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الثانية اجلولة  يقدم اجلبل األسود، يف هذه الوثيقة، آراءه بشأن التوصيات النامجة عن              -١
  .من االستعراض الدوري الشامل

 ٢٨ توصية خالل املناقشة التفاعلية املعقودة يف ١٢٤ما جمموعه وتلقى اجلبل األسود     -٢
ويف إطار مشروع التقرير املعتمد للفريق العامـل، قبـل اجلبـل    . ٢٠١٣يناير /كانون الثاين 

 توصـية   ١٥، بينما تركت    أهنا نفذت سلفاً  باعتبار   توصية   ١٣وقُبلت   توصية،   ٩٦األسود  
  .ملواصلة النظر فيها

اج لنشاط مشترك للمؤسسات احلكومية، وممثلي السلطة القـضائية         وهذه الوثيقة نت    -٣
وقد نظر يف مجيـع التوصـيات يف        . والنيابة العامة، وأمني املظامل، واملنظمات غري احلكومية      

اً أو اآلراء التالية، وفق   /عملية تشاور مفتوحة، يقدم اجلبل األسود بشأهنا املالحظات املوجزة و         
  .االتللمواضيع املصنفة حسب اجمل

: مجيع التوصيات حتظى بتأييد اجلبل األسود، باستثناء التوصيات رقـم           -أوالً  
يلي  وفيما. ١٢-١١٩، و ٨-١١٩ و اً، جزئي ٤-١١٩، و ٢-١١٩

  :أسباب هذا املوقف
ال تتماشى بعض أحكام االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع             -٢-١١٩  

اإلجيابية اليت تنظم إقامة األجانب يف اجلبل       العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واللوائح القانونية       
ومن شأن التصديق على هذه االتفاقية أن يفضي إىل ضرورة تعديل اللوائح القائمـة        . األسود

ويعتمد قانون العمالـة    . بطريقة ال تضمن مواءمة اللوائح الوطنية مع قانون االحتاد األورويب         
 لألجانب، على معايري منظمة العمل      تنييونوعمل األجانب، يف تنظيمه للهجرة والعمالة القان      

وحيدد هذا القانون السياسة العامة . الدولية ودستور منظمة العمل الدولية على وجه اخلصوص 
للهجرة اليت حتمي مصاحل العمال املهاجرين وأفراد أسرهم املقيمني بصفة قانونيـة يف اجلبـل       

الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال      ولذلك، ال حاجة إىل التصديق على االتفاقية        . األسود
  .اًاملهاجرين وأفراد أسرهم مبا أن مصاحل املهاجرين حممية سلف

حيدد قانون العمل باجلبل األسود معايري حلماية األشخاص الـذين            -٤-١١٩  
اً ما تربم اتفاقات للعمل خدماً وبالرغم من وجود األساس القانوين، نادر    . يعملون خدم منازل  

محاية من مستوى مياثل احلماية     اً  ويفرض القانون ملن يعملون خدم    . جلبل األسود للمنازل يف ا  
ومبا أن قبول العمل يف اخلدمة املرتليـة يف أرض          . املمنوحة للعاملني لفائدة باقي أرباب العمل     

يشمل مجيع العناصر احملددة للوضع الوظيفي للعامل سيستغرق بعـض           املمارسة كعمل منتج  
ملعـايري منظمـة   اً وائح الوطنية تفرض محاية كاملة للعمال خدم املنازل وفقالوقت ومبا أن الل  

 يف ١٨٩العمل الدولية، نعتقد أنه ال حاجة للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم               
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وإذا أظهرت املمارسة أن اإلطار القانوين القائم ال يوفر محاية كاملة، سـينظر             . هذه املرحلة 
  .١٨٩لتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم اجلبل األسود يف ا

 دعوة ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول  ١١وقد وجه اجلبل األسود يف        -٨-١١٩  
دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة لزيارة البلد وحيافظ اجلبل األسود علـى اتـصاالت وتعـاون               

