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   املنهجية-  أوالً
 للمبادئ التوجيهية العامة املتعلقة بتجهيز املعلومات يف إطار آليـة االسـتعراض              هذا التقرير وفقاً   أُعّد  - ١

  .الدوري الشامل

 بإعداد التقرير الوطين، بالتنسيق مع كلّفبني الوزارات مشتركاً وقد أنشأت حكومة اجلبل األسود فريق عمل   - ٢
 يـة إداروكـاالت  متها عشر وزارات رئيـسية، و  وقد صيغ التقرير استناداً إىل معلومات قدّ       .وزارة الشؤون اخلارجية  

  .، ومكتب أمني املظاملهاوتعزيز مسؤولة عن جماالت حمددة تتعلق حبماية حقوق اإلنسان واحلريات

 التقرير أيضاً وضع هذا   يف سياق إعداد املعلومات، فقد      على نطاق واسع    عملية تشاورية   إجراء  ضمان  ول  - ٣
  .)١(لقطاع املدينيف متناول ا

 الفصل الثاين معلومات أساسية عن البلد، مبا يف ذلك اإلطار املعياري واملؤسسي لتعزيز ومحاية               نضمتوي  - ٤
أما الفصل الرابع  . ممارسة فرادى حقوق اإلنسان واحلريات وصوهناويتناول الفصل الثالث مسألة .حقوق اإلنسان

  .فيتناول األولويات واملبادرات الوطنية الرئيسية الرامية إىل بلوغ أعلى املعايري الدولية يف هذا الصدد

  املعلومات األساسية واإلطار املعياري واملؤسسي -  ثانياً
   معلومات أساسية عن البلد-  ألف

، صّدق برملان اجلبل األسـود      ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢١قد يف    استفتاء عُ  إثر على   هدة البلد استقالل   استعا بعد  - ٥
 مـسؤولية الوفـاء     تأخذ على عاتقها   أن اجلبل األسود دولة مستقلة وذات سيادة         على إعالن االستقالل، معلناً   

عاهـدات  املعملية شاملة للخالفة يف     يف   اجلبل األسود    شرعوقرار االستقالل،   ووفقاً إلعالن    .بالتزاماهتا الدولية 
  . فيها يف إطار ترتيبات الدولة السابقةاًطرفاليت كان دولية ال

 على أن اجلبل األسـود دولـة        ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٩وينص دستور اجلبل األسود املعتمد يف         - ٦
كولوجية ومعنية بتقدمي ياطية وإواجلبل األسود دولة مدنية ودميقر .مستقلة وذات سيادة تتمتع بنظام حكم مجهوري

  .الرعاية، ودولة حتتكم إىل القانون

ويقوم النظام   .التنفيذية والقضائية والسلطات التشريعية   بني  فصل  المبدأ  ويقوم تنظيم الدولة على أساس        - ٧
  .وختضع القوات املسلحة وقوات األمن للرقابة الدميقراطية واملدنية .على الضوابط والتوازنات

 بـأن   القائل أ من الدستور على أساس املبد     ٩دد مبوجب املادة     إطار النظام القانوين الداخلي فقد حُ      أما  - ٨
 تشكل جزءاً ال يتجزأ من النظام       عاملياًوقواعد القانون الدويل املقبولة     واملنشورة  املعاهدات الدولية املصّدق عليها     

 ملا هو عليه يف     اً مباشر إذا كان تنظيمها لألمور مغاير      القانوين الداخلي وتعلو على التشريع الوطين وتنطبق بشكل       
  .التشريع الوطين ذي الصلة
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اقتصاد لنمو الضمانة الرئيسية هو واالقتصاد القادر على املنافسة الذي يكفل االستقرار على املدى الطويل   - ٩
ألولويـات االسـتراتيجية    ويف هذا اإلطار، تشمل ا     .السوق احلر القائم على تبادل حقوق امللكية بدون معوقات        

احلريات االقتصادية املتنامية وتعـاظم دور القطـاع        املقترنة بزيادة   مبدأ التنمية املستدامة     تطبيق   :للتنمية ما يلي  
لبناء مؤسسات عصرية لدميقراطية برملانية ومحاية القيم       أساسياً   اخلاص؛ وتعزيز سيادة القانون باعتبار ذلك شرطاً      

عن طريق نظـم فعالـة      العامة  ساسية وحتسني املستويات املعيشية بتحسني نوعية اخلدمات        األواحلقوق اإلنسانية   
   .والرعاية االجتماعيةالعامة ومستدامة يف جماالت التعليم والصحة 

  املعياري واملؤسسي لتعزيز ومحاية حقوق اإلنساناإلطار  -  باء

حتظر هي  ، و ممارستها اإلنسان واحلريات و   محاية حقوق للدستور جوهر وضمانة    األحكام األساسية   متثل    - ١٠
 للتمتع جبميع حقوق عامأساسي شرط كالتحريض على الكراهية أو التعصب ألي سبب كان، كما حتظر أي متييز 

  . الناس متساوون بغض النظر عن خصائصهم املميِّـزة أو الفرديـة          وينص الدستور على أن      .اإلنسان واحلريات 
 بـأمني   تعلقة األحكام العامة واألحكام امل    إضافة إىل حبقوق اإلنسان واحلريات،    ملتعلقة  ا يةالدستورووفقاً للمعايري   

احلقوق واحلريات الفرديـة؛ واحلقـوق       :أربع جمموعات على النحو التايل    تنقسم احلقوق واحلريات إىل     املظامل،  
  .ق اخلاصة باألقلياتواحلريات السياسية؛ واحلقوق واحلريات االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واحلقو

حقوق اإلنسان بال منازع، أال وهو احلق يف حق من ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات إمنا تبدأ حبماية أهم   - ١١
وباإلضافة إىل ذلك، يكفل الدستور حق الفرد وكرامته اإلنسانية فيما يتصل            .احلياة، وذلك حبظر عقوبة اإلعدام    
احملاكمة يف  أمور، احلق لةويكفل الدستور، يف مج . عن كرامة الفرد وأمنهضالً، فةباالستخدامات البيولوجية والطبي

، وتطبيق قرينـة الـرباءة،       باإلنسان العادلة والعلنية، واحترام مبدأ الشرعية واحلق يف تطبيق القانون األكثر رفقاً          
  . واحلق يف الدفاع،واحترام مبدأ عدم جواز احملاكمة عن اجلرمية ذاهتا مرتني

سة يف وتبت احملكمة الدستورية يف الدعاوى الدستورية املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات املكّر  - ١٢
 من جمموعة كبريةنتصاف الفعالة األخرى، يف حني يتيح التشريع املدين واجلنائي بل االالدستور بعد استنفاد مجيع ُس

وسـيلة   اللجـوء إىل     ، مبوجب الدسـتور،   شخصلكل  حيق   ومن ذلك    .اآلليات األخرى حلماية حقوق اإلنسان    
وتكفل مجيع القوانني اإلجرائية احلق يف احلصول علـى          .يف أي قرار ينال من حقوقه أو مصاحله       انتصاف قانونية   

أرسى مبدأ جديد هو    ،   أحكام قانون اإلجراءات املدنية    مبوجبو .عادية أو استثنائية  وسيلة انتصاف قانونية فعالة     
يف احلاالت اليت تقرر فيها احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وقوع انتهاك حلق            لدعوى القانونية   ح ا مبدأ إعادة فت  

 واحلريات اإلنسان حقوق حلماية األوروبية االتفاقيةاليت تكفلها من حقوق اإلنسان أو حرية من احلريات األساسية 
 واملـواطن،  فرد اجلرائم ضد حقوق وحريات الوينص القانون اجلنائي على جمموعة من اجلرائم مبا فيها .األساسية

املـشتركة  القضايا  بالشرف والسمعة، واجلرائم ضد اإلنسانية و     املُخلة  ضد احلقوق االنتخابية، واجلرائم     اجلرائم  و
  .سري، وما إىل ذلكاليت حيميها القانون الدويل، وجرمية العنف األاألخرى 

 يف العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        جلبل األسود طرفاً  اأصبح  ،  الفة القانونية اخل إىل   واستناداً  - ١٣
ـ    يف  والسياسية، مبا يف ذلك الربوتوكوالن االختياريان امللحقان به، و         قوق االقتـصادية   احلالعهد الدويل اخلاص ب

ـ                   سانيةواالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإن
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شكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز أأو املهينة، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع 
ضد املرأة، مبا يف ذلك الربوتوكول االختياري امللحق هبا، واتفاقية حقوق الطفل، مبـا يف ذلـك الربوتوكـوالن           

رمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، واالتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل االختياريان امللحقان هبا، واتفاقية منع ج
العنصري واملعاقبة عليها، واالتفاقية الدولية ملناهضة الفصل العنصري يف األلعاب الرياضية، واالتفاقية املتعلقة مبركز 

واجلبل األسود دولة موقعة على      . جنيف الالجئني، واالتفاقية املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية، واتفاقيات       
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من 

  .اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبا ذوي األشخاص حقوق االختفاء القسري، واتفاقية

وزارة محاية حقوق  :حقوق اإلنسان واحلرياتوتعزيز جماالت محاية خمتلف   يف   وتشترك املؤسسات التالية    - ١٤
واإلدارة العمومية، ووزارة التعليم والعلوم، ووزارة      الداخلية  اإلنسان وحقوق األقليات، ووزارة العدل، ووزارة       

لسياحة والبيئة، ووزارة   الثقافة والرياضة ووسائط اإلعالم، ووزارة الصحة والعمل والرعاية االجتماعية، ووزارة ا          
املالية، ووزارة الشؤون اخلارجية، ومكتب املساواة بني اجلنسني، ومكتب التعاون مع املنظمات غري احلكوميـة،               
ومكتب أمني املظامل، واملكتب املعين بالتنمية املستدامة، واملكتب املعين بالتنسيق الوطين ملكافحة االجتار بالبـشر،           

إجراءات بناًء على شـكاوى     باختاذ  أمني املظامل   يبدأ عمل   و .ومديرية الشرطة، وغريها  الالجئني،  رعاية  ومكتب  
من جانـب   سوء إدارة   تنم عن   املواطنني أو مببادرة منه حلماية املواطنني من أعمال غري مشروعة أو غري الئقة أو               

اإلخطار يف   :يف اجتاهني اثنني مها   أمني املظامل   يتصرف  و .عامةالوظائف  الأو من شاغلي    اإلدارة الوطنية أو احمللية     
 حقوقهم؛ ومن   ممارسة هؤالء على    ةساعدم و اليت يتعرض هلا املواطنون   الوقت املناسب بانتهاكات حقوق اإلنسان      

  . يف املراقبة الدميقراطية لإلدارة العامة ويف حتسني أدائهاةسامهاملمث 

  التنفيذ -  ثالثاً
   املساواة بني اجلنسني-  ألف

  .مجيع املوطنني دون متييز ألي سبب كانبني تور اجلبل األسود املساواة يف احلقوق يكفل دس  - ١٥

وحيظـر   .ساس للنهوض بسياسة تكافؤ الفـرص     األ رسيويكفل الدستور املساواة بني الرجل واملرأة وي        - ١٦
 باملساواة بني اجلنسني مد القانون املتعلقوقد اعُت . كان سببه أو غري مباشر أياًالدستور أي متييز سواء كان مباشراً

ـ               ٢٠٠٧يف عام      ضمان ، ومبوجبه كلِّفت وزارة محاية حقوق اإلنسان وحقوق األقليـات بالـشؤون املتعلقـة ب
   .املساواة بني اجلنسني

 إحدامها على املستوى الربملاين والثانية على       ،سود آليتان لتحقيق املساواة بني اجلنسني     األوهناك يف اجلبل      - ١٧
سندت هلا والية رصد ممارسة  وأ٢٠٠١ُنشئت اللجنة املعنية باملساواة بني اجلنسني يف عام أُقد و .مياملستوى احلكو

لمساواة بـني   لنشئ املكتب احلكومي    وأُ .الناس واملواطنني حرياهتم وحقوقهم فيما يتصل باملساواة بني اجلنسني        
اء آلية من أجل تكافؤ الفرص بني اجلنسني لدى إنش"اجلنسني بغرض تسيري الشؤون املتعلقة بإجناز املشروع املعنون 

 عن املنظمـات    ، ويقوم بتنسيق أنشطة احلكومة واهليئات واملنظمات غري احلكومية، فضالً         "حكومة اجلبل األسود  
وهذا املكتب، التابع لألمانة العامة      .بني اجلنسني وحقوق اإلنسان للمرأة    بقضايا املساواة   عىن  احمللية والدولية اليت تُ   
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 للمعايري  وفقاً لحكومة، مكلّف بتهيئة الظروف املناسبة لضمان املساواة بني املرأة والرجل وتكافؤ الفرص بينهما            ل
  .الدولية املرعية وبالتعاون مع املنظمات الدولية واحمللية واملنظمات غري احلكومية

