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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الثالثةالدورة 
  ٢٠٠٨ ديسمرب/كانون األول ١٥- ١جنيف، 

  ية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاًمات أعدته املفوضجتميع للمعلو
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥للفقرة 

   )١(اجلبل األسود

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك               
 ويف غري ذلك من الوثائق الرمسية ذات الصلة الصادرة عن األمم            املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية،     

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان                 . املتحدة
ة اليت اعتمدها وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العام. خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

. وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر   . جملس حقوق اإلنسان  
وبالنظر إىل كون دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجـع                 

يف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً          و. ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١حتمل تارخياً يلي    
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف          . آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة        

املسائل قـد    فإن االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه              ،الوثائق الرمسية لألمم املتحدة   
  أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مـع اآلليـات الدوليـة    /ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و    

  .حلقوق اإلنسان
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )٢( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

املعاهدات العامليـة األساسـية     
  )٣(حلقوق اإلنسان

  أو االنضمامتاريخ التصديق 
 التحفظات/اإلعالنات  اخلالفةأو 

  االعتراف باالختصاصات احملددة 
  هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء علـى     
 مجيع أشكال التمييز العنصري

  نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
 تماعية والثقافية االقتصادية واالج

  -   ال يوجد  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
  املدنية والسياسية

  ال): ٤١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   ال يوجد  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣

الربوتوكول االختيـاري األول    
للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

  املدنية والسياسية

  -   ال يوجد  ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول ٢٣

الربوتوكول االختياري الثـاين    
عهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     لل

املدنية والسياسية واهلـادف إىل     
  إلغاء عقوبة اإلعدام

  -    يوجدال  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال   
  التمييز ضد املرأة

  -   يوجدال   ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
القضاء على مجيع أشكال التمييـز      

  ضد املرأة

  نعم): ٩ و٨املادتان (إجراءات التحقيق    يوجدال  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه    
من ضروب املعاملة أو العقوبـة      
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  نعم): ٢١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   ال يوجد  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣
  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
  -   ال يوجد  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣  اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلق باشـتراك     

  الرتاعات املسلحةاألطفال يف 

املادة (اإلعالن   ٢٠٠٧مايو / أيار٢
٢(٣((   

 -  

التفاقيـة  الربوتوكول االختيـاري    
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال      
وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف     

  املواد اإلباحية

  -    يوجدال  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو :  فيها طرفاً اجلبل األسوداملعاهدات األساسية اليت ليس
واتفاقية حقوق ) ٢٠٠٦توقيع فقط، (واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  ،)٢٠٠٦توقيع فقط،  (الالإنسانية أو املهينة

االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       و )٢٠٠٧توقيع فقط،   (، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         األشخاص ذوي اإلعاقة  
  .)٢٠٠٧توقيع فقط، (األشخاص من االختفاء القسري 

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة   صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم  عاقبة عليهااتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية وامل

  نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
  نعم    )٤(بروتوكول بالريمو

   بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١نعم، باستثناء اتفاقية عام      )٥(ةالالجئون وعدميو اجلنسي
 والربوتوكوالت اإلضافية ١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  )٦(امللحقة هبا
 الثالثاإلضايف  نعم، باستثناء الربوتوكول

  نعم  )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
ملكافحـة  ) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     (اتفاقية اليونسكو   

  التمييز يف جمال التعليم
  نعم
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  املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها اإلطار - باء 

، وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف       ٢٠٠٤عنية حبقوق اإلنسان يف عام      رحبت اللجنة امل    - ١
  .)٨(املظامل يف مجهورية اجلبل األسود، بإنشاء مؤسسة ألمني ٢٠٠٥عام 

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 

   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

  اهداتالتعاون مع هيئات املع - ١
  

  )٩(املعاهداتهيئة 
آخر تقرير قُـدم    

   )١٠(وُنظر فيه
  

  آخر مالحظات ختامية
  

  رد املتابعة
  

  )١١(حالة اإلبالغ

جلنة القضاء علـى التمييـز      
  العنصري

 ٦قُدم التقرير األويل للجبـل األسـود يف         -   )١٣(١٩٩٨مارس /آذار  )١٢(١٩٩٧
  ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

احلقــوق االقتــصادية جلنــة 
  االجتماعية والثقافيةو

 تقدمي التقريـر األويل للجبـل       حان موعد   -   )١٥(٢٠٠٥مايو /أيار  )١٤(٢٠٠٣
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠األسود منذ 

يوليه  /ورد يف متوز  )١٧(٢٠٠٤يوليه /متوز  )١٦(٢٠٠٣  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
١٨(٢٠٠٥(  

 تقدمي التقريـر األويل للجبـل       حان موعد 
أكتـوبر  /تـشرين األول   ٢٣األسود منـذ    

٢٠٠٧  
اللجنة املعنية بالقضاء علـى     

  التمييز ضد املرأة
 تقدمي التقريـر األويل للجبـل       حان موعد   -   )٢٠(١٩٩٤فرباير /شباط  )١٩(١٩٩٣

 نـوفمرب / تشرين الثـاين   ٢٢األسود منذ   
٢١(٢٠٠٧(  

نوفمرب /تشرين الثاين  )٢٢(١٩٩٨  جلنة مناهضة التعذيب
٢٢(١٩٩٨(  

 ٣ويل للجبل األسـود يف      ورد التقرير األ    - 
  ٢٠٠٦مايو /أيار

يناير /كانون الثاين  )٢٤(١٩٩٤  جلنة حقوق الطفل
٢٥(١٩٩٦(  

 التقريـر األويل للجبـل       تقدمي  موعد حيني  - 
 ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٣األسود يف 

ــاري  ــول االختي   الربوتوك
 املتعلق  التفاقية حقوق الطفل  

باشتراك األطفال يف الرتاعات    
  املسلحة

 موعد تقدمي التقريـر األويل للجبـل        حيني  -   -   - 
   ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢األسود يف 

ــاري  ــول االختي   الربوتوك
 املتعلق  التفاقية حقوق الطفل  

ببيع األطفال وبغاء األطفـال     
واستغالل األطفال يف املـواد     

  اإلباحية

 موعد تقدمي التقريـر األويل للجبـل        حيني  -   -   - 
 ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٣األسود يف 

 وقامت ،من اتفاقية مناهضة التعذيب ٢٠ إجراء حتقيق سرياً يف إطار املادة        أنشأت جلنة مناهضة التعذيب     - ٢
، وأصدرت استنتاجاهتا يف تقريرها     ٢٠٠٢يوليه  / متوز ١٩ إىل   ٨ اجلبل األسود يف الفترة من       ]صربيا و [بزيارة إىل   

دية تتعلق بصربيا واجلبـل     تهاكات لالتفاقية يف ست حاالت فر     ان، وتبني للجنة حدوث     )٢٦(٢٠٠٤السنوي لعام   
يتني وقد أرسلت جلنة مناهضة التعذيب، كجزء من إجراء املتابعة اخلاص هبا، خطاباً إىل كلتا اجلمهور               )٢٧(األسود

اخلطـاب  وإىل اليوم مل يرّد على . )٢٨(تقع عليها املسؤولية عن ثالث من تلك احلاالتتستعلم فيه عن الدولة اليت   
ورّد اجلبل األسود على احلالة رقـم      .)٢٩( عن تلك احلاالت   ةاملسؤولهي  صربيا  سوى اجلبل األسود مشرياً إىل أن       

 على )الروما(لغجر تتعلق بإحراق وتدمري بيوت ل اليت ،هايريتسي دجيمايل وآخرون ضد يوغوسالفيا ، ١٦١/٢٠٠٠
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 بـشأن   ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١ القرار املعتمد يف     ويف. ١٩٩٥أبريل  /أيدي عناصر من غري الغجر يف نيسان      
بإجراء  من االتفاقية، وأوصت     ١٣ و ١٢و) ١(١٦هذه احلالة، وجدت جلنة مناهضة التعذيب أن هناك انتهاكات للمواد           

