
التمييز وضمان املساواة يف احلصول على ظروف عمل عادلة وعلـى خـدمات             

  ؛)بنيفلال(اجتماعية أساسية ال سيما لفائدة املهاجرين ضعفاء احلال 
يق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل النظر يف التصد  ٤-١١٩  

املتعلق بإجراء تقدمي البالغات، والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلـاص          
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل جانب اتفاقية منظمة العمل الدولية          

  ؛)كوستاريكا (١٨٩ رقم
شأن خفض حـاالت انعـدام       ب ١٩٦١التصديق على اتفاقية عام       ٥-١١٩  

اجلنسية واختاذ خطوات ملموسة على الصعيد الوطين ملنع األسباب اليت قد تؤدي   
  ؛)أملانيا(إىل انعدام اجلنسية والقضاء على تلك األسباب 

 بشأن خفض حـاالت انعـدام       ١٩٦١التصديق على اتفاقية عام       ٦-١١٩  
  ؛)النمسا(اجلنسية 

 لنظام روما األساسـي، إنْ أمكـن        التصديق على تعديالت كامباال     ٧-١١٩  
ذلك، بغرض املسامهة يف تفعيل االختصاص القضائي للمحكمة اجلنائية الدوليـة           

  ؛)لينخنشتاين (٢٠١٧بالنظر يف جرمية االعتداء يف بداية عام 
تنظيم زيارات للمقرر اخلاص املعين باالجتار بالبشر واملقرر اخلـاص            ٨-١١٩  

نصرية واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب واخلبري       املعين باألشكال املعاصرة للع   
  ؛)بيالروس(املستقل املعين بقضايا األقليات إىل البلد 

سن قوانني حلظر إنزال العقوبة البدنية باألطفال يف مجيع األوسـاط             ٩-١١٩  
  ؛)أملانيا(حظراً صرحياً مبا يف ذلك يف البيت وعلى يد أفراد األسرة 

سجيل ميالد األشـخاص الـذين يولـدون خـارج          تبسيط آلية ت    ١٠-١١٩  
مؤسسات الرعاية الصحية من أجل املسامهة يف تنفيذ التدابري الرامية إىل القضاء            

  ؛)املكسيك(على التمييز 
إنشاء إجراء بسيط ويف املتناَول لتسجيل املواليد بغية ضمان وصول            ١١-١١٩  

  ؛)الربازيل(مجيع األطفال إليه 
قيق مستقل وفّعال ضمن األجـل املقتـّرح احملـدَّد    ضمان إجراء حت   ١٢-١١٩  

  ؛)هنغاريا( شهراً، عمالً بتوصية اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ١٥ يف
ضمان حق الضحايا يف معرفة احلقيقة ويف العدالة ويف اجلرب وعـدم              ١٣-١١٩  

التكرار، خاصة عن طريق اختاذ مجيع التدابري الضرورية إلهنـاء اإلفـالت مـن              
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قدمي مجيع من ُيشتبه يف ارتكابه جرائم إىل العدالة مبا يتفق مع القانون             العقاب وت 
  ؛)سويسرا(ومع املعايري الدولية 

ضمان حرية التعبري ومحاية الصحفيني من أي شكل مـن أشـكال              ١٤-١١٩  
  ؛)فرنسا(التخويف 

إجياد حل للقضايا املتعلقة مبصادرة األمالك من خمتلـف الطوائـف             ١٥-١١٩  
  ).كرسي الرسويلال(الدينية 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -١٢٠
وال ينبغـي تأويـل هـذه       . أو الدولة موضـوع االسـتعراض     /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .أو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/االستنتاجات و
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