ية إىل حتقيق املساواة بني خطة األنشطة الرام´، اعتمدت حكومة اجلبل األسود ٢٠٠٨يوليه / متوز٣١يف و  - ١٨
لعمـل  إطار لتنفيذ سياسة املساواة بني اجلنسني و      مبثابة  ، وهي   ´٢٠١٢- ٢٠٠٨اجلنسني يف اجلبل األسود للفترة      

 غري وتستند هذه الوثيقة، اليت وضعت بالتعاون مع املنظمات النسائية . املعنيةكوميةالسلطات احلغريه من املكتب و
ة دولية ووطنية وتتناول مسائل االندماج األورويب، والتعليم، والصحة، والعنف ضد            قانوني نصوص، إىل   احلكومية

اختاذ القرارات، ووسائط اإلعالم والثقافة، واآلليات املؤسـسية         والتنمية املستدامة، والسياسة و    املرأة، واالقتصاد 
  .لوضع سياسة املساواة بني اجلنسني وتنفيذها

تظل فيها املرأة   مثة جماالت   أن  املمارسة  يف حني تبّين    ود باملساواة حبكم القانون،     وتتمتع املرأة يف اجلبل األس      - ١٩
 .واملرأة يف قلة متثيل النساء يف احلكومةالرجل  ويتجلى االختالل فيما يتعلق بتوزيع السلطة بني        . أقل حظاً من الرجل   

ومة توجد نائبة واحدة لرئيس الوزراء ووزيرتا       ويف احلك  يف املائة،    ١١فنسبة متثيل املرأة يف برملان اجلبل األسود هي         
 ٤٥,٨ويف اجلهاز القضائي للجبل األسود تشغل املرأة  . يف املائة١١,٣٧ يف اجملالس احمللية فهي هاأما نسبة متثيل. دولة

ولزيادة عدد النساء يف الدوائر السياسية، أطلقت مبادرة لألخذ بنظـام احلـصص لزيـادة                .يف املائة من املناصب   
  يف املائة من الشركات    ١٦ حنويف حني أن     من جمموع العاطلني،     )٢( يف املائة  ٤٤,٢٧ومتثل النساء نسبة     .شاركتهنم

. )٣(شخصان واحد أو شخصيعمل فيها جداً ومتيل النساء إىل إنشاء شركات صغرية  .أسستها أو تتوىل إدارهتا نساء
 نص ألول مرة على حظر التحرش اجلنسي وعلـى          ،٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٣ يف   وقانون العمل، الذي أصبح نافذاً    

الاليت حيصلن على قسط     النساءتزايد عدد   تبّين املمارسة   فأما يف جمال التعليم،      .حظر التمييز على أساس نوع اجلنس     
 عن ٢٠٠٧ستقصاء أجري يف عام  الوفقاًو .إىل إهناء تعليمهن اجلامعيأكرب من التعليم وأهنن أكثر ميالً من الرجال، 

  يف املائة من النساء الالئي مشلهن االستقصاء احلاسوب،٤٦,٦تخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يستخدم اس
 اللغـة تكلـم   ممن مشلهن االستقـصاء     يف املائة    ٦٨,٤تستطيع   و ؛نترنتمن هذه النسبة اإل    يف املائة    ٧٨ ويستخدم
ضحايا هذا  هن  ن اإلحصائيات أن النساء     فتبّيملحوظ،  ري  وفيما يتعلق بالعنف املرتيل أو األسري، وهو غ        .اإلنكليزية

 . يف املائة من هذه احلاالت     ٩٥الرجال يف   يقع عل يد    هذا العنف   وأن   يف املائة من احلاالت،      ٦٥العنف يف أكثر من     
 ٢٠١٢- ٢٠٠٧قضائي للفتـرة    الصالح  اإلستراتيجية   ال وفقاًوملعاجلة املشكلة االجتماعية املتمثلة يف العنف املرتيل        

يتيح سبيل إضايف ملعاجلـة      احلماية من العنف املرتيل      بشأنوخطة العمل لتنفيذ االستراتيجية، من املتوقع إقرار قانون         
   .للضحاياالدعم اصة وضمان تقدمي اخلماية احلتدابري لنظام إنشاء مسألة العنف املرتيل ويرمي إىل 

نتيجة للعمل الذي قام به مكتب املساواة بشكل عام  ملرأةاملحوظة فيما يتعلق بوضع ت تغريات قد حتققل  - ٢٠
بني اجلنسني وقطاع املنظمات غري احلكومية يف سبيل القضاء على القوالب النمطية وإذكاء وعي املواطنني مبسأليت                

اعتماد وتنفيـذ    :تتمثل أولويات احلكومة يف هذا اجملال فيما يلي       و .املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان للمرأة     
خطة أنشطة لتحقيق املساواة بني اجلنسني، وزيادة الفعالية يف تنفيذ قانون املساواة بني اجلنسني، وجعل التـشريع        

اجلنسني لتشجيع املساواة بني    ذا اجملال، وإنشاء آليات جديدة      ذات الصلة هب   مع الصكوك الدولية     الوطين منسجماً 
  .وتعزيز القائم منها
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   حقوق الطفل-  باء

 ويكفل الدستور   .األطفال، مبوجب الدستور، حبقوق وحريات مالئمة ألعمارهم ومراحل نضجهم        تمتع  ي  - ٢١
متت مواءمة وقد  . أو غريه أو اقتصادياً أو جسدياً محاية خاصة من أي استغالل أو إيذاء سواء كان نفسياًطفالألل

ـ      سرة مع املبادئ األساسية التفاقية األمم املتحدة حلقوق ال        أحكام قانون األ   د باملبـادئ   طفل، مبا يف ذلـك التقّي
التوجيهية يف جمال مراعاة املصاحل الفضلى للطفل، وواجب الدولة حلماية وتعزيز حقوق الطفل، واختـاذ مجيـع                 

تتعلـق  خاصـة   ويتضمن القانون اجلنائي أحكاماً .التدابري الكفيلة حبماية الطفل من اإلمهال واإليذاء واالستغالل 
 اجلزاءاتفيما يتصل بتطبيق    للقّصر  املسؤولية اجلنائية   ويعني حد   ط تطبيق هذه األحكام     على شرو بالقّصر، وينص   

 عند   عاماً ١٤الذين تقل أعمارهم عن     القّصر   اجلنائية على    اجلزاءات، ال جيوز تطبيق     األحكام ه هلذ ووفقاً .عليهم
  . اجلرميةارتكاهبم 

  / حزيـران  ٣٠عي العام األعلـى واليونيـسيف يف        بالتوقيع على مذكرة تعاون بني وزارة العدل واملد       و  - ٢٢
". إصالح قضاء األحداث"مشروع رائد، تنفذه وزارة العدل بالتعاون مع اليونيسيف، بعنوان ، أُطلق ٢٠٠٦يونيه 
األحداث يف  اجملرمني   بديلة على    جزاءاتتطبيق تدابري و  " هذه املذكرة األساس لتنفيذ مشروع بعنوان        وضعتوقد  

 الطـرف بـني   خارج إطار القضاءالرتاع تسوية لتطبيق مبدأ  وهو املشروع الذي يهيئ الظروف      ،  "اجلبل األسود 
وقد جرى، يف    . أو كلياً  جزئياًوإزالة اآلثار الضارة للجرمية      الضرر   لتعويض عن بغية ا فيه  املشتبه  الطرف  املتضرر و 

 دورات تعليمية يف جمال الوساطة وُعقدت . فين يف جمال قضاء األحداث١٠٠إطار هذا املشروع، تدريب أكثر من 
هذا املركز  إصالح  استوجب  ل شامل ملركز األطفال والشباب، وهو ما        بني الضحية واجلاين وُشرع يف إجراء حتوّ      

  .إنشاء مركز للوساطةواقترن ذلك بوحتديث برنامج العمل مع األطفال احملتجزين يف هذا املركز، 

ألطفال وزارة الصحة والعمل والرعايـة االجتماعيـة، ووزارة         ويشمل اإلطار املؤسسي حلماية حقوق ا       - ٢٣
والـشرطة،    واملدارس، ومراكز العمل االجتماعي، واحملـاكم،      ةضاناحلالتعليم والعلوم، ووزارة العدل، ومرافق      

 ، الذي أنشأته احلكومة يف عـام      لسويرصد هذا اجمل   .قوق الطفل املعين حب لس  اجملوالربملان، ومكتب أمني املظامل، و    
وينتظر أن يعّين الربملان يف املستقبل       .٢٠١٠- ٢٠٠٤، تنفيذ خطة العمل الوطنية من أجل الطفولة للفترة          ٢٠٠٧

   . حبقوق الطفل ألمني املظامل مكلفاًالقريب نائباً

  شخاص ذوي اإلعاقةاأل محاية حقوق -  ميج

   سـود اجلبـل األ  شـخاص ذوي اإلعاقـة يف       األ استراتيجية بـشأن إدمـاج       ٢٠٠٧اعُتمدت يف عام      - ٢٤
املفضية إىل بلـوغ  األولوية ذات األنشطة تشمل و. هؤالء األشخاصلتعزيز محاية  ، وذلك   ٢٠١٦- ٢٠٠٨للفترة  

، واملواءمة مـع    كامالً راتيجية إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة إدماجاً     توضع اس  : األجل ما يلي   ةاألهداف الطويل 
عدد اخلدمات االجتماعية، وبناء قدرات املنظمات غري احلكومية جتارب وممارسات بلدان االحتاد األورويب، وزيادة 

صيغت االستراتيجية الوطنية على أساس احللول الـواردة يف النـصوص الوطنيـة             قد  و .ذه اجملاالت هب ُتعىناليت  
احترام حقوق اإلنسان يف من مسائل والصكوك الدولية بشأن معاملة األشخاص ذوي اإلعاقة باعتبار ذلك مسألة           

تنفيذ االستراتيجية يف السنتني األوليني تتعلق بإدخال تعديالت        لواألولويات اليت حددهتا خطة العمل       .قام األول امل
، والتعاون مع املنظمات غري      وفقاً الحتياجات ذوي اإلعاقة    املعماريةتكييف اإلنشاءات   على التشريع، وعمليات    
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 .تعليم والرعاية االجتماعية املقدمني لألشخاص ذوي اإلعاقةاحلكومية، وباألخص إدماج نظام الرعاية الصحية يف ال
ألطفـال  لجامع يف مراحل التعليم ما قبل املدرسي واملتوسط والثانوي          توفري تعليم   توخى  ُيفأما يف جمال التعليم،     

 مراكز  يف النمو يف اجملتمعات اليت يعيشون فيها، إىل جانب حتويل املؤسسات اخلاصة إىل            صعوبة  الذين يعانون من    
ممارسة التركيز على تشجيع    جيري  ،  هموتشغيل ألشخاص ذوي اإلعاقة  لوفيما خيص إعادة التأهيل املهين       .للموارد

يف حتركاهتم بكالب   املكفوفني  مد قانون يتعلق مبساعدة     ، اعتُ ٢٠٠٨ويف مطلع عام    . وتنظيم املشاريع املهن احلرة   
اإلجراءات الربملانيـة    جتري حالياً و . اإلعاقة من التمييز   اإلرشاد وأُعد مشروع قانون عن محاية األشخاص ذوي       

  .شخاص ذوي اإلعاقة وتشغيلهملأل إعادة التأهيل املهين بشأنالعتماد قانون 

 األمم املتحدة حلقوق قانون عن التصديق على اتفاقية ،سُيقّدم إىل الربملانيف إطار برنامج عمل احلكومة، و  - ٢٥
  .٢٠٠٨ هناية عام قبلإقراره من أجل  اإلعاقة ذوي األشخاص

   كرامة الفرد وحرمته، واحترام احلق يف اخلصوصية-  دال

حقوقـه  وخـصوصيته   والنفـسية،   و عن حرمة سالمته اجلسدية      يكفل الدستور كرامة الفرد وأمنه، فضالً       - ٢٦
  شـخص  أي  استرقاق  ز  ال جيو كما   .للتعذيب أو املعاملة الالإنسانية أو املهينة     أي إنسان   وال جيوز تعريض     .الفردية

ويكفل الدستور احترام شخص وكرامة اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائيـة أو غريهـا مـن                . الرق أو تركه يف حالة   
فأي ممارسة للعنف أو املعاملة الالإنسانية      . عقوبة السجن اإلجراءات، يف حالة احتجازه أو تقييد حريته وأثناء تنفيذ          

عترافات االما حيظر انتزاع    ك.  هي ممارسة حمظورة ويعاقب من يقترفها       حريته شخص حمتجز أو قُّيدت   ضد  أو املهينة   
اليت تقررت وفقاً لإلجراءات ووال جيوز احتجاز شخص إال لألسباب املنصوص عليها يف القانون  . باإلكراهقوالاألأو 