م مبا يـشمل تعويـضه    جرباً  حتقيق مناسب يف الوقائع، ومالحقة املسؤولني عن هذه األفعال ومعاقبتهم، وجرب الشاكني             
وأرسل مقرر جلنة مناهضة التعذيب خطاباً إىل الدولة الطرف أعرب فيه عن ارتياحه لعزم الدولـة                . تعويضاً عادالً وكافياً  

،  قضائياً الطرف تقدمي التعويض، لكنه ذكّر بأن على الدولة الطرف أيضاً، لكي تنفذ القرار بالكامل، أن تالحق املسؤولني                
بأهنا قـدمت التعـويض     الطرف  ، ردت الدولة    ٢٠٠٤مايو  / أيار ٦ويف   . هذا الشأن  وطلب تلقي املزيد من املعلومات يف     

  .)٣٠(كل االلتزامات املترتبة على قرار اللجنةقد نفذت  حكومة اجلبل األسود فإنللشاكني، وبالتايل 

 شـهراً   ١٢ يف غضون    ا إىل صربيا واجلبل األسود أن تقدم      ٢٠٠٤وطلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام          -٣
، )١١الفقـرة   (معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة املتعلقة بالتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسـالفيا الـسابقة                

، قدمت  ٢٠٠٥يوليه  / ويف متوز  .)٣١()١٨الفقرة  (، وباألشخاص املشردين داخلياً     )١٤الفقرة  (وبالتعذيب وإساءة املعاملة    
ليت أثارهتا اللجنة، مبا يف ذلك من خالل تقدمي املزيد من التفاصيل عن سياسات حكومـة               الدولة معلومات بشأن القضايا ا    

  .)٣٢(سود املتعلقة باملشردين داخلياًاجلبل األ
  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة - ٢

  نعم  ُوجهت دعوة دائمة
- ١٠  االحتادية،صربيا واجلبل األسوددولة ي والتعبري إىل بعثة املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأ  آخر الزيارات أو تقارير آخر البعثات

  .)٣٣()٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول ٢٠
 يونيـه /حزيـران  ٢٤- ١٦ ( إىل صربيا واجلبل األسود     العام املعين باملشردين داخلياً    بعثة ممثل األمني  

٣٤()٢٠٠٥(.  
  ال يوجد   عليها من حيث املبدأاملتفقالزيارات 

تفقجراؤها ومل   الزيارات اليت طُلب إ     عليهـا   ُي
  بعد

  ال يوجد

وجه املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري شكراً إىل دولة صربيا واجلبل األسود االحتادية   التعاون أثناء البعثات/البعثات تيسري
ـ  إمكانية الوصول إىل أي موقع بدون عوائق، وقد أكد أنه متكّن من أداء مه        ولضمانالنفتاحها   ه مت

  .)٣٥(مواجهة أي حتاملعلى حنو فعال دون 
يعرب ممثل األمني العام املعين باملشردين داخلياً عن امتنانه وتقديره جلميع السلطات يف مجيع املناطق               

  .)٣٦(ألسود على ما أبدته من تعاون معهيف صربيا واجلبل ا
  ال يوجد  متابعة الزيارات

 ٣٠ و٢٠٠٦ يونيه/ حزيران٣يف الفترة بني أُرسل ما جمموعه ثالثة بالغات إىل حكومة اجلبل األسود   جلةالردود على رسائل االدعاء والنداءات العا
بالغـات  وإضافة إىل البالغات املرسلة فيما خيص فئات معينة، مشلت هذه ال           .٢٠٠٨ يونيه/حزيران

كومة على  ردت احل،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ٣٠ و٢٠٠٦ يونيه/ حزيران٣ ويف الفترة بني. ثالثة رجال
  . يف املائة من البالغات املرسلة٣٣ ما نسبته رداً علىميثل ما هو بالغ واحد، و

وإضافة إىل ذلك، أُرسل ما جمموعه ثالثة بالغات إىل حكومة دولة صربيا واجلبل األسود االحتاديـة              
 ٢٠٠٤يه يول/ متوز١تتعلق بادعاءات وقوع حوادث على أراضي مجهورية اجلبل األسود يف الفترة بني 

وإضافة إىل البالغات املرسلة فيما خيص فئات معينة، مشلت هذه البالغات . ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣و
، رّدت ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣ و٢٠٠٤يوليه / متوز١ويف الفترة بني . ستة أفراد، منهم امرأة واحدة

 وقعت على أراضـي     حكومة دولة صربيا واجلبل األسود االحتادية على ثالثة بالغات تتعلق حبوادث          
  . يف املائة من البالغات١٠٠ ما نسبته رداً علىميثل ما  وهو ،مجهورية اجلبل األسود

الردود على االسـتبيانات املتعلقـة مبـسائل        
  )٣٧(مواضيعية

 احملددة عن استبيان واحد من أصل       يف املواعيد  حكومة دولة صربيا واجلبل األسود االحتادية     أجابت  
 وليـه ي/متوز ١بني   يف الفترة  )٣٨(اخلاصةاإلجراءات  يف إطار   واليات  ب املكلفونا   استبياناً أرسله  ١٢

ومل يرد اجلبل األسود يف املواعيد احملددة على أي استبيان من . )٣٩(٢٠٠٨يونيه /حزيران ٣٠ و٢٠٠٤
يوليه / متوز١يف الفترة بني  )٤٠(اخلاصةاإلجراءات يف إطار واليات ب املكلفونأرسلها  استبياناً ١٢أصل 
  .٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠ و٢٠٠٤
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان - ٣

 ويف  .)٤١(٢٠٠٥يف اجلبـل األسـود يف عـام          السامية حلقوق اإلنسان     للمفوضية أُغلق املكتب امليداين    - ٤
  .)٤٢(، قدم اجلبل األسود للمرة األوىل مسامهة مالية يف أعمال املفوضية٢٠٠٨ عام

  حقوق اإلنسانيف جمال تنفيذ االلتزامات الدولية  - باء 

 املساواة وعدم التمييز - ١

 عن قلقها إزاء عدم وجود تشريع       احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   جلنة  ، أعربت   ٢٠٠٥يف عام     - ٥
سـود   وشامل على مستوى اجلمهورية أو على مستوى دولة صربيا واجلبل األ       منهجيللقضاء على التمييز بشكل     

ودعت جلنة  .)٤٤(٢٠٠٤القلق يف عام أيضاً عن هذا وقد أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان . )٤٣(آنذاكاالحتادية 
زيادة وعـي    التمييز، و  ملكافحة يإطارتشريع  إىل اعتماد    الدولة الطرف    احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
وأُوصي بأن تكفل الدولة الطرف     . ملعايري الدولية يف جمال مكافحة التمييز     القضاة وغريهم من أفراد املهن القانونية با      

  .)٤٥(مشاركة اجملتمع املدين على نطاق واسع يف اعتماد هذا التشريع

من أن متتع أفراد األقليات اإلثنية والدينية ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ٢٠٠٤ويف عام   - ٦
اً باحلقوق اليت يكفلها هلم العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ال يزال حباجـة إىل                واللغوية متتعاً فعلي  

 يف مجيع جماالت    )الروما(كما أعربت عن قلقها إزاء استمرار التمييز على نطاق واسع ضد الغجر              .)٤٦(التحسني
، مبا يف ذلك عدم حصوهلم      ه األقلية هلذاحلياة، وعلى وجه اخلصوص إزاء الوضع االجتماعي واالقتصادي البائس          

على اخلدمات الصحية واملساعدة االجتماعية والتعليم والتوظيف، مما يؤثر سلباً على متتعهم التام حبقوقهم املكفولة 
فعلياً ) الروما(  بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان متتع الغجر الطرفالدولةوأوصت اللجنة   . مبوجب العهد 

لتمييز ل التصديبأن ُتنفّذ، على وجه السرعة، مجيع استراتيجيات وخطط وذلك  كفولة مبوجب العهد،    حبقوقهم امل 
بأن  أيضاً   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   جلنة  وأوصت   .)٤٧()الروما(والوضع االجتماعي اخلطري للغجر     