مع املقـررين    تعاونوحىت اآلن،   . حلقوق اإلنسان منتظمني مع مجيع آليات املفوضية السامية       
األفرقة العاملة املعنية حبرية الرأي والتعبري واملدافعني عن حقوق اإلنسان وحـاالت            /اخلاصني

 أن تنظيم زيـارة املقـررين اخلاصـني    يف اعتبارهاجلبل األسود  ضع  يوإذ  . االختفاء القسري 
علـى  اً  يـض الدولة لتوجيه الدعوة، وإمنـا أ     الذي تعرب عنه    ستعداد  االتتوقف فقط على     ال

 أن يقبل صياغة التوصية هبذه      نهلوياهتا وقدرهتا املالية، ال ميك    الترتيبات التنظيمية للمفوضية وأو   
وتبقى الدعوة املوجهة إىل اإلجراءات اخلاصة مفتوحة، واجلبل األسود على استعداد           . الطريقة

ردة أمسـاؤهم يف  على إعالن زيارة مقرري املفوضية الـوا اً إجيابياً أن يقدم، يف أي وقت، رد 
  .التوصية

ـ         و  -١٢-١١٩   اً يقوم اجلبل األسود بإصالح عميق للتشريعات اجلنائيـة، وفق
وقد أخذ باملفهوم اجلديد املتمثل يف التحقيق بقيادة املدعي العام هبدف إجراء . للمعايري الدولية

صل تعزيز  وسيتوا. حتقيقات أكثر كفاءة تؤدي إىل تقصري مدة اإلجراءات اجلنائية بشكل كبري          
ويف هذا الصدد، يقبل اجلبـل      . استقاللية وفعالية اجلهاز القضائي يف إطار إصالحات أخرى       

وفيما يتعلق بالصياغة احملددة هلذه التوصية واإلطار الزمين احملدد         . ١٢-١١٩األسود التوصية   
  تقرر خالل إجراءات التوضيح مع أمانة االستعراض الدوري الشامل واللجنـة  اً، شهر ١٥يف  

الفرعية والدولة اليت قدمت التوصية، أنه ليست هناك أي توصية من اللجنة الفرعية وأنه وقع               
  .خطأ من الدولة بذكرها خالل املناقشة التفاعلية

  حتظى التوصيات املتبقية بتأييد اجلبل األسود، مع التعليقات التالية  -ثانياً  

نسان واإلطار املؤسسي حلماية حقوق  الوثائق القانونية الدولية املتعلقة حبقوق اإل       -ألف  
  اإلنسان

سيواصل اجلبل األسود بناء قدرات أمني املظامل من أجل ضمان التنفيـذ الكامـل                -٤
تعديل قانون حامي   اً  وجيري حالي . لإلطار التنظيمي يف جمال احلماية من التمييز ومنع التعذيب        

 إدخال حتسينات تـشريعية     التمييز، وهو ما سيضمن   حظر  حقوق اإلنسان واحلريات وقانون     
وستتوىل اهليئة الربملانية املسؤولة عن حتديد املبلغ املـايل الـالزم           . واالمتثال للمعايري الدولية  

واقتراح ميزانية أمني املظامل، باالشتراك مع وزارة املالية، تلبية احلاجة إىل تعزيز املوارد املاليـة               
  .نتنيوالبشرية يف سياق إعداد قانون امليزانية كل س
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الرامية إىل ضمان التنفيذ الكامل للـصكوك الدوليـة          وستستمر التدابري واألنشطة    -٥
املصدق عليها والتشريعات الوطنية، وال سيما فيما يتعلـق حبمايـة الفئـات املستـضعفة               

وهلذا الغرض، ستعطى األولوية للتنفيذ     . واألشخاص الذين يتعرضون للتمييز على أي أساس      
  .ستراتيجية املرفقةالفعال للوثائق اال

  .وقد انضم اجلبل األسود إىل بروتوكول بالريمو  -٦
وسيصدق اجلبل األسود على االتفاقية املتعلقة خبفض حـاالت انعـدام اجلنـسية               -٧

  .١٩٦١ لعام
املتعلق بـإجراء   وإجراء التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل           -٨