وجيوز احتجـاز أي   .ازهتجح وجيب إطالع احملتجز على الفور، بلغته أو بلغة يستطيع فهمها، على أسباب ا         مبوجبه،
واإلبقاء عليه يف السجن، بقرار من احملكمة املختصة، إذا كان ذلك           جرمية  شكوك معقولة يف ارتكابه     توجد  شخص  
أن يستمر االحتجاز فترة    ميكن  احملكمة االبتدائية،   حكم   إىل   واستناداً . ألغراض سري اإلجراءات اجلنائية فقط     ضرورياً

حبكم من حمكمة أعلى درجة،  ،، وميكن متديد هذه الفترة على أكثر تقديرريخ االحتجازال تتجاوز ثالثة أشهر من تا  
  . يوما٦٠ًقاصر ملدة ال تتجاوز الوميكن احتجاز  .لفترة ثالثة أشهر إضافية

كمية وال سيما من حيث     تكون مرافق االحتجاز مطابقة للشروط الصحية والتقنية الضرورية،         وجيب أن     - ٢٧
 ألمهية مراعاة الشرعية يف معاملة      ونظراً . واإلنارة والتهوية  تاحةاملساحة امل احلد األدىن من    و املكعب   اهلواء يف املتر  

 أثناء خـضوعهم إلجـراءات      هم حقوق ممارستهماجلسدية، وضمان    و السجناء، واحلفاظ على سالمتهم النفسية    
  لوحظت حـىت حينـه، وال سـيما         كبرية للقضاء على أوجه اخللل اليت        الشرطة، بذلت مديرية الشرطة جهوداً    

 وعمالً بالقواعد احملددة للشروط اليت جيب توافرها يف مرافـق           .فيما يتعلق حبالة مرافق االحتجاز التابعة للشرطة      
لشروط لهذه املرافق   لضمان مطابقة   ملموسة  إعادة بناء    أشغال ٢٠٠٦االحتجاز التابعة للشرطة، جتري منذ عام       

  .نظام مراقبة السجناء بالفيديوإلدخال  شغالما بدأت أك .القواعدهذه املذكورة يف 

ع السجني ليؤكد استالمه هذه     ، ويوقّ "ورقة املعلومات اخلاصة بالسجني   ب" وُتسلّم لكل سجني ما يسمى      - ٢٨
طالع احملتجـز مـرة     إورقة بلغة اجلبل األسود واإلنكليزية واأللبانية، والغرض منها هو ضمان           طُبعت ال و .الورقة

أو بلغة يستطيع  بلغته  احملتجزخيربأن على كل ضابط شرطة أن وهو ما يعين  ؛عة احتجازه، على حقوقهأخرى، سا
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 من حقه اإلمساك عن الكالم، وأن مـن         ه، وأن يشرح له أسباب احتجازه، وأن يبلغه بأن        قد احُتجز فهمها، بأنه   
 أحد أقاربه بأنه حمتجز، وأن من حقـه          للدفاع عنه، وأن بإمكانه أن يطلب إبالغ       بنفسه خيتاره   حقه توكيل حمامٍ  

  .لشربا ماءيراعى فيها معتقداته الدينية، وأن بإمكانه احلصول على احلصول على وجبات منتظمة 

هوا من خالهلا   طلقت محلة إعالمية للترويج خلدمة هاتفية يستطيع املواطنون أن يوجّ         ويف السنة املاضية، أُ     - ٢٩
رتكبتها الشرطة، مع التركيز على أن لكل مواطن احلق يف أن يقوم، يف مجلة ادعاءاهتم وشكاواهم خبصوص أفعال ا

 الذي ،لقانون املتعلق بإنفاذ العقوبات اجلنائيةوا .ةغري شرعيبصورة جز  احُتهأنكان يعتقد أمور، برفع شكوى إذا 
مسألة ضمان حقـوق     ، يتناول أيضاً  إلعادة التأهيل أخرى   نظام إلنفاذ العقوبات وعلى تدابري أمنية و       ينص على 

 ألي شكل من     مدان شخصإخضاع  ينطوي على   وُيحظر أي عمل     . ومسألة القيود املتصلة هبا    اإلنسان واحلريات 
 وحيق ،مبوجب القانونويعاقب مرتكبه لتجارب طبية أو علمية،  أشكال التعذيب أو املعاملة القاسية أو املهينة، أو 

ظـروف  تتـيح   و .الضرر الذي حلقه  عن   احلصول على تعويض     صناف من املعاملة  للشخص الذي تعرض هلذه األ    
احملافظة على النظافـة     عن   فضالًساسية،  احتياجاته الثقافية والدينية األ   إشباع  إمكانية  االحتجاز للشخص املدان    

كملـوا   مل ين الذيداننيلفائدة املاالبتدائي وُتقام يف هذه املرافق دروس التعليم  . التمارين البدنيةوأداءالشخصية 
  . أيضاًالتدريب املهينباإلضافة إىل ذلك يتاح وقد  .، وال سيما القاصرين والشباب منهمتعليمهم

على أنـه    نظام السجون    ، ُينظر إىل  ٢٠١٢- ٢٠٠٧للفترة  استراتيجية إصالح النظام القضائي     ومبقتضى    - ٣٠
املناسبة ملراقبة إنفاذ أحكام وقف التنفيذ هتيئة الظروف  :التاليةنة عّياملهداف األ حتسينه حتديد ستدعيجزء منفصل ي
، وهتيئة الظروف لفصل فئات معينة مـن        )املراقبةإنشاء دائرة   ( والعمل اجملتمعي    ،فراج املشروط واإلرهن املراقبة،   

، وضمان مرافق مالئمة لإلقامة، وحتسني النظام       )األجانبالرعايا  القاصرون و (عن الفئات األخرى    احملكوم عليهم   
 عن حتسني معاملـة     واختبار معارفهم، فضالً  مهنيا  وظفي السجون   االرتقاء مب والتدريب املهين املستمر، و   األمين،  
واعترب مكتب أمـني     ).التعليم والعمل والثقافة والرياضة، إخل    يف جماالت    - شىت  برامج  إدراج  عن طريق   (املدانني  

ف السجناء من حيث املرافق اليت يقضون فيهـا  املظامل، يف تقييمه ملدى مراعاة حقوق اإلنسان للسجناء، أن ظرو  
 من ثالثة أجنحة منفصلة،مكون  جديد مبىند ّيوقد ُش .أوقاهتم قد حتسنت كثريا مقارنة مبا كانت عليه يف السابق         

ق وأوصى أمني املظامل بأن يصدّ     .خاصة به  دخول   ةبوابولكل جناح    ،األجانبالرعايا  القاصرين والنساء و  تأوي  
على استحداث آليـات    الذي ينص   الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب        الربملان على   

 أُنشئوللحيلولة دون حدوث أية مشكلة يف تنفيذ الربوتوكول االختياري بعد التصديق عليه،  .وطنية ملنع التعذيب
   بـالنظر يف طرائـق عمـل        وكلّف ،برعاية منظمة األمن والتعاون يف أوروبا     ،  فريق عمل مشترك بني اإلدارات    

  . الوطنيةهذه اآللية

وتتضمن هذه  . الشرطةأخالقيات، أقرت وزارة الداخلية، مبوجب قانون الشرطة، مدونة ٢٠٠٦يف عام و  - ٣١
لدى اضطالعهم مبهامهم الرمسية، وذلك على املأذون هلم املدونة جمموعة مبادئ توجيهية يسترشد هبا أفراد الشرطة 

وللتأكد  .ه سببأياً كانتمييز شكل من أشكال الم حقوق اإلنسان واحلريات جلميع املواطنني، دون أي أساس احترا
وتكلف  املهنة   بأخالقياتقضى بإنشاء جلنة تعىن     ي املهنة، اختذت الوزارة قراراً   خالقيات  بأأفراد الشرطة   التزام  من  

 الـشرطة، واالتفاقيـة     خالقياتنة األوروبية أل   الشرطة، واملدو  أخالقيات ومدونة   ،بإنفاذ أحكام قانون الشرطة   
  .األوروبية حلقوق اإلنسان
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 الذي عّينه جملس املراقبة املدنية للشرطة ايضطلع هباليت قانون الشرطة نظام املراقبة املدنية للشرطة، وينشئ   - ٣٢
بطة احملامني، وجامعة اجلبل    نقابة احملامني، والرابطة الطبية، ورا    ترشحهم  ويتألف اجمللس من مخسة أعضاء       .الربملان

  والشرطة ملزمة بتقـدمي املعلومـات الـيت         .األسود، واملنظمات غري احلكومية اليت ُتعىن بقضايا حقوق اإلنسان        
  .يطلبها اجمللس

 من أفراد الشرطة بـسبب جتـاوز   ٢٢وشهدت الفترة منذ استعادة االستقالل إقامة دعاوى تأديبية ضد         - ٣٣
 غرامات مالية قصوى ت حاالت وفرض٧عقود العمل يف تقرر إهناء و .تهاك حقوق اإلنسان ان مبا أدى إىلسلطاهتم

  . حالة١٥يف 

 مـن   يانات ختص فـرداً   باستخدام  ُيحظر  و .حترم حياته اخلاصة وحياته األسرية    ولكل فرد احلق يف أن تُ       - ٣٤
معت عنه، إىل جانب    بالبيانات اليت جُ  غ   ولكل فرد احلق يف أن يبلَّ      ،عت من أجلها  األفراد إال يف األغراض اليت ُجمّ     

 تقييد احلق يف سرية الرسائل وزوال جي .يف حالة إساءة استعمال البيانات اليت ختصهطلب اإلنصاف القانوين احلق يف 
 لسري اإلجـراءات  ضرورياًإذا كان ذلك  ،واملكاملات اهلاتفية وغري ذلك من وسائل االتصال إال بقرار من احملكمة 

على تطبيق نظـام موحـد      القانون املتعلق بسرية البيانات      وينص   .و ألسباب تتعلق بأمن اجلبل األسود      أ ،اجلنائية
ـ بيانات  السرية، وختزين   العلومات  امللتحديد سرية البيانات، واحلصول على       سرية واسـتخدامها وتـسجيلها     ال

احملليـة  احلكومية   والسلطات   ،يةاحلكوموكاالت   وال ،على سلطات الدولة  والتقّيد هبذا القانون واجب      .ومحايتها
 . األشخاص االعتباريني والطبيعـيني     عن فضالً املكلفني بشغل مناصب عامة،      عتباريني من األشخاص اال   هاوغري
قبة ارمبنظام لتقييد احلق يف احترام احلياة اخلاصة واحلياة األسرية يف اإلجراءات القضائية             على   هذا القانون    ينصو

   .اً جسديهيشت أو تفيةشخصال هممتلكاتتفتيش أو شخص كمة بتدابري من قبيل تفتيش شقة قضائية، كأن تأمر احمل

 شأنه شأنويسري ضمان حق الفرد يف أن حياكم يف غضون مدة معقولة على اإلجراءات القضائية برمتها،  - ٣٥
نية ومبدأ املالءمة مـىت     القانواإلجراءات  رامة اإلنسان ومحاية حقوق مجيع املشاركني يف        كمبدأ االحترام الكامل ل   

ماد قانون ت قرر املشرِّع اع،مبالغ فيهعلى حنو لطول مدة إجراءات احملكمة  نظراًو .تعلق األمر بقاصرين أو حمتجزين
مارسة م للالزمنية املعقولة وفقاًمعيار املدة د وُحّد .ة معقولمهلة زمنيةحمدد بشأن محاية احلق يف احملاكمة يف غضون 

مراقبة طلبات  :ويقضي هذا القانون باستحداث آليتني للحماية مها .كمة األوروبية حلقوق اإلنساناليت كرستها احمل
  .وتدابري التعويض العادلاإلجراءات تعجيل 

فإنه معّرض بشكل كبري ومتزايد للتحول إىل بلد عبـور          ،   الذي يتميز به اجلبل األسود     لموقع اجلغرايف ل ونظراً - ٣٦
مـع املنظمـات غـري      بالعمل املتضافر     شامالً  وتنظيمياً  ومؤسسياً  معيارياً ضعت احلكومة هنجاً  وقد و . لالجتار بالبشر 

ثالثة املكونة من   واالستراتيجية الوطنية،    . هبدف مكافحة االجتار بالبشر مبزيد من الفعالية       ةاحلكومية واملنظمات الدولي  
  كلياً  منسجمة انسجاماً  ،- االجتار بالبشر   منع  يا، و ، ومحاية الضحا   جنائياً مرتكيب هذه األفعال   ةمالحقهي   - جوانب  

 وهي تشمل تدابري تشريعية وإدارية وعملية حمددة إىل جانب إرشادات مفصلة موجهة جلميـع               ،مع بروتوكول بالريمو  
صـلة  باجلرمية املنظمة لضمان موا ياً عاماً خاصاً    وقد عّين اجلبل األسود مدع     .أصحاب املصلحة املعنيني للعمل مبقتضاها    