أو املزمع اعتمادها يف اجلمهـوريتني،      مل املعتمدة    كافية يف تنفيذ خطط الع     مشاركةً الروما   ممثليمشاركة  الدولة  تكفل  
 التمييز، واملساواة بني اجلنسني، والعمالة، واحلماية االجتماعية، واإلسكان، والصحة والتعليم           مبكافحة ما يتعلق في

  .)٤٨(، وختصيص أموال كافية هلذه الربامج وغريها من الربامج ذات الصلة) الروما(لصاحل الغجر 

بأن تنشئ آليات لتلقي الشكاوى مـن الـضحايا،         نة املعنية حبقوق اإلنسان الدولة أيضاً       وأوصت اللج   - ٧
وتضمن التحقيق يف قضايا العنف العنصري والتحريض على الكراهية العنصرية ومقاضاة املتهمني فيها، وتـضمن             

االقتـصادية  احلقـوق   جلنـة   وحثت  . )٤٩(وصول الضحايا إىل سبل االنتصاف الفعالة وحصوهلم على تعويضات        
ة  أيضاً الدولة على اختاذ كل التدابري الضرورية لزيادة توعية السلطات احمللية واجلمهور عام             واالجتماعية والثقافية 

   .)٥٠(اإلثينوالتعصب بأبعاد التمييز 
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  وأمنه الشخصيحق الفرد يف احلياة واحلرية  - ٢

 املعين حباالت االختفاء القسري قرر الفريق العامل،  ٢٠٠٦يف أعقاب اإلعالن عن استقالل اجلبل األسود يف عام            - ٨
اليت مل يبت فيهـا      حالة من حاالت االختفاء      ١٥  إىل حكومة اجلبل األسود اليت تشكلت حديثاً       حييل أن   أو غري الطوعي  

ـ   على أراضي اجلبل األسود، وكانت       ٢٠٠٠عامو ١٩٩٢عام  الفترة بني   يف  قيل إهنا وقعت    اليت  و  اقد أُدرجت باعتباره
 اختفاء جمموعة من الرجال     ومشلت ٢٠٠٠ و ١٩٩٩ معظم احلاالت يف عامي      وقعتوقد  . )٥١(ختص صربيا واجلبل األسود   

 حافلة من مقاطعة كوسوفو إىل ألبانيا عرب اجلبـل األسـود،            بينما كانوا مسافرين يف    ١٩٩٩ يف عام    احتجزوا يدعى أهنم 
 من مقر    ضباطاً ُيزعم أن  برجل   ١٩٩٢يف عام   أخرى وقعت   حالة  وتتعلق   .كوسوفو - ألبانواختفاء رئيسة رابطة نساء     

. )٥٢( إىل جهة جمهولـة  به بعيداًذهبتكوب سيارة شرطة  ر عليه وأنه شوهد آخر مرة وهو يستعد ل        قبضواالشرطة يف بار    
لـيت   لضحايا وأُسر ضحايا حاالت االختفاء ا      جرب سلطات اجلبل األسود مل تضمن تقدمي        أنوإضافة إىل ذلك، يذكر     

 حتقيق فوري مستقل وحمايد يف حاالت االختفاء، أو تقدمي املـسؤولني  إجراءمل تضمن ، وأهنا ١٩٩٢حدثت يف عام   
أن  االدعـاءات األخـرى      ومن .)٥٣( مدنياً من مسلمي البوسنة إىل العدالة      ٨٣ املزعومة املتصلة باختفاء  االت  احلعن  

اوى اسُتخدم ذريعة لتأخري سري دعقد ء يف التحقيقات اجلنائية و أن البد جلرب قد أرجئتثالث قضايا مدنية تتعلق با
   .)٥٤(ات االدعاءهمل يرد أي رد من احلكومة بشأن هذاجلرب أمام احملاكم املدنية، و

، يف النتائج اليت خلصت إليها يف إطار إجراء التحقيق اخلاص هبا            ٢٠٠٢أشارت جلنة مناهضة التعذيب يف عام       و  - ٩
ما من أحد ممن قابلتهم اللجنة       من االتفاقية، إىل أنه      ٢٠واجلبل األسود واملنصوص عليه يف إطار املادة        الذي يتعلق بصربيا    

وذكرت اللجنة أيضاً،    .)٥٥( استخدام التعذيب يف اجلمهورية بأنه أسلوب منهجي سواء يف املاضي أو احلاضر            قد وصف 
بتهمة التعـرض  قضائياً  جداً ما جيدون أنفسهم مالحقني     كثرياً الضحايا الذين يتقدمون بشكاوى   يف مجلة ما ذكرته، أن      

 التعذيب أو   العامني مبزاعم  إنفاذ القانون أثناء أدائه لواجباته، كما أن قضاة التحقيق ال يبلغون املدعني              ملوظف من موظفي  
  عمـل ري لضمان سـري   باختاذ تداب وأوصت اللجنة، يف مجلة ما أوصت به،         .)٥٦(إساءة املعاملة اليت يتقدم هبا احملتجزون     

ـ   وبشكل مستقل وفعال، وإنشاء سلطة       ي على عمل الشرطة على وجه السرعة      آليات اإلشراف الداخل   شكاوى لتلقي ال
 ١٣وأشارت الدولة يف ردها علـى اللجنـة يف          . )٥٧(تتمتع بصالحيات إشراف وتدخل واسعة داخل قوات الشرطة       

يتعلـق   مشروع قانون جديد إىل الربملان     مبا يف ذلك تقدمي      ،)٥٨( إىل اخلطوات املتخذة   ٢٠٠٣أكتوبر  /تشرين األول 
 هذا القانون مفهوماً جديداً لإلدارة العامـة        ويطرح. لسلوكقواعد ا ووضع مدونة ل  بالشرطة يف مجهورية اجلبل األسود      

  .)٥٩( الشفافية الكاملة واالنفتاح والتعاونقوامهوعالقتها باجلمهور 

خلاص املعين بالتعذيب رسالة تتعلق بشخص حاول التدخل يف مـشادة           ، أرسل املقرر ا   ٢٠٠٤ويف عام     - ١٠
لسوء املعاملة على أيدي الشرطة وهو يف طريقه إىل بعد ذلك وقعت مع ثالثة أفراد من الشرطة، وُيدعى أنه تعرض 

 استمرار  أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء،٢٠٠٤ويف عام  .)٦٠(خمفر الشرطة ويف املخفر نفسه
إساءة معاملة األشخاص على أيدي موظفي إنفاذ القانون، كما أشارت إىل عـدم كفايـة          بشأن  ادعاءات  ورود  

. وتقدمي تعويضات للضحاياعنها اخلطوات امللموسة اليت اُتخذت للتحقيق يف مثل هذه احلاالت، ومعاقبة املسؤولني 
 موظفي إنفاذ   أيديلى مجيع أشكال إساءة املعاملة على        للقضاء ع  حازمة تدابريأن تتخذ   بوأوصت اللجنة الدولة    

، وأن تضمن إجراء حتقيقات سريعة وشاملة ومستقلة وحمايدة يف مجيع ادعاءات التعذيب وإساءة املعاملة،               القانون
  .)٦١(ومقاضاة ومعاقبة املذنبني، وتوفري سبل انتصاف فعالة للضحايا
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ارتفـاع  قوق اإلنسان عن قلقها إزاء التقارير اليت تـشري إىل           ، أعربت اللجنة املعنية حب    ٢٠٠٤ويف عام     - ١١
ملكافحة العنـف املـرتيل     اعتماد السياسة واإلطار القانوين الضروريني       وأوصت الدولة ب   العنف املرتيل، معدالت  
لالتصال مبراكـز   اً هاتفية مباشرة    ، على وجه اخلصوص، بأن تنشئ الدولة خطوط        أيضاً  اللجنة وأوصت. بفعالية

 ومراكز ملؤازرة الضحايا توفر الدعم الطيب والنفسي والقانوين، مبا يف ذلك توفري املـأوى للزوجـات                 ،زماتاأل
ا املوضوع  ولزيادة التوعية العامة، ينبغي للدولة أن تنشر املعلومات املتعلقة هبذ          . للضرب يتعرضونواألطفال الذين   