الختياري للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية          والربوتوكول ا تقدمي البالغات   
  .واالجتماعية والثقافية جار على قدم وساق

وسيصدق اجلبل األسود على تعديالت كامباال املدخلة علـى النظـام األساسـي               -٩
  .٢٠١٦للمحكمة اجلنائية الدولية حبلول هناية العام 

  مكافحة التمييز  -باء  
 يف هذا اجملال من التعديالت املدخلة على قانون حـامي  ستأيت التحسينات التشريعية    -١٠

 ويبذل اجلبـل    .اًحقوق اإلنسان واحلريات وقانون حظر التمييز املوجودين قيد الصياغة حالي         
وستبذل جهود لزيادة   . يف التنفيذ الفعال لتشريعات مناهضة التمييز     اً  األسود باستمرار جهود  

وستتواصل الدراسات  .  وخطط العمل يف هذا اجملال     فعالية رصد وتقييم تنفيذ االستراتيجيات    
االستقصائية بشأن التمييز واحلمالت العامة املتعلقة باحلماية القانونية املنـصوص عليهـا يف             
التشريعات املناهضة للتمييز، إضافة إىل إنشاء سجالت وقاعدة بيانات جلميع حاالت التمييز            

  .املبلغ عنها
بشكل خاص احلماية من التمييز على أسـاس اهلويـة          ويفرض قانون حظر التمييز       -١١

  الالزمة للقضاء علـى التمييـز ضـد        وهلذا الغرض، ستتخذ التدابري   . اجلنسية وامليل اجلنسي  
استراتيجية اً وستعتمد قريب. انيةومغايري اهلوية اجلنسواملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي    املثليات  

  .انيةومغايري اهلوية اجلنسزدوجي امليل اجلنسي واملثليني وملتحسني نوعية حياة املثليات 

  املساواة بني اجلنسني  -جيم  
سيواصل اجلبل األسود اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة الرامية إىل زيادة حصة املرأة يف               -١٢

مناصب صنع القرار والتمكني االقتصادي للنساء والفتيات ومحايتهن مـن مجيـع أشـكال              
ية إىل حتقيق هذه األهداف يف خطة العمل لتحقيق املـساواة بـني             وترد التدابري الرام  . العنف

حمددة فيما يتعلق مبكافحة التمييز ضد املرأة       اً  وتتضمن اخلطة أهداف  . ٢٠١٧-٢٠١٣اجلنسني  
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وينص قانون األسرة علـى تقـسيم       . يف مجيع جماالت احلياة، مبا يف ذلك يف التعليم والعمالة         
ديد حصة كل واحد من الزوجني، ال تأخذ احملكمة يف          وعند حت . ممتلكات الزوجني بالتساوي  

الدعم الذي يقدمـه أحـد الـزوجني        اً  االعتبار مداخيل وإيرادات الزوجني فقط، وإمنا أيض      
 املعيشية والعائلة، والعناية بتنشئة األطفال، وكل شكل من أشكال          ةلآلخر، والعمل، واألسر  

وستبذل جهود مكثفة لتنفيذ توصـيات  . نميتهاامللكية املشتركة وصيانتها وت التعاون يف إدارة 
  .اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة املتعلقة بالتقرير األويل للجبل األسود

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -دال  
إن حتسني وضع األشخاص ذوي اإلعاقة وإدمـاجهم الكامـل يف اجملتمـع أحـد              -١٣

السعي إىل حتقيقها عن طريـق التنفيـذ والتقيـيم          األولويات اليت سيستمر اجلبل األسود يف       
الواردة يف خطة العمل اخلاصة بتنفيذ استراتيجية إدمـاج         املعتمدة  الفعالني للتدابري واألنشطة    

وسيجري التركيز على األنشطة . األشخاص ذوي اإلعاقة واستراتيجية التعليم الشامل للجميع     
 للجميع، وإعادة التأهيل املهين والعمالة، وإنشاء       الرامية إىل زيادة تطوير ودعم التعليم الشامل      