، ُسّجلت يف اجلبل األسـود  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١ إىل ٢٠٠٦يونيه / حزيران ١ الفترة من    ويف. جهوده يف هذا اجملال   
خبصوص واحدة شكوى جنائية ورفعت  .فعت شكاوى جنائية ضد مثانية أشخاص أربع جرائم ختص االجتار بالبشر، ورُ     

  .القوادةجرمية خبصوص جنائية الثة شكاوى رفعت ثيف حني  االجتار باألطفال ألغراض التبين، جرمية
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   الالجئون وطالبو اللجوء-  هاء

  مشردا١٦ً ١٤٣ من املشردين، منهم ٢٣ ٤٠٢يبلغ عدد املشردين الذين يقيمون حاليا يف اجلبل األسود   - ٣٧
 هذه الفئة وجيري حتديث قاعدة البيانات اليت ختص .)٤(سالفيا السابقةو من مجهوريات يوغ مشردا٧ً ٢٥٩ وداخلياً

  سالفيا الـسابقة، جلـأ     وففي التسعينات، نتيجة للحروب اليت كانت تدور رحاها يف إقليم يوغ           .من الناس يومياً  
  . يف املائة من سكان اجلبل األسود٢٤ مشرد إىل اجلبل األسود، وهو ما ميثل ١٣٠ ٠٠٠حنو 

 .الالجـئني لرعاية  ن إىل مكتب    ، حّولت السلطات مكتب املفوض لشؤون املشردي      ٢٠٠٦ويف هناية عام      - ٣٨
االضطالع بالشؤون   :جرى توسيع صالحية املكتب حبيث تشمل ما يلي       تقدمي الرعاية إىل الالجئني،     وعالوة على   

اإلدارية احملددة مبوجب قانون اللجوء؛ والتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني والـصليب األمحـر                
الالجئني؛ واملـساعدة يف مل مشـل أسـر         تقدمي الرعاية إىل    ات العاملة يف جمال     للجبل األسود وغريمها من املنظم    

ويعمل مكتـب   . الالجئني؛ وإدماج الالجئني يف احلياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية؛ إضافة إىل مهام أخرى           
 عن حقهـم يف     الالجئني على مساعدة الالجئني على إعمال حقهم يف احلصول على بطاقات اهلوية، فضالً            رعاية  

كما يقوم هذا املكتب بالتنسيق مع منظمات دولية ودوائر بلدية ووطنية  .الرعاية الصحية والتعليم وإعادة توطينهم
  .حبقوقهم الفرديةالالجئني والتوسط لديها من أجل ضمان متتع هؤالء 

جياد حل دائم ملسألة الالجئني جلبل األسود، واملتمثل يف إاولكي يتسىن حتقيق اهلدف العام الذي يطمح إليه   - ٣٩
االستراتيجية املفضية إىل حـل     " وثيقة بعنوان    ٢٠٠٥مارس  /واملشردين، اعتمدت سلطات اجلبل األسود يف آذار      

، تضمنت سلسلة من املشاريع اليت تعاجل مسألة اإلعادة إىل الوطن "دائم ملسألة الالجئني واملشردين يف اجلبل األسود
 طائلة تساهم هبا مصادر حملية وخارجية على        ستراتيجية أمواالً اال األنشطة اليت توختها     ويتطلب تنفيذ . واإلدماج
 مليـون   ١٠٠ما يزيد على    وحدها  داخلياً  وسيتطلب تنفيذ األنشطة املتعلقة بإدماج الالجئني واملشردين         .السواء

ممثلون عن مؤسسات أيضاً  فيه ، ُعقد مؤمتر للماحنني شارك٢٠٠٥يوليه /ويف متوز. لعملياتايورو على مدى فترة 
وبوجه عام، مل تكن النتائج يف مستوى التطلعات، سواء من حيث األثر اإلجيايب املرتقب مـن                . ومنظمات دولية 
وكانت الوكالة األوروبية للـتعمري  . ستراتيجية أو من حيث اهتمام املاحنني بتحقيق حلول دائمة     االحتقيق أهداف   

ستراتيجية، راح اجلبل األسود االولتحقيق أهداف  .يورو لدعم بعض املشاريع ماليني ٣هي الوحيدة اليت رصدت 
يعمل يف املقام األول مع الشركاء الدوليني مثل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومنظمة األمن والتعاون                

  . وغريها من اجلهات،HELPيف أوروبا، واملفوضية األوروبية، ومنظمة 

جئ اجلماعية على مدى سنوات الشكل الرئيسي إليواء الالجئني وال يزال األمر على هذا              لقد كانت املال    - ٤٠
. وقد استفاد من هذا الشكل من اإليواء عشرات اآلالف من الناس وال يزال اهتمام املشردين بـه قائمـاً               . احلال

 األسود شكل من أشكال  بلدية يف اجلبل١٦كان هناك يف  :على النحو التايل ٢٠٠٧وكان الوضع حىت هناية عام 
 واملساعدة النقدية اليت تقدم هلؤالء مرة واحدة كبرية جداً.  كليهمااملرافق اجلماعية إليواء الالجئني أو املشردين أو

 صحية أو مالية أو أسرية خطرية       وكان املستحقون هلذه املساعدة هم األفراد الذي يعيشون أوضاعاً         .هي األخرى 
، حبسب طبيعة   ) يورو يف حاالت استثنائية    ١٥٠و( يورو   ١٠٠و ٣٠ساعدة النقدية ما بني     وتراوح مبلغ امل  . للغاية

ويقدم صندوق التأمني الصحي هلؤالء نفس مستوى الرعاية الصحية املقدم للمستفيدين الذي يـدفعون              . املشكلة
التعليم قبـل املدرسـي    تلقي وحيق لالجئني واملشردين داخلياً   .األقساط يف إطار النظام الصحي يف اجلبل األسود       
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 تلميذ ٤ ٠٠٠وهناك أكثر من .  االلتحاق بالتعليم العايلوميكنهم أيضاً .واالبتدائي يف املدارس اليت أقامتها الدولة   
وعلى مدى السنوات الثالث املاضية، عاد إىل كوسوفو  . ملتحق مبدارس التعليم االبتدائيبني الجئ ومشرد داخلياً

ويف إطار مشروع   .  والبوسنة واهلرسك  ا إىل كرواتي   فرداً ١٥س أسر مكونة من     ، يف حني عادت مخ     شخصاً ٩٦٦
، متكن مشردون من كوسوفو من زيارة كوسوفو والوقوف عن كثب على )ذهب وشاهدا(" IDI VIDI "بعنوان 

. يتوقفة علـى الوضـع االقتـصاد   املسائل املوال يسع اجلبل األسود بالتأكيد أن يعاجل وحده        . إمكانيات العودة 
بالعمل يف سبيل إجياد حلول دائمة بسائر مؤسساته ملتزماً وبالرغم من مجيع هذه الصعوبات ال يزال اجلبل األسود 

  . بالتعاون مع بلدان املنطقة،ستراتيجية الوطنيةاالمع تتفق 

لـق  وتشمل الرعاية املقدمة لطاليب اللجوء واألشخاص الذين سبق أن منحوا اللجوء مساعدهتم فيما يتع               - ٤١
مبمارسة حقوقهم يف السكن والتعليم والرعاية الصحية والرعاية االجتماعية، إىل جانب حقوقهم يف العمل، واحلرية 
الدينية، واملساعدة القانونية واإلنسانية، ومل مشل األسرة، واالندماج يف اجملتمع احمللي، وغريها من احلقوق اليت نص 

ل قانون يف هذا اجملال يف اجلبل األسـود حيـدد املبـادئ والـشروط               وهذا القانون هو أو   . عليها قانون اللجوء  
ؤقتة املضافية واإلجراءات اإلواالعتراف بوضع الالجئ، واملوافقة على فيما يتعلق باللجوء، واإلجراءات املعمول هبا 

ضالً عـن    ومنحوا محاية إضافية ومؤقتة، ف     الالجئمركز  للحماية، وحقوق وواجبات طاليب اللجوء الذين منحوا        
وملا كان مركز طـاليب     . الالجئ واحلماية املؤقتة وإهناء احلماية املؤقتة يف اجلبل األسود        أسباب وقف وإهناء مركز     

ووزارة الداخلية  .الالجئني من إجياد حلول بديلة إليواء طاليب اللجوءمكتب رعاية اللجوء قيد اإلنشاء، فقد متكن 
ومبوجب قانون اللجوء، يـضطلع     . إجراءات اللجوء أول درجة من    سيري  اإلدارة العمومية هي املكلفة بت    شؤون  و

أما اإلجراءات املتعلقة بالطعون املرفوعة ضد  .مكتب اللجوء بالشؤون ذات الصلة اليت تدخل يف اختصاص الوزارة
ويراعي قانون  .فتقوم هبا اللجنة احلكومية املعنية بالشكاوى املتعلقة باللجوءاهليئة املسؤولة عن أول درجة قرارات 

 وبروتوكول نيويورك لعـام     ١٩٥١اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة مبركز الالجئني لعام        اللجوء املعايري اليت حددهتا     
ويكفل هذا القانون محاية األشخاص الضعفاء بوجه خاص، مبن فيهم القُـّصر،          . ويتقّيد مببدأ حظر الطرد    ١٩٦٧

اإلعاقـة  والقّصر الذين بال مرافق، واألشـخاص ذوو    الصفة القانونية،    من واألشخاص احملرومون كلية أو جزئياً    
طفال صغار السن، واألشخاص الذين ألأو الوالدة الوحيدة الوحيد العقلية أو البدنية، واملسنون، واحلوامل، والوالد 
نسي، وغريهم النفسي أو اجلسدي أو اجلاخلطرية للعنف شكال األتعرضوا للتعذيب أو االغتصاب أو غري ذلك من   

الالجئ مركز  وُمنح   . أشخاص طلبات جلوء يف اجلبل األسود      ٦، قّدم   ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ويف العامني   . ضعفاءالمن  
ثنني مـن طـاليب اللجـوء،       بالشخص واحد فقط من هؤالء األشخاص، يف حني توقفت اإلجراءات فيما يتعلق             

، فقد أتـيح     اجلبل األسود متواضعة نسبياً    ورغم أن ممارسة نظام اللجوء يف     . وُرفضت الطلبات يف ثالث حاالت    
جلميع طاليب اللجوء إمكانية إيداع طلبات اللجوء، وتقدمي بيانات بالوقائع والظروف املهمة فيما يتصل بعمليـة                

نه يفهمها عن طريق مترجم يتيحه مكتـب  إلتماس باللغة اليت يقول طالب اللجوء   االاختاذ القرار، وكذلك تقدمي     
وشرحت هلم   معلومات عن شروط وإجراءات اللجوء، وعن حقوقهم وواجباهتم،          يحت هلم أيضاً  وقد أت . اللجوء

  .باألشخاص الذين يقدمون املساعدة القانونية ومبفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئنيكيفية االتصال 
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  احلصول على املعلومات حرية التعبري والرأي، وحق الفرد يف -  واو

  الرسم الكتابة أو   أو  الكالم  ب يف حرية الرأي وحق كل فرد يف التعبري عن رأيه حبرية             يكفل الدستور احلق    - ٤٢
وال ميكن تقييد احلق يف حرية التعبري إال إذا كان هذا احلق ميـس حبـق                . أو بأي صورة من صور التعبري األخرى      

ويكفـل  . سود يف خطر  اآلخرين يف صون كرامتهم ومسعتهم وشرفهم، وإذا كانت اآلداب العامة وأمن اجلبل األ            
كما أن احلق يف الرد واحلق يف تصحيح معلومات  .الدستور حرية الصحافة واألشكال األخرى من وسائط اإلعالم

، شأهنما شـأن  حبق الشخص أو مصاحله حقان مكفوالن أيضاً      تضر  منشورة غري صحيحة أو ناقصة أو غري دقيقة         
من  وينص الدستور على استثناء   .  أو معلومات غري صحيحة    نشر بيانات الناجم عن   الضرر  عن  احلق يف التعويض    

حمكمة خمتصة الرقابة من أجل محاية النظام الدستوري        هي احلالة اليت تقرر فيها      حظر الرقابة يف حالة واحدة فقط       
هية والسالمة اإلقليمية للجبل األسود، وملنع التحريض على احلرب أو العنف أو اجلرمية، وملنع التحريض على الكرا

  . ألسباب عنصرية أو إثنية أو دينيةأو التمييز 

قانون وسائط اإلعالم، وقانون البث اإلذاعي، والقانون املتعلق خبـدمات          (وتنظم قوانني وسائط اإلعالم       - ٤٣
ولدى صـياغة هـذه     . احلق يف حرية التعبري   إعمال  ) البث العمومية إلذاعة اجلبل األسود وتلفزيون اجلبل األسود       

 انطلق املشّرع من املبادئ الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية األوروبية القوانني،
حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وإعالن جملس أوروبا بشأن حرية التعبري واإلعالم، واتفاقية جملس أوروبـا               