توصيات  حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   اجلنة  ، قدمت   ٢٠٠٥ عام   ويف. )٦٢( اإلعالم من خالل وسائط  
  وإعادة تأهيلـهم  )٦٣(اإليذاءضحايا  الدولة على اختاذ تدابري فعالة لضمان احلماية الفورية لألطفال           مماثلة، وحثت 

على املدى الطويل، وطلبت إىل الدولة أيضاً أن تقدم املساعدة إىل ضحايا العنف البـدين واجلنـسي وضـحايا                   
  .)٦٤(األخرى ذات الصلة بالرتاعات املسلحة، وال سيما فيما خيص النساء واألطفال الصدمات

رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان باجلهود املبذولة وبالتدابري املتخذة ملعاجلة الوضع            ،٢٠٠٤ويف عام     - ١٢
 بالبشر يف اجلبل األسود، فضالً      املتعلق باالجتار بالنساء واألطفال، مبا يف ذلك إنشاء أفرقة وطنية ملكافحة االجتار           

تعريف االجتار بالبـشر،    إزاء   جترميه يف القوانني اجلنائية للجبل األسود، لكنها ظلت تشعر بالقلق            النص على عن  
وعي موظفي إنفاذ القانون واملدعني العامني والقضاة والنقص الواضح يف وعدم وجود آليات فعالة حلماية الشهود، 

  أيضاًاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةجلنة ، أعربت ٢٠٠٥ويف عام  .)٦٥(ء واألطفالبشأن االجتار بالنسا  
 فضالً  ،عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع عدد النساء واألطفال ضحايا االجتار، مبا يف ذلك ألغراض االستغالل اجلنسي               

مقاضاة ومعاقبة اجلنـاة واملـوظفني      لى  وحثت اللجنة الدولة ع   . عن عدد احلوادث اليت تورط فيها أفراد الشرطة       
موظفي إنفاذ القانون املتورطني يف االجتار، وتوفري الدعم الطيب والنفسي والقانوين للضحايا، وزيادة      من  الفاسدين  

  .)٦٦( اجلرميةبأبعاد هذهوعي موظفي إنفاذ القانون 

ايا االجتار باألشخاص، ال سيما املقرر اخلاص املعين جبوانب حقوق اإلنسان لضحأرسل ، ٢٠٠٥ويف عام   - ١٣
 رسالة تتعلق بامرأة مولدوفيـة  ،، واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبهواألطفال النساء

. إىل اجلبل األسود حيث أُجربت على العمل يف البغاء ألكثر من ثالثة أعوام            بنقلها  يدعى أهنا تعرضت لالجتار هبا      
وُزعم أيضاً أهنا تعرضت، مـع      .  من إيذاء فظيع بدين وجنسي أفضى إىل تعرضها لعدة إصابات          وذُكر أهنا عانت  

نساء أخريات من أوروبا الشرقية اجتر هبن أيضاً واحتجزن كأسريات ألغراض اجلنس، للتعذيب ولالغتصاب على               
تح وذكر أنه قد فُ   .  األسود  الشرطة وموظفني يف اخلدمة املدنية من مواطين اجلبل        منأيدي سياسيني وقضاة وأفراد     

الشتباه بتـورطهم يف االجتـار      ل ،حتقيق جنائي يف القضية، وقُبض على أربعة أشخاص، منهم نائب املدعي العام           
وذُكر أن فريق خرباء من منظمة األمـن  .  األدلةعلى ما يبدو، بدعوى عدم كفاية    ،وقد أُسقطت القضية  . بالبشر

 التحقيقات املتعلقة بالقضية، وقـدم  للوقوف علىا قام بزيارة اجلبل األسود والتعاون يف أوروبا ومن جملس أوروب   
وأنشأت حكومة اجلبل األسود جلنة .  التحقيقات اليت أجرهتا الشرطةالشوائب اليت اعترتتقريراً إىل السلطات عن 

ن يف أوروبا مل تكن وقيل إن منظمة األمن والتعاو. للتحقيق بصورة مستقلة يف أعمال الشرطة والسلطات القضائية
 احلكومة يف ردها معلومات عن التحقيقات اليت أجريت، وقدمت. )٦٧(اللجنةاليت خلصت إليها نتائج الراضية عن 

كما قدمت احلكومة معلومات تفيد بأنـه يف         .)٦٨( وعن إسقاط التهم بسبب عدم كفاية األدلة       ،والتهم املوجهة 
 نائـب  فُصل من اخلدمة أنه ينبغي البدء من جديد يف اإلجراءات،       أعقاب ما خلص إليه تقرير خرباء مستقلني من       
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ومل تتمكن احلكومة من االتصال بالضحية      . ومدع عام آخر، وتبذل جهود جلمع أدلة جديدة       للدولة  املدعي العام   
  .)٦٩(القضيةملف رت إىل إمكانية إعادة فتح اليت انتقلت إىل كندا لكنها أشا

  ون القانوسيادة إقامة العدل - ٣

 والنيابـة استقالل اهليئة القـضائية  بالكامل  تكفل الدولة   ، أوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن       ٢٠٠٢يف عام     - ١٤
   .)٧٠(العامة

 أن  ،٢٠٠٤ يف عـام     ة اليت قام هبا   زيارال أثناء   ،والحظ املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري          - ١٥
 قـضية  ٥٠٠، قد تلقـى  ٢٠٠٣ديسمرب / بدأ أنشطته يف كانون األولمكتب أمني املظامل يف اجلبل األسود الذي      

 يف املائة من ٦٧ هتنسبما وسلط املقرر اخلاص الضوء على أن .  قضية منها٢٠٠تقريباً جرى التوصل إىل حلول يف 
 الـدعاوى الفـصل يف    االت التأخري فيما خيص     حب، وبوجه خاص    اكماحملمعروضة على   الشكاوى تتعلق بقضايا    

  .)٧١(ئيةالقضا

الدولة بأن تتعاون مع  أوصت أربع هيئات من هيئات املعاهدات ،٢٠٠٤ وعام ١٩٩٦ويف الفترة بني عام   - ١٦
احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة لضمان تقدمي مجيع األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم انتهاكات جسيمة              

إزاء اسـتمرار   ربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها        ، أع ٢٠٠٤ويف عام   . )٧٢( إىل العدالة  حلقوق اإلنسان 
التحقيقات اجلادة اليت تـؤدي إىل   وأسفت لندرة   اإلفالت من العقاب على االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان،       

 حتقيقاتبإجراء  وأشارت اللجنة إىل التزام الدولة      .  وصدور أحكام تتناسب مع جسامة اجلرائم املرتكبة       حماكمات
م يف مثل هذه  األشخاص املشتبه يف تورطه   ومبقاضاةاملة يف مجيع حاالت االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان،         ك

اللجنـة   وأوصت.  على تعويضات مناسبة عن هذه االنتهاكات      وأسرهم حصول الضحايا    وضمان ،االنتهاكات
ل فتـرة التحقيـق يف      هام رمسية خال   القيام مب  عن األشخاص الذين ُيدعى أهنم ارتكبوا انتهاكات جسيمة         بإيقاف

  .)٧٣( إذا ما ثبت أهنم مذنبون، باإلضافة إىل أي عقوبات أخرى،فصلهم من اخلدمة العامةاالدعاءات، وب

 والتعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع حرية الدين أو املعتقد  - ٤
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية السلمي

ت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الدعاوى املرفوعة ضد             ، أعرب ٢٠٠٤يف عام     - ١٧
وأشـار   .)٧٤(الصحفيني، وبوجه خاص نتيجة لشكاوى قدمتها شخصيات سياسية شعرت أهنا تعرضت للتشهري           

حكام بالسجن مقابل املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري إىل اعتماد قانون يتعلق بالتشهري يستبعد األ
 جزءاً من القانون اجلنائي وأن الغرامات املفروضة        ،ألسفمع ا لية، لكنه علّق بأن التشهري يظل،       فرض غرامات ما  