خدمات الدعم االجتماعي يف اجملتمعات احمللية وتطويرها، وضمان إمكانية الوصول إىل املباين            
وسيتم دعم هذه األنشطة من خالل مواصلة تنظيم احلمالت اليت تـستهدف يف اآلن              . العامة

  .ك بشأن حقوق هذه الفئةنفسه عامة اجلمهور واألشخاص ذوي اإلعاقة، وذل
الذي يعترب اخليـار األول يف      ) الشامل للجميع (ويوىل اهتمام خاص للتعليم العادي        -١٤

ـ         . مجيع احلاالت  اً إضـافي اً  وتتلقى املدارس اليت هبا صفوف لذوي االحتياجات اخلاصة دعم
. عاديةالل  فصوالأقراهنم يف   وألطفال ذوي اإلعاقات التعليمية     بتعليم مشترك بني ا   لالضطالع  

 الدعم لألطفال يف نظـام      )اًمؤسسات ذوي االحتياجات اخلاصة سابق    (وتقدم مراكز املوارد    
  .وما فتئ اإلدماج يف التعليم املهين حيظى مبزيد من االهتمام. التعليم العادي

  األقليات والروما  -هاء  
قليـات  سيواصل اجلبل األسود تنفيذ األنشطة الرامية إىل حتسني وضع شـعوب األ             -١٥

. ، وال سيما مجاعات الروما واملصريني      الوطنية وغريها من اجملموعات اليت تعترب من األقليات      
 يف حني سيضمن تعزيز املؤسـسات       اً،سلفاً  وسيزيد تعزيز اإلطار التشريعي الذي يعترب جيد      

وأدت التدابري الرامية إىل احلفـاظ      . القائمة التنفيذ املتسق للوثائق االستراتيجية يف هذا اجملال       
شعوب األقليات اليت اختذت يف بعض جماالت احلياة االجتماعيـة إىل االمتثـال             هوية  على  

  .دة القومياتالكامل للمعايري الدولية وإىل حتقيق دميقراطيات حديثة متعد
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وُسجل اجتاه تصاعدي مستمر يف عدد أطفـال الرومـا واملـصريني يف املـدارس                 -١٦
ونظمت أنشطة ملنع التسرب املدرسي عن طريق آليات الكشف وإدارة احلـاالت            . االبتدائية
  .اإلفرادية

  الالجئون وتسجيل املواليد  -واو  
ز تقـدم  حـرِ وأُ.  الوقتذت التوصيات بشكل مكثف على مدى فترة طويلة من        فُِّن  -١٧

. القادمني من كوسـوفو اً كبري بشأن تسوية الوضع القانوين، وال سيما وضع املشردين داخلي         
الـذين  اً  ونفذت السلطات املختصة باستمرار أنشطة لتحديد هوية أكثر األشخاص استضعاف         

نون املقترح  ويوجد القا . حيتاجون إىل املساعدة يف احلصول على الوثائق ودفع الرسوم اإلدارية         
على طاولة الربملان؛ وهو ميدد املوعد النهائي لطلب التمتع بوضعية أجنيب ذي إقامـة دائمـة       

  .)١(٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٣١ حىت
لتنفيذ االستراتيجية املتعلقة بإجياد حل دائم لقضايا  ٢٠١٣عام  مدت خطة عمل    واعُت  -١٨

وتتضمن اخلطـة   . خاصة على منطقة كونيك    مع التركيز بصفة     اً،املشردين واملشردين داخلي  
جبميع اً  ال تتعلق بالوضعية فقط، وإمنا أيض٢٠١٣جمموعة من األنشطة والتدابري امللموسة لعام    

العمالة والتعليم والصحة والـضمان االجتمـاعي      (املسائل األخرى املتعلقة باإلدماج الكامل      
الربنـامج اإلقليمـي لإلسـكان      ويتوخى  ). واإلسكان واحلمالت اإلعالمية، وما إىل ذلك     

األشخاص املوضـوعون يف    (اً  احلصول على أموال حلل مشكلة سكن أكثر الفئات استضعاف        
مراكز مجاعية غري رمسية واألشخاص املستضعفون الذين يعيشون يف سكن خاص، مع التركيز 