وينص قانون وسائط اإلعالم على ضـرورة تنفيـذ         . ابشأن البث التلفزيوين عرب احلدود، وتوصيات جملس أوروب       
 لألحكام القضائية    ملبادئ االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، ووفقاً        أحكام هذا القانون وفقاً   

إلعمـال  احلكومة جزءاً من األموال ُتوفِّر  على أن    وينص هذا القانون أيضاً   . للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان   
 إىل برامج هامة لتطوير العلوم والتعليم والثقافة،        استناداًاحلصول على املعلومات بدون متييز،      قوق املواطنني يف    ح

وإعالم األشخاص الذين تعوزهم القدرة على السمع والبصر، وكذلك إعمال احلقوق الـيت يكفلـها الدسـتور              
وباإلضافة إىل ذلـك،    . الحتكار يف جمال اإلعالم   وحيظر قانون وسائط اإلعالم وقانون البث اإلذاعي ا       . والقانون

وينظم قانون البث اإلذاعي جمال البث اإلذاعي وعمليات وسائط اإلعالم          . واجب محاية القاصرين  يفرض القانون   
ظر أي شكل من أشكال  إىل مبادئ احلرية واملهنية واستقاللية وسائط اإلعالم اإللكترونية، وحاإللكترونية، استناداً

املنافسة والتعددية يف جمال البث اإلذاعـي،  وتشجيع الرقابة أو التدخل غري املشروع يف عمليات وسائط اإلعالم،         
مبادئ أخرى تتعلق بتعزيز    باإلضافة إىل    مبنح التراخيص،    ة املتعلق اتواملوضوعية، وعدم التمييز، وشفافية اإلجراء    

ومجيع هيئات البث اإلذاعي مسؤولة عن حمتويات براجمها، وهي ملزمة مبراعاة         .  األساسية حقوق اإلنسان وحرياته  
، وثقافة احلوار العـام،  تعددية األفكار، وقيم الدميقراطية ومؤسساهتا، و   األساسية وتعزيز حقوق اإلنسان وحرياته   

  .والتقيد باملعايري اللغوية، وخبصوصية املواطنني وكرامتهم

بلغتهم، جيب على احلكومة توفري جزء من األمـوال         احلصول على املعلومات     يف   حق املواطنني وإلعمال    - ٤٤
وينص القانون على إقامة استوديوهات إذاعيـة  . اإلثنية األخرىفئات  القليات و األلربامج معينة باأللبانية وبلغات     

يات اليت تعيش يف املنطقة     وتلفزيونية إقليمية، على أن تكون ملزمة بإنتاج وبث برامج إقليمية وبرامج بلغات األقل            
وهـذا  .  باللغة األلبانيـة   لقانون، تبث هيئة اإلذاعة والتلفزيون العمومية يف اجلبل األسود برناجماً         ل ووفقاً. املعنية

وتعلن وزارة  . )٥(ناطق باأللبانية إعداد  فريق  وينفذه  الربنامج احملدد هو يف الواقع عبارة عن برنامج إخباري يعده           
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 عن مسابقة لتمويل برامج ومشاريع يف جمال وسائط اإلعالم، من أجـل             ضة ووسائط اإلعالم سنوياً   الثقافة والريا 
حتفيز إنتاج ونشر حمتويات تتعلق أساساً بتعزيز التسامح وثقافة احلوار، واإلبداع الثقايف والفين، وإعمال حق املرء       

ا األقليات على املعلومات عن طريق وسـائط   وفيما يتعلق بالطريقة اليت حتصل هب     . إخلاحلصول على املعومات،    يف  
 ، يصدر العدد األكرب من هذه املطبوعات يف اجلبل األسود باللغة األلبانية، ولكن هنـاك أيـضاً                 املطبوعة اإلعالم

يتوقف عمل وسائط اإلعالم املطبوعة      ما   وكثرياً.  واللغة البوسنية  )الروما(الغجر  مطبوعات باللغة الكرواتية ولغة     
  .مكانيات االقتصادية، وإن كانت حتصل على بعض الدعم من احلكومةاإلعلى 

واملنظمـات  وينص الدستور على أن لكل فرد احلق يف احلصول على املعلومات املوجودة حبوزة اهليئات                 - ٤٥
طلب وحيدد قانون حرية اإلعالم الطريقة واإلجراءات اليت يتبعها املواطنون ل         .  العامة دماتاخلاحلكومية اليت تقدم    

ويتمتع مواطنو اجلبل األسـود     . املعلومات املوجودة حبوزة اهليئات احلكومية وتلقي تلك املعلومات واستخدامها        
يف احلصول على املعلومات    باحلق  ، دون أدىن متييز،     لطبيعية واالعتبارية على حد سواء     الشخصية ا  وواألجانب ذو 

واتية لتنفيذ قانون حرية اإلعالم، عقـدت وزارة الثقافـة          ولتهيئة الظروف امل   .املوجودة حبوزة اهليئات احلكومية   
مبعاجلة طلبات احلصول    من الدورات التدريبية ملوظفي اهليئات احلكومية املكلفة         والرياضة ووسائط اإلعالم عدداً   

حلـصول علـى    كيفيـة ا   هبذا القانون، قامت كل هيئة إدارية حكومية بوضع دليل عن            وعمالً. على املعلومات 
  .على شبكة اإلنترنتالرمسي ، وقامت بنشره على موقعها هتامات املوجودة حبوزاملعلو

ووزارة الثقافة والرياضة ووسائط اإلعالم هي املؤسسة املختصة املكلفة بإدارة السياسة املتعلقة بالوسائل               - ٤٦
نفصلة واملـستقلة مـن   ، وامل٢٠٠٣البث اإلذاعي والتلفزيوين، اليت أنشئت يف عام أما وكالة   . السمعية والبصرية 

الناحية القانونية عن اهليئات احلكومية وعن مجيع األشخاص االعتباريني والطبيعيني املشاركني يف أنشطة إنتـاج               
بدور هام يف تنفيـذ     فتضطلع  تلفزيونية وبثها وإرساهلا، أو يف غريها من األنشطة ذات الصلة،           الذاعية و اإلربامج  ال

  .معية والبصريةالسياسة املتعلقة بالوسائل الس

فقد تبّين  . لقد بّينت املمارسة، أثناء تطبيق قوانني وسائط اإلعالم، أن بعض احللول القانونية غري مالئمة               - ٤٧
من تطبيق القانون املتعلق خبدمات البث العمومية إلذاعة اجلبل األسود وتلفزيون اجلبل األسود أن منـوذج اإلدارة       

أن وينبغي . تصادي وعدمي الفعالية، وأن مجع رسوم البث مل حيقق النتائج املرجوةاحلايل هلذه اخلدمات منوذج غري اق
بفعاليـة  ها  املسائل ليتسىن تنفيذ   إىل تنظيم شامل هلذه      التغيريات املقرر إدخاهلا على قوانني وسائط اإلعالم      تؤدي  

ناك خدمات بث تديرها احلكومة،     هفأما يف جمال وسائط اإلعالم اإللكترونية،       . لفائدة اخلدمات العامة واملواطنني   
، يوجـد يف اجلبـل      البث العامة الوطنية واحمللية   وإىل جانب خدمات    . اريةجتبث  ، وخدمات   بث حملية وخدمات  

  .طرادااملطبوعة أيضاً بوسائط اإلعالم  عدد دويزدا.  حمطة تلفزيونية١٥ذاعية جتارية و حمطة إ٣٦األسود 

فيها تعرض اليت منذ استعادته استقالله، عدد من احلاالت اليت انقضت رة الفتيف وُسّجل يف اجلبل األسود،   - ٤٨
 وقد اختذت السلطات، يف مجيع هذه احلاالت، التدابري املقررة قانوناً   . للتهديد أو حىت لالعتداء اجلسدي    صحفيون  

ددة تصة على األسئلة احمل   اهليئات املخ ردت  ويف هذه املسألة ذاهتا،     . للوقوف على الوقائع وتقدمي اجلناة إىل العدالة      
املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري، ووجهت له بدورها دعوة مفتوحة لزيارة اجلبل األسود   إليها  اليت وجهها   

  .للوقوف بنفسه على الوقائع املتعلقة هبذه احلاالت
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بري خبصوص قضية مرفوعة     اتصاالت مع املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتع        وأجرى اجلبل األسود أيضاً     - ٤٩
  .ضد صحفي بتهمة القذف

   احلقوق اخلاصة املمنوحة لألقليات- زاي 

، يكفل دستور اجلبل األسود وقوانينه، بغية محاية اهلويـة           حقوق اإلنسان واحلريات األساسية    إىل جانب   - ٥٠
 من  ااألقليات وغريه ب  من شعو ألفراد  لفالدستور يكفل   . الوطنية للجميع، جمموعة إضافية من احلقوق لألقليات      

 فرادى أو مع غريهم، وهـذه احلقـوق هـي         ممارستها   احلقوق واحلريات اليت ميكنهم      قوميةاألقليات ال مجاعات  
 واإلثنية والثقافية والدينية وتنمية تلك اخلـصائص        قومية ال اخلصائصاحلق يف التعبري؛ وحقهم يف صون       : كما يلي 

الوطنية ويف استخدامها وإظهارها أمام املأل وحقهم يف اختاذ عطل وطنية واجملاهرة هبا؛ وحقهم يف اختيار رموزهم      
؛ وحقهم يف التعليم بلغتهم ة والرمسية والعلنيةاخلاصألغراض خاصة هبم؛ وحقهم يف استخدام لغتهم وحروفهم يف ا   

غريها من  ت و األقلياشعوب  اخلاصة يف املؤسسات احلكومية وحقهم يف أن تشمل املناهج الدراسية تاريخ وثقافة             
؛ واحلق يف أن تعمد اهليئات احلكومية والقضائية، يف املناطق اليت متثل فيها األقليات شرحية قوميةاألقليات المجاعات 

؛ قوميـة األقليات ال غريها من مجاعات    األقليات و شعوب  عريضة من السكان احملليني، إىل إدارة اإلجراءات بلغة         
افية ودينية بدعم مايل من احلكومة؛ وحقهم يف كتابة أمسائهم واستخدامها يف واحلق يف إنشاء مجعيات تعليمية وثق    

املـستوطنات  يف أن تكون األمساء احمللية التقليدية للشوارع و       األقليات   ملستندات الرمسية بلغتهم وحروفهم؛ وحق    ا
 بلغـة   ليني، مكتوبة أيـضاً    شرحية عريضة من السكان احمل     فيهاثل  مت عن الرموز الطبوغرافية، يف املناطق اليت        فضالً

 يف الربملان واجملالس احمللية  حقيقياً؛ وحقهم يف أن ميثّلوا متثيالًقوميةاألقليات الغريها من مجاعات  األقليات وشعوب
 ملبدأ العمل اإلجيايب؛ وحقهم يف التمثيل النسيب يف اخلدمات شرحية عريضة من السكان، وذلك وفقاًعندما يشكلون 

بلغتهم اخلاصة؛ وحقهم يف  احلصول على املعلومات ات احلكومية، وهيئات اجملالس احمللية؛ وحقهم يفالعامة، واهليئ
األصل اإلثين واملـوروث الثقـايف      شتركون معهم يف    إقامة ِصالت مع مواطنني ومجعيات خارج اجلبل األسود ي        

الس حلماية وتعزيز    يف إنشاء جم   يضاًوالتارخيي وكذلك املعتقدات الدينية واحلفاظ على تلك الِصالت، وهلم احلق أ          
  .األقليات اإلثنيةا من مجاعات األقليات وغريهشعوب وحيظر الدستور اإلدماج القسري ل. احلقوق اخلاصة

ويتناول القانون املتعلق حبقوق وحريات األقليات بالتفصيل جمموعة احلقوق املمنوحة لألقليـات وآليـات                - ٥١
.  احملافظة على اهلوية اإلثنية لألقليات، ويتيح هلا املشاركة الفعلية يف احلياة العامـة             ويتعرض القانون ملسألة  . محايتها

وتتفق أحكام هذا القانون مع أمسى املعايري الدولية، اليت ترد يف وثائق األمم املتحدة وجملس أوروبا ومنظمة األمـن                   
 اإلنسان واألقليات، باعتبارها اهليئة املختصة، ولتنفيذ هذا القانون، اعتمدت وزارة محاية حقوق. والتعاون يف أوروبا

وقد انتخبت حىت حينه جمالس األقليات الكرواتيـة والبوسـنية     . قواعد وتعليمات تتعلق بانتخابات جمالس األقليات     
  .كما اعتمدت، وفقاً للقانون، استراتيجية السياسة اخلاصة باألقليات. واملسلمة وأقلية الروما واألقلية األلبانية

وزارة محاية حقوق اإلنسان واألقليـات،  تعزيز وضع األقليات قوق واحلويشمل اإلطار املؤسسي حلماية    - ٥٢
ويعمل أمني  . تعزيزهاواللجنة الربملانية حلقوق اإلنسان واحلريات، واملركز املعين باحلفاظ على ثقافات األقليات و           