يف اعتبارهـا، يف تطبيقهـا      بأن تضع   وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الدولة       . )٧٥( قد تكون كبرية   مبوجبه
أن حدود االنتقاد املقبول للشخصيات العامة أوسع من حدود         الذي مفاده   بدأ  املللقانون املتعلق بالتشهري اجلنائي،     

 حرية التعبري ألغـراض     على اليت ال جتيز فرض قيود    ) ٣(١٩أحكام املادة   و،  من جهة انتقاد األشخاص العاديني،    
  .)٧٦(، من جهة ثانيةسياسية
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 أعقاب زيارته إىل دولة صربيا واجلبل األسود وأشار املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري، يف  - ١٨
، وهو رئيس حترير الصحيفة اليوميـة       ٢٠٠٤ ، إىل مقتل السيد يوفانوفيتش يف ربيع عام          ٢٠٠٤االحتادية يف عام    

وذكر أيضاً أن الـصحفيني تعرضـوا يف   . احلادث، وسلط الضوء على أن السلطات ال تزال حتقق يف ذلك       "دان"
من مؤمترات صحفية بدون سبب، وأن عدداً منهم ُيحرم من إمكانيـة احلـصول علـى              حاالت عديدة لطردهم    

 ارُتئي أن يعتمد الربملان قانوناً يتعلق مبراقبة الشرطة ،ويف هذا الصدد. لوسائط إعالم أخرىبسهولة معلومات تتاح 
توجد حبوزة املعلومات اليت  الرتاهة يف إتاحةسيما ضمان   االستخبارات للتأكد من احترامها للقانون، وال      وأجهزة

 .لة مخسة صحفيني، منهم صحفي أجنيب      تتعلق حبا  ٢٠٠٤وأرسل املقرر اخلاص رسالة يف عام        .)٧٧(هذه األجهزة 
 يف مقال نـشره يف  "بتشويه صورة اجلبل األسود" ويدعى أن هتماً جنائية وجهت إىل هذا الصحفي األجنيب تتعلق       

تشويه "وقد أُلقي القبض على األربعة اآلخرين بتهمة .  حثيثة للقبض عليه جهوداً الشرطةوتبذل .صحيفة بريطانية
وُيزعم أنه إذا ما ثبتت إدانتهم . عن االجتار باألطفال يف املنطقة" ملفقتقرير "من خالل نشر " صورة اجلبل األسود

  .)٧٨(فقد يواجهون حكماً بالسجن ملدة ثالث سنوات

مثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان          ، أرسلت امل  ٢٠٠٧مايو  / أيار ١١ويف    - ١٩
، وهو باحث يف  يف اجلبل األسوداملدنية على الشرطةخطاباً إىل حكومة اجلبل األسود بشأن عضو يف جملس الرقابة 

فحة اإلرهاب خالل محلة مكاللتعذيب  الشرطة مبمارسة شارك يف التحقيق يف ادعاءات تتعلق جمال حقوق اإلنسان
وُزعم أنه تلقى مكاملات هتديد من مجلة ما قيل فيها إن اغتيالـه             . يف البلد ) إيغل فايت " (حماربة الصقور "املسماة  

ومع ذلك، اُدعي أنه مل ُيجر أي حتقيق يف ذلك، وأن عضو اجمللس             . وقد وفرت له الشرطة احلماية    . اًوشيكبات  
وأُعرب عن قلق   . خذة للتعرف على الشخص الذي وجه إليه التهديدات       ذاك مل يتلق أي معلومات عن التدابري املت       

هلذا الشخص ولغريه من أعضاء جملس الرقابة املدنية على الـشرطة يف اجلبـل              بالغ إزاء السالمة البدنية والنفسية      
لشخص ما ميارسه هذا ا    إجراءات يف هذه القضية بسبب       باختاذ أي  قيل،   كما السلطات،   عدم قيام األسود، وإزاء   

الشخص مل يرغب يف تقدمي شـكوى  هذا  إىل أن   وأجابت احلكومة مشريةً   )٧٩(يف جمال حقوق اإلنسان    من نشاط 
 تقدمي شكوى رمسيـة،  يف أعقابوأن الشرطة قامت، بعد ذلك  حتقيق رمسي، و  أي  وهو شرط مسبق لبدء    ،خطية
ة  اخلاصلةال املمثوال تز .)٨٠(نني من الشرطة معيأفراد ما يتعلق بادعاءات تورط منها ، جمموعة من اإلجراءاتباختاذ
بتورط الشرطة فيها، ويشتبه  ة مباشرات عن حقوق اإلنسان لتهديد   وندافعامل األوضاع اليت يتعرض فيها       إزاء قلقة
  .)٨١( يف أن تواصل احلكومة ما تبذله من جهود إلهناء هذا التحقيقا عن أملهتأعربقد و

 إىل أن نسبة مشاركة املرأة يف املناصب        ٢٠٠٥در يف عام    صملتحدة اإلمنائي   ربنامج األمم ا  لأشار تقرير   و  - ٢٠
 حني أن نسبة مشاركتها يف املناصـب دون         يف ، يف املائة  ١٢,٥ حكومة مجهورية اجلبل األسود تبلغ    الوزارية يف   
  .)٨٢( يف املائة٣٠,٩٥ الوزارية هي

  شروط عمل عادلة ومؤاتيةالتمتع ب احلق يف العمل ويف - ٥

ا أي اهتالدولة بأن حتذف من تشريع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةجلنة ، أوصت ٢٠٠٥يف عام   - ٢١
 نطاق تعريفها إليها تقييدل النقابات، وطلبت حلاليت ُيتذرع هبا سباب قابات ال مربر هلا واألشروط للتسجيل يف الن

  .)٨٣( االجتماعي بسبب ممارسة احلق يف اإلضراب عدم تعليق حقوق الضمانوضمان "اخلدمات األساسية"ملفهوم 
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  ستوى معيشي الئقالتمتع مبيف احلق يف الضمان االجتماعي و - ٦

 يف املائة من سكان اجلبل ١٢,٢ أن ٢٠٠٥ يف عام احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةجلنة الحظت   - ٢٢
 يف املائـة مـن      ٧٠ إىل أن    ٢٠٠٧ صدر يف عام     وأشار تقرير للبنك الدويل    .)٨٤(فقر ال حداألسود يعيشون دون    

 مـن أولئـك      يف املائة فقط   ١٣ متاحة لنسبة    العملصربيا واجلبل األسود هم من الفقراء وأن فرص         املعوقني يف   
إزاء ارتفاع معدل البطالة يف       وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أيضاً عن قلقها         .)٨٥(املعوقني

وأوصت اللجنـة    .)٨٦( واملشردين داخليا  )الروما(املعوقني والغجر   و، وال سيما بني النساء      صربيا واجلبل األسود  
وإضـافة إىل   .)٨٧(مستوى معيشي الئق للعمال العاطلني عن العمل وألسرهم  توفري   البطالة لضمان    إعاناتبزيادة  

ة واالجتماعية والثقافية يف استراتيجيتها للحد من       إدراج احلقوق االقتصادي  الدولة  بأن تضمن   ذلك أوصت اللجنة    
 تدابري  ستراتيجيةعند تطبيق هذه اال   ، وأن تتخذ     تكفي لتنفيذ االستراتيجية   وأن ختصص أمواالً    كامالً الفقر إدراجاً 

أن وحثت اللجنة الدولة أيضاً علـى        .)٨٨()الروما( ومجاعات الغجر    خاصة للتخفيف من حدة الفقر بني املسنني      
ل، عند إضفاء الطابع الشرعي على اهلياكل األساسية للمستوطنات القائمة وحتسينها، أو عند تنفيذ بـرامج                تكف

على سكن مناسب وميسور التكلفة مع ضمان احليـازة          )الروما  ( االجتماعي، حصول مجاعات الغجر      اإلسكان
مة، والكهربـاء واخلـدمات األساسـية    وفق القانون، والوصول إىل مياه الشرب املأمونة، واملرافق الصحية املالئ      

  .)٩٠(الء السكان باإلكراهوفري سكن بديل الئق حيثما جيري إج توحثتها أيضاً على ضمان .)٨٩(األخرى