  ).بوجه خاص على خميم كونيك
 يف تسجيل املواليد بعد فتـرة مـن         يف اجلبل األسود  اً  وتتبع اإلجراءات املطبقة حالي     -١٩

ويضمن هذا اإلجراء هوية مجيع األشخاص الذين       .  يف هذا اجملال   عاملياًاملقبولة  الوالدة املعايري   
، وال سـيما     احملتملة االنتهاكاتحدوث  عليهم التسجيل بعد فترة من الوالدة، وحيول دون         

 عن طريق إدخال التعـديالت      اً،وسيسعى اجلبل األسود جاهد   . فيما يتعلق باالجتار باألطفال   
املالئمة على قانون اإلجراءات غري التنازعية، إىل تبسيط إجراءات تسجيل األطفال املولودين            

  .خارج املؤسسات الصحية بعد فترة من والدهتميف اجلبل األسود 

__________ 

يوصي حتالف املنظمات غري احلكومية الذي يرصد عملية االستعراض الدوري الشامل يف اجلبـل األسـود                 )١(
 إىل البلد    كخيار ثالث حلل وضعية الالجئني، إضافة إىل اإلدماج والعودة الطوعية          - ويشارك يف املشاورات  

 .ملغادرة الطوعية إىل بلدان األخرىبا -األصلي 



A/HRC/23/12/Add.1 

7 GE.13-13273 

  األطفال  -زاي  
نة حقـوق   لتوصيات جل اً  مد قانون معاملة األحداث يف اإلجراءات اجلنائية، وفق       اعُت  -٢٠

قـت  طِلوأُ. ية الطفـل  مد القانون املقترح املتعلق بالضمان االجتماعي ورعا      كما اعتُ . الطفل
خطة عمل وطنية جديـدة     وضع  قاعدة بيانات شاملة لرعاية الطفل و     إنشاء  أنشطة من أجل    

زت األنشطة الرامية إىل تنفيذ القوانني املتعلقة حبماية حقـوق الطفـل            زِّوُع. لصاحل األطفال 
كما زيد يف اعتمادات امليزانية املخصصة للضمان االجتماعي ورعاية الطفـل،            .فاءة أكرب بك

دت أدوار كل من جملس حقوق الطفل، ونائب أمني املظامل          دِّوُح. والرعاية الصحية، والتعليم  
التركيـز علـى    (املعين حبقوق الطفل واخلدمات االجتماعية اليت تعمل مع األطفال واألسر           

ويل مؤسسات رعاية الطفل والضمان االجتماعي، واستحداث خدمات لـدعم           حت - الوقاية
ـ       ). ألسر وبدائل األسر يف اجملتمعات احمللية     ا م نظَّوما فتئت احلمالت املتعلقة حبقوق الطفل ُت

ويقدم القانون املتعلق مبعاملة األحداث يف    . بصورة مستمرة، بدعم من وكاالت األمم املتحدة      
حقـوق الطفـل    إىل  طار القانوين لنظام شامل لقضاء األحداث يستند        اإلجراءات اجلنائية اإل  

ر إمكانية احلصول على التعليم والرعاية الصحية جلميع األطفال علـى           وفَّوُت. واملعايري الدولية 
  . كمهاجرينقدم املساواة، بغض النظر عن وضعهم القانوين

ظر صريح للعقاب البدين    وسيباشر اجلبل األسود إجراء تعديالت قانونية من أجل ح          -٢١
  .طلق محلة إعالمية بشأن عواقب العقاب البدين لألطفاللألطفال يف مجيع الظروف؛ وسُت

  االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي  -حاء  
. ما فتئت السلطات املختصة تنفذ بشكل متواصل األنشطة الواردة يف التوصـيات             -٢٢

 وخطة العمل املرافقة هلا أهداف    ٢٠١٨-٢٠١٢وحددت استراتيجية مكافحة االجتار بالبشر      
ومبادئ وتوجهات مكافحة االجتار بالبشر، وبعض التدابري الرامية إىل زيادة كفاءة منظومـة             