 وإىل جانب هذه املؤسسات، اعتمد الربملان قـراراً . ا كمؤسسة مستقلة وقائمة بذاهتاملظامل يف اجلبل األسود أيضاً    
ألقليات، يضطلع بأنشطة مهمة للحفاظ على مسات إثنية حمددة لألقليات فيمـا يتعلـق              يقضي بإنشاء صندوق ل   
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ومبوجب هذا القرار، ينبغي أن متثـل األمـوال         . تهم اإلثنية والثقافية واللغوية والدينية وتعزيز تلك السمات       يهبو
  ). يورو١ ٠٠٠ ٠٠٠حنو ( يف املائة على األقل من امليزانية ٠,١٥ هلذه األنشطة املرصودة

   طائفة الروما يف اجلبل األسود- حاء 

 فوفقاً. طائفة الروما املقيمني بصفة دائمة يف اجلبل األسود على وجه الدقة          أفراد  من الصعب حتديد عدد       - ٥٣
أما املنظمات غري   . ائفة الروما يعيشون يف اجلبل األسود      من ط   فرداً ٢ ٨٧٥، هناك   ٢٠٠٣لإلحصاء الرمسي لعام    

يف اجلبل األسـود،    يعيشون   نيواألشكاليا واملصري  فرد من طوائف الروما      ٢٠ ٠٠٠احلكومية، فتقدر أن مثة حنو      
  . الجئ ومشرد داخليا٥ً ٠٠٠منهم أكثر من 

 خطة عمل   ٢٠٠٥دت احلكومة يف عام     ولتحسني احلالة العامة للروما وتيسري اندماجهم يف اجملتمع، اعتم          - ٥٤
ستراتيجية الرامية إىل حتسني    ال ا ٢٠٠٧، واعتمدت يف عام     "٢٠١٥- ٢٠٠٥عقد اندماج الروما    "لتنفيذ مشروع   

، املرصودة لتحسني وضع الروما، رصدت احلكومـة  ٢٠٠٨وإىل جانب أموال امليزانية العادية لعام   . وضع الروما 
ستراتيجية تضم ممثلني عن الرصد تنفيذ ال وأنشأت جلنة مشتركة بني الوزارات  يورو٤٠٠ ٠٠٠ قدره  إضافياًمبلغاً

  .الرومااملعنية بقطاع املنظمات غري احلكومية 

وقد أولت وزارة التعليم والعلوم، يف إطار إصالح النظام التعليمي، أمهية خاصة إلدماج الروما يف نظام                  - ٥٥
يد هلذه الشرحية من السكان ومن مث املساعدة على اندماجها يف اجملتمع             الرمسي بغية توفري تعليم ابتدائي ج      التعليم

 نيواألشكاليا واملصريالنهوض مبستوى أطفال الروما نت الوزارة من وبفضل تنفيذ تدابري منهجية، متكّ. بشكل عام
ا عن عـدد    وبالرغم من عدم وجود بيانات موثوق هب      .  بشكل كبري  النظام التعليمي العادي  وحتسني إدماجهم يف    

 يف النظام التعليمي، تبّين االستقصاءات اليت أجرهتا الوزارة أن عدد هـؤالء             نيواألشكاليا واملصري تالميذ الروما   
وتشجع وزارة التعليم والعلوم على تسجيل أطفال الروما يف املدارس وذلـك بتزويـدهم              . التالميذ يزداد باطراد  

دمـاج الرومـا     غري احلكومية العاملة يف جمال إ      تعاون مع املنظمات  ، وكذلك بال  واألقالم جماناً ب املدرسية   بالكت
" التلميـذ "، الدعم لطبع نـشرة مدرسـية بعنـوان         ٢٠٠٧، خالل عام    وقّدمت الوزارة . نيواألشكاليا واملصري 

  .بلغة الروما" التلميذة"و

. تلفزيوينث اإلذاعي وال العامة للبةوحيصل الروما يف اجلبل األسود على املعلومات عن طريق برامج اخلدم   - ٥٦
ما أكملوا تعليمهم يف    والرمن  فيون  ودين يف اجلبل األسود ويعّدها صح     ماج الروما املوج  وهذه الربامج مكرسة إلد   

وتكمن إحدى املشاكل الرئيسية اليت تعترض تنفيذ الربامج املشار إليهـا           . عهد اإلعالم التابعة مل مدرسة الصحافة   
وحيصل أفراد طائفة الروما على معلومات إضافية عـن    . ذي حيملون شهادة جامعية   أعاله يف نقص أفراد الروما ال     

نفـذه  ، وتعـده وت "O Roma vakeren - الروما يتكلمون "طريق برنامج إذاعي يبث بانتظام بلغة الروما بعنوان 
م، ومـن   بدعم من وزارة الثقافة والرياضة ووسائط اإلعـال       " مركز الروما الدميقراطي  "هي  منظمة غري حكومية    
تلفزيون اجلبل (البث التلفزيوين العامة ملعلومات أيضاً من خدمة طائفة الروما اأبناء ويتلقى . منظمات دولية كذلك

  ".صوت الروما"، عن طريق برنامج تلفزيوين وثائقي يطلق عليه )األسود
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   حقوق العمال- طاء 

ق يف اختيار مهنته وعمله حبرية، واحلـق يف         ينص الدستور على أن لكل فرد احلق يف العمل، إىل جانب احل             - ٥٧
ويتمتع العامل باحلق يف تلقي أجر      . التمتع بظروف عمل عادلة وإنسانية فضالً عن احلق يف احلماية أثناء فترة البطالة            

ويتمتع الشباب والنساء . مالئم، ويف العمل لساعات حمدودة، ويف إجازة مدفوعة األجر، ويف احلماية يف مكان العمل
وحيظر الدستور العمل القسري، وينص على إنشاء جملس اجتماعي ثالثي          . ملعوقون حبماية خاصة يف مكان العمل     وا

وإنشاء اجمللس االجتماعي ينظمه . األطراف مهمته األوىل هي املبادرة باحلوار االجتماعي وتعزيز التماسك االجتماعي
  .الحتاد األورويب ومنظمة العمل الدولية يف هذا الصددالقانون املتعلق باجمللس االجتماعي املنسجم مع لوائح ا

 مبواءمة أحكامه مع معايري منظمة العمل الدولية يف جمال          ٢٠٠٣وقد اسُتهل إصالح قانون العمل يف عام          - ٥٨
ومنظمات أرباب العمل، وكذلك يف جمال إجياد أعلى مستوى من احلماية للعمـال             العمال  حرية تشكيل نقابات    

ومع التقدم يف عملية اإلصالح، أصبح من الواضـح أن        . حال االستغناء عنهم إثر عمليات اخلضخضة     املعوقني يف   
القانونية باتت يف حاجة إىل مراجعة، مثل حظر التمييز، واملعاملة املتكافئة بني الرجـل واملـرأة يف                 املبادئ  بعض  

جديد مقاليد أمور الشركة اليت يعملـون        عند تويل رب عمل      لنيما عن اختيار املهنة، ومحاية الع     التوظيف، فضالً 
 يف حال إفالس الشركة أو تصفيتها، وحتديد املسؤولية عن انتـهاك واجبـات              نيملافيها، ومحاية مستحقات الع   

وينسجم قانون العمل املعتمد، الذي صيغ بالتعاون مع ممثلني عن منظمة العمل الدولية، مع االتفاقيات . العمل، إخل
  .لوائح االحتاد األورويب ذات الصلةاملصّدق عليها ومع 

 القانون املتعلق بتسوية منازعات العمـل       ٢٠٠٧ولألخذ بسبل بديلة لتسوية املنازعات، اعُتمد يف عام           - ٥٩
  .إنشاء وكالة تعىن بتسوية منازعات العمل ودياًعلى هذا القانون ينص و. ودياً

 كـانون   ١ يف   انب وعملهم، الذي سيصبح نافـذاً     ويستند القانون اجلديد املتعلق بتوظيف الرعايا األج        - ٦٠
ضمن رصد سياسة اهلجرة وحتديـد      سيوتنفيذ هذا القانون    . ىل معايري منظمة العمل الدولية    إ،  ٢٠٠٩يناير  /الثاين
ن تكافؤ املعاملة يف جمال العمـل بـني         يضم سنوية لتراخيص العمل املمنوحة لألجانب يف وظائف معينة، و         ةحص

للقضاء على عمل األجانب    فعالة  ن من اختاذ تدابري     كِّميخص العمل ومواطين اجلبل األسود، و     رلاألجانب احلائزين   
  .جزائية مالئمة عن طريق تنفيذ سياسة قانونيةغري ورة بص

املعاش التقاعـدي   بعاقة فينظمها القانون املتعلق     التأمني ضد اإل  أما احلقوق املتأتية من املعاش التقاعدي و        - ٦١
وللقضاء على العديد من جوانـب      .  الطوعية ملعاشات التقاعدية اعاقة والقانون املتعلق بصناديق     اإلالتأمني ضد   و

 للمعاشـات  اإلعاقة، اختارت احلكومة نظامـاً التأمني ضد  لمعاش التقاعدي و  امني احلاليني ل  القصور يف أداء النظ   
، واألخذ  )الركيزة األوىل (بني األجيال    التكافلالتقاعدية متعدد الركائز، يتوخى إصالح النظام احلايل القائم على          

ويتـضمن  ). الركيزة الثالثة (، وبنظام االدخار الفردي الطوعي      )الركيزة الثانية (بنظام االدخار الفردي اإللزامي     
. العجز ويف اإلعانات األسرية   إعانة   تكفل احلق يف     اإلعاقة أحكاماً التأمني ضد   القانون املتعلق باملعاش التقاعدي و    

اإلعاقة من وزارة الصحة والعمل التأمني ضد  املعاش التقاعدي واحلقوق يف جمايلملمارسة  اإلطار املؤسسي ويتألف
  .اإلعاقةالتأمني ضد والرعاية االجتماعية، وصندوق املعاش التقاعدي و
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   احلقوق يف جمال الرعاية الصحية- ياء 

لى أن تغطى تكاليف الرعاية الصحية لألطفال ينص الدستور على أن لكل فرد احلق يف الرعاية الصحية، وع          - ٦٢
واألهداف العامة لتطوير الرعاية    . واحلوامل واملسنني واملعوقني من األموال العامة ما مل تكن مغطاة من موارد أخرى            

ة الصحية يف اجلبل األسود حمددة يف استراتيجية اجلبل األسود لتطوير الرعاية الصحية واخلطة الرئيسية لتطوير الرعاي               
ويرد تعريف احلقوق املتصلة بالرعاية الصحية يف قانون الرعاية الصحية          . ٢٠١٠- ٢٠٠٥الصحية يف اجلبل األسود     

أما املفهوم األساسي   . الذي حيدد الشروط املؤسسية إلصالح نظام الرعاية الصحية، ال سيما الرعاية الصحية األولية            
صحية والتصور اخلاص بتطوير الرعاية الصحية، وذلك عن طريق         للقانون فتحدده السياسة العامة يف جمال الرعاية ال       

تطوير نظام الصحة العامة، وتوفري الرعاية الصحية األولية جلميع السكان؛ وزيادة الفرص املتاحة للسكان للحصول               
 الرعاية  يف إطار ) طبيب األسرة (على الرعاية الصحية عن طريق العمل بنظام اختيار الفريق الطيب أو اختيار الطبيب              

الصحية األولية؛ وإعادة تنظيم مستويي الرعاية الصحية الثاين والثالث وتعزيزمها، وتطوير اسـتراتيجيات خاصـة               
ويورد قانون الرعاية الصحية قائمة بالتدابري الطبيـة   . لتحسني صحة الفئات الضعيفة من السكان وظروفهم الصحية       

األشخاص املصابني  واعُتمد القانون املتعلق حبماية     .  الصحي اإللزامي  وخدمات الرعاية الصحية اليت متوَّل من التأمني      
  . وحبقوق هؤالء األشخاص وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العاملية وإعالهنا هبذا اخلصوصبأمراض عقلية

بوضع سياسة الرعايـة    كلفة  ووزارة الصحة والعمل والرعاية االجتماعية هي اهليئة احلكومية املختصة امل           - ٦٣
وإىل جانب الوزارة، يضم اإلطار املؤسـسي للرعايـة         . احلقوق يف جمال الرعاية الصحية    إعمال  صحية وضمان   ال

  .مة، وصندوق الرعاية الصحية، والوكالة املعنية باألدوية واألجهزة الطبيةا معهد الصحة العالصحية أيضاً

  بيئة صحيةالتمتع ب احلق يف - كاف 

وقد جرى التشديد يف ديباجة الدستور على أن الدولة . دولة إيكولوجيةنه بأينعت الدستور اجلبل األسود   - ٦٤
مسؤولة عن صون الطبيعة، وهتيئة بيئة صحية، والتشجيع على التنمية املستدامة واملتوازنة يف مجيع أحنـاء البلـد،        