 قدراً أكرب من االهتمام واالعتبار إلنـشاء        تويلبأن   أوصت جلنة حقوق الطفل الدولة    ،  ١٩٩٦ويف عام     - ٢٣
 النظافـة   ومتطلبـات نه أن يويل العناية الواجبة لنشر ثقافـة التغذيـة           نظام قوي للرعاية الصحية األولية من شأ      

 الُنُهج القائمة على املشاركة إزاء توزيع املـوارد          وتعزيز ، ونقل املهارات يف جمال الصحة إىل اآلباء       ،واإلصحاح
ق االقتصادية  أوصت جلنة احلقو،وإضافة إىل ذلك .)٩١(واستخدامها يف كل جمال من جماالت نظام الرعاية الصحية

الرعاية الصحية األولية امليسورة التكلفة،  بأن تكفل حصول اجلميع على ٢٠٠٥واالجتماعية والثقافية الدولة يف عام 
، وإدراج مجيع أفراد اجملتمع، مبن فيهم الالجئون واملشردون اجملتمعية بزيادة عدد أطباء األسر ومراكز الصحة وذلك
 اللجنة الدولة الطرف بتكثيـف محالهتـا        وأوصت .)٩٢(التأمني الصحي اإللزامي  ة   ومجاعات الروما، يف خط    داخلياً

  .)٩٣( هبدف مكافحة مسببات أمراض القلب والشراينيصحيملكافحة التدخني والتشجيع على اتباع نظام غذائي 

  للمجتمعياة الثقافية احلاحلق يف التعليم ويف املشاركة يف  - ٧

أن تتخذ تدابري فعالـة     على   الدولة   وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   احلقجلنة   حثت   ،٢٠٠٥يف عام     - ٢٤
  واملشردين داخلياً ت األخرى، واألطفال الالجئني   ، واألطفال املنتمني إىل األقليا    )الروما(طفال من الغجر     أ لتشجيع

ربنامج لوأشار تقرير    .)٩٤( وعدد املدرسني بلغات األقليات    اإلعانات واملنح ، وذلك بزيادة    على االلتحاق باملدارس  
الذين مل يلتحقوا قـط باملدرسـة    )وماالر( الغجر  إىل أن نسبة أطفال٢٠٠٤عام ائي صدر يف   األمم املتحدة اإلمن  

 أن إتاحة فرص التعليم ٢٠٠٥وأكّد تقرير صدر يف عام . )٩٥( يف املائة يف صربيا واجلبل األسود  ٣٠االبتدائية تبلغ   
لالجئني واملشردين داخلياً تكتسي أمهية خاصة، مشرياً إىل عدم وجود بيانـات            او )ماوالر(الغجر  ألفراد السكان   

 الروما واألقليات األخرى، باستثناء املعلومات املتعلقة بأطفال الالجئني         ألقليةتفصيلية تتعلق باملستويات التعليمية     
 صعوبات كبرية بوصفهم جزءاً من فئة       يواجهون الروما   من أقلية  وجاء يف التقرير أن السكان    . لياًواملشردين داخ 

مما اجلزء األكرب    )وماالر( الغجر   أطفالشكل   أيضاً إىل أنه، حسب التقديرات، ي      وأُشري. السكان املشردين داخلياً  
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 ، ال يذهبون إىل املدرسة    لكنهم االلتحاق باملدرسة االبتدائية     من األطفال الذين هم يف سن      طفل   ١ ٢٠٠ هجمموع
  .)٩٦(املدارس الثانوية واجلامعاتب الروما بشأن التحاقيانات  ببينما ال تتوفر

املواقف الدولة على القضاء على      احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   جلنة   حثت   ،٢٠٠٥ويف عام     - ٢٥
شجيع تباختاذ تدابري فعالة يف جماالت التدريس والتربية والثقافة واإلعالم ألجل           وذلك   على أساس إثين،     التمييزية
  .)٩٧(ليمهاإق فيما بني مجيع الفئات اإلثنية اليت تعيش داخل  واالحترام املتبادل والتسامحالتفاهم

  ء واملشردون داخلياً والالجئون وملتمسو اللجو املهاجرون- ٨

 إىل أنه سيجري التوصل ،٢٠٠٧ يف تقرير صدر يف عام ،أشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني     - ٢٦
وذلك  يعيشون يف اجلبل األسود، ممن ملشاكل الالجئني من البوسنة واهلرسك وكوسوفو وكرواتيا      دائمة إىل حلول 

، مبا يف ذلك توضيح وضعهم القانوين مع التركيز على احليلولة دون وضعهم              إىل الوطن  ة الطوعي العودةمن خالل   
إىل أن اعتماد قانون جديد للجوء يف        ٢٠٠٦وأشار تقرير للمفوضية صدر يف عام       . )٩٨(يف موضع عدميي اجلنسية   

 .)٩٩(إجـراءات اللجـوء   أتاح للمفوضية إمكانية الدخول إىل املواقع املعنية يف مجيع مراحل        قد ٢٠٠٦مايو  /أيار
  شخص يف اجلبـل األسـود  ١٦ ٠٠٠وأشري أيضاً إىل أن عدد املشردين من كوسوفو ال يزال مرتفعاً حيث يبلغ          

 أشار ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، يف أعقاب زيارة ،٢٠٠٥يونيه /ويف حزيران .)١٠٠(
وأثـىن   .)١٠١(قام هبا إىل دولة صربيا واجلبل األسود االحتادية، إىل عدم وجود قانون حمدد يتعلق باملشردين داخلياً        

 وهي استراتيجية تعترف  ،  ٢٠٠٥أبريل  /على اعتماد استراتيجية حلل قضايا الالجئني واملشردين داخلياً يف نيسان         
وإعـادة  إىل الـوطن    عـودهتم   احللول املتمثلـة يف      إىل جانب    الدائمإلدماج كشكل من أشكال احلل      باصراحة  
، وأشار ممثل األمني العام إىل املفوضية املعنية باملشردين يف اجلبل األسود املسؤولة عن تنظيم اجلهود                )١٠٢(إدماجهم

كما أشار إىل أن من غـري        .)١٠٣(جئني واملشردين داخلياً وتوفري املساكن هلم وتيسري عودهتم       املبذولة ملساعدة الال  
  .)١٠٤( داخلياًالواضح مع ذلك إىل أي مدى ميثل اإلدماج وإعادة التوطني خيارين بالنسبة إىل املشردين

ين داخلياً يف اجلبل األسـود      وأوضح ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً أن املشرد            - ٢٧
جيدون أنفسهم عالقني بني منطقني إداريني خمتلفني، األول هو منطق سلطات اجلبل األسود اليت تعتربهم رعايـا                 

 غـري   ألهنـم  مسؤوليتها اخلاصة،    يف نطاق  م مواطنني يندرجون  صربيني، ومنطق السلطات الصربية اليت ال تعتربه      
مبعث قلق كبري بسبب تعديل قـوانني       هو  ممثل األمني العام إىل أن هذا األمر        وأشار  . مقيمني يف مجهورية صربيا   

 ال يكـادون    وبالتايل فهم ، بعد فرار املشردين داخلياً إليه من كوسوفو         ٢٠٠١اجلنسية يف اجلبل األسود يف عام       
  .)١٠٥(يستوفون شروط اجلنسية

ذين ال حيملون جنسية اجلبل األسود قد صّعبت على وأشار ممثل األمني العام إىل أن التمييز ضد املواطنني ال  - ٢٨
 . بطاقات إقامة مؤقتـة    ال حيصلون إال على   ، ألن املشردين داخلياً     الرمسياملشردين داخلياً االندماج يف االقتصاد      

تلك الـيت   أعلى من     ُتفرض على املشردين داخلياً، بوصفهم مقيمني مؤقتني، التزامات ضريبية         ،وإضافة إىل ذلك  
 وقال ممثل األمني . غريهم، وال تتاح هلم اخلدمات ما عدا خدمات الصحة األساسية والتعليم األساسي     لىتفرض ع 
 ،وأخرياً .)١٠٦( متييزأمر ينطوي على هو على املشردين داخلياًمن أثر مضاعف  هذه التدابري ما يترتب علىالعام إن 