الوقاية والتعليم؛ وحتديد هوية الضحايا؛ ومساعدة      : مكافحة االجتار بالبشر يف اجملاالت التالية     
نائية املتسمة بالكفاءة؛ والتعـاون الـدويل؛       الضحايا ومحايتهم وإعادة إدماجهم؛ واملتابعة اجل     

اللوائح الراهنة واالتفاق املتعلق بالتعاون بني مؤسسات الدولـة         وتنظم  . والتنسيق والشراكة 
  .بكل تفاصيلهااألطفال ضحايا االجتار /واملنظمات غري احلكومية محاية البالغني

ـ .  اإللكترونية وقد جرت مواءمة التشريعات اجلنائية مع اتفاقية اجلرائم         -٢٣ اً وجيري حالي
ـ إدخال تعديالت على القانون اجلنائي من أجل إدراج جرمية عرض            باحيـة علـى    اإلواد  امل

وسيواصل اجلبل األسـود    . طفال وحيازهتا األيستغل فيها   اليت  باحية  اإلواد  املطفال وإنتاج   األ
بشراسة، وال سيما فيما    نية  اإللكترواتباع مجيع املعايري الدولية يف هذا اجملال ومكافحة اجلرائم          

  .يتعلق حبماية األطفال على شبكة اإلنترنت
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  العنف املرتيل والعنف ضد النساء واألطفال  -طاء  
حلماية ضحايا العنف املرتيل، وخباصة النساء اً سليماً تشريعياً وضع اجلبل األسود إطار  -٢٤

وانني واالستراتيجيات يف هـذا   بذل جهود من أجل تنفيذ الق     ويف الفترة املقبلة، ستُ   . واألطفال
ر عاون فيما بني اإلدارات لكي توفِّ     بذل مزيد من اجلهود من أجل تعزيز الت       وسُي. اجملال بكفاءة 

م تدريب مستمر لفائدة    ؛ وسينظ ني واملنسقت نيية واملساعدة الكافيت  جلميع ضحايا العنف احلما   
نشاء قاعدة بيانـات لـضحايا   املوظفني العاملني يف املؤسسات، إضافة إىل محالت توعية، وإ       

. ويعمل اجلبل األسود بالفعل على إنشاء آلية لرصد عدد حاالت العنف العائلي. العنف املرتيل
 من الربوتوكـول االختيـاري      ٣ و ٢متوائمة مع املادتني    اً  ويتضمن القانون اجلنائي أحكام   

  .التفاقية حقوق الطفل

  إصالح القضاء  -ياء  
ة على تنفيذ إصالح القضاء، هبـدف تعزيـز اسـتقالليته           يعكف اجلبل األسود بقو     -٢٥

وقد أسفرت التعديالت القانونية عن معايري أكثر موضـوعية النتخـاب القـضاة             . وحياده
وسـتهيئ  . نةواملدعني العامني وترقيتهم عن طريق نظام التقييم وإجراءات انتخابيـة حمـسَّ           

 تعديل القوانني املتعلقة بالقضاء يف أفق       التعديالت الدستورية املعتزم إجراؤها األرضية ملواصلة     
النتخاب وتعيني القضاة واملدعني العامني ونـواهبم واملـسائل           إصالح أمشل وأكثر تفصيالً   

وباشر اجلبل األسود صياغة قانون . األخرى ذات الصلة بإنشاء قضاء مستقل ويسري ذاته بذاته
. رمية جديدة هي إعاقة سري العدالةمتعلق بإدخال تعديالت على القانون اجلنائي، ينص على ج

السري العادي للعدالة، يف حـني      هو محاية   على هذه اجلرمية    والغرض من األحكام اليت تنص      
  .عترب من يتولون املناصب القضائية هم امللزمون هباُي

وأقام التصديق على االتفاقية األوروبية املتعلقة بتعويض ضحايا جرائم العنف األساس   -٢٦
وجتـري  .  العتماد قانون جديد لتنظيم احلق يف تعويض مايل لضحايا جرائم العنف           القانوين
  .صياغة القانون املتعلق بتعويض ضحايا جرائم العنفاً حالي