ة، ويف احلصول على بيئة صحيالتمتع ب منه على أن لكل فرد احلق يف ٢٣وتنص املادة . وترسيخ العدالة االجتماعية
عملية اختاذ القرارات أن يكون له رأي مؤثر يف املعلومات عن حالة البيئة يف الوقت املناسب وبصورة شاملة، ويف     
  .خبصوص املسائل اليت هتم البيئة، ويف احلماية القانونية هلذه احلقوق

 مع اعتمـاد    ١٩٩١األسود تتغري يف عام     لقد بدأ موقف اجملتمع من البيئة واإلقليم واملوارد الطبيعية للجبل             - ٦٥
وقد حدد قانون محاية البيئة املبـادئ والتـدابري         . اإلعالن بشأن الدولة اإليكولوجية، فضالً عن قانون محاية البيئة        

واآلليات األساسية ذات الصلة حبماية البيئة، ورصد حالة البيئة، واملسؤولية عن تلوث البيئة، ودفع تعويضات عـن                 
وينص هذا القانون على أن امللوثني احلاليني واحملتملني ملزمون، لـدى           . ة، والعمل اخلاص بالتفتيش البيئي    تلوث البيئ 

ولتحقيق هـذه   . اضطالعهم بأنشطة جتارية أو بغريها من األنشطة، باختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان محاية البيئة             
إلزامية تدفع بالتناسب مـع كميـة       ‘ ضريبة بيئية ’، فُرضت   ‘ثتغرمي امللوّ ’الغاية، وملنع تلويث البيئة، وتطبيق مبدأ       

ولضمان األخذ بنهج وقائي يف جمال محاية       . امللوثات امللقاة، فضالً عن واجب دفع غرامة على انتهاك املعايري املرعية          
يـنص علـى   و. البيئة، ينص هذا القانون، فضالً عن ذلك، على ضرورة صياغة واعتماد وثائق أساسية حلماية البيئة   

  .ضرورة إنشاء سجل رمسي بأمساء اجلهات امللّوثة، من أجل التمكن من إجراء رصد مستمر لتغريات البيئة كماً ونوعاً
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 األثـر   ييمستراتيجية يف جماالت تق   الوقد اعُتمد، على مدى الفترة السابقة، عدد من القوانني والوثائق ا            - ٦٦
 التلـوث   كافحـة  ونوعية اهلواء، وإدارة النفايات، وإدارة امليـاه، وم         االستراتيجي لألثر البيئي،   ييمالبيئي، والتق 

عملية التصديق على االتفاقـات البيئيـة       عجيل  وقد جرى ت  . الصناعي، والتلوث باملواد الكيميائية، وبالضوضاء    
 ييم بـالتق  القـانون املتعلـق   : يف هذا اجملال هي   الصادرة  ستراتيجية  الوأهم القوانني والوثائق ا   . املتعددة األطراف 

 األثر البيئي، والقانون املتعلق بإدارة النفايات، والقانون املتعلق         ييماالستراتيجي لألثر البيئي، والقانون املتعلق بتق     
ستراتيجية الوطنية من أجل التنمية املستدامة، البنوعية اهلواء، والقانون املتعلق بالتصديق على بروتوكول كيوتو، وا

  .ة بإدارة النفاياتوالسياسة الوطنية اخلاص

 ويقع على عاتق اجلبل األسود العديد من االلتزامات يف اجملال البيئي، ولكنه يواجه يف الوقت نفسه قيوداً                  - ٦٧
وعلى هذا األساس، اعُتمد يف     . كربى من حيث املوارد املؤسسية والبشرية والقدرات املالية على مجيع املستويات          

ملتعلق بالبيئة الذي وضع األساس القانوين إلنشاء الوكالة املعنية حبماية البيئـة             القانون اجلديد ا   ٢٠٠٨يوليه  /متوز
لئك الذين يلحقون أضراراً  تتناول بصفة خاصة مسؤولية أوويتضمن القانون املتعلق بالبيئة فصوالً. وصندوق البيئة

 هلـذا القـانون،     ووفقاً. زالتهاة، واملسؤوليات جتاه البيئة من حيث الوقاية من انعكاسات هذه األضرار وإ           بالبيئ
  .الة البيئة مبا يتفق مع املنهجية املوحدة للوكالة األوروبية للبيئةاملتعلق حبسيوضع التقرير 

. واهليئة احلكومية املكلفة برصد حالة البيئة وإنفاذ التدابري الرامية إىل محاية البيئة هي وزارة السياحة والبيئة  - ٦٨
 عـن   صدار اللوائح يف جمال التلّوث الصناعي، واحلد من األخطار واحلوادث، فضالً          وهذه الوزارة مسؤولة عن إ    

ويقوم مكتب التنميـة املـستدامة      . أنشطة التفتيش عن طريق العمل الذي تضطلع به إدارة التفتيش اإليكولوجي          
لّف كل من وكالة    وكُ. ومركز البحوث السمية اإليكولوجية بدور هام يف تنفيذ السياسة احلكومية حلماية البيئة           

  .اإليكولوجية برصد نوعية اهلواءاملتعلقة بالسموم األرصاد اجلوية املائية ومركز البحوث 

   التعاون مع قطاع املنظمات غري احلكومية- الم 

معيات اجلحيدد الدستور اإلطار املعياري األساسي ألنشطة املنظمات غري احلكومية، ويكفل حرية تشكيل   - ٦٩
نشطة دون احلاجة إىل موافقة مسبقة، بـشرط        األخرى وغري ذلك من األ    واجلمعيات  العمالية  بات  نقاالسياسية و ال

املواطنني شروط تشكيل مجعيات نظم قانون املنظمات غري احلكومية وي. املختصةيئة تسجيل هذه اجلمعيات لدى اهل
  غـري حكوميـة مـسجلة يف     منظمة   ٤ ٢٠٠وهناك  . تتخذها هذه اجلمعيات  ميكن أن    واألشكال اليت    هراءاتإجو

  .)٦(اجلبل األسود

 بعض القوانني مشاركة املنظمات غري احلكومية يف اهليئات العاملة وغريها من اهليئـات التابعـة                نظموت  - ٧٠
لمنظمات غري احلكومية ومجعيات املواطنني العاملة يف       لفقانون البث اإلذاعي ينص على أن       . للمؤسسات املختصة 

مرشحني أن تقترح    عن تلك العاملة يف جمال الدفاع عن حقوق اإلنسان واحلريات،            ضالًجمال وسائط اإلعالم، ف   
‘ إذاعـة اجلبـل األسـود     ’لعضوية جملس وكالة البث اإلذاعي؛ وينص القانون املتعلق خبدمات البث العمومية،            

ن، والرياضـة،   لمنظمات غري احلكومية اليت تنشط يف جمال حقوق اإلنـسا         ل، على أن    ‘تلفزيون اجلبل األسود  ’و
والسياحة واإليكولوجيا، وحقوق الطفل، والشباب واألسرة، والتعليم، والرعاية الصحية، واحلماية االجتماعية،           

مرشحني لعضوية جملـس   أن تقترح    واإلثنية قوميةالجلماعات  العاملة يف جمال النهوض حبقوق ا     املنظمات  وكذلك  
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على إمكانية تعيني أعضاء املنظمات غري احلكومية، اليت تنشط         اخلدمات العمومية؛ وينص قانون الرعاية الصحية       
 يف جمال محاية مصاحل ذوي العجز واإلعاقة واملرضى، يف جملس إدارة مرفق الرعاية الصحية الذي تـديره                  أساساً

ن احلكومة؛ وينص قانون الشرطة على أن مراقبة اجملتمع املدين لعمل الشرطة ميارسها جملس من مخسة أعضاء تعيّ                
وجيري يف الوقت احلاضر صياغة وثيقة . املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال الدفاع عن حقوق اإلنسانأحدهم 

العاملة ويف أجهزة الوكاالت    احلكومية  ستحدد إجراءات ومعايري اختيار ممثلي املنظمات غري احلكومية يف اهليئات           
  وباإلضافة إىل ذلك، سامهت املنظمات غـري احلكوميـة         .  الوثيقة هذه املسألة بصورة موحدة     نظموست. اإلدارية

أو شاركت يف صياغة عدد من القوانني والوثائق االستراتيجية منها قانون املشتريات العامة، والقـانون املتعلـق                 
م إنشاء نظـا بوكالة األمن القومي، وقانون الشرطة، والقانون املتعلق بتضارب املصاحل، واالستراتيجية الرامية إىل       

ووقعت احلكومة واملنظمات   . لرعاية االجتماعية ورعاية الطفولة، واالستراتيجية الرامية إىل إدماج املعوقني، إخل         ل
فقاً للوثائق واللـوائح    و.  األطلسي واألورويب  -  غري احلكومية على اتفاقات تعاون يف جماالت االندماج األورويب        

كومة واملنظمات غري احلكومية، اعتمدت حكومة اجلبل األسـود         الدولية اليت تنظم خمتلف جوانب العالقة بني احل       
  .، حتدد أهداف هذا التعاون ومبادئه وأشكاله"أسس التعاون بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية"وثيقة بعنوان 

ومبوجب قانون اجلمعيات وقانون امليسر، متّول احلكومة املنظمات غري احلكومية عـن طريـق إصـدار                  - ٧١
وباإلضافة إىل هذين الـشكلني مـن   . ستتبع بقرارات تتخذها اللجان الربملانية واحلكومية املعنية   عامة، تُ  إعالنات
التمويل، متّول مشاريع املنظمات غري احلكومية من أبواب خاصة يف ميزانية كل وزارة وغريها من اهليئات             أشكال  

  .اإلدارية، وكذلك من ميزانيات اجملالس احمللية

احلكومية املكلفة بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية هي مكتب التعاون مـع املنظمـات غـري                واهليئة    - ٧٢
طط اخل بإعداد ةتعلقاملنشطة األومهمة هذا املكتب هي االضطالع ب     . احلكومية، الذي يتبع األمانة العامة للحكومة     

احلكومية دون التأثري على استقالليتها،     شاريع وغريها من األنشطة، وتعزيز التعاون مع املنظمات غري          املربامج و الو
 يف  منسقا٤٣ًوقد ُعّين، حىت يومنا هذا، . وحتسني الشفافية يف عملياته وكذلك يف أنشطة املنظمات غري احلكومية

بناء " بتنفيذ مشروع لفائدة هذه اهليئات بعنوان كومية، ويقوم مركز تنمية املنظمات غري احلكومية حالياًاحليئات اهل
 ، أنشأت احلكومة فريقاً   ٢٠٠٧ويف عام   ".  موظفي اإلدارات العمومية للتعاون مع املنظمات غري احلكومية        قدرات
ستراتيجية للتعاون بني احلكومـة واملنظمـات غـري         ا بصياغة   نيسبعة أعضاء مكلف  اإلدارات يضم    بني   مشتركاً

حتقيـق  "املعروف باسم    احلكومية   ستراتيجية عضو من حتالف املنظمات غري     الاحلكومية؛ وشارك يف صياغة هذه ا     
وتتوخى هذه االستراتيجية إنشاء جملس للتعاون بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية تشارك            ". النتائج بالتعاون 

ومن . التعاونلتحسني  وسيكلّف هذا اجمللس برصد تنفيذ االستراتيجية وتقدمي اقتراحات         . هذه املنظمات يف عمله   
  .٢٠٠٨ االستراتيجية يف النصف الثاين من عام املتوقع أن ُتعتمد هذه

.  يف اجلبل األسود غري مواتية ألنشطة قطاع املنظمات غري احلكوميةةوال تزال البيئة االجتماعية واالقتصادي  - ٧٣
 جمال تغطية وسائط اإلعالم، ال يبعث الوضع على االرتياح ألن تغطية عمل املنظمات غري احلكومية جتـري                  يفف

  ومن الواضح أن موظفي اهليئات احلكومية وأعضاء املنظمات غري احلكومية علـى الـسواء              . منهجيةبصورة غري   
ويرى ممثلو . اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية يف عملية التطور الدميقراطي للمجتمعأمهية ال يستوعبون دور و

 مـن   كبرياً، وأن مثة قدراًاملتخصصنيوظفني ملااهليئات احلكومية بشكل عام أن املنظمات غري احلكومية تفتقر إىل   
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تدريب مـوظفي احلكومـة     االستمرار يف   على أهنم يدركون أمهيتها ويؤيدون      . هذه املنظمات قطاع  التشرذم يف   
 احلكوميـة   ةملنظمات غري احلكومية أن مـوظفي اإلدار      اوترى  . الستيعاب دور املنظمات غري احلكومية وأمهيتها     

ويشدد ممثلو املنظمات غري احلكومية على انعدام التواصل البناء مع اإلدارة،           .  املنظمات  ضد أنشطة هذه   يزونمتح
  .دور هذه املنظماتل مديحبالرغم من أن ممثلي احلكومة يطلقون عبارات 