واألشكايل واملصريني يواجهون العقبات اإلدارية  )وماالر ( الغجرإىل أن املشردين داخلياً منممثل األمني العام أشار 
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 أن ما يتلقونـه مـن دعـم       واحد هو   مع اختالف   ن من كوسوفو    ون داخلياً القادم  و املشرد اليت يواجهها نفسها  
.  يف املراكز اجلماعية غري الرمسيـة      مزرية وهم يعانون من أحوال معيشة        هو أقل،   هذه العقبات  لتذليل ومساعدة
ثل األمني العام إىل أنه من املؤسف أال تتضمن االستراتيجية الوطنية لالجئني واملشردين داخلياً اليت وضعت وأشار مم
احلقـوق االقتـصادية    جلنـة    وأعربـت . )١٠٧( وضع هذه األقليات   ملعاجلة تدابري حمددة    ٢٠٠٥أبريل  /يف نيسان 

 .)١٠٩( عن شواغل مماثلة،٢٠٠٤ق اإلنسان يف عام  واللجنة املعنية حبقو،)١٠٨(٢٠٠٥ يف عام واالجتماعية والثقافية
إىل لمشردين داخلياً فرصة الوصول التام والفعال وإضافة إىل ذلك، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن ُتتاح ل

 البطالة، والسكن املالئم، واحلصول على وثائق شخصية، وذلك وإعاناتخلدمات االجتماعية، واملرافق التعليمية، ا
  .)١١٠(فقاً ملبدأ عدم التمييزو

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات–ثالثاً 

اإلصالحات اهلامـة   مع التقدير    احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   جلنة  ، الحظت   ٢٠٠٥يف عام     - ٢٩
حلقوق ااألسود، لكي يتمتع اجلميع ب     الدولة يف اجملالني التشريعي والسياسي، وخاصة يف مجهورية اجلبل           أجرهتااليت  

  .)١١١(احملرومون واملهّمشون، مبن فيهم األشخاص االقتصادية واالجتماعية والثقافية

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية–رابعاً 
  توصيات حمددة للمتابعة

يف أعقاب الزيارة الـيت قـام هبـا يف          ،   املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً     العامأوصى ممثل األمني      - ٣٠
الدائمة ملـسألة    ول احلل توفري إمكانية االندماج كأحد أشكال    ‘ ١‘: التدابري التالية اختاذ  ب،  ٢٠٠٥يونيه  /حزيران

 إمكانية  إتاحة‘ ٢ ‘؛وإعادة توطينهم يف بلدان ثالثة    إىل الوطن   عودهتم  احلل املتمثل يف    ملشردين داخلياً إىل جانب     ا
 ويشمل ذلك أيضاً املشردين داخلياً الذين ال ة، االجتماعيوالرعايةالرعاية الصحية الثانوية    خدمات  ى  حصوهلم عل 

إلغاء التزامات الضريبة العالية امللقاة على عاتق أولئك املشردين داخلياً والشرط           ‘ ٣‘ ؛يتوافر هلم مكان إقامة دائم    
 املـشردين  تـشمل اعتماد استراتيجية وطنية  ‘ ٤‘ ؛الذي يلزم أصحاب العمل بدفع رسم خاص لقاء استخدامهم        

واألشكايل واملصريني وغريهم من األقليات، وتوفري دعم خاص يف جماالت اإلسـكان             )وماالر(الغجر  داخلياً من   
سيما ألولئك الذين يعيشون يف مستوطنات غري نظامية من خالل مراعاة  واحلصول على سبل الرزق والتعليم، وال

  .)١١٢(جاهتم الثقافية احملددةحجم أسرهم واحتيا

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-  خامساً
 إىل أنه يقدم املساعدة التقنية للجبل األسود يف جمال          مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية     أشار    - ٣١

االجتـار  مكافحـة    جمال   إنفاذ القانون املتعلق باملخدرات واجلرمية املنظمة، مبا يف ذلك مشاريع بناء القدرات يف            
وقد قدم املساعدة أيضاً لتنفيذ برامج تتصل باملساعدة القانونية ومكافحة الفساد وفريوس نقص املناعـة               . بالبشر
  .)١١٣(اإليدز/البشرية
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Notes 

1 Information in this note has been compiled in order to assist the reader in understanding the history of the 
legal personality of Montenegro in the membership of the United Nations. The former Yugoslavia (Socialist 
Federal Republic of Yugoslavia) was an original Member of the United Nations, the Charter having been 
signed and ratified on its behalf on 26 June 1945, and 19 October 1945, respectively. The following republics 
constituting the former Yugoslavia declared their independence on the dates indicated: Slovenia (25 June 
1991), the former Yugoslav Republic of Macedonia (17 November 1991), Croatia (8 October 1991) and Bosnia 
and Herzegovina (6 March 1992). Yugoslavia came into being on 27 April 1992 following the promulgation of 
the constitution of the Federal Republic of Yugoslavia on that day. Yugoslavia nevertheless advised the 
Secretary-General on 27 April 1992 that it claimed to continue the international legal personality of the former 
Yugoslavia. Between 27 April 1992 and 1 November 2000, Yugoslavia undertook numerous treaty actions with 
respect to treaties deposited with the Secretary-General. The General Assembly admitted the Federal Republic 
of Yugoslavia (Yugoslavia) to membership by its resolution A/RES/55/12 on 1 November 2000. At the same 
time, Yugoslavia renounced its claim to have continued the international legal personality of the former 
Yugoslavia. In a communication dated 4 February 2003, the Government of the Federal Republic of 
Yugoslavia informed the Secretary-General that: “... the name of the State of the Federal Republic of 
Yugoslavia was changed to ‘Serbia and Montenegro’”. In a letter dated 3 June 2006, the President of the 
Republic of Serbia informed the Secretary-General that the membership of Serbia and Montenegro was being 
continued by the Republic of Serbia, following Montenegro’s declaration of independence. On 21 May 2006 
Montenegro held a referendum and declared itself independent from Serbia on 3 June. On 28 June 2006 
Montenegro was accepted as a United Nations Member State by General Assembly resolution A/RES/60/264. 
Sources: http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible/englishinternetbible/historicalinfo.asp; A/RES/55/12, A/RES/60/264 
and http://www.un.org/members/list.shtml. 
2 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found in 
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006 
(ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection database, 
Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://untreaty.un.org/. 
3 The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 

ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty 

CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 

CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

 Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 

CRC Convention on the Rights of the Child 

OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 

OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child pornography 

ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 
and Members of Their Families 

CPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

OP-CPD Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

CED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 
4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
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5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating to the 
status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 
6 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the 
Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and 
Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Convention relative to the Treatment of 
Prisoners of War (Third Convention); Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War 
(Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 
(Protocol II); Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an 
Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see Federal Department of 
Foreign Affairs of Switzerland, at www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 
7 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; 
Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 87 concerning Freedom of 
Association and Protection of the Right to Organize; Convention No. 98 concerning the Application of the 
Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal 
Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning 
Discrimination in Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for 
Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the 
Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 
8 HR Committee, concluding observations to Serbia and Montenegro (CCPR/CO/81/SEMO, para. 7); CESCR, 
concluding observations to Serbia and Montenegro (E/C.12/1/Add.108, para. 5). 
9 The following abbreviations have been used in this document: 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination 