  مكافحة الفساد  -كاف  
مع اسـتراتيجية  اً ستظل مكافحة الفساد إحدى األولويات الرئيسية للحكومة، متاشي      -٢٧

  .٢٠١٤-٢٠١٠ املنظمة وخطة عمل مكافحة الفساد واجلرمية
وقد انتهي من اإلطار التشريعي ملكافحة الفساد؛ ويتركز املزيد من اجلهـود علـى                -٢٨

. إىل تقييم أثر التنفيـذ    اً  التنفيذ، من خالل اعتماد تشريعات فرعية مرافقة واالرتقاء هبا استناد         
 بوصفه أحـد    وجيري بنجاح تنفيذ برنامج تدريب املوظفني القضائيني على مكافحة الفساد،         

ويوىل اهتمام خاص لتدريب املوظفني     . األنشطة الوقائية اهلامة يف مكافحة الفساد يف القضاء       



A/HRC/23/12/Add.1 

9 GE.13-13273 

عن احلكم الـذايت احمللـي،      اً  خاصاً  وتتضمن االستراتيجية قسم  . املدنيني املركزيني واحملليني  
أحد التدابري  ويشري  . اللوائح الوطنية يف هذا اجملال     يهدف إىل احليلولة دون اختالف تفسريات     

ومن املقـرر   . املعتزمة يف إطار خطة العمل إىل مواءمة خطط العمل احمللية مع مثيالهتا الوطنية            
قوانني مكافحة الفساد لكي تصبح ممتثلة للمعايري الدولية، وإلتاحة تنفيذ بعض حتسني نصوص 

) ئي وما إليهـا   قانون متويل األحزاب السياسية، وقانون منع تضارب املصاحل، والقانون اجلنا         (
وستشمل مواصلة إصالح القضاء بذل جهود قوية لقمع الفساد لكي يتـسىن            . أفضلاً  تنفيذ

وقـد  . القول باالستقاللية التامة للقضاء واستعداده لالستجابة ألي شكل من أشكال الفساد          
  .٢٠١٣أبريل / يف نيسان؛ ويتوقع اعتماده٢٠١٤-٢٠١٣ة عمل  مشروع خطّدِعأُ

  بري وحرية اإلعالمحرية التع  -الم  
وتتواصل بلورة املعايري وتنفيـذها مـن       . إن حرية التعبري مضمونة مبوجب الدستور       -٢٩

وقد أنشئت ثالث هيئات مستقلة للتنظيم الذايت لوسـائط اإلعـالم،           . خالل قوانني اإلعالم  
ذايت جملس التنظيم الذايت لوسائط اإلعالم، وجملس الصحافة املكتوبة، وجملس التنظيم ال          : وهي

، املراسـلني ويف سياق حل القضايا العالقة للعنف ضد        . للصحافة املكتوبة والدوريات احمللية   
ستواصل السلطات املختصة يف الدولة العمل على حتديد هوية اجلناة وإجراء حتقيقات تتـسم              

  .بالكفاءة والفعالية واحلياد لضمان حرية التعبري بشكل كامل

  حرية الطوائف الدينية  -ميم  
ويضمن الدستور املساواة   . ينص الدستور على الفصل بني الطوائف الدينية والدولة         -٣٠

وجتري صياغة قانون جديد مقترح متعلق بالوضـع        . وحرية ممارسة الشعائر والشؤون الدينية    
اً القانوين للطوائف الدينية من أجل تنظيم املسائل ذات األمهية بالنسبة للطوائف الدينية متاشي             

ويف الوقت نفسه، سيؤدي اإلطار القـانوين إىل        . االجتماعية والسياسية اجلديدة  مع الظروف   
  .صالحيات امللكية للطوائف الدينيةبعض حل قضايا إعادة 

د تنفيذها من أجـل حتـسني       رَصوسُيالتأييد  ذ مجيع التوصيات اليت حتظى ب     نفَّوسُت  -٣١
  .الكفاءة ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات يف اجلبل األسود

        