   احلق يف التعليم- ميم 

نص على أن يجملاين، ويكفل الدستور احلق يف التعليم ويف التنشئة على قدم املساواة، ويف التعليم االبتدائي ا  - ٧٤
املدرسي بلغتـهم  ويكفل الدستور ألفراد األقليات احلق واحلرية يف احلصول على التعليم    . التعليم االبتدائي إلزامي  

ومسألة . ات تاريخ وثقافة هذه األقلي  ة تشمل دراسيمناهج  ، وكذلك احلق يف     وحروفهم باملؤسسات التابعة للدولة   
  .تناول مجيع مستويات التعليم وأنشطة البحث العلميتاليت قوانني تنظمها الالتعليم 

من التعليم والتنشئة، تـشارك يف      مستوى جيد   وإلضفاء الطابع الالمركزي على اإلطار املؤسسي وتوفري          - ٧٥
: ، إىل جانب وزارة التعليم والعلوم املكلفة بوضع سياسات تعليمية شاملة، املؤسسات التاليـة             هذه العملية أيضاً  

لتعليم؛ ومركز التدريب املهين، املكلف بالتدريب املهين وتعلـيم         لالعامة  قضايا  عين بالتعليم، املكلف بال   املكتب امل 
  .(PISA) لمعارف وتنفيذ برنامج التقييم الدويل للتالميذلالكبار؛ ومركز االمتحانات، املكلف باملراقبة اخلارجية 

". كتاب التغيري" على إثر اعتماد ٢٠٠٠ بدأ يف عام وهناك إصالح شامل للنظام التعليمي يف اجلبل األسود  - ٧٦
مع الدستور والصكوك الدولية مثـل اإلعـالن   املتسقة   األساسية   هومبادئاإلصالح  هداف  أويتضمن هذا الكتاب    

التعليم، والقـرار   جمال  التمييز يف   مكافحة  العاملي حلقوق اإلنسان، واتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، واتفاقية          
  . البعد األورويب يف التعليمبشأن

ة األطفال ذوي االحتياجات  قانون بشأن تعليم وتنشئ٢٠٠٤بادئ إصالح التعليم، اعُتمد يف عام وفقاً ملو  - ٧٧
إتاحة فرص متساوية جلميع األطفال للحصول على التعليم؛ وهتيئة الظروف : هيوساسية األ األهدافدد اخلاصة حي

ء األمثل لألطفال؛ وتوجيه األطفال يف الوقت املناسب حنو الربامج التعليمية املناسبة            املالئمة اليت تساعد على النما    
وإدماجهم فيها؛ واألخذ بنهج املعاجلة الفردية للحاالت؛ واحلفاظ على التوازن الصحيح بني النمـو اجلـسدي                

لتنشئة والتعليم؛ وحتقيـق    واأهيل  وإعادة الت أهيل  واالجتماعي؛ وإشراك اآلباء يف عمليات الت     العاطفي  والفكري و 
 عمليـة   تنظـيم االستمرارية لربامج التنشئة والتعليم؛ ومراعاة الطابع الشمويل واملعقد لعملية التنشئة والتعليم؛ و           

الضوء على العديد جلامع وقد سلّطت عملية تنفيذ منوذج التعليم ا. بأقرب الطرق املمكنة من البيتالتنشئة والتعليم 
عدم وجود قاعدة بيانات متطورة وعدم كفاية الفرص املتاحـة          : يسية اليت جتلّت فيما يلي    من أوجه القصور الرئ   

لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة؛ وقصور اإلجراء الرامي إىل توجيه األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة؛ وقصور 
ة بسبب عدم التوافق ديس العااخلاصة، وكذلك ضمن املداراملدارس ة وديبني املدارس العارأسي االنتقال األفقي وال

باإلضافة على عدم مالءمة  من العراقيل ذات الصلة بالتصميم املعماري للمباين بني املناهج؛ ووجود عدد كبري جداً
وإلزالة أوجه  . عدم وجود تشجيع كاف على املستوى العام للتعليم اجلامع        والوسائل التعليمية؛ و  أماكن الدراسة   
والغنية كثفة ، تعتمد على التجارب احلالية املجامعةية تعليمية اعتمدت احلكومة استراتيج أعاله، القصور املذكورة

  .جناح التنفيذ يكفل ، وحتدد إطاراًجداً
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   احلقوق الثقافية- نون 

ويكفل كذلك حرية نشر األعمال العلمية والفنية،       . يكفل الدستور حرية اإلبداع العلمي والثقايف والفين        - ٧٨
وتشّجع الدولة وتـدعم    .  والفكرية ألصحاهبا  دبيةاحلقوق األ يضمن  عملية واالختراعات التقنية و   واالكتشافات ال 

. التارخييةلقيم العلمية والفنية و   البدنية والتقنية وحتمي ا   تربية  التعليم والعلوم والثقافة والفنون والرياضة وال     تطوير  
والدولة ملزمة هي األخرى باحلفاظ     . جملتمع كله م ا هوكل فرد ملزم باحلفاظ على التراث الطبيعي والثقايف الذي ي         

  .على التراث الطبيعي والثقايف

 لألنشطة يف    مؤسسياً ، ويضع إطاراً  حتقيقه وتطويره الثقافة مفهوم الثقافة ومبادئ     اخلاص ب قانون  الوحيدد    - ٧٩
دد اآلليات لتطبيقها، وحيدد    جمال الثقافة، وحيدد مركز ووضع املبدعني يف اجملال الثقايف، وينص على احلوافز، وحي            

 يف قانون النشر، وقانون العمل الـسينمائي،        وجمال اإلبداع الثقايف والفين حمدد أيضاً     . مصادر التمويل الضروري  
املعامل الثقافية  حبماية  وحيدد القانون املتعلق    . وقانون املسرح، والقانون املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ذات الصلة        

 حقوق وواجبات األشخاص  وحيدد أيضاً . للمجتمعاصة  املصلحة اخل حتقيق  ، و امل الثقافية واستغالهل  نظام محاية املعا  
االعتباريني والطبيعيني فيما خيص محاية املعامل الثقافية؛ والبنية التنظيمية للوكاالت املكلفة حبماية املعامل الثقافيـة؛         

  .يها وتدابري احلمايةحلصول على األموال لتمويل الوكاالت املشار إلاومنهجية 

   التزام اجلبل األسود بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها- رابعاً 
اجلبل األسود ملتزم مببادئ جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، وعلى رأسها مبادئ عامليـة حقـوق                   - ٨٠

ـ       ويدعم اجلبل األسود أنشطة اجمللس ويشج     . اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة واملوضوعية     اء ع إجـراء حـوار دويل بّن
، )٢٠١٥- ٢٠١٢(وبتقدمي طلب لعضوية جملس حقوق اإلنـسان        . والتعاون لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات     

يكون اجلبل األسود قد ألزم نفسه بتقدمي مسامهة فعالة يف النضال العاملي من أجل حقوق اإلنسان، وذلك بالعمل مـع              
ملصلحة من أجل مواصلة تطوير جملس حقوق اإلنسان وآليات االستعراض الدوري       األعضاء اآلخرين واجلهات صاحبة ا    

الشامل، والعمل هبمة على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان عن طريق تنفيذ املعايري اخلاصة حبقوق اإلنسان والتصدي على                 
ة السريعة يف حالة حـدوث      النحو املالئم ألي انتهاك هلذه احلقوق، والعمل مع جملس حقوق اإلنسان لتيسري االستجاب            

أزمة، وإجياد سبل جديدة لتعزيز فعالية التنسيق ومشاركة منظومة األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنـسان، وتعزيـز                  
التعاون بني الدول األعضاء ووكاالت األمم املتحدة، وغريها من املنظمات الدولية واإلقليمية واملؤسسات الوطنية املعنية 

ان، واجملتمع املدين، ودعم وتعزيز التعاون واحلوار الدوليني من أجل حتسني العديد مـن الـربامج                حبماية حقوق اإلنس  
  .املتعلقة حبقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني ومحاية األطفال والدميقراطية واحلكم الرشيد وسيادة القانون

 جمـال حقـوق   ع املعايري الدولية يف يف اجلبل األسود مةوقد جرت مواءمة عدد كبري من األنظمة اجلديد       - ٨١
يف الغالب عـن األداء     تنتج  حقوق اإلنسان و  تنتهك فيها    بيد أنه ال تزال هناك حاالت فردية      . اإلنسان واحلريات 

 ما تنتهك حقوق    فاهليئات اإلدارية كثرياً  . اهلزيل لبعض اهليئات احلكومية وعن تطبيق األنظمة بصورة غري مالئمة         
 وهذا الوضع ناجم جزئياً   .  يف إجناز اإلجراءات اإلدارية اليت تضطلع هبا       ا اآلجال احملددة قانوناً   اإلنسان بعدم امتثاهل  

، ةقـصري فترة زمنيـة    عن تعقيد اإلجراءات يف بعض اجملاالت، والعدد الضخم للحاالت اليت يتعني البت فيها يف               
لة، وكذلك ملنع حـدوث انتـهاكات       وللتخفيف من اآلثار النامجة عن جتاهل هذه املشك       . ونقص عدد املوظفني  
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 دوائرحلقوق املواطنني يف املستقبل بسبب طول مدة اإلجراءات، اقترح أمني املظامل على الربملان تزويد اهليئات وال               
 عن الكم املتأخر من احلاالت ، فضالً اليت تتدفق عليها يومياًحلاالتامن تسوية اليت متكنها باملوارد البشرية واملالية 

واحلاالت اليت تعـود    " الصمت"األكثر حساسية، وإجراء حتليل للحاالت اليت التزمت اإلدارة بشأهنا          االت  يف اجمل 
  . إلعادة فتح اإلجراءات بشأهنا وتكراراًمراراً

ولتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات يف النظام التعليمي، اعتمدت حكومة اجلبل األسود استراتيجية بشأن التربية                - ٨٢
وتتوخى هذه االستراتيجية إدراج مـادة      . ٢٠١٠- ٢٠٠٧نشئة املدنية يف املدارس االبتدائية والثانوية، للفترة        املدنية والت 

التنشئة املدنية كمادة إجبارية يف املستويات العالية من التعليم االبتدائي، ومادة التربية املدنية كمادة اختيارية يف املدارس           
ذا اإلطار طابعاً متعدد التخصصات للتربية والتنشئة املدنيتني كما تغطـي أربعـة             وتتيح الربامج املصممة يف ه    . الثانوية
فهم العالقة بني األفراد والتفاعـل بينـهم يف مجاعـات           (أبعاد أساسية يف التعليم، أال وهي البعد االجتماعي         /جماالت

فهم القيم (؛ والبعد الثقايف ) أدائهفهم الظروف املعيشية، وعامل العمل، وطريقة(؛ والبعد االقتصادي   )ومؤسسات اجملتمع 
؛ والبعـد   )والتقاليد املشتركة بني أفراد اجلماعة الواحدة وبني اجلماعات، مبا يف ذلك األسس التارخيية اليت تقوم عليها               

  ).فهم حقوق وواجبات الفرد واملواطن يف عالقته بالنظام السياسي والقوانني(السياسي والقانوين 

Notes  
1  The Government of Montenegro adopted the National Report on 31 July 2008 and taking into account deadline for 

the submission of the Report to the Human Rights Council all interested parties were invited to submit their 

comments until 21 August. The intention of the Government of Montenegro was to contribute to the objective 

overview of the human rights situation in Montenegro through openness to suggestions and comments. Human 

Rights Action and Independent researcher of violation of human rights have submitted their comments until August 

21. Due consideration has been given to the received comments which represent important contribution to the 

dialogue, between the Government and civil society, on the respect and promotion of human rights. In general, 

comments provide recommendations for amendments of certain pieces of legislation. In addition, the need for 

further enhancement of the Government activities in the field of social inclusion of Roma is emphasized. Also, 

responsible instuitions are invited to conclude investigations in several cases of human rights violation and to clarify 

unresolved murder cases. Comments and suggestions will be submitted to competent authorities. Communication 

and cooperation with all interested parties will be continued after the submission of the National Report to the HRC 

in order to ensure comprehensive presentation of the Report at the Third session of the UPR Working Group. 
2 Montenegro Office for Employment, February 2008. 

3 Chamber of Commerce, November 2007. 
4 Phrase displaced and internally displaced persons is still in use because the Decision on temporary preservation of 

status and rights of displaced and internally displaced persons in the Republic of Montenegro is still effective 

(Official Gazette No: 46/06). 
5 Radio program in the Albanian language is being prepared by editorial team employing 8 people: 7 journalists, out 

of which two are correspondents, and an anchor. They all have university degree, except one with a vocational 

training degree. 

6 With tendency of growth; this number varies daily. 
 -  -  -  -  -  