ESCR Committee on Economic, Social and Cultural Rights 

HR Committee Human Rights Committee 

CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women 

CAT Committee against Torture 

CRC Committee on the Rights of the Child 
10 Unless otherwise indicated, concerns and recommendations issued by human rights treaty bodies relevant to 
Montenegro have been extracted from the reports concerning the States parties of Serbia and Montenegro, the 
Federal Republic of Yugoslavia, and Yugoslavia and have been referenced accordingly in the notes that follow. 
11 Following Montenegro’s declaration of independence in 2006, the existing reporting sequencing to treaty 
bodies was interrupted; the various committees decided to consider new submissions from Montenegro as 
initial reports. 
12 Eleventh-fourteenth periodic reports of Yugoslavia (CERD/C/299/Add.17). 
13 CERD, concluding observations to Yugoslavia (A/53/18, paras. 190-214). 
14 CESCR, initial report of Serbia and Montenegro (E/1990/5/Add.61). 
15 Ibid., concluding observations (E/C.12/1/Add.108). 
16 HR Committee, initial report of Serbia and Montenegro (CCPR/C/SEMO/2003/1). 
17 HR Committee, concluding observations (CCPR/CO/81/SEMO). 
18 Ibid., Annual report (A/60/40 (Vol. I), p. 145). 
19 CEDAW, Report of the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) submitted on an 
exceptional basis (CEDAW/C/YUG/SP.1). 
20 Ibid., Annual report (A/49/38, paras. 758-766). 
21 The initial report of Serbia and Montenegro was received on 5 May 2006 prior to the independence of 
Montenegro. The report was considered as Serbia’s initial report (CEDAW/C/SCG/1). Information concerning 
Montenegro (Part II) was not referred to in the concluding observations (CEDAW/C/SCG/CO/1). 
22 CAT, initial report of Yugoslavia (CAT/C/16/Add.2). 
23 Ibid, Annual report (A/54/44, paras. 35-52). 
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24 CRC, initial report of the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) (CRC/C/8/Add.16). 
25 Ibid., concluding observations to the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro) 
(CRC/C/15/Add.49). 
26  CAT, Annual report (A/59/44). 
27 113/1998 Radivoje Ristic - Views adopted on 11 May 2001; 161/2000 Hajrizi Dzemajl et al - Views adopted 
on 21 November 2002; 171/2000 Jovica Dimitrov - Views adopted on 3 May 2005; 172/2000 Danilo 
Dimitrijevic - Views adopted on 16 November 2005; 207/2002 Dragan Dimitrijevic - Views adopted on 24 
November 2004; and 174/2000 Slobodan Nikoli and Ljiljana Nikoli - Views adopted on 24 November 2005. 
28  Note verbale of 28 May 2008, concerning communication Nos. 171/2000, 172/2000 and 207/2002, 
submitted on behalf of Dimitrov, Danilo Dimitrijevic and Dragan Dimitrijevic, respectively. 
29 E-mail sent to OHCHR on 11 June 2008, by the Ambassador of the Permanent Mission of Montenegro in 
Geneva. 
30 A/59/44, paras. 226 and 266-267. 
31 CCPR/CO/81/SEMO, paras. 11, 14 and 18. 
32 Comments by the Government of Serbia and Montenegro on the concluding observations of the HR 
Committee, CCPR/CO/81/SEMO/Add.1 (follow-up response by the State party). 
33 Special Rapporteur on freedom of expression and opinion (E/CN.4/2005/64/Add.4). 
34 Representative of the Secretary-General on internally displaced persons (E/CN.4/2006/71/Add.5). 
35 E/CN.4/2005/64/Add.4, para. 3. 
36 E/CN.4/2006/71/Add.5, para. 5. 
37 The questionnaires included in this section are those which have been reflected in an official report by a 
special procedure mandate-holder. 
38 See (i) Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29): questionnaire on the right to education of 
persons with disabilities sent in 2006; (ii) Special Rapporteur on the human rights of migrants (A/HRC/4/24): 
questionnaire on the impact of certain laws and administrative measures on migrants sent in 2006; (iii) Special 
Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children (A/HRC/4/23): questionnaire on issues related 
to forced marriages and trafficking in persons sent in 2006; (iv) Special Representative of the Secretary-General on 
human rights defenders (E/CN.4/2006/95 and Add.5): questionnaire on the implementation of the Declaration on the 
Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally 
Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms sent in June 2005; (v) Special Rapporteur on the situation of 
human rights and fundamental freedoms of indigenous people (A/HRC/6/15): questionnaire on the human rights of 
indigenous people sent in August 2007; (vi) Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in women and 
children  (E/CN.4/2006/62) and Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography 
(E/CN.4/2006/67): joint questionnaire on the relationship between trafficking and the demand for commercial sexual 
exploitation sent in July 2005; (vii) Special Rapporteur on the right to education (E/CN.4/2006/45): questionnaire on 
the right to education for girls sent in 2005; (viii) Working Group on mercenaries (A/61/341): questionnaire 
concerning its mandate and activities sent in November 2005; (ix) Special Rapporteur on the sale of children, child 
prostitution and child pornography (A/HRC/4/31): questionnaire on the sale of children’s organs sent in July 2006; 
(x) Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography (E/CN.4/2005/78): 
questionnaire on child pornography on the Internet sent in July 2004; (xi) Special Rapporteur on the sale of children, 
child prostitution and child pornography (A/HRC/7/8): questionnaire on assistance and rehabilitation programmes 
for child victims of trafficking and sexual commercial exploitation sent in July 2007; (xii) Special Representative of 
the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises 
(A/HRC/4/35/Add.3): questionnaire on human rights policies and management practices. 
39 The questionnaire on child pornography on the Internet sent in July 2004 (E/CN.4/2005/78). 
40 For the list of the 12 questionnaires see note 38. 
41 OHCHR, Annual report 2005, p. 91. 
42 Note verbale, dated 21 December 2007, from the Ambassador of the Permanent Mission of Montenegro in 
Geneva to OHCHR. 
43 E/C.12/1/Add.108, para. 11 
44 CCPR/CO/81/SEMO, para. 23. 
45 E/C.12/1/Add.108, para. 39. 
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46 CCPR/CO/81/SEMO, para. 23. 
47 Ibid., para. 24. 
48 E/C.12/1/Add.108, para. 41. 
49 CCPR/CO/81/SEMO, para. 25. 
50 E/C.12/1/Add.108, para. 40. 
51 Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (A/HRC/4/41, para. 268). 
52 Ibid., para. 269. 
53  Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (A/HRC/7/2, para. 221). 
54 Ibid., paras. 222 and 223. 
55 A/59/44, para. 203. 
56 Ibid., para. 208. 
57 Ibid., para. 213 (q). 
58 Ibid., paras. 215-235. 
59 Ibid., para. 231. 
60 Special Rapporteur on the question of torture (E/CN.4/2005/62/Add.1, para. 1446). 
61 CCPR/CO/81/SEMO, para. 14. 
62 Ibid., para. 17. 
63 E/C.12/1/Add.108, para. 51. 
64 Ibid., para. 63. 
65 CCPR/CO/81/SEMO, para. 16. 
66 E/C.12/1/Add.108, para. 52. 
67 Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children (E/CN.4/2006/62/Add.1, paras. 
130 and 131). 
68 Ibid., para. 132. 
69 Ibid., para. 134. 
70 A/59/44, para. 213 (e). 
71 E/CN.4/2005/64/Add.4, paras. 12 and 13. 
72 CRC/C/15/Add.49, para. 27; A/53/18, para. 212; A/59/44, para. 213 (b); and CCPR/CO/81/SEMO, para. 11. 
73 CCPR/CO/81/SEMO, para. 9. 
74 Ibid., para. 22. 
75 E/CN.4/2005/64/Add.4, para. 37. 
76 CCPR/CO/81/SEMO, para. 22. 
77 E/CN.4/2005/64/Add.4, para. 31. 
78 E/CN.4/2005/64/Add.1, para. 797. 
79 Special Representative of the Secretary-General on human rights defenders (A/HRC/7/28/Add.1, paras. 
1411-1413). 
80 Ibid., paras. 1414-1416. 
81 Ibid., para. 1417. 
82 UNDP, Human Development Report 2005, Podgorica, September 2005, p. 43. Report available at 
http://www2.undp.org.yu/montenegro/home/archive/files/Human%20Development%20%20Report.pdf. 
83 E/C.12/1/Add.108, paras. 45-46. 
84 Ibid., para. 27. See also IMF, Country Report No. 06/141, Washington, April 2006, p. 118. 



A/HRC/WG.6/3/MNE/2 
Page 17 

85 World Bank, World Development Report, “Development and the Next Generation”, Washington DC, 2007, p. 115 
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86 E/C.12/1/Add.108, para. 16. 
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88 Ibid., paras. 54-56.  
89 Ibid., para. 57. 
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95 UNDP, Human Development Report 2004, New York, 2004, p. 6. 
